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WIJ 

MARXIST 

In uw blad van 16 april heb 
ik niet zonder enige ergernis de 
pennevruchten geproefd van een 
F.A., marxist uit Deurne. 

Het komt mij voor dat uw 
correspondent de « boertjes » 
van de Volksunie met een paar 
klinkende namen en ronkende 
stadhuiswoorden heeft willen 
verbazen. 

Hij zou nochtans moeten we
ten dat Kant een Joods wijsgeer 
en pacifist bij uitstek was ; dat 
Marx zonder de dialektiek van 
Kegel nooit van zich zou laten 
horen hebben ; dat Heidegger 
een existentiefilosoof is die in 
Hitlers tijd heel wat platte 
broodjes heeft gebakken om zijn 
werken niet op de brandstapel te 
zien belanden en dat men Niet
zsche wél een pre-nazi zou kun
nen noemen, maar dat hij ook 
een half-waanzinnig ^buitenbeen
tje was die met de drie anderen 
niets te maken had. Het lijkt mij 
dan ook een krachttoer, om van 
Kant over Hegel, Nietzsche en 
Heidegger een lijn te trekken 
naar het nazisme toe. Zelfs men
sen zoals Sartre, Althusser of 
Deutscher die, in tegenstelling 
met de heer F.A., wetenschappe
lijk geschoolde marxisten zijn, 
hebben zulke lijn nooit durven 
doortrekken. 

Wat de rol van Marx betreft 
als dé baanbreker van het posi
tief, practisch denken, wou ik 
de heer F.A. erop wijzen dat ge
leerden zoals Bacon, Locke, 
Hume en Comte het practische 
denken reeds predikten nog 
voor vader en moeder Marx me
kaar kenden. 

De heer F.A. moge hiermede 
begrepen hebben dat een salon-
marxist enkel succes kan heb
ben in salons, waar hij neven, 
nichtjes en kennissen kan ver
bazen met zijn pseudo-weten-
schap. 

Hij moge tevens vernemen dat 
de Volksunie onder haar leden 
marxisten telt, die géén tegen
stelling zien tussen nationalisme 
(heel iets meer en iets anders 
dan racisme, mijnheer F.A.) en 
sociaal progressisme, wel in
tegendeel. Ik wil mij niet blind
staren op de recente program
maverklaring van de V.U., maar 
de heer F.A. zal met mij moeten 
toegeven dat geen enkele zoge
heten linkse partij in België een 
programma op tafel kan leggen 
dat tegelijk zo sociaal-progres
sief en zo practisch is. 

En vindt U, zoals ik, dat er 
aan het programma nog kan ge
schaafd worden, probeer dan in 
de V.U. voor uw ideeën te ijve
ren, liever dan in een splinter
groepje. De V.U. kan alle krach
ten van links goed gebruiken, 
meen ik. Enkel mensen met on
geneeslijke putsch-neigingen, zo-

engij 
wei rechts als links, kunnen wi] 
missen. 

J.H.S., Wemmei. 

HERDENKINGEN 

Ik vind de redenering van de 
heer Van Marcke uit Schoten in 
« Dialoog » heel logisch : dat de 
V.U. als enige oppositiepartij in 
Vlaanderen over de 25 zetels kan 
komen en ze een brede volkspar
tij kan worden die ons kan ont
voogden. 

Wil men de massa echter krij
gen, dan zal de sociale politiek 
der V.U. een grote rol spelen en 
om niet links opnieuw te verlie
zen wat men rechts reeds heeft, 
zal men tegen beter weten in van 
velen in de partij, liever ophou
den met herdenkingen op grote 
schaal van mensen uit de na/i-
kollaboratietijd. Daar kan men 
geen één stem bij winnen. 

Alle achting voor mej. Aretz en 
andere uitzonderingen die de 
rege! bevestigen, maar leg het 
maar eens uit aan een simpele 
mijnwerker die ons reeds goed 
begrijpt, maar die ingewikkelde 
situaties van 1940-1945 lastig 
verstaat. 

J.S., Hasselt. 

BROEDERS 

In een bepaalde kerk van de 
Elsdonk-Edegem, waar op de 
zondag van broederlijk delen, 
werd rondgegaan, was er een 
schaalmeester, met op zijn jas 
een leeuwenschildje. Dit was 
voor een bepaalde persoon vol
doende om na de H. Mis, zijn 
gift persoonlijk aan E.H. Pastoor 
te overhandigen, met het onkris-
telijk kommentaar : « aan ekstre-
mistische schaalmeesters kan ik 
niets geven ». 

Arme ziel, uw persoonlijke 
broederlijke gift aan E.H. Pas
toor - zij moge nog groot zijn -
is een onkristelijke daad. Want 
wat uw hand gaf voor de verre 
broeder in nood, uw hart ver
stoot de broeder van uw eigen 
volk of van dat volk waarmee 
gij dagelijks leeft. 

W.L., Edegem. 

WALSHOUTEM 

Naar aanleiding van het over
lijden van oud-burgemeester Ti-
bau üerard, \ersclieen in « Het 
Volk » en « Het Nieuwsblad » 
een « in memoriam », ge\MJd aan 
de man die zijn ganse le\en op 
de taalgrens gestreden heeft voor 
de katolieke en Vlaamse idealen 

NATIONALE LOTERIJ 
EEN SUPERHOOG LOT VAN 

ZES MILJOEN! 
Hot van 2.000.000 F 
Hot van 1.000.000 F 
1 lot van 500.000 F 

255.000 F 
100.000 F 
50.000 F 

2 loten van 
10 loten van 
40 loten van 

100 loten van 25.000 F 
200 loten van 10.000 F 
400 loten van 5.000 F 
600 loten van 2.500 F 

3.000 loten van 1.000 F 
5.000 loten van 500 F 

50.000 loten van 300 F 
+ 49 troostprl|zen van 10.000 F 

IN HET 
TOTAAL 4 2 M I L J O E N F 

Het biljet : 140 F Het tiende : 15 F 

TREKKING OP 16 MEI 

iN 59.405 
LOTEN 

Gedurende de oorlogsjaren aan
vaardde hij het ambt van burge
meester en het « in memoriam » 
vermeldt zelfs de naam « groot 
vaderlander ». Angstvallig wordt 
echter verzwegen, dat de heer 
Tibau na de bevrijding werd 
aangehouden en gebroodroofd, 
tot uiteindelijk bleek, dat hij 
valselijk beschuldigd werd en 
met klank door een franstalige 
rechtbank werd vrijgesproken. 

De bevolking van Walshoutem, 
die hem een koninklijke uitvaart 
bezorgde, begrijpt nog steeds niet 
waarom de huidige Voorzitter 
van de C.V.P. zelfs niet eens de 
uitvaart van zijn voorganger bij
woonde. Moest dit potje gedekt 
blijven omwille van de huidige 
coalitie ? Van politieke moed ge
sproken ! ! ! 

J.H., Walshoutem. 

POLITIE 

Verleden week dtmderdag had 
mijn zoon zich verslapen en om 
de trein nog te kunnen halen, 
reed hij met zijn Renault 4, van 
donkerblauwe kleur, naar het 
station van Denderleeuw. 

Hij parkeerde zijn karretje in 
de Sportstraat, rechtover de ge
bouwen van de Bond Moyson. 

Toen hij 's a\onds van zijn 
werk terugkeerde, stelde hij vast, 
dat de rechterflank van zijn 

wagen praktisch over de ganse 
lengte ingedeukt en geschramd 
was. Hiĵ  reed onmiddellijk naar 
de Rijkswacht om de beschadi
ging te laten vaststellen. De 
rijkswachter van dienst gaf zich 
nauwelijks de moeite om eens 
naar de wagen te kijken en ver
klaarde niet te kunnen tussen
komen in dergelijke zaken. 

Ik raadde mijn zoon dan aan, 
naar de politie te gaan, wat hij 
zaterdag deed. De kommissaris 
maakte er zich op zijn beurt van 
af en verwees hem naar de 
rijkswacht. 

Zo handhaaft de Denderleeuw-
se gewapende macht de orde en 
beschermt de bevolking tegen 
vandalen streken. 

V.H., Denderleeuw. 

AMNESTIE 

De door onze vereniging «Were 
Di» uitgegeven brochures, vnl. 
dan deze aan de figuur van Dr. 
A. Borms gewijd, vonden in rui
me middens een uiterst positief 
onthaal. 

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

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

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

Deze kcrnbijdragen worden 
vervolledigd door dokumenten, 
teksten en illustraties geput uit 
het weekblad Rommelxjot, uit het 
toen klandestien verspreide 
« Boek der schande » en uit het 
nu volledig uitgegeputte boek 
van Van Coppenolle « Wat ik 
nog te zeggen heb ». De bekende 
tekenaar A. Panis ontwierp een 
zeer suggestief en stijlvol kleur-
kaft voor deze brochure. 

Een beperkt aantal genummer
de en door de auteurs gehand-
tekende eksemplaren wordt voor 
de voorintekening ter beschik
king gesteld. 

Mits een storting van 100 fr. op 
postrekening 9016.76 Kockx, 
Antwerpen, ontvangt U dadelijk 
na verschijnen uw genummerd 
eksemplaar thuis. De aanvragen 
worden afgehandeld volgens ont
vangstdatum. Voor alle inlich
tingen : van Boghout, Jordaens-
kaai 3, Antwerpen. Telefoon : 
03/32.21.53. 

Were Di. 

LEUVEN 

Het V.Vl.C.A., overkoepelende 
organisatie voor 47 culturele 
verenigingen, heeft tijdens haar 
jaarlijkse algemene statuaire ver
gadering besloten, krachtdadige 
steun te verlenen aan de eis der 
drie Cultuurfondsen en verschil
lende Vlaamse organisaties, in
zake een spoedige oplossing van 
het probleem der Leuvense uni
versiteit door mede aan te drin
gen op de overplanting der 
Franse afdeling naar W^allonië. 

Het anachronisme van een in 
Vlaanderen gevestigde franstali
ge hogeschool, anti-sociaal ver
schijnsel bij uitnemendheid, 
dient zo vlug mogelijk opgehe
ven ten einde één der nog res
terende remmende invloeden 
voor een normale ontwikkeling 
der twee cultuurgemeenschappen 
uit de weg te ruimen, dit ten bate 
van een zich gezond-ontwikke
lende gemeenschap. 

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

van de redaktie 
Brussolj 5 mi 1966 

Betreft I teksten reua toespraken* 
Gewoonlijk kuzmeni ter gelegenheid rsoi Vlaai&ae 
meetings en rooral y,u*«aeetings^ de opmerksaat 
toeschouwers sAn het einde ran het betoog der 
sprekers^ getuige sijn ran een haastig geseh&rrel 
en een kort h&ndgeoteen. Dit vindt eiin oorsproog 
In de noods&ak van CÊIS« Yerslaggererls) om in het 
besit te geraken van de teksten der sprekers, kwes
tie van de toespraken niet télX te moeten ncÉ r̂en* 
Met dergelijke tekjten sou men een vrij opwinden
de tentoonstelling kunnen organiaereni er s i t y&n 
alles tussen* £r sijn er die yl i j t lg en sorgsaam 1 
getijpt sijn £oals de se ran Frans ran der £ l s t | exir-
deren doen denken aan hiéTrogliefen^ nog anderea ver-. 
tonen duidelijk de ktnaarken v&n het "doktoortge* 
schrifteden wcorden orerigens SOEOS ook op reéepten^ 
briefjes gesohreven» Soomigen oaken schetsmatig* no
ta's , zoals drs Coppieters, met pijlen en kringen 
•ersierd* Verleden soodag kregen wij een tekst in 
handen 2oals wij er nog nooit een hadden geiien* 
Sij kwam ran mijnwel̂ er Schilderoans, die hem orer-
handigde met een sueht van opluchtingi "Ik heb ermee 
gesveet en ik heb er de darer nog van op m'n lij^"* 
Maar hij had het uitstekend gedaanj ge koodt het > 
trouwens aan sijn papieren sien dat hij er uren aan 
besteed hadt niet alleen was sijn tekst fraai ge
tikt met Teel wit tussen de lijnen, maar er waren 
bofveodien streepjes geplaatst daar waar hij moest 
rusten, waar een ndemre aanhef diende genosen en 
wat hij diende te >tenadrukken| was ooderstr«ei^* Ret 
was alsof de tekst op noslek stond* 
Wij hebben selden laet soreel genoegen uittreksel? 
uit een sMetingboodsch&p in ons verslag ceg«v«af 

^ ^ 
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5000 deelnemers op vlaamse 

l -mei -dag 
doorbraak van limburgse v.u. 

Aan 'n huis bij het podium op de Hasseltse Havermarkt hing links een Belgische 
vlag — door een speelse wind tot halfstok gedwongen — en stonden op een ge
bouw rechts achter de piloon met de leeuwenvlag, de letters «Royale Beige ». 
Nadien zouden de grote draagborden van de Vlaamse 1-meistoet op een 
in aanbouw zijnde gebouw gestoken worden. Met een beetje fantazie zou dit 
alles kunnen gekombineerd worden met een van de voornaamste roep-slogans in 
de betoging : « Federaal, ja - unitair, nee ». Aan dat simpele podium, waarop 
straks vóór een brandende mijnlamp — omringd door drie mijnwerkers in werk-
kledij — de bloemenkransen uit de vijf Vlaamse provinciën door meisjes zouden 
gelegd worden in een ontroerende plechtigheid ter nagedachtenis van de doden 
die vielen in de sociale strijd te Zwartberg — schouwden wij de stoet van 
Vlaamse mensen, die voor de eerste maal optraden in een Volksunie-1-meibeto-
ging. Vooraf hadden de V.U.-militanten over gans de provincie het Witboek ver
spreid en hadden honderden deelgenomen aan een toeristische verkenning van 
deze gouw. Daarover wordt elders in dit blad verslag uitgebracht, evenals trou
wens over het feest dat 's avonds te Beringen plaats vond. 

door opgewekte marsjen uit hun ko
pers bliezen. Hun uniform was zo
mers : grijs hemd en donkere broek; 
dit bracht met zich dat een van de 
korpulentste muzikanten er in z'n 
bretellen bijliep ! 

De rij van draagborden werd ge
opend door de slogan « Welvaart door 
federalisme», een eis die men dui
zendvoudig zou terugzien in de hand-
plakaten die door de betogers zelf 
werden meegedragen, afgewisseld 
met de eis « Arbeid in Limburg ». Een 
reusachtige vlaggengroep met vaan
dels uit de verschillende provinciën 
en arrondissementen, was de eerste 
van de talrijke vaandelbundels die 
nog zouden volgen. Wij bemerkten 
onder de dragers ook Alois Verbist, 
de verzetsman die z'n dekoraties 14 
dagen tevoren te Merksem op de hul-
dekrans voor Borms was gaan leggen: 
de juiste vlag in juiste handen. Daar
op kwamen mijnwerkers in werkkle-
dij met de ontroerend-aktuele eis 
«Nooit meer Zwartberg», een tema 
dat in zijn verschillende vormen de 
ganse stoet beheerste en dat men ook 
kon terugvinden in de slogans die 
door de groepen werden geskandeerd, 
zoals « Zwartberg, moord », 

Volksvertegenw. Drs. M. Coppleters. 

De leeuwenvlag en de Europavlag, 
broederlijk naast elkaar, openden de 
optocht, tussen de leden van de orde-
wacht — herkenbaar aan hun gele 
armbanden — dezelfden die anders 
het mikpunt zouden gevormd hebben 
van de agitatie van de gendarmerie 
en die nu bewezen dat de « Belgische 
kozakken» best wegblijven wil men 
een betoging zonder incidenten heb
ben. Overigens was het de eigen orde
dienst die voor een gesmeerd verloop 
(in samenwerking met de Hasseltse 
politie) instond, Te dien einde be
schikte men o.m. over een aantal 
draagbare zenders die, regelmatig 
verspreid over de optocht, een goed 
overzicht en een perfekte organisatie 
toelieten. En zo ontrolde zich dan 
doorheen de zuiders-zonnige Limburg
se hoofdstad de lange 1-meistoet van 
de Volksunie, 

• ARBEID IN LIMBURG 

Een reusachtige Limburgse vlag 
werd door zeven jonge mensen ge
dragen, gewoon zonder stok, horizon
taal, bijna over heel de breedte van 
de straat, duidelijk tonend de rode 
Limburgse leeuw die ook terug te vin
den was in het Vlaams 1-mei kente
ken dat alle betogers in het knoops
gat hadden gespeld. 

De mannen van de Volksunie-fan
fare hadden nog roder hoofden dan 
de andere opstappenden, niet alleen 
vanwege de warmte, maar vooral door 
de felheid waarmee zij aan één stuk 

• V.U.-MANDATARISSEN 

De mandatarissen volgden; het was 
een grote groep volksvertegenwoordi
gers, senatoren, provincieraadsleden, 
gemeenteraadsleden, enz. Wij be
merkten (kris-kras door mekaar ge
noemd) : Mauri ts Coppleters, Dr 
Wannijn, Prof. Elaut, Dr Wouters, Dr 
Anciaux, Mr Schiltz, Mr Van der 
Eist, Drs Jorissen, R. Mattheyssens, 
Dr Ballet, Lic. Bouwens, Jan Coudron, 
Juul Dillen, Clem Colemont, arch. 
Diependaele, Dr Veeckmans, Piet Van 
Doren, W. Luyten, enz... 

Nadien kwam heel het heir van 
Vlaamse betogers uit alle delen van 
onze kontreien : mensen met vlaggen, 
met grote draagborden, met vlagge
tjes, met plakkaten. Veel jeugdige 
gezichten, jongens die hun lief met 
één arm in de lee meetorsten, vaders 
die hun kroost naast zich voorttrok
ken, groepen meisjes met linten in 
het haar, door de strijd verharde en 
vergrijsde mannen van wie ge het 
kondt aanzien dat zij tevreden waren 
over het wellukken van deze eerste 
Vlaamse 1-meiviering. 

SLOGANS 

Er zijn altijd enkele opmerkelijke 
dingen aan zo'n stoet. Ook deze maal 
weer. Zo zagen wij hier en daar be
togers opstappen met in het knoops
gat een felrode bloem. Mensen die 's 
morgens nog meegingen in een ande
re 1-meistoet ? Of socialisten die uit 
Vlaamse overtuiging « onze » mani
festatie waren komen vervoegen ? 
Wie zal het zeggen. Daar waren ook 
die twee eenzame muzikanten — een 
met één tuba en één met 'n piston — 
die afzonderlijk in de menigte op
stapten en de mensen deden zingen 

zingen van «Kempenland» en «De 
machtigste koning». Opmerkelijk wa
ren ook de geskandeerde slogans, zo
als die van een « plezante groep » 
studenten, waarvan de voor-roeper de 
mensen voor het lapje hield door hen 
in koor te laten antwoorden — nadat 
hij enkele malen «nee» had laten 
zeggen aan de C.V,P., de B.S.P. en de 

Foto boven mijnwerker Leo Schitdermans aan het woord tijdens de meeting. 
Hierboven : de mandatarissen in de betoging. 

Ons Hasselts gemeenteraadslid 
ir. Renaat Vanheusden. 

P-V.V. — op de kreet P.T.T. of V.T.B.! 
En dan waren er die militanten van 
het Vlaams Verweer die met het blad 
«Keikop» ventten en die nog voor 
het einde van de stoet uitverkocht 
waren. De «geschreven» slogans 
hielden het meestal bij het sociale in 
het programma van de V.U. : «Voor 
1975 ^ 70.000 nieuwe werkgelegenhe-
den», «Voor Limburg - arbeid», 
« Nieuw w e r k in eigen streek », 
« Vlaamse strijd - sociale strijd », 
« Voor iedereen sociale rechtvaardig
heid », « Wanneer E-39 ? », « Geen 
geknoei met de index», «Ook arbei
derskinderen naar de universiteit», 
enz... 

Op de Havermarkt was het even een 
prettig geharrewar rond het podium 
waarrond de betogers zich verzamel-
denr terwijl de V.U.-fanfare er vrolijk 
op losblies en de ploeg van de Engel
se televisie druk in de weer was om 
opnamen te maken, samen met tal
rijke fotografen en camera-men uit 
het binnenland. De Engelsen maak
ten er werk van : ze sleepten met le
vensgrote camera's én met reusachti
ge geluids-apparaten waarvan de be
langrijkste mikro deed denken aan 'n 
mislukte vilten hoed uit de middel
eeuwen. Ze klapten ook met opname
bordjes en schreven ijverig op pro
gramma-bladen. Spijtig dat we het 
rezultaat van hun gefilm niet zelf 
zullen kunnen zien... 

Wanneer de indrukwekkende me
nigte zich uiteindelijk had opgesteld, 
de vlaggen zich rond het verhoog 
hadden geschaard en de draagborden 
met de slogans op hun plaats waren 
aangebracht, kon Renaat Vanheus
den, V.U.-gemeenteraadslid van de 
stad Hasselt, een begin maken met de 

(zie verder blz. 8) 



• De onvermijdelijke Van Cauweïaert. 

een 
wansmakelijke 
vent 

'(j.d.) In een Ierse krant verschenen on
langs twee artikelen over de Vlaamse be
weging, die op objektieve wijze een uiteen
zetting gaven over onze volksstrijd en over 
de meer dan honderd jaar lange Belgische 
verdrukking en achteruitstelling van ons 
volk. Er is tegen die artikels van bepaalde 
lij de gereageerd geworden : er werd ge
sproken van landverraad (en dat in het 
herdenkingsjaar van de Paasopstand !) en 
de gebruikelijke « argumenten » zoals nazi 
en fascist werden daarbij tevens aange
wend. De Belgische ambassadeur meende 
ook zijn duit in het zakje te moeten doen 
en zich aan slechte anti-Vlaamse joernalis-
fciek te bezondigen. 

Maar... gelukkig zijn er nog Vlamingen 
in Ierland die de leugens van een Belgisch 
ambassadeur durven aanklagen. Een Vla
ming, die al veertig jaar in Ierland woont, 
schreef aan de krant en vroeg mijnheer de 
Belgische ambassadeur eens de oorzaak en 
de reden te vertellen waarom er in 1914-
1918 en in 1940-1945 gekollaboreerd werd 
en de schuld van België in dit alles eens in 
het licht te stellen. De man voegde eraan 
toe, dat men hem toch bezwaarlijk van na
zisme kon beschuldigen — vermits hij reeds 
zo lang in Ierland was — maar dat de si
tuaties, zoals zij in de twee artikels beschre
ven waren, volkomen met de Belgische rea
liteit strookten en dat de toestand in Vlaan
deren inderdaad zo slecht was I 

En nu komt het, waarde lezer... Herman 
Van Cauweïaert — je weet wel, van de be
kende familie « wordt rijk » — klom in de 
pen om met een echt Van Cauwelaerts lef 
« in naam van de Vlamingen in Ierland »... 
neen. niet de Vlamingen te verdedigen, 
maar wel... de Belgische ambassadeur 1 Hij 
noemde zelfs de schrijver van die artikels 
< an unsavoury man » — een wansmake
lijke vent. 

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. 
Maar meteen heeft deze telg van het be
kende geslacht zijn ware aard kenbaar ge
maakt. 

Een wansmakelijke vent! 

• Een nieuwe « federalist »? 

de 
karpersprongen 
van lefevre 

'(t.v.o.) De heer Theo Lefèvre houdt niet 
op, stenen in de kikkerpoel te smijten. 
Sinds enkele weken reist hij het land af 
met een goedkope pocketuitgave van een 
one man-show om overal, waar hij zeker 
is van applaus, met meer cinische open
hartigheid dan geestigheid het tegenoverge
stelde te komen prediken van wat hij ja
renlang als partijvoorzitter en vier jaar 
lang als eerste-minister heeft gedaan. Toe-
gege\en dat hij gevat is en dat hij af en 
toe met een rake repliek weet uit te pak
ken. Maar wie drie verslagen van drie Le-
fèvriaanse spreekbeurten leest, kauwt drie
maal dezelfde pil. Bijster origineel is het 
allemaal niet en het ontleent zijn relatief 
belang slechts aan het feit dat het afkomstig 
is uit een hooggeplaatste mond. 

Wat te denken van zijn kortstondige 
kandidatuur voor het voorzitterschap van 
de C.V.P. ? Was het hem ernst of heeft hij, 
gelijk hij zo nadrukkelijk zegde toen de 
druiven te groen bleken, de demokratie in 
zijn partij alleen maar een handje willen 
toesteken ? 

Hoe onwaarschijnlijk hel ook klinkt, Le 
fèvre heeft een ogenblik gedacht dat hij 
het spel kon spelen en dat hij zijn come 
back kon verhaasten door zich neer te la

ten in de voorzitterlijke zetel. Hij reken
de er op dat Houben zich voor hem zou 
terugtrekken en dat zijn populariteit de resv 
zou doen. 

De demokratie in de C.V.P. kan hem bij
ster weinig schelen. Toen hij voorzitter 
was of toen V.D.B, voorzitter werd, was 
er van demokratie even weinig sprake als 
thans, bij de verkiezing van Houben. Er 
was van demokratie hoegenaamd geen spia-
ke toen Lefèvre bijna in volle publiek een 
hak zette aan Eyskens. Er kwam geen de
mokratie aan te pas toen Lefèvre de teu
gels van de C.V.P. nog in handen had en 
een uitzonderlijk streng scherprechter was 
voor ieder die zich verstoutte, er een eigen 
mening en desnoods een beetje kritiek op 
na te houden. 

Dat het Lefèvre bij zijn kandidaatstel
ling niet om de demokratie ging doch wel 
degelijk om Lefèvre zelf, werd ten over-

deze week in het land 
• De Volksunie-betoging te Hasselt groeide uit tot een der belangrijkste één 

mei-manifestaties in gans het land. 

• Senator Robert Houben werd verkozen tot nieuwe voorzitter van de C.V.P, 

• Duizenden woonden te Asse-Walfergem de uitvaart der tien slachtoffertjes 
van het verkeersdrama bij. 

• Hernieuwd francofoon offensief tegen de uitvoeringsbesluiten der taal
wetten. 

vloede bewezen door de zeer zure opris
pingen waaimee hij het intrekken van zijn 
kandidatuur begeleidde. Vlak daarop ging 
hij te Leuven voor de franstalige studen
ten spreken en zijn redevoering was één 
opengebarsten galblaas tegen zijn waarde 
politieke vrienden. 

robert houben 
De C.V.P.-pers van alle richting heeft zich in de weken die vooiafgingen 

aan de keuze van een partijvoorzitter, ijverig bezig gehouden met robot-portret
ten te tekenen van de ideale kandidaat voor het voorzitterschap. Legt men de 
foto van Robert Houben op deze robot-portretten, dan zal van enige gelijkenis 
weinig blijken. Het « waarom » ligt voor de hand : Houben werd op het schild 
gehesen hij gebrek aan een geschikter kandidaat. « Faute de grives, on mange 
des merles >. Zonder de kapriolen van Theo Lefèvre zou de verkiezing van Hou
ben trouwens doorgegaan zijn temidden van de grootste onverschilligheid, met 
voor de meest luciede C.V.P.-ers een sombere berusting in het feit dat zij boven
op een wrakke schuit een onbekwame stuurman aan het roer plaatsen. 

De schuit is inderdaad wrak; men heeft het niet meer kunnen verbergen. 
De potsierlijke wijze waarop de kandidatuur Houben bekokstoofd werd, de be
kentenis in een onbewaakt ogenblik dat het met de ledenwerving en de afde
lingswerking totaal in de honderd gelopen is, de publieke haarplukkerij met de 
man die als ex-voorzitter en ex-premier tot voor kort nog gold als een der aller
grootste eenogen in het land der blinden zijn even zoveel bevestigingen van het 
feit dat achter de bijenkorfgevel van het C.V.P.-hoofdkwartier al lang geen ijve
rige zwerm meer huist, doch slechts nog enkele darren die snoepen van de slin
kende honingvoorraad. 

Van Robert Houben moet dan toch gezegd worden dat hij in de twee voor
bije de,cennia een der werkbijen was die het ijverigst honing binnenvlogen : als 
jarenlange leider van de CV.P.-studiediensten heeft hij een niet onaanzienlijk 
deel van het werk achter de schermen verzet en heel wat grote meneren sloegen 
een flink figuur voor het voetlicht omdat de efficiënte en bescheiden Houben 
in de souffleurbak zat. 

De te St. Niklaas-Waas geboren officierszoon is altijd een harde werker ge
weest. Nadat men ons in de loop der voorbije jaren een reeks mogelijke en on
mogelijke figuren om de beurt voorgesteld heeft als mattres a penser van de 
C.V.P., zijn we met hem uiteindelijk dan toch op dat stuk bij de juiste man be
land : van hem stamt goeddeels het Kerstprogramma anno 1945; hij is in de 
loop der jaren zowat de e^iige man in de top der partij geweest die zijn tijd en 
energie besteedde aan werk dat méér was dan een eendagsvlieg; hij wist zich te 
omringen met een aardig stel experten en telkens wanneer de C.V.P. op het pro
grammatisch vlak een goede beurt maakte, kon men de koppig-volhardende 
Waaslarider daarachter vermoeden. 

Dat hij, ondanks deze niet-geringe verdiensten, twee decennia lang vastge-
lijmd zat op de studiedienst wijst op enkele dingen. Bijvoorbeeld op Houben's 
gebrek aan geestdrift om een spektakulaire rol in het publiek te spelen. Maar 
bijvoorbeeld eveneens op zijn ongeschiktheid om elders en in een andere rol een 
behoorlijk rendement op te brengen. Hij heeft het wel eens geprobeerd : als 
minister van volksgezondheid was hij echter een uitgesproken matte figuur die 
zijn uitgebreide teoretische bagage niet kwijt raakte bij het praktisch werk. Als 
partijvoorzitter wordt Robert Houben — dat durven we op een briefje geven 
— een grandioze mislukking. Wie hem wel eens op de T.V. heeft gezien of wie 
hem bezigzag tijdens het een of ander debat, zal het beamen : alhoewel deze man 
teoretisch meer beslagen is dan de overgrote meerderheid van de mensen in zijn 
politieke omgeving, geraakt hij zijn wetenschap in direkt kontakt onmogelijk 
kwijt. Er gaat van Robert Houben niet de minste warmte, bezieling of geestdrift 
uit. De dorre teoreticus, de encyklopedische geest zijn niet in staat om een men
selijke verhouding op te bouwen. In het gesprek slaat hij, met al zijn wetenschap 
en kennis, de figuur van een ruziemaker en haarkliever, een ongezellige punt
jes op de I zetter die nooit gelijk haalt ook als hij gelijk heeft. Het is inderdaad 
niet toevallig dat men hem ttvintig jaar lang rustig liet betijen in de brain-
trust, een instelling die door de gexvone politieker en de politieke manager be
schouwd wordt als een mesthoop : nodig voor de geestelijke akker maar in de 
grond vreselijk vervelend en schreeuwlelijk. 

Houben heeft daarnaast een hebbelijkheid die hem totaal ongeschikt maakt 
om voorzitter te zijn van een partij wier politiek zwaartepunt toch voor 70 % in 
Vlaanderen ligt : hij staat tegenover de Vlaamse beweging zoals een dolfijn te
genover een frietautomaat. Een dolfijn lust namelijk — altans bij ons weten — 
helemaal geen frieten. Zo snapt Houben niets van de hele Vlaamse beweging, 
van haar noodzaak en van haar onoverkomelijkheid voor de Vlaamse C.V.P. Het 
feit dat de officierszoon een starre unitair is, een dogmaticus van het une et 
indivisible, zal zijn partij nog zeer duur te staan komen. 

Overigens zijn er een aantal praktische redenen waai om het voorzitterschap 
van Robert Houben een weinig interessant interregnum wordt : de funktie zegt 
de man weinig en hij zal er een minimum van tijd aan besteden omdat hij ver
der opgeslorpt blijft door zijn studiedienst, zijn parlementaire job als provin
ciaal senator, zijn hoogleraarschap te Leuven en — zo hopen we toch op het 
menselijk vlak — zijn verplichtingen als vmder van een gezin van zeven. 

Lepe V.D.B., die zijn schepenzetel te 9russel vasthoudt als appeltje tegen 
de dorst in slechter tijden, ziet wellicht graag dat Houben opperhoofd aller 
C.V.P.-ers wordt : een man die gemakkelijk, zonder al te veel herrie, terug opzij 
te schuiven is als de regeling van de nieuwe stijl aan de oude kwalen is gestor
ven. 

dio Genes. 

De herrie om het voorzitterschap heeft 
eens te meer de volle publieke aandacht 
getrokken op de onverzoenlijke tegenstel
lingen in de C.V.P. en het totaal gebrek 
aan kohesie in deze partij. Men vergete 
inderdaad niet, dat het maneuver van Le
fèvre onthaald werd op de juichkreten van 
een gedeelte der partij en de pers («Volk», 
«Relève»), terwijl een ander gedeelte zich 
te buiten ging aan verwensingen en nau
welijks verholen schimppartijen. 

En inmiddels gaat de gewezen premier 
maar ongestoord verder, de wereld te ver
bazen door zijn inkonsekwenties en on
doordachte ontboezemingen. 

Verleden week bracht het weekblad « De 
Nieuwe » een vraaggesprek met Lefèvre 
en tot onze niet geringe verbazing lazen 
we daarin letterlijk : « Er zijn in de struk-
tuur van ons land aanpassingen nodig en 
wij moeten daarover spreken, steunend op 
objektieve gegevens en feiten. Misschien 
komen wij dan tot de konklusie dat er in
derdaad een federalisme nodig is, in een 
bepaalde zachte vorm ». 

Neen, wij juichen niet gelijk de hemelse 
engelenscharen die nog altijd liever één 
bekeerde zondaar dan tien rechtvaardigen 
begroeten. Wij stellen slechts vast dat ook 
deze uitlating van Theo Lefèvre diametraal 
staat tegenover wat hij zegde en deed aan 
de leiding van zijn partij en zijn regering. 
Wij stellen tevens Vast dat Theo Lefèvre 
deze straffe tabak verkoopt op een ogen
blik dat een keihard anti-federalist eerste-
minister is. 

De wrok tegen V.D.B, is blijkbaar ster
ker dan de principiële rechtlijnigheid van 
Lefèvre. 

De woordkramer sclirikt er niet voor te
rug, te doen wat van Clovis te Reims werd 
verlangd : te verbranden wat hij aanbad 
en te aanbidden wat hij verbrand heeft. 
Niet omwille van het gerijpt inzicht. Niet 
omwille van 's lands belang. Niet omwille 
van een waarachtige bekommernis voor de 
les publica. 

Maar omwille van de vete met zijn op
volger 1 

Dié Theo Lefèvre heeft men ons in leng
te van jaren verkocht voor een groot en 
een wijs man! 

Achteraf beschouwd : inderdaad een 
eksaltant geval. 

• Zondag 22 mei te Antweipen. 

opnieuw grote 
v.u.-betoging 

(r.d.) Na het succes van de 1 meifeesten te 
Hasselt maakt de Volksunie zich klaar, om 
opnieuw een grote betoging te houden. Op 
zondag 22 mei, voormiddag van het Zang
feest, wordt in de zaal « Majestic » te tien 
uur de traditionele meeting gehouden, met 
als sprekers senator Wim Jorissen en volks
vertegenwoordiger Reimond Mattheyssens. 
Het programma wordt opgeluisterd door 
toondichter Armand Preud-homme aan het 
Hammondorgel. 

De nadruk wordt echter gelegd op de 
grote betoging die, in aansluiting op deze 
meeting, de Antwerpse binnenstad zal 
doorkruisen. Werkelijk niemand mag hier
bij ontbreken : de regering moet beseffen, 
dat het haar niet lukken zal de Vlaams
nationalisten van de straat te houden. 

Zoals te Veurne en te Hasselt bewezen 
werd, betoogt de Volksunie ordelijk en 
zonder incidenten wanneer men haar het 
demokiatisch recht op betogen niet ont
zegt. 

Op 22 mei te Antweipen : nieuw bewijs 
van onze niet-aflatende slagvaardigheid en 
zegewil 1 
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VRUCHTELOOS 
Voor de Senaatskommissie 

van de Middenstand verde
digde onze senator Wim Jo-
rissen de afschaffing van de 
solidariteitsbijdrage van de 
pensioengerechtigde zelfstan
digen die, om hun schraal 
pensioen van 2.000 frank per 
maand wat aan te vullen, hun 
middenstandszaak aanhou
den. Zij moeten die bijdrage 
betalen van het ogenblik af 
dat hun belastbaar inkomen 
12 500 frank per jaar be
draagt. Dus ook wanneer het 
inkomen van hun winkeltje, 
gepaard aan hun pensioen, 
goed 3.000 frank per maand 
bedraagt! 

Ondanks zijn pleidooi heb
ben alle C.V.P.- en P.V.V.-ver-
tegenwoordigers van de zelf
standigen het voorstel van de 
Volksunie verworpen. 

SPINOY 

Volgens oud-minister Spi-
noy zijn vele Waalse kamera
den schuld aan de huidige 
oppositiekuur van de B.S.P. 
omdat ze hun ministers in de 
rug schoten. 

Hij kan daaraan de onrede
lijkheid van zijn Waalse par
tijgenoten meten; want wat 

heeft hij voor hen niet ge
daan ? 

Spinoy is de man die zich
zelf de naam gegeven heeft 
Amerikaanse fabrieken naar 
Mechelen gebracht te heb
ben. Vermits Mechelen op de 
as Brussel-Antwerpen ligt, 
zal daar trouwens niet gauw 
een tekort aan fabrieken be
staan. 

Maar eens dit alibi opge
bouwd, heeft de man alles ge
daan om fabrieken die in 
Vlaanderen bestaan of willen 
komen met alle geweld naar 
Wallonië te sleuren. 

Hij aarzelde zelfs niet, met 
de oprichting van een kon-
kurerende Siemensfabriek in 
Wallonië te dreigen om Bell-
Telephone te overhalen voor 
een groot deel naar Wallonië 
te verhuizen. 

De Walen hebben dus geen 
redenen om hem in de rug te 
schieten, de Vlamingen ech
ter des te meer om hem uit 
te spuwen. 

Voor Vlaanderen is hij er
ger dan een franskiljon. 

ER LOOPT 

IETS VERKEERD 

Dat is de uitdrukking van 
de Volksgazet omdat de T.V. 

Vlaamse solidariteit en arbeiderskameraadschap : de te Zwartberg gekwetste Diesterse mijnwer
ker Jef Eylen moest verleden week verhuizen. Vlaamsgezinden en arbeiders uit de Kempische 
mijnstreek kwamen een handje toesteken : in bliksemtempo werd de nieuwe woning in orde ge
bracht. Herinneren we er aan dat Jef Eylen een der begunstigden van het « Solidariteitsfonds » 

van ons blad was. 

een flits gaf van onze 1 mei
betoging. Volgens Jos van 
Eynde wordt de V.U. te goed 
bediend door de Vlaamse TV, 
die onlangs niet eens flitsen 

EEN VOORSTELLETJE 
Zelfs vóór het volle badseizoen is fie-

gonnen, werd in de kerken aan de kust 
reeds het gebruik van het Frans herno
men. Dat alle gepraat over zielezorg en 
vroomheid om te verrechtvaardigen dat 
op een dergelijke wijze het normale paro
chieleven verstoord en misbrukt wordt, 
slechts schijn en schijnheiligheid is, hoeft 
wel niet bewezen te worden. Ook de laat
ste onderrichtingen van Rome over de 
zielzorg voor vreemde toeristen blijkt 
onze franskiljons en kustpastoors geen 
argumenten te geven. Anders waren die 
al lang over de daken uitgeschreeuwd. 
Het is niet onwaarschijnlijk dat juist het 
in stand houden van de parochiediensten 
in hun normale vor- > duidehjk wordt 
voorzien. Om geld gaat het ; daarom moet 
er ook zeer nuchter over geld gesproken 
worden. 

De kust-processen \an het \oorbije jaar 
werden vorige week in beroep (door de 
prokureur gevraagd) te Gent hernomen. 
Het resultaat is een belangrijke hoeveel
heid boeten. Ook ge\angenisstraffen wer
den uitgedeeld. Voor de twee \oornaamste 
veroordeelden blijft er nog altijd een 
overschot in vergelijking met het onrecht
vaardig voorarrest waarin zij vorig jaar 
werden gehouden. Wordt het gewone 
schema \an protest hernomen, dan zal het 
aantal en de hoeveelheid van de boeten 
dit jaar nog groter worden. Want dit ge
recht heeft geen bewijzen nodig ; het 
heeft genoeg aan zijn kastegeest en Vla-
mmgenhant. 

Zou het daarom mee goed zijn onze 
dubbele \ijand, zowel de geldgierige ker
kelijke gezagsdragers als de vrijgevige 
gerechtshoven, als het op boeten aankomt 
daar te treffen, waar zij zelf het meest 
aan houden ? De gerechtelijke instanties 
verhinderen boeten uit te delen en de 
kerkelijke instanties de moeite besparen 
ons geld in te zamelen ? Een dubbele, 
gced doordachte financiële boycot ! 

Dat alle radikaal-vlaamsgezinden stevig 
moeten samenwerken om dit gerecht van 
de haat tegen te werken is wel vanzelf

sprekend, ledere boete, hoe gering ook, is 
er een te veel : een wegtrekken van pro-
pagandamogelijkheden en een versterken 
van de staat die ons niet eerlijk aanvaardt 
als evenwaardige burgers. Maar ook steun 
aan het kerkelijk gezag is in bepaalde 
vorm een anti-Vlaamse daad geworden. 

Tijdens de strijd om de vernederland
sing van de Leuvense universiteit rond 
1925 was het Verbond reeds tot dit inzicht 
gekomen. Op 20 februari 1925 werd een 
plakbrief verspreid waardoor de Vlaamse 
katholieken werden opgeroepen om elke 
financiële hulp aan de Leuvense universi
teit te weigeren. Dit gebeurde inderdaad 
tóén, met een moed en doorzettingskracht 
die in 1966 hopelijk ook de vrijgevochten 
jongeren zouden opbrengen. 

Zou er niemand gevonden worden om 
dit initiatief te hernemen ? Niet enkel aan 
de kust, maar in het gehele Vlaamse land! 
Ook al worden daardoor tijdelijk de 
« goede » pastoors eveneens « getroffen » I 
Men zou deze goede pastoors toch door 
een kort en hoffelijk briefje kunnen waar
schuwen en beloven dat men later propa
ganda zal maken om de geleden schade 
te herstellen ! 

Er is niet zo\eel \erbeelding voor nodig 
om deze aktie. te bevorderen : waarom de 
minder moedigen, die niet zo maar zon
der meer durven weigeren iets te geven, 
niet helpen door hel verspreiden van kar
tonnen of plastieken belga's ? ''len zou die 
kunnen verspreiden bi| allen die steun 
verlenen aan de boete-betalers ! En hoe 
lichter de schalen zouden worden, des te 
indrukwekkender zou het belang worden 
dat aan de « arme » Vlamingen wordt ge
hecht ! 

Niemand hoeft zich door dit voorstel
letje in zijn religieuze overtuigingen ge
kwetst te voelen ; het is integendeel een 
aangepast middel tot bekering van hen 
die de geldwolf vereren ! Als de « Kerk » 
wat armer wordt, komt « ze » beslist dich
ter bij ons I 

Nemrod. 

gaf over onze grote kaderdag 
te Brussel. 

De B.S.P. vertegenwoordigt 
in Vlaanderen 25 t.h., de 
Volksunie 12 t.h. of de helft. 
Wat zou de verhouding zijn 
op de Vlaamse T.V. wat ak-
tualiteiten en uitzendingen 
betreft ? De helft, een vierde 
of een tiende ? 

Er loopt inderdaad iets ver
keerd op de B R.T.; maar dan 
niet ten koste van de B.S.P., 
doch wel van de V.U. 

« WITBOEK » 

Het « Witboek » over Ziwart-
berg schijnt buitengewoon in 
trek te zijn. Te Hasselt wer
den verleden zondag honder
den exemplaren verkocht van 
de zgn. « luxe » - uitgave 
(«luxe», omdat de in Lim
burg verspreide gratisexem-
plaren minder tekst en min
der illustratie bevatten en 
gedrukt werden op rotatie
pers i.p.v. platte pers). 

Verschillende officiële in
stanties ,buitenlandse nieuws
agentschappen en ambassa
des bestelden reeds hun exem
plaren. Ook U kunt dat doen: 
steek eenvoudig een bankje 
van 20 fr in een briefomslag, 
adresseer aan Volksunie, M. 
Lemonnierlaan 82, Brussel 1. 
U ontvangt dan twee exem
plaren van het « Witboek » : 
een voor Uzelf en een om er 
propaganda mee te voeren. 

In de loop der maand juni 
zal het « Witboek » over gans 
Vlaanderen massaal gekolpor-
teerd worden; verkoopprijs 
10 fr. De praktische schikkin
gen daarvoor zullen later mee
gedeeld worden. Ook deze 
kolportages staan in het te
ken van de solidariteit met 
Limburg : de opbrengst ervan 
dient, om de kosten van de 
gratisverspreiding in Lim
burg te delgen. 

LEUVEN 

Ht partijbstuur van de 
Volksunie heeft deze week in 
een persmededeling eens te 
meer zijn standpunt inzake 
Leuven bevestigd. 

Het partijbestuur stelt vast 
dat, ingevolge de onaanvaard

bare druk van franstalige 
konservatieve kringen, de 
genomen princiepsbeslissing 
betreffende de splitsing van 
de universiteit in twee auto
nome afdelingen en de over
heveling van de franstalige 
afdeling naar Wallonië in het 
gedrang schijnt te komen. 

Het partijbestuur der 
Volksunie waarschuwt de be
voegde overheden dat een be
slissing, die zou indruisen te
gen het eensgezinde stand
punt van de Vlaamse profes
soren en studenten en van 
alle representatieve Vlaamse 
kultuurverenigingen, onver
mijdelijk een zware vertrou-
wenskrizis zou veroorzaken 
en de positie van de Leuven
se universiteit in Vlaanderen 
in het gedrang zou brengen. 

Ook op parlementair vlak 
zou dergelijke beslissing het 
statuut van de Leuvense uni
versiteit en haar financiële 
gevolgen in diskussie stellen. 
De Vlaamse parlementairen 
zouden aldus tegenover de 
publieke opinie in Vlaanderen 
een duidelijke verantwoorde
lijkheid moeten opnemen. De 
gegevens van het probleem 
zijn gekend; het dossier is 
volledig. Het uitstellen van de 
zich opdringende beslissing 
kan niet langer verantwoord 
worden. 

STUDENTENSTAKING 

De staking der Vlaamse 
studenten heeft daarenboven 
nog eens ten overvloede aan
getoond, dat praktisch alle 
Vlaamse Lovanienses achter 
de eis tot verhuis der Walen 
staan : de staking was om
zeggens volledig. 

In het Vlaamse land be
staat er — na de publikatie 
van het standpunt der Vlaam
se C.V.P. — een indrukwek
kende politieke meerderheid 
die de verhuis m haar eisen
programma heeft opgenomen. 

Gaat men nog langer deze 
meerderheid over het hoofd 
blijven zien en zodoende het 
bewijs leveren, dat de verga
dering der Belgische bis
schoppen zich leent tot het 
voeren van unitaristisch-
franskiljonse achterhoedege
vechten ? 
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B E S P A R I N G E N 

Tot de « nieuwe stijl » van 
d e reger ing Van den Boey-
n a n t s behoor t b l i jkbaar h e t 
p r ed iken van bespar ingen , 
s a m e n m e t h e t plegen van zo-
yeel mogelijk verkwist ingen. 

De eers te-minis ter geeft 
h e t goede voorbeeld. Hij blijft 
s chepen der s t ad Brussel , 
m a a r zal dit a m b t n ie t waar 
n e m e n . Hij zal dus verder de 
a a n zijn scheoenzete l verbon
d e n wedde blijven opst r i jken, 
zonder er iets voor te doen. 
Wel l ich t zal hi j aanvoeren 
da t , indien hij on ts lag n a m , 
d e wedde in ieder geval a a n 
zi jn opvolger zou moe ten be
t a a l d worden. 

D a t is i nde rdaad ju is t ; die 
opvolger ech te r zou er moe
t e n voor werken. Een sche
p e n die de wedde ops t r i jk t 
zonder he t a m b t te vervul len: 
d a t lijkt ons h e t t egenove i -
gestelde van bezuinigen ! 

\ 

OOK DE CLERCQ 

Ook vice-premier Willy De 
Clercq bezuinigt op een aller
merkwaard igs t e wijze. In zijn 
begro t ing is een bed rag van 
een half mil joen voorzien 
voor aankoop van nieuw meu
bi la i r voor zijn kabine t . 

Er is n o c h t a n s voldoende 
meubi la i r voorradig om de 
h e e r De Clercq toe te la ten , 
zichzelf en zijn kab ine t smen
sen te voorzien van al h e t no
dige en al h e t gewenste kom-
fort . 

Well icht heeft de vice-pre
m i e r ech te r zo'n bu i tenge
woon verfi jnde s m a a k da t h e t 
werken h e m alleen m a a r mo
geli jk is in een in te r i eu r d a t 
volkomen a a n g e p a s t is a a n 
zijn es te t ische zin. In d a t ge
va l zwijgen we n a t u u r l i j k : 
een half miljoen is geen cen t 
t e veel om i emand toe te la
t en , zich ui t te leven in zijn 
werk zonder dag a a n dag ge
kwets t te worden in zijn es te
t i sche opva t t ingen . Onze kan -

toork ruk kost « weinig » m i n 
der, w a n t ook wij zijn « di tf i-
ciel ». M a a r m e t spa ren en 
bezuinigen heef t d a t weinig t e 
m a k e n . 

F O T O ' S 

O P G E R E C H T S H O F 

Men zal zich h e r i n n e r e n 
d a t een p a a r weken geleden, 
t i jdens h e t proces t egen 
Volksunieplakkers en -ka l -
kers , door een m a n van de 
gerechte l i jke d iens ten foto 's 
werden g e m a a k t van de m e n 
sen die di t proces vanop de 
publ ieke t r i bune bi jwoonden. 

Tegen deze pol i t ie -s taa t -
p r a k t i j k e n werd in de Vlaam
se pers eensgezind geprotes
teerd . Vanaf de katol ieke 
« Gaze t van Antwei-pen » to t 
a a n de social ist ische « Volks
gazet » was m e n h e t roe rend 
en nadrukke l i jk er over eens, 
d a t dergel i jke p r ak t i j ken in 
een demokra t i sche s t a a t on
d u l d b a a r zijn. 

Onze Brugse volksvertegen
woordiger, m r Leys, b r a c h t 
deze erger l i jke zaak van dik-
t a t o r i a a l m a c h t s m i s b r u i k 
ver leden week t e r sp rake in 
de K a m e r . De hee r Wigny, 
min i s t e r van Jus t i t i e en van 
F r a n s e ku i tuur , m a a k t e zich 
in één o n b e s c h a a m d e zin van 
de hele zaak af : « I k begri jp 
de on t s t e l t en i s van de heer 
Leys n ie t al te bes t ; h a d d e n 
de be t rokken pe rsonen een 
bepaa lde reden om voor die 
foto's b e d u c h t te zijn ? ». 

ERGERLIJK 

Dit ergerl i jk vlegelacht ig 
minis ter iee l an twoord verg t 
enkele woorden k o m m e n t a a r . 
De min i s t e r van Jus t i t i e (en 
van de F r a n s e k u i t u u r ) h o u d t 
er dus een m e n i n g op na , die 
scherp afgekeurd werd in 
gans de Vlaamse pers . Dhr 
Wigny p r a a t n ie t al leen h e t 
op t r eden van zijn gehe ime 

Verteden zaterdag werden die tien slachtoffertjes van de vreselijke verkeersramp te Asse-Wal-
fergem onder reusachtige belangstelling ten grave gedragen. Onder de doden vaaren er twee ven-
deljongens der Vlaams-nationale jeugdbeweging : Bart en Koen van de Putte. Namens de rer 
daktie betuigen wij nogmaals aan al de beproefde families onze gevoelens van innig medeleven. 
Morgen zondag zal door de Blauwvoetvendeh te 16 u een plechtige zieledienst worden gehouden 
in het kerkje der E.P. Missionarissen te Asse-Walfergem. 

s taa t spo l i t i e goed, h i j m a a k t 
t evens van de gelegenheid ge
bruik om een a a n t a l fa tsoen
lijke burgers — de aanwezi
gen op he t gerechtshof — 
t e n aansch i jn van gans h e t 
l and ve rdach t te m a k e n . 

De m e r k w a a r d i g e redene
r ing van de heer Wigny kan 
ons zéér ver voeren. Bijvoor
beeld : « I k begri jp de ont 
s te l ten is van m i j n h e e r X n ie t 
al te best . Hadden de betrok
ken pe rsonen n ie t s op h u n 
kerfs tok d a t een prevent ieve 
h e c h t e n i s wet t igde ? *. Of 
nog : « I k begri jp de onts te l 
t en i s van m i j n h e e r Z n ie t al 
te best . Hadden de inwoners 
van Zoe tenaa ie een bepaa lde 
reden om voor de huiszoekin
gen b e d u c h t te zijn ? ». Of 
eventueel : « I k begr i jp de 
on t s t e l t en i s van m i j n h e e r Y 
n ie t al te best . H a d d e n de 
leden van de Vlaamse kul-
bewegingen een bepaa lde re

den om een inbes l agneming 
van h u n a rch ieven en biblio-
teken te d u c h t e n ? ». 

Het is een kenmerk van al
le po l i t i ed ik ta tu ren d a t de 
a c h t b a r e he ren min i s t e r s der
gelijke d ingen n ie t al te best 
begr i jpen. 

A V E R E C H T S A R G U M E N T 

In de S e n a a t heeft m in i s t e r 
Van der Poo r t en de f iguur 
van Dr Borms willen bezoe
delen door e r a a n te h e r i n n e 
ren d a t hij van h e t akt ivis-
t en fonds (Dr Bormsfonds) 1 
mil joen kreeg voor de schade 
h e m n a '14-'18 a a n g e d a a n 
(hu is en meubels vernield, 
t ien j a a r kerker , gezondheid 
g e k n a k t ) . 

Moeten we d a a r u i t beslui
ten d a t de verzets l ieden, die 
een jaar l i jkse vergoeding 
kr i jgen van de s t aa t , geen 

idea l i s ten zijn en eerloos 
werden ? 

Voegen we er a a n toe d a t 
B o n u s h e t geld p r ak t i s ch t o t 
de l aa t s t e c e n t bes teedde a a n 
h u l p . l iefdadigheid en solida
r i te i t . 

S L E C H T BESTUUR 

J a r e n l a n g hebben de CVP-
ers de grote hoedan igheden 
van voorzi t ter Van den Boey-
n a n t s en s e k r e t a n s T inde-
m a n s geroemd. Nu beiden 
d ienen ve rvangen te worden 
v e r n e m e n we plotse l ing d a t 
de C V.P. een par t i j is van be-
s tuur sk lub jes zonder leden 
en me t a fde l ingen op p a p i e r ! 

Als een par t i jvoorz i t t e r en 
'n par t i . i sekretar is een pa r t i j 
zo la ten verworden , dan v ra 
gen we ons a t welke voorzit
te rs - en sekre ta r i skwal i t e i t en 
zij wel h a d d e n ! 

DIALOOG 
Met belangstelling las ik de zeer kon-

krete voorstellen in verband met de V.U.-
propaganda van A.D.V. uit Dendermonde 
(nummer van 30 april jL). Daar zit heel 
•wat in en ik hoop dat de propaganda-
dienst van de Volksunie daar terdege reke
ning zal mee houden. 

Alles wat op Vlaams gebied verschijnt 
(Wij, 't Pallieterke, De Nieuwe Dag, 
Doorbraak enz.) komt meestal in handen 
van een reeds overtuigd publiek. Het komt 
er in de eerste plaats op aan, deze kring 
regelmatig te doorbreken om de brede 
massa te bereiken. 

Ik ben er van overtuigd dat ons volk 
in zijn brede lagen nog steeds openstaat 
voor de zuivere waarheid en dat onze 
mensen inwendig in opstand komen tegen 
alle onrecht, intimidatie, achteruitstelling, 
verdachtmaking enz., als ze de ware toe
dracht van de zaken maar kennen. 

Anderzijds is de invloed van drukwerk 
nog steeds enorm groot, want de meeste 
mensen lezen nog politieke pamfletten, 
wat sommigen er ook van zeggen. En juist 
deze grote groep belangstellenJen is uiter
aard ook het meest vatbaar voor nieuwe 
zienswijzen en voor een propaganda die 

elke poging tot vervalsing in de politiek 
tracht te ontmaskeren. 

Naast het zeer groot belang van een 
eigen dagbladpers en van eigen TV-uit-
zendingen, komt het er dus momenteel op 
aan een pamflettenaktie (in Je vorm van 
een speciaal « WIJ »-nummer van 4 of 
8 blz.) op gang te brengen, die misschien 
als volgt zou kunnen opgevat worden : 

Het doel van de V.U.-ko!portages Is één
maal per jaar alle gemeenten van het ar
rondissement te bewerken. Als dit werke
lijk gebeurt, dan heeft de arrondissen.en-
tele kolportageploeg goed werk verricht. 
Spijtig nochtans dat aldus slechts hoog
stens 10 % van de mensen wordt bereikt 
(en hoe\eel overtuigden zijn er dan al 
niet begrepen in dit zeer ruim geschat 
procent ? 

Indien de Volksunie nu iaarlijks éen 
degelijk en eenvormig pamflet zou uit
geven voor het ganse Vlaamse land (elk 
jaar met een vernieuwde inhoud, met een 
juiste voorstelling van de partij en haar 
programma) en indien dit pamflet tijdens 
de kol portages overal kosteloos zou ver
spreid worden, dan zou gans Vlaanderen 
jaarlijks tenminste met één nalionaal V.U.-

pamflet bedeeld worden, w.it /c!fs tijdens 
de voorbije \erkiezingsstri|d niet is 
gebeurd. 

Ook op de propagandisten /ou dit uiter
mate stimulerend inwerken en hun aantal 
flink de hoogte indrijven, want dan zou
den ze de vaste overtuiging hebben dat 
ze hun krachten niet ten dele \crloren 
hebben gegooid en dat hun werk na elke 
kolportage werkelijk « af » is, omdat 
iedereen werd bereikt. 

Voor arrondissen.enten met meer moge
lijkheden zou hierbij dan het voorstel \an 
A.D.V. kunneiv aansluiten (middenblad 
van « WIJ » als speciaal pamflet). 

Verder zou jaarlijks nog minstens één 
pamflet (met meer akluele problemen) 
gelijktijdig en liefst langs de post ver
spreid moeten worden o\er gans het 
Vlaamse land. Om iit finantieel mogelijk 
te maken dient een speciaal steunfonds 
geopend te worden. 

Talrijke partikuiieren zullen dii steun
fonds gaarne helpen spijzen (regelmatige 
publikatie in « WIJ ;̂  en tevens een spe
ciale steunoprocp in elk pamflet dat ver
schijnt) : bepaalde V.U.-simpatizanten. die 
w-at meer kunnen geven dan de normale 
stervelingen, zouden door de V.U.-voor
aanstaanden persoonlijk kunnen aange-
sjjroken worden. 

Alle V.U.-afdclingen en V.U.-arrondis
sementen zullen zich graag een sjjeciale 
insjianning getroosten om door allerlei 
initiatieven het nodige geld te heli)cn bij-

eenl.irengen. Zo wordt momenteel in ons 
arrondissement gewerkt aan een initiatief 
dat, zo het -.Jaagt, jaarlijks wel enkele 
honderdduizenden fr. kar opbrengen voor 
een dergelijk steuntonds 

Als men zal aanvoelen dat de V.C-lei-
ding een dergelijke pamflettenaktie wer
kelijk ernstig aanpakt en blijft aktiveren, 
dan zullen de bijdragen voor dit steun
fonds wel spontaan blijven ninnenstro-
nien. Heel wat plaatselijke initiatieven, die 
op zichzelf heel prijzenswaardig zim doch 
\\egcns hun hejjerkl karakter in verhou
ding te veel geld vergen kunnen dar even
tueel wegvallen zodat het vrijgekomen 
geld eveneens naai het steunfonds kan 
gaan. 

iMet een krathtig-dooi ge\oerde pamflet
tenaktie kan de Vlaams-nationale gedachte 
met al haar bestrevinger zoals federalis
me, een snelle en ruinic verspreidinj: ken
nen bij ons volk. Dergelijke pamfletten 
zouden bovendien moeten opgesteld wor
den door een speciale studie kommissie 
met personen die echte volkspanifletten 
kunnen .samenstellen. 

Ongetwijfeld bestaan ei nog tai van an
dere mogeliikheden, maar welke metode 
de V.l'.-leiding nok incge kiezen, steeds 
zal het op éen zaaK aankomen : stevig 
aanpakken en Hink doorzetten. KIke in
spanning, op welk vlak ook, moet een 
maxhmim aan rezultaat kunnen geven. 
Dit is het werk van de V.l'. propaganda-
diensU J. Larulon, De Panne. 
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ONZE FRAKTIES 

Tot voor de verkiezingen 
Tan 1965 was het de gewoon
te dat wij in ons blad ofwel 
de integrale tekst ofwel een 
uitvoerige samenvatting 
brachten van de parlemen
taire tussenkomsten van on
ze toenmalige vijf volksverte
genwoordigers en twee sena
toren. 

ledere week opnieuw blijkt, 
hoe ver we over dit stadium 
al heen zijn. Indien we ons 
aan de oude stelregel zouden 
houden, dan dienden we een 
blad op 48 paginas uit te ge-
yen en wellicht ware het dan 
nog te klein om alle tussen
komsten, parlementaire vra
gen en wetsvoorstellen van 
onze parlementairen te bevat
ten. Slechts één voorbeeld : 
naar aanleiding van de begro
ting van openbare werken 
kwam de helft van onze Ka-
merfraktie — zes man — op 
de tribune. Zes wetsvoorstel
len liggen op onze redaktie te 
wachten op publikatie. De 
parlementaire vragen zijn ge
woonweg niet bij te houden : 
Mattlieyssens, Jorissen, Cop-
pieters, Anciaux en es. beho
ren tot de kampioen-vragen
stellers. 

Het spetterend vuurwerk 
van onze frakties in de Wet
straat is een van de dingen 
die zwaar zullen doorwegen 
bij de eerstvolgende verkie
zingen. 

REPRESSIE 

WelUcht in het kader van 
de «strijd tegen tiet ekstre-
misme» hebben Van den 
Boeynants en zijn kristelijk-
liberale ploeg de molen van 
de repressie met twintig jaar 
vertraging terug op gang ge
bracht. Gewezen veroordeel
den wegens incivisme, die 
sinds jaar en dag het norma
le leven terug hadden aange
vat en met hard werken, de 
verloren tijd en de verloren 
kansen terug probeerden in 
te halen, krijgen thans ma
ningen van het ministerie 
van Financiën om « onver
wijld » enkele tienduizenden 
te storten als eerste afkorting 
op hun miljoenenboete. 

Men weet, met welke waan
zinnige wraakgevoelens de 
krijgsgerechten destijds met 

eeuwen gevangenisstraf en 
honderden miljoenen boete 
hebben gegoocheld. De waan
zin was zo groot, dat In de 
loop der jaren het sekwester 
en de andere betrokken diens
ten de indruk gaven, niet mee 
te zullen doen aan het plui
men van reeds gepluimde 
slachtoffers; transakties ble
ven jarenlang achterwege. 

Nu meer dan twintig jaar 
na datum en onder 'n « kris-
telijke » eerste-minister, wordt 
de molen terug in gang ge
zet en zien een aantal men
sen zich plots opnieuw in hun 
bestaan en hun zekerheid be
dreigd. 

Een Brusselse beenhouwer 
heeft immers geld nodig voor 
zijn opgeblazen kikkerplan-
nen... 

P.L.P.-OPPOSITIE 

In de Brusselse P.V.V.-krin-
gen wordt niets onverlet ge
laten om de regering onder 
maximale druk te zetten in 
verband met de publikatie 
van de uitvoeringsbesluiten 
bij de taalwetten. Het verzet 
balt zich samen tegen de ver
plichtingen, in de adminis
traties van de gemeenten der 
Brusselse agglomeratie taal
rollen in te voeren. 

Onze lezers zullen zich her
inneren dat in verschillende 
gemeenten der Brusselse ag
glomeratie, o.m. te Eisene, op 
initiatief van de. P.V.V.-ers 
petities in die zin door het 
gemeentepersoneel werden in
gediend. 

De leiders van het anti-
Vlaams verzet zijn Mundeleer 
en De Muyter die hemel en 
aarde bewegen om de Brus
selse PV.V.-federatie een mo
tie van wantrouwen tegen het 
regeringsbeleid te doen stem
men. 

Dat belooft voor de nabije 
toekomst! Wie de invloed 
van de Brusselse federatie in 
de P.V.V. kent, verwacht zich 
nu reeds aan een — voor de 
Vlamingen uiterst gevaarlijke 
— krachtmeting. 

FRENTE POPULAR 

Te Brussel defileerden op 1 
mei niet minder dan drie ro
de stoeten : de socialistische, 

die van de Moskovieten en 
die van de Chinezen. 

Luik — zijn reputatie ge
trouw — deed het nog beter: 
naast de socialistische, de 
Russische en de Chinese was 
er daar ook een Spaanse 
stoet. 

Te Mechelen en te Brussel 
kloegen de kameraden Spinoy 
en Spaak steen en been over 
de jammerlijke oppositierol 
waartoe zij veroordeeld zijn. 

In de socialistische beto
ging te Luik liepen de sindi-
kalisten mee, maar zij wei
gerden in groten getale te 
gaan luisteren naar partijge
noot André Cools : kwestie 
van de sindikale onafhanke
lijkheid te demonstreren. 

De Huysmans-socialisten 
zijn niet bij machte, met de 
zeventien lezei's van hun blad 
een optocht te vormen. Zij 
beperkten zich dan ook tot 
enkele schilder- en plaktoch-
ten langs de Boudewijnauto-
snelweg. 

In zijn meirede waarschuw
de Spaak tegen de school
strijd, terwijl Collard het 
ogenblik geschikt achtte om 
juist die oude strijdbijl weer 
op te graven. 

Kortom, de rode 1 mei 
stond meer dan ooit in het 
teken van de eenheid en de 
« onverbreekbare > solidari
teit. 

LYRISCH 

De « Libre Belgique » tradi
tioneel de zure toeschouwer 
bij het politiek getimmer aan 
de openbare weg, schijnt wel 
in een totaal nieuwe huid ge
kropen te zijn sinds V.D.B. 
eerste-minister werd : het 
blad bezondigt zich zowaar 
aan idolatrie. Verleden 
woendag bracht het een 
vraaggesprek met V.D.B., dat 
droop van heldenverering. De 
aanhef was zo roerend in zijn 
honing-en-melklyrisme : « De 
tuin van de eerste-minister is 
overgoten met zonnelicht. Het 
zachte gras gespekkeld met 
paasbloemen, de koelte van 
het prieel, de doffe bons van 
de tennisballen : alles spoor
de aan tot dromerij. Maar de 
heer Van den Boeynants is 
geen dromer». 

De « Libre » geeft ons ver
der een levendige beschrij
ving van de grote man : « Hij 
komt terug van zijn dagelijk-

Deze twee bruggen, die reeds sedert ongeveer 2 jaar afgewerkt 
zijn, bevinden zich op het ontworpen tracé van de nieuwe auto
weg Antwerpen-Brussel op het grondgebied van Meisse. Een van 
deze bruggen, die meer dan 100 m lang is, loopt over de weg 
Vilvoorde-Wolvertem, maar wordt door het verkeer niet ge
bruikt. De andere brug is niet alleen onbruikbaar, maar loopt 
daarbij dwars over een weg. Op 20 m van de brug staat een 
verkeersbord met de woorden : « weg m slechte toestand over 
een afstand van 200 m ». Nutteloze uitgave, verkwisting, gebrek 

aan planning ? 

se turnoefeningen. hij draagt 
een zomerhemd op een lin
nen broek, hij geniet van en
kel uren rust... hij speelt met 
zijn zonnebril — zal hij hem 
verstrooid in zijn hand ka
pot knijpen omdat hij zich 
geen rekenschap geeft van 
zijn kracht ? ». 

Deze grootstads-woudloper 
en sportman-tegen-het-dik-
worden heeft zich verwaar
digd, aan de « Libre » zijn 
duurbaarste projekt te ont
vouwen. 

Bittere socialistische één mei : van de verhoogde oppositionele strijdvaardigheid der B.S.P. is 
tijdens de meiviering wemig gebleken. Spaak en Spinoy kloegen in hun toespraken steen en been 
over het feit dat de partij « omwille van enkele dwarsdrijvers » uil de regering werd geband. De 
Hasseltse één nietviering van de Volksunie was qua opkomst een der belangrijkste in heel 't land. 

TWEETALIGHEID 

Natuurlijk : de tweetalig
heid ! V.D.B, heeft de «Libre» 
vanuit zijn chemisette en 
zijn linnen broek de verzeke
ring gegeven dat weldra een 
grootscheepse kampanje voor 
de tweetaligheid, voor de ken
nis van de tweede landstaal 
zal losbarsten. Op zijn VDB's, 
gelijk men worsten verkoopt 
of broodjes met gehakt aan
prijst : «de tweetaligheid 
brengt op : lees de kleine 
aankondigingen ». 

We beklagen de eerste-mi-
nister. Als Zinneke, als echte 
Beulemans weet hij na 136 
jaar unitair België niets be
ters te verzinnen voor het 
herstel van de « nationale 
eenheid » dan dè.ar terug aan 
te knopen waar voor hem ie
dereen mislukt is. Wij voor
spellen V.D.B, (maar met ons 
advies zal hij — «zich geen 
rekenschap gevend van zijn 
kracht» — wel geen rekening 
houden) een grandioze mis
lukking en daarenboven de 
absoluut nutteloze verspilling 

van de miljoenen voor zijn 
tweetaligheid. 
Wallonië en Brussel hebben 
daar lak aan : Nederlands is 
beneden de waardigheid van 
de overgrote meerderheid der 
franstaligen. En wat Vlaan
deren betreft : als hij de 
Vlaamse pers aandachtig 
leest, dan zal hij wel al vast
gesteld hebben hoe men daar 
zijn « vondst » begroet. Met 
het meest volslagen wantrou
wen, geleerd door de ervaring 
van meer dan een eeuw. 

De doffe bons der tennisbal
len zal daaraan niets veran
deren ! 

RECHTSPRAAK 

Nieuwste exploot van een 
Belgische rechtbank : te Ant
werpen werden Volksunie
plakkers, die tijdens de jong
ste parlementsverkiezingen te 
Hemiksem betrapt werden, 
veroordeeld tot 4.000 fr boete 
en 15 dagen gevangenis ! 

Niet alleen de zwaarte van 
de straffen maar ook de 
eenzijdigheid van de rechts-
spraak dient daarbij gelaakt. 
Het is, alsof er bij de jongste 
verkiezingen alleen Volksunie
plakkers op de baan geweest 
zijn. Terwijl iedereen zich 
nog levendig zal herinneren, 
hoe bijvoorbeeld in het Brus, 
selse de plakploegen die de 
persoonlijke kampanje vam 
V.D B. verzorgden, hun propa
gandamateriaal letterlijk 
overal en over alles aanbrach
ten. 

Maar zoals wijlen de heer 
Brutus is ook V.D.B, een ach
tenswaardig man._ 
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meeting. «Hoewel radioberichten te 
6 uur hadden melding gemaakt van 
slechts 700 betogers», zo zegde hij 
onder awoertgeroep, « kunnen wij 
meedelen dat er bijna 5.000 deelne-
mingskentekens werden verkocht ! ». 
Hl] heette vervolgens de aanwezigen 
hartelijk welkom en belichtte zeer 
kort het waarom van deze betoging. 
Na meer dan vijftig jaar geloofd te 
hebben in de toekomst, wordt Lim
burg vandaag bedreigd als nooit te
voren door het anti-Vlaams kapitalis
me. Daarom deze manifestatie in de 

Folo boveaaan : de reusachtige Lim
burgse vlag aan het hoofd van de stoet. 
Hierboven : de B.B.C.-T.V. aan het 

werk. 

provincie, die zopas nog een bloedige 
strijd heeft gevoerd voor elementaire 
sociale wetten. Renaat Vanheusden 
bedankte allen die de eerste 1-meidag 
van de V.U. hadden mogelijk gemaakt 
en wees er ten slotte op dat door het 
sukses de volledige doorbraak van on
ze partij m Limburg een feit is ge-
>vorden. 

Onder zeer luide toejuichingen 
kwam vervolgens Leo Schildermans, 
mijnwerker uit Opglabeek, achter de 
mikro staan. De ovatie werd deze een
voudige, in mijnarbelderspak ge
klede man haast te machtig, maar 
gloedvol bracht hij zijn korte bood
schap die met ontroering door de 
massa beluisterd werd. Hij begroette 
de betogers namens de talloze werk-
makkers uit de Limburgse mijnen, die 
onze partij in het hart dragen. De 
aanv/ezigheid van zovele Vlaamse 
mensen heette hij niet toevallig : « In 
de dagen van strijd en van smart, in 
de verschrikkelijke januaridagen van 
dit jaar, hebben wij gevoeld hoe de 
strijd van de Limburgse mijnwerkers 
kon rekenen op do steun van U alle
maal. Wij danken U daarvoor gelijk 
vil} Lf danken omdat gij vandaag op
nieuw uw tro'iw aan en uw solidari
teit met ons zijt willen komen betui-
gen •!>. ITij onderstreepte dat steeds 
ir.eer mensen uit de mijnstreek en uit 

Limburg zijn gaan beseffen hoe zij in 
de V.U. een trouwe bondgenoot en een 
hardnekkige verdediger hebben. Hij 
loofde ook het opzet van het solida
riteitsfonds en wees erop dat een ste
vige band is gegroeid tussen Limburg 
en de rest van Vlaanderen. De macht 
van deze eenheid zal niemand — 
zelfs geen politiestaat — meer kun
nen breken. Waar de arbeider en 
vooral de Limburgse mijnwerker 
heeft kunnen rekenen op de V U., zo 
moet ook in de toekomst de Volks
unie kunnen rekenen op de werken
de mens. «In deze geest van solida
riteit breng ik U op deze eerste Mei
viering de groet van de arbeiders uit 
de mijn ». 

• HERDENKING 

De ontroerende inhoud van deze 
woorden sloot passend aan bij de 
daaropvolgende herdenking van de 
slachtoffers die in de sociale strijd 
gevallen zijn; naast het neerleggen 
van vijf bloemenkransen, het houden 
van 1 minuut stilte, werd het «Vaar
wel mijn broeder » door de massa in
getogen uitgevoerd en gezongen. Het 
was een pakkend ogenblik en menig
een moest met een hand of zakdoek 
naar de ogen grijpen. 

Maurits Coppieters, die — zelfs in 
een zondags donkerblauw pak gesto
ken, gelukkig nooit dat simpatieke 
van de scoutsmaster verliest, was in 
een bijzonder goede dag; zijn toe
spraak was er ook naar en het begon 
al bij zijn inleiding toen hij de aan
wezigen verwelkomde als « vrienden, 
arbeiders, minzame Limburgers-», 
hierbij doelend op de (intussen «his
torisch» geworden) woorden van de 
Zwartberg-eerste-minister Harmei. Hij 
noemde het Vlaams-nationaal feest 
van de arbeid een dag in het teken 
van de arbeiderssolidariteit. Hij her
innerde aan Zwartberg, wat hij noem
de «de Vlaamse opstand tegen het 
volksvreemde kapitalisme, de Vlaam
se weeistand tegen het monsterver

bond der nationale partijen en de fi-
nantiéle groepen», Hij stelde zeer 
scherp het verzuim en de afwezigheid 
in deze strijd aan de kaak van de 
vakbondleiders, die politiek en rege
ringsgebonden zijn, die in Vlaande
ren de Vlaamse strijd hadden kunnen 
voeren gelijklopend met de sociale 
maar dit niet gedaan hebben, die 
Limburg integendeel opgeofferd heb
ben aan de Waalse grootindustrie. 
Maurits Coppieters herinnerde bij 
deze gelegenheid ook aan die grote 
Limburgse figuur, prof. Pinxten, die 
zijn gehele leven de weg heeft gewe
zen, maar geen gehoor vond bij de 
« groten ». « Vandaag, na de gebeur
tenissen te Zwartberg, gaan wij snel 
naar de bewustwording van de Lim
burgse en Vlaamse arbeidersklasse. 
Dat zullen Cool en Mayor niet opvan
gen door duetten te zingen en over 
eikaars rug te wrijven, dat zullen geen. 
100.000 rijkswachters kunnen belet
ten », zo zei volksvertegenwoordiger 
Coppieters onder daverende toejui
chingen. Hij riep daarbij de jonge so
cialisten, de A C.V.-ers en K.W.B.-ers 
in Vlaanderen op, mee te werken aan 
de ontvoogdingsstrijd van het eigen 
volk en konsekwent (voor de laatstge
noemden radikaal met de leer van de 
kerk) schouder aan schouder met ons 
te vechten. Eén mei betekent voor 
ons : het zijn niet de Société Géné
rale, Cockerill of Schneider die moe
ten uitmaken of er bedrijven dienen 
gesloten of verplaatst in Vlaanderen». 

• EISEN 

Maurits Coppieters richtte een 
waarschuwing tot de regering en 
somde de eisen van de V.U. en van 
deze betoging op : «Dynamasche 
overheidssteun aan gewesten met een 
gezonde demografische struktuur. die 
tot op heden achterbleven; ontslui
ting van alle Vlaamse gewesten door 
grootscheepse infrastrukturele wer
ken; stopzetten van de drukking uit
geoefend op in Vlaanderen gevestigde 
bedrijven of op vreemde investeer

ders, om zich in Wallonië te vestigen». 
Spreker besloot dan onder zeer lang 
applaus met een vers van Rene De 
Clercq die vóór 1914 dichtte « Kroont 
met ijzer, de arbeid keizer » en voeg
de daar zelf twee regels aan toe : 
«Smeedt met saamgebalde kracht, 
Vlaanderen tot een politieke macht»! 

Nadat dr E. Raskin namens de VU-
Limburg nogmaals de betogers had 
gedankt, een kleine beschouwing had 
gemaakt over de voorbije dag en nog 

Drie mijnwerkers bij de herdenking 
van de Zwartberg-slachtoffers. 

een overzicht had gegeven van de so-
ciaal-ekonomische toestand in Lim
burg, werd tot besluit het 1-meima-
mfest van de V.U. afgekondigd door 
Jaak Cuppens. Een daverende Vlaam
se leeuw klonk tot afscheid boven 
Hasselt uit. 

Wim Jorissen diepte, m een gekend 
gebaar, een handdoekgrote neusdoek 
uit zijn broekzak en wiste het zweet 
van zijn omvangrijk hoofd, te begin-
ginnen bij zijn onderlip Dit majestu
euze gebaar vormde het passend slot
akkoord van een vermoeiende maar 
bijvalrijke dag. De dag van de Lim
burgse doorbraak. 

Staf De Lie. 

Een blik op de massa vóór het podium. 

DANK 
Een hartelijk woord van dank past hier voor de ganse Limburse Volks
unie; speciaal voor de afdelingen Hasselt, Genk en Beringen; ook voor 
Jaak Cuppens, die de leiding had van de organisatie in Limburg; R Van
heusden die instond voor een vlot verloop v d. manifestaties te Hasselt; 
F. Schreurs en dhr Jacobs voor de organisatie van de toeristische sterrit; 
S. Begas voor de waardevolle hulp bij het materiële werk; J van Neste 
voor het zware werk met de kwinkslag; de afdeling Beveren-Waas voor 
de voorbeeldige vervoerdienst, Wim Maes en zijn « mannekens » voor de 
vlotste ordedienst in de geschiedenis van de V.U.-manifestaties De 10-
tallen medewerkers tenslotte uit gans Limburg, die wekenlang avond 
voor avond gewerkt hebben om van de eerste l-mei-viering van de V.ü 
een onvergetelijke gebeurtenis te maken. Een speciaal woord van dank 
ook voor de 400 propagandisten uit gans Vlaanderen, die met een ver
bazingwekkende vlotheid en grondigheid de gehele provincie overstroom, 
ïien met tienduizenden eksemplaren van ons « Witboek ». 

> 
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MONSEIGNEUR 

A. DONDEYNE 

EN 

LEUVEN 

In de artikelreeks van mgr. A. 
Dondeyne over het Leuvense uni
versiteitsprobleem ben ook ik ge
troffen geweest door de bewering 
onder de pen van de eminente 
hoogleraar, dat de katolieke uni
versiteit van Leuven een vitale 
rol in de Vlaamse ontvoogdings-
strijd heeft gespeeld. 

De mannen van mijn generatie 
zullen gesteigerd zijn bij deze 
onkritische stelling. Er liggen, 
wat dit betreft, reeds een fat
soenlijk aantal jaren tussen de 
ervaringen van hen uit wier naam 
ik hier durf te spreken, en het 
vrije euforieke standpunt dat in 
1966 door mgr. Dondeyne wordt 
ingenomen. 

Ik weet niet waar de geleerde 
teoloog 1920 en 1930 Vlaamse 
sporen heeft verdiend, om thans 
te kunnen verklaren dat de kato
lieke universiteit van Leuven een 
vitale rol in de Vlaamse ontvoog-
dingsstrijd heeft gespeeld. 

Dat de universiteit, als geves
tigd lichaam, dat zou gedaan 
hebben, is volkomen in strijd met 
de historische waarheid. Dat veel 
Vlaamse studenten en oud-stu-
denten uit Leuven die vitale rol 
gespeeld hebben, is niet te loo
chenen. Dat de Waalse en frans-
talige studenten en oud-studen-
ten een rol in tegenovergestelde 
zin gespeeld hebben, zal even- , 
min door iemand kunnen ont
kend worden. 

Hetzelfde kan, mutatis mutan
dis, van Leuvense hoogleraren ge
zegd worden. Er stonden altijd 
goede, en zeer goede, flamingan
ten op de psychologische en an
dere fronten die door de gebeur
tenissen opgeworpen werden, zo
als er keiharde fransgezinden op 
de franskiljonse fronten hebben 
gestaan. Beiden hebben elkaar 
met het schroot van hun gespro
ken en hun geschreven woord be
schoten en er vielen heel wat 
slachtoffers. 

Tussen de twee kampen stond, 
middelerwijl, de akaderaische 
overheid en, in dekking achter 

deze laatste, de Belgische bis
schoppen die stelselmatig alles 
hebben vermeden om de Leuven
se universiteit een kordaat 
Vlaams standpunt in de Vlaamse 
ontvoogdingsstrijd te doen inne
men. 

Wat vóór 1900 door Leuven op 
Vlaams gebied werd verwezen
lijkt, zou ik eens door mgr. Don
deyne in vijf regels willen neer
geschreven zien. Ik wil hem hel
pen. Albrecht Rodenbach was 
student te Leuven, en de man 
die de jonge d i c h t e - r een be
schermende hand boven het ro
mantische en zieke hoofd hield, 
was Gustaal Verriest. Maar die 
twee waren nog de Leuvense uni
versiteit niet. 

En na 1900 ! Het begon te Leu
ven te gisten; daar studeerden 
toen Frans van Cauwelaert, Rei-
mond Speleirs, August Borms, 
Lodewijk Dosfel, Alfons Laporta, 
Karel Heyndrickx, Alfons van de 
Perre en tal van andere flamin
ganten. Zij waren de Leuvense 
universiteit niet, en toch werd 
Frans van Cauwelaert voorbehoe-
dingshalve naar Keiburg geloodst 
door Mgr. Mercier. 

In 1907 kwam de Olympische 
verklaring van de Belgische bis
schoppen, dat het Nederlands on
geschikt is voor het hoger onder
wijs. Zal mgr. Dondeyne durven 
te beweren dat die verklaring 
een bewijs was van een vitale be
kommering ten gunste van de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd ? 
Monseigneur, gelieve toch een 
minimum objektiviteit in de be
oordeling van de historische fei
ten in acht te nemen. 

Die brief van de Belgische bis
schoppen boort die vitale, door U 
bedoelde rol, voor goed in de 
grond. Hij ging uit van de Groot
kanselier der Leuvense universi
teit en heeft vijftig jaar en meer 
gewapperd op het vlaggeschip 
van die katolieke instelling. Het 
spijt ons te moeten vaststellen 
dat mgr. Dondeyne de Vlaamse 
goegemeente appelen voor citroe

nen poogt te verkopen en krach
tens zijn eerbiedwaardige hand
tekening een loopje neemt met 
de historie. 

Wat is er van 1920 tot 1930 te 
Leuven niet voorgevallen ? Het 
ene verbod na het andere, de ene 
wegzending na de andere. Vlaams-
gezinde priesters mochten niet 
prediken voor Vlaamse studen
ten; professoren werden af ge
dreigd en tot vernederende kom-
promissen gedwongen omwille 
van den brode en de promotie. Ik 
zal geen namen noemen, maar 
houd ze ter beschikking van mgr. 
Dondeyne als hij ze niet kent en 
zou willen kennen, om zijn licht 
op te steken. Eén naam : Hen
drik Elias moest zijn Vlaams-na-
tionale overtuiging afzweren, wil
de hij professor te Leuven wor
den. 

Was de wegzending van P. 
Beeckman, G. Romsée, Tony Her-
bert en de vele anderen ingegeven 
door de bekommernis een vitale 
rol te spelen in de Vlaamse ont
voogdingsstrijd ? 

Wanneer, na 1925, de Leuvense 
universiteit een tijdje gevaar liep 
haar Vlaamse studenten naar het 
vernederlandste Gent te zien over
lopen, sloeg de angst om het 
Leuvense hart dat zij niet meer 
haar vitale rol in de Vlaamse 
ontvoogdingsstrijd zou kunnen 
spelen. Zij ging onmiddellijk ver
nederlandsen, doch slechts drup
pelsgewijs. Zij deed het niet uit 
de volle spontaneïteit der harten 
en nog minder met haar gewoon 
budget, maar wist langs een om
weg geld in het laadje te krijgen 
met het door mgr. Sencie opge
richte fonds dat door Vlaamse 
katolieke beurzen zou gespijsd 
worden. De katolieke Vlamingen 
moesten nu tweemaal betalen : 
éénmaal met de jaarlijkse om
halingen in de kerk, een tweede 
maal met het werk van de Vlaam
se leergangen. 

De vitale rol in de Vlaamse 
ontvoogdingsstrijd is al te mani
fest : de Vlamingen moesten er 
voor betalen. Zij hebben evenwel 
nooit een blik mogen werpen in 
de boekhouding om te vernemen 
hoe de gelden besteed werden. 
Zijn die gelden immer te goede 
gekomen van de Vlaamse leer
gangen en de Vlaamse studen
ten ? Wie kan het garanderen ? 

Mag ik mgr. Dondeyne de 
wenk geven, even navraag te doen 
waar het hoort, met het rezul-
taat van zijn onderzoek uit te 
pakken en dan de vitale rol van 
zijn dierbaar Leuven in de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd te 
illustreren met een verpletterend 
demonstratiemateriaal waaronder 
ik, en alle flaminganten van de 
oude garde, nooit meer levend 
vandaan zullen komen. 

Er is een essentieel onderscheid 
te maken, monseigneur, tussen de 
katolieke universiteit van Leuven 
als dusdanig en haar studenten 
en oud-studenten. Deze laatsten 
hebben, hoop ik, op de kateders 
gehoord dat zij onafhankelijk en 

onbeschaamd over mensen en ge
beurtenissen moeten oordelen. 
Mgr. Dondeyne heeft over die 
alleressentieelste vrijheid van de 
mens behartenswaardige dingen 
geschreven in zijn onvergetij ke
iijk boek « Geloof en Wereld » 
(1961). 

Zaak is nu te onderzoeken of, 
en hoe, de Dondeynse princiepen 
toegepast werden om te kunnen 
volhouden dat Leuven een vitale 
rol in de Vlaamse ontvoogdings
strijd gespeeld heeft. We wachten 
op het eindresultaat van die stu
die. 

Ik meen dat men de rol van de 
Leuvense universiteit inzake het 
waarnemen van de specifieke vi
tale Vlaamse belangen best kan 
omschrijven als volgt : de kat uit 
de boom kijken, zich niet kom-
promitteren, voorzichtig te werk 
gaan, de geit en de kool sparen, 
geen ruiten breken, wanneer het 
gevaar geweken is en de anderen 
de Vlaamse kastanjes uit het 
vuur hebben gehaald de grote 
trom roeren en zijn part van de 
buit opeisen. En onder meer 
schrijven dat de Leuvense uni
versiteit een vitale rol in de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd heeft 
gespeeld. 

Ik hoop, monseigneur, dat u 
zich een beetje wilt bezinnen over 
het Vlaamse verleden van de 
Leuvense universiteit. Het heeft 
mij pijnlijk gegriefd dat een man 
van dat gehalte daar zo ellendig 
weinig over afweet en dat u hebt 
durven te schrijven dat zij een 
vitale rol in de Vlaamse ontvoog
dingsstrijd heeft gespeeld. 

Geen enkele Belgische univer
siteit heeft als dusdanig een vi
tale rol in die ontvoogdingsstrijd 
gespeeld. Die strijd werd buiten 
de universiteiten geleverd. Het 
was eergisteren en gisteren zo, 
het is nog zo vandaag. En het ziet 
er niet naar uit dat het vlug an
ders zal zijn. 

Ik heb een voorstel. Excellen
tie. 

Laten we het hier aangesneden 
twistpunt naar het openbare fo
rum verleggen en in een debat 
vóór een uitsluitend akademisch 
gehoor ter tafel brengen. Als u 
het mij toestaat, zal ik mij laten 
helpen door dr. juris Rik Borgi-
non; we zijn twee mannen van de 
oudere generatie. Kies u even
eens een helper uit; dan zijt u 
tweeën de vertegenwoordigers 
van een jongere generatie. 

Laten we onze ervaringen en 
indrukken, de hele wetenschap 
die we over Leuven en Vlaande
ren kunnen samengaren, vrijmoe
dig en kristelijk bundelen. Uit 
liefde tot de waarheid (St Pau-
lus) loont het de moeite dit te 
doen. 

Vlaanderen en Leuven hebben 
nood aan waarheid. Er is al hui
chelarij en dubbelzinnigheid ge
noeg in dit land als het over de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd gaat. 
Men mag toch weten waar het fa-
rizeïsme zich schuilhoudt. 

L. Elaut. 
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K I N D E R B I J S L A G E N 

Senator Jorissen stelde de 
minister van het Gezin en de 
Huisvesting een parlementai
re vraag betreffende de bena-
deling die het overheidsper
soneel met kinderlast onder
gaat door de toepassing van 
een omzendbrief van 17 ja
nuari 66, waarbij de kinder
bijslagen van deze beambten 
geblokkeerd worden op cijfers 
geldend voor de maand de
cember 1965 . 

Zo worden zij beroofd van 
de verhogingen die vanaf be
gin 1966 werden toegekend en 

parlementaire vragen 
tevens de indeksaanpassin-
gen ingaande vanaf 1 maar t 
van dit jaar. De minister ant
woordde dat de ministerraad 
een wijziging van de supple
mentaire kinderbijslagen voor 
het overheidspersoneel heeft 
onderzocht en dat een defi
nitieve regeling wordt uitge
werkt. Intussen bleven de
zelfde voorwaarden als hoger-
genoemd bestaan maar aan 
de parastatalen die afhangen 
van het ministerie van Socia

le Voorzorg, werden richtlij
nen verstrekt opdat de uitbe
taalde bijslagen in geen ge
val lager zouden zijn dan de
ze van de loontrekkenden uit 
de private sektor. 

PENSIOENEN 

Een andere vraag op so
ciaal gebied kwam eveneens 
van senator Jorissen. Zij 
heeft betrekking op de be
wijslast voor de loopbaan. 

.Een wetsontwerp, dat werd 
ingediend, bepaalt dat een 
loopbaan als volledig zal wor
den beschouwd indien de 
werknemer onafgebroken 
sinds 1 januari 1946 tewerk
gesteld was onder het regime 
der maatschappelijke zeker
heid. Men zou deze bepaling 
reeds toepassen op de nog in 
behandeling zijnde dossiers, 
waarbij de Dienst der Ge
mengde loopbanen evenwel 
achterwege zou blijven. Wim 

Jorissen vroeg desbetreffend 
een algemene toepassing en 
— in afwachting van een de
finitieve pensioensvestiging 
volgens de nieuwe wet — de 
toekenning van zekere voor
schotten. De minister beves
tigde de uitnodiging aan de 
betrokken diensten om de 
nieuwe maatregelen reeds toe 
te passen. Het gevolg dat zij 
aan deze uitnodiging geven, 
hangt echter van hun eigen 
oordeel af. Zodat het dus mo
gelijk is dat de Nationale Kas 
voor bediendenpensioenen, 
waarbij de dienst der ge
mengde loopbanen is onder
gebracht zich niet aanpast I 
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FRANSE OPPOSITI 

Het lijkt erop dat president de Gaulle 
vast besloten is om de Amerikanen de 
kans niet te geven, het standpunt van 
Frankrijk te proberen te wijzigen door 
hun \erlbijf in Frankrijk te « rekken ». 
Op 12 april jl. zonden de Amerikanen 
een nota waarin zij verklaarden dat het 
minstens twee jaar zou vergen om al hun 
troepen uit Frankrijk weg te krijgen. Ue 
generaal deed tien dagen later daarop 
droog antwoorden, met precies dezelfde 
bewoordingen als bij zijn eerste verkla
ring die zoveel ophef maakte, dat de Ame
rikaanse troepen de Franse bodem moes
ten verlaten tegen 1 april 1967. 

Ondertussen blijkt bij de veertien ove
rige NATO-partners meer en meer dat zij 
de gelegenheid van Frankrijk's '- ultima
tum » met genoegea aangrijpen om een 
hervorming van de NATO door te voeren. 
Een hervorming viaarvan de meesten 
reeds vroeger de noodzaak aanvoelden, 
maar die nu door de Gaulle"s aandringen 
yeel vlugger zal gebeuren. 

In juni aanstaande heeft er te Brussel 
'een minister-konferentie van de NATO 
plaats. En zoals de toestand nu is bij de 
NATO-partners, zal daar van verschillen
de zijden geprobeerd worden een akkoord 
te bereiken over het geïntegreerde NATO-
kommando. Want een beetje later zal de 
Franse president zich naar Moskou bege
ven en de meeste NATO-partners, om niet 
te zeggen allemaa, zouden maar al te 
graag voordien tonen dat de Russen zich 
geen illusies moeten maken over een 
mogelijke « onenigheid » in de schoot 
van de NATO-partners. 

Grondige veranderingen aanbrengen in 
een zo ingewikkelde slruktuur als deze 
van de NATO in enkele maanden tijds is 
natuurlijk onmogelijk. Maar de meeste 
NATO-partners zijn het erover eens dat 
een minimum aan eensgezinde oktie aan-
vc / ig moet zijn en gedemonstreerd moet 
kunnen worden. 

Het feit alleen reed.> dat de positie van 
Duilsland - met andere woorden de her
eniging \an Duilsland - hét belangrijkste 
probleem is van ec-n NAl'O- overeenkomst, 
maakt reeds duidelijk dat een hervorming 
nog niet voor morgen is. Ondertussen kan 
men wel zeggen dat het koncepl van de 
Multilateral Force zogoed als dood is. De 
Amerikaanse minisier van buitenlandse 
zaken, Dean Busk, heeft verleden week 
openlijk verklaard dat de idee van een 
gemeenschappelijk deelhebben in de nu-
kleairc macht volkomen van de baan ge
schoven werd, alhoewel van een andere 
kant de uiterst invloedrijke Dean Acheson 
ontkende dat hij een advies in die rich
ting had gegeven. 

Premier Pompidou heeft deze week nog 
eens de argumenten van de gaullistische 
politiek samengevat, ter gelegenheid van 
de slcmming over een motie van afkeu
ring in het Franse parlement (waarbij 
slechts 137 op 481 afgevaardigden vóór 
deze motie van afkeuring steraden - dat 
was meteen het kleinste aantal dat ooit in 
de Vijfde Republiek tegen de regering 
s temdt) . 

Hij bracht bij wii«c van vriendelijkheid 
hulde aan de honderdduizenden Amerika
nen die hun leven lieten voor de gemeen
schappelijke vrijheid van de westelijke 
wereld, maar hij herinnerde meteen aan 
de nog grotere offers die Frankrijk voor 
de gemeenschappelijke zaak had gebracht 
ten tijde van de eerste wereldoorlog. Hij 
besloot met de lapidaire zin dat de Ame
rikanen thans Europa verdedigen, maar 
dat zij hierbij ook zichzelf verdedigen. 

In verband met de reis van de GauUe 
naar Moskou zei hij dat dit niet een los
laten van de vrienden betekent. « Wij 
zullen in Moskou niet handelen over onze 
verhouding ten opzichte van de NATO », 
zei hij en meteen legde hij in het kort die 
verhouding uit zoals de Gaulle ze ziet. 

BLIJFT MAGER OP DE HAND 

Wachten op de verhuis : twee Amerikanen van een Franse Natobasis zitten er een beetje onverschillig bij. 

De NATO-machine gehoorzaamt aan 
Amerika. In het waarschuwingssysteem 
der NATO zit een Franse bijdrage, die 
in geen geval mag verwaarloosd worden. 
Dit systeem geeft de Amerikanen in geval 
van een nukleaire oorlog vijftien minuten 
bedenktijd. Voor Europa betekent dit 
slechts één minuut. 

Maar een dergelijke oorlog valt volgens 
Pompidou zo maar niet uit de lucht. Zo'n 
oorlog komt als een ontlading van een 
van tevoren opgestapelde spanning. We 
zien de oorlog dus via die spanning aan
komen. Daarom dient de eigen atoom-
macht als een waarschuwing. Frankrijk, 
zo eindigde Pompidou, zal daarom met 
volle kracht zijn onafhankelijke diploma
tie inzetten voor een toenadering tussen 
oost en west. 

Een typering die wellicht interessant 
is, was zijn beschrijving van de militaire 
integratie van de NATO als een « dochter 
van de koude oorlog, die ertoe bijdraagt 
dat die koude oorlog voort blijft bestaan ». 
Als dit volgens de gaullistische opvatting 
werkelijk zo is, dan kan men zich afvra
gen of een Franse nukleaire macht Is 
zelfstandige slagkracht dan ook niet het 
voortbestaan van de koude oorlog aan
wakkert. Waarom, zo zou men Pompidou 
kunnen tegenwerpen, is het nodig dat 
Frankrijk zich de inspannin voor sen 
eigen afschrikkingsmacht getroost, wan
neer het meent dat een gezamenlijke, 
geïntegreerde westerse ntoommacht de 
koude oorlog aanwakkert ? Daarmee stelt 
men dan nog niet eens de vr.iag naar de 
« efficiëntie » van zo'n n.'^tionale .afschrik
kingsmacht. 

De meest interessante tegenwerping ii 
dit debat kwam niet van de man, van wie 
men ze zou moeten verwachten ; Mitte-
rand. Deze bleef op de vlakte tegenover 
zijn kommunistische vrienden, door 
slechts de vorm van de GauUe's ulüm* 
turn aan Amerika te bekritiseren. 

Door slechts te hameren op het feit dat 
de Gaulle de parlementaire gebruiken met 
de voeten had getreden en dat hij blijken 
had gegeven van rare manieren tegenover 
vrienden, bleef Mitterand ook ten opzich

te van zijn Atlantisch-gezinde supporters 
« voldoening gevend ». Zo bleef hij dan 
ook in dit debat als oppositieleider aan 
de zwakke kant. 

De sterkste reaktie kwam uit de mond 
van de oud-minister van defensie, Pleven, 
die in het kamp var de katolieke Lecanuet 
thuishoort. « Wettelijke scheiding leidt 
gewoonlijk tot een echtscheiding », zei 
liij heel puntig ora zijn tesis kracht bij te 
zetten : de hele onderneming tegen de 
NATO was eenvoudig een doodsteek in 
het hart van de Atlantische alliantie, zo 
betoogde hij. 

In een rede die grote indruk maakte op 
de Franse oppositieleden, behandelde 
Pleven punt voor punt de konsekwentie 
van de Gaulle's optreden. 

Primo : Frankrijk heeft tot nu toe en 
alvorens uit de NATO te treden geen en
kel konstruktief voorstel gedaan ter her
vorming van de NATO. Secundo : er be
stonden en bestaan wél metodes om een 
effektieve kontrole te hebben over de 
Amerikaanse luchtbase in Frankrijk. 
Tertio : wat is de Franse force de frappe 
waard zonder het geallieerde radar-net
werk, dat tijdige waarschuwing moet 
geven bij een aanvai en zonder hetwelk 
het Franse atoomwapen zo goed als blind 
funktioneert. 

Het betoog van Ple\en maakte indruk. 
Maar dat neemt niet weg dat de Franse 
parlementaire ippositie opnieuw blijken 

heeft gegeven de nodige samenwerking te 
missen. 

In feite waren het de kommunisten die 
aan de basis lagen van dit oneensgezind 
vertoon van oppositie. Hun houding was, 
zaols gewoonlijk, verwarrend. Tegen de 
regering zijn zij in princiep wel, maar zij 
geven onrechtstreeks steun aan haar bui
tenlandse politiek. De Franse kommunis
tische partij dringt er al jaar en dag op 
aan dat Frankrijk uit de NATO zou 
treden. Het is reeds zo geformuleerd ge
worden ; wanneer Frankrijk uit de 
NATO zal getreden zijn, dan is er voor de 
kommunistische partij verder geen en
kele belangrijke belemmering om tot een 
samenwerking of toenadering met de 
Franse socialisten t t komen. 

Als dat waar is, zou dat een belangrijk 
feit zijn voor de Franse oppositie en voor 
de Franse politiek na de Gaulle. 

Men heeft reeds de vraag gesteld of het 
de Gaulle uiteindelijk daarom niet te doen 
zou zijn met heel deze NATO-affaire : de 
Franse politieke krachten (die zonder 
her" naar grote waarschijnlijkheid op
nieuw zouden vervallen in een politiek 
geharrewar naar het model van de vierde 
republiek) zodanig voor een niet meer 
ongedaan te maken evolutie te plaatsen, 
dat na zijn verdwijning de kansen op een 
polarisatie van deze krachten groter zal 
geworden zijn ? 

E.H.M. 

deze week in de wereld 
Polen vierde niet grote plechtigheid de duizendjarige kerstening van het 

land. 

Cabot-Lodge, ambassadeur der V.S. te Saigon, werd in audiëntie ontvan

gen door de Paus, die kort tevoren een onderhoud had niet Andrej Gro-

myko, minister van Buitenlands Zaken der Sovjet-Unie. 

Een Spaans Monsignore werd te Rome ontvoerd door Spaanse anarchisten. 

Aan de universiteit van Rome werd een dagenlange veldslag gelevera lus

sen neo-fascisten en uiterst-linksen. 

file:///erlbijf
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EGELDORPEN 

De Amerikanen hebben Is
rael verzocht, 'n aandeel te 
nemen in de Westerse oor
logsinspanning in Vietnam. 
Te Washington verzocht men 
Tel Aviv, een aantal deskun
digen naar Zmdoost-Azié te 
sturen om er leiding te geven 
bij de bouw en het onderhoud 
van zgn. « egeldorpen ». De 
Israeli's gelden als deskundi
gen terzake, omdat zij van in 
de tijd der illegale inwijking 
in Palestina na de jongste 
wereldoorlog tot op onze da
gen langsheen hun grenzen 
steeds nederzettingen met 'n 
gemengd militair en land
bouwkundig oogmerk hebben 
opgericht. 

Tel Aviv heeft het Ameri
kaans verzoek afgewezen. 

m i r t 

f tf%^ %«lff* 

iDflay 

Sensatie in de wereldpers : de eerbiedwaardige « Times », die tot nog toe steeds verscheen met 
kleine aankondigingen op de titelpagina, brengt op bladzijde één sinds verleden dinsdag nieuws. 

De Russen hebben over dit 
slaperig kongres een geslaag
de grap in omloop gebracht : 

Gedurende het kongres 
wordt een Sovjet-afgevaar-
digde door een politiemaa 
aangehouden, onder verden
king van spionnage voor de 
Verenigde Staten. Bij het 
verhoor bekent de aangehou
dene zi]n misdadige, onvader
landse aktiviteiten. De poli
tieman wordt bevorderd, 
krijgt een dekoratie.en hoort 
zich dan door een hoge Krem-
Imbonze de vraag stellen, hoe 
hij de Amerikaanse agent 
heeft kunnen ontmaskeren. 
«Dat was gemakkelijk», ant
woordde de wachtmeester, 
«ik dacht aan het woord van 
de grote Lenin : de klassen-
vijand sluimert nooit». 

ANDREJ GROMYKO 
Uit een routine anngelegenlieid is een 

belangrijke politieke gebeiit tenis gegroeid : 
het beleefdheidsbezoek dat de Sovjetmssi-
sche minister van Buitenlandse Zaken An-
dicj Giomyko aan Rome biacht kreeg zeer 
teierhl onder giote koppen een ruime 
plaats op de jioiitpaginas van de weield-
peis. 

Oo)spionkrhjk was Giomyko's bezoek 
aan Rome inderdaad slechts een routine
kwestie. In 1960 biacht de Italiaanse prezi-
dent Gionchi een bezoek aan het Kremlin. 
Twee jaar later weid eeiste-minister Fan-
jam eveneens ofjicieel te Moskou ontvan
gen. Tot nog toe waren deze bezoeken nog 
niet, zoals gebi tiikelijk is, beantwoord ge
worden door Russisclte tegenbezoeken. 
Toen minister van Buitenlandse Zaken Tan-
jani voorzitter werd van de algemene Uno-
veigadering, richtte hij al dadelijk zijn in
spanningen op een Russisch staatsbezoek 
aan het Quiimaal. Fanfani heeft alti-jd al 
de ambitie gehad, een belangrijke rol in 
de weieldpohtiek te spelen. Hi] was bij 
deze bestreving niet altijd gelukkig geïnspi-
teeid en de bok die hij onlangs samen met 
praatvaar La Pira schoot, zal nog wel vers 
in ieders geheugen liggen. In ieder geval 
had hij het piotokol en de diplomatieke 
geplogenheden op zijn hand, toen htj m 
oktober van verleden jaar in de wandel
gangen van het Uno-gebouw te New-York 
Gromyko een uitnodiging voor een bezoek 
aan Rome overmaakte. 

Een loutmekwestie dus : Gromyko aan
vaardde omdat de diplomatieke etiquette 
de weigel ing van een tegenbezoek uitsloot. 
En toch meteen een zeer belangri]k leit : 
het ts immers 44 jaar s.cleden dat een Rus
sische minister van Buitenlandse Zinken Ro 
me had bezocht In 1922, na afloop van de 
Rapallo kcmjerentie. veibleej Tschitscherin 
enkele das.en m de Italtaanie hoofdstad, 
het zou bijna een halve eeuxi duren voor
aleer hii een navolger kieeg. 

Ook het meest banale Rm^nrtie lontine-
hezoek nnn Rome ;'? steeds belanarijk 
nieuw-:, omdat Italië hef land is met de 
sterk-ste kommiinistisrhe partij in de ives-
telijke wereld. Normale verhoudingen en 
het uitwisselen van vriendschappelnke be 
zoeken tussen de Sox'iel Unie en Ilalie 
hebben belangrijke konsekwenties op het 
vlak van de Italiaanse binnenlandse poli
tiek, het IS nu reeds duidelijk dat Growy-
ko's bezoek aan Rome sporen zal nalaten 
bij de gemeenteverkiezingen die volgen
de maand in bijna geheel Italië worden 
gehouden. 

Desondanks toch een routine bezoek : 
hel is gebleken — zoals trouwens gemak 
kelijk xnel te voorspellen — dat de bespre 
kingen tussen Gromyko en de Italiaanse 
slaatslui van absoluut ondergeschikt belang 
ivaren. In het Kremlin zal men Fanfani's 
(geldingsdrang op het idak van de wereld
politiek een fltnk stuk lager aanslaan dan 
hijzelj dat doet en daarnacLst stellen er zich 
tussen Rusland en Italië praktisch geen spe
ciale pioblemen van enige belangrijkheid. 
De gespiekken hebben zich dan ook be-
peikt lot een algemene tour d'horizon, bei

de pai tijen beseften daarbij volkomen dat 
Italië omiuille van zijn Nato-lidmaatschap 
piaktisch geen mogelijkheid heeft tot het 
bepalen van een zelfstandige koeis t.o.v. 
de Sovjet-Unie. 

Eén stap van Giomyko ging echter to
taal het kader van de routine-aangelegen-
heden te buiten : zijn bezoek aan het Va-
ticaan en zijn onderhoud met paus Pau-
lus VI. Hier mag men geiust spieken van 
een gebeurtenis van uitzondei lijk belang. 
Tot voor koit werden tussen het Kremlin 
en het Valikaan nooit beleefdheden gewis
seld. Het is nog geen eeuwigheid geleden 
dat Stalin spottend vroeg, hoeveel divisies 
de Paus eigenlijk Jiad en dat de Russische 
piopaganda het Vaticaan afschilderde als 
het weieldcentrum van een reaktionaire sa
menzwering. De kenteiing kwam pas na 
hel XXe pai tijkougies en vooral nadat Jo
hannes XXIII een hele reeks toenaderings
pogingen had ondernomen. In 1963 ont
ving de paus Kioesjtsjev's schoonzoon Ad-
joebei en het verdwijnen van mijnheer K. 
blijkt, in het licht van Giomyko's bezoek, 
de toenadeiing niet ongedaan gemaakt te 
hebben. 

De Sovjet Unie heeft wel enig belang bij 
een normalise)tng en ontdooiing van haar 
betrekkingen met het Valikaan. Rome 
woidt over de gehele wereld met alleen 
als een godsdienstig centrum, maar tevens 
als het mtddenpunt van niet-aflatende vre-
desbemoeitngen beschouwd. Het suggeieren 
van een paialleltsme tussen de vredesbe-
moeiingen van het Kremlin en het Vali
kaan brengt de Russen aardig wat propa
gandistisch voordeel op en verruimt de ma-
neuveikansen van de twee belangrijkste 
}Veste> se KP's, de Franse en de Italiaan
se. 

Wat kan het Vatikaan in ruil daarvoor 
verwachten' Vandaag en dadelijk niet zo 
heel veel, ten beicijze waarvan verwezen 
kan wolden naar de moeilijkheden met 
Cxomoclka Hel is echter niet onbelangrijk 
dal hel Valikaan als < werelds > vredes-
cenlrnm ook m hel Oosten stilzwijgend er
kend wordt. Dit element, samen met het 
teil dal een nu stevig gevestigd kommu-
ntstisch regime in de Sovjel-Unte zich de 
weelde van een libeializertng t.o.v. van de 
godsdienstige praktijken kan veroorloven 
— ook zondei één duimbreed toe te geven 
op het principiële vlak — kan door >'rt 
Vatikaan niet zo maar zonder meer voorbij
gegaan wolden 

Hel kristeltjk Rome heeft tweeduizend 
jaar wereldgeschiedenis meebeleefd; het re
kent met langere peiiodes dan maanden 
en jaien Het rekent er op, dat in hel kom 
munislische Oosten hoe dan ook de gods
dienst moet oveilex'en. later, heel veet 
Intel welliclil, lian dan verder gekeken wor
den. 

Green idylle lussen Valikaan en Kremlin 
dus, maar na een halve eeuw van open 
sliijd een piaktisrhe koëxistentie waarbij 
xaii beide kanten de voordelen tegen de 
nadelen xreiden afgewogen en het zwaarst 
bevonden. 

A.N. I ovano. 

CELISAAT 

Het celibaat der Rooms-ka-
tolieke priesters is een onder
werp dat in de loop der jongs-
ste jaren steeds vaker ter dis-
kussie werd gesteld en steeds 
met minder taboe's werd om
geven. In Nederland heeft de 
K.R.O. zopas een T.V.-pro-
gramma aan het probleem 
gewijd, terwijl kardinaal Al-
frink een publikatie over dit 
onderwerp van een inleiding 
voorzag. 

Hoe nijpend het vraagstuk 
is, blijkt uit de (niet-otfici-
ele) cijfers over het aantal 
R.K. geestelijken dat de be
diening verlaat. Alleen al in 
Frankrijk, Italië en de V.S. 
zouden rond 24.000 priesters 
hun dienst hebben moeten 
verlaten; het overgrote deel 
daarvan leefde in overtreding 
van de in 1.123 door concilie
besluit vastgelegde verplich
ting om ongehuwd te blijven. 

SAAI 

Het voor een paar weken te 
Moskou gehouden 23e Partij-
kongres van de KPdSU heeft 
weinig sensatie gebracht en 
liet, tegen alle verwachtingen 
in, enkele brandende tema's 
onbehandeld. 

GASTVRIJ 

Smds einde van vorig jaar 
heeft Fidel Castro zijn voor
nemen bekend gemaakt om 
alle Kubanen, die het eiland 
definitief willen verlaten en 
zich in de V.S. vestigen, daar
voor toelating te geven. In
middels is deze legale en ge
organiseerde emigratie reeds 
sinds maanden op dreef ge
komen en vertrekken weke
lijks enkele Amerikaanse 
vliegtuigen vol emigranten 
van op de Kubaanse luchtha
ven Varadero. 

Het emigratie-tempo ligt 
echter uiterst laag. De Ame
rikanen maken in hun pro
paganda gretig gebruik van 
het feit dat 950.000 Kubanen 
de wens zouden uitgedrukt 
hebben om het eiland te ver
laten. Ze laten daarbij ech
ter doorgaans onvermeld dat 
hun gastvrijheid zich beperkt 
tot het opnemen van 3.000 
tot 4 000 vluchtelingen per 
maand. 

In het huidig emigratie, 
tempo zou het twintig jaar 
duren, vooraleer de 950.000 
kandidaat-emigranten naar 
het land van het wenkend 
vrijheidsbeeld overgevlogea 
zijn. 

In htsl yigi-ia.td park te Oslo grijpen de heidense gestalten van 
de grote Noorse beelhouwer naar de Lentezon. 
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OIJ paasmaandag 24 april 1916. nu vijftig jaar geleden, om 12 uur 's middags be-
flle een groep gewapende rebellen^ onder bevel van de dichter Padraic Pearse en 
de arbeidersleider, James Connoly het Postgehouw in Dublin. Daarmee begon 
de ',( Paasopsland » waarin ongeveer 1500 leden van de Irish Volunteers en de Ci
tizen Army het opnamen tegen 20.000 Britse soldaten : een strijd die zou eindigen 
met de overgave der rebellen, de terechtstelling van 122 leiders en de gevangen
schap voor 2000 mannen en vrouwen, die naar Engeland werden gevoerd. Deze op
stand zou de onafhankelijkheid niet inluiden : slechts na de bloedige broederstrijd 
der twintiger laren en de scherpe partijstrijd nadien zou de vrije Ierse republiek 
ontstaan. Doch de Paasopstand legde de kiem voor deze nationale onafhankelijk-

'tieid. Wat niet langs wettelijke weg kon verwezenlijkt worden, groeide uit het 
bloed van een paar honderd die de verdrukker met de wapens tegemoettraden. 

Ierland i T o t voor kort betekende da t 
voor vele Vlamingen alleen shamrock, 
Sinn Fein, De Valera en voor de dorsti-
gen onder ons : Guinness. Wie met de 
l i teratuur vertrouwd was, voegde daar 
de namen aan toe van enkele grote « En
gelse » dirhters en schrijvers : van Shaw, 
Joyce en Veats tot Brendan Behan ! Ier
land betekende : het land der balling
schap voor Vlaamse priesters zoals Pa
ter Calle^^.•aert. 

Ierland : dat was ook het land der 
ballingschap voor menig vriend na de 
oorlog, het land dat de vijand van zijn 
vijand tot bondgenoot koos, zoals het 
bij ons ook in het eerste en tweede ak-
tivisme gebeurde. Vooral bij de Vlaams
nationalisten was er een bepaalde myti-
sering van het « groene Erin » — zoals 
er trouwens ook een myte « Ierland » 
bestond hij vele in het buitenland ge
boren Ieren, Het oude land leefde in de 
herinnering bij vele generaties — iets 
zoals het iieiinwee naar Israel bij de Jo
den. De geschiedenis ;— en ook de jong
ste vrijheidsstrijd — der Ieren vverd even
eens geidealiseerd en gesimplifieerd. Het 
handvol .Sinn-Feiners en de kleine scha
re/rebellen groeide uit tot de myte van 
een volk dat te wapen liep tegen de ver
drukker. De werkelijkheid was anders 
en gecompliceerder. Zoals elke volks-
strijd was de Ierse eveneens kompleks 
van besirevingen, vaak met \an elkaar 
zeer verschillende taktische en ideële in
zichten en overtuigingen, maar dan toch 
in laatste instantie gericht naar een en
kel doel. 

Ier)a)itis \ero\er ing door Engeland be
gon reeds in de 12de eeuw. Denen en 
Normandiers waren de eerste overweldi
gers : hun aantal wds echter te gering 
om van een werkelijke kolonisatie te 
kunnen spreken. Kolonisatiepolitiek 
Werd dooi de Engelsen pas bedreven 
vanaf de 16de eeuw. De Herxorming en 

de daaruit volgende uitroeiingspolitiek 
tegen het katolieke Ierland door Crom
well veroorzaakten niet slechts een na
tionale en religieuse, maar ook een so
ciale verworpenheid en onderdrukking. 
Een leidende, bezittende klasse, vreemd 
aan het Ierse volk en toch met belangen 
in Ierland, vormde het parlement te Du
blin. ^ 

In de 19de eeuw vonden de Franse 
en Amerikaanse revoluties in Ierland 
weerklank en de groei van het nationa
lisme elders in Europa ging ook in Ier
land niet onopgemerkt voorbij. 

Politieke scheidina; w^erd toen reeds 

" EASTE 

AASYUU 
als doel geproklameerd door Wolfe To
ne. De opstanden die overal u i tbraken 
werden onderdrukt , maar voor het eerst 
was bij de gewone mensen op het platte
land een politiek bewustzijn op ondub
belzinnige wijze tot ui t ing gekomen. 

Een negatief resultaat van dit verzet 
was de Act of Union in 1800, die het 
Ierse parlement afschafte : de Anglo-
lerse vertegenwoordigers moesten nu in 
Westminster zetelen. Maar zo negatief 
was dit gevolg ook weer niet, want het 
wakkerde slechts het verzet nog aan. Da
niel O'Connell leidde de strijd voor de 
emancipatie der Ierse katolieken, die be
kroond werd met de Emancipation Act 
in 1829.. Hij was echter geen revolu-
t ionnair : werkelijke nationalisten als de 
Young Irelanders mislukten bij hun re
volte in 1848. Hierbij kunnen wij echter 
een typisch verschijnsel vaststellen, dat 
voor elke volksbevrijding opgaat : waa
neer alle konstitutionele middelen uit
geput schijnen, wordt er beroep gedaan 
op de wapens ! Parnell, de opvolger van 
O'Connell, was konstitutioneel : zijn 
werkterrein was het Britse parlement, 
toen met de liberaal Gladstone als pre
mier. Maar achter Parnell stond de drei
ging van de Irish Republican Brother
hood (de « Fenians »). Waarschijnlijk 
zou de ontbinding der Unie en een zelf-
regering daarop gevolgd zijn, indien de 
konservatieven niet gewonnen l iadden.. 

Gladstone moest gaan en Parnell ein
digde tragisch, mede door de schuld van 
een enggeestig klerikalisme. Na Parnells 
dood volgde een politieke stagnatie, 
waaruit echter twee nieuwe elementen 
naar voren traden : de Gaelic League, 
als literaire en kulturele beweging tot 

Patrick Pearse, opperbevelhebber en 
prezident van de Voorlopige Regering. 

opwekking der oude Keltische taal die 
het tegenover het Engels had moeten af
leggen — en de « Sinn Fein » als natio
nalistische parti j . 

De League was apolitiek in zoverre 
een kulturele beweging dat kan zijn en 
de « Sinn Fein », onder leiding van Ar
thur Griffith, was wel voorstander van 
zelfbestuur maar wilde dit langs wette
lijke weg bereiken. Benevens deze 
« openlijke » organisaties was er nog een 
« geheime » : de Irish Republican Bro
therhood (uit Parnells tijd) bestond nog, 
hoewel sterk in ledental geslonken. 

ïS.^^^3 K^^ • • ? ^ 

De Ieren hebben met de Vlammingen 
alvast gefneen, dat ze houden van flink 
wat onderlinge ruzie. De tegenstllingen 
tussen katolieke en protestantse Ieren 
hebben de Britten lange tijd toegelaten, 
in alle gemoedsrustt het eiland te over
heersen. Onze tekening : een kaloliek-
protestantse vechtpartij ten jare 1872 
in Belfast. 

file:///ero/ering


UIT DE ARCHIEVEN VAN 

IN DUBLIN 
In 1913 dienden de Engelse liberalen, 

jaarbij door de Ierse partijleider Red-
naond gesteund, voorstellen in voor Ho
me Rule. De protestantse Unionisten, 
rooral uit het Noorden, bewapenden 
;ich : Home Rule is Rome rule, zeiden 
re. Daartegen voi raden de Ieren de 
Irish Volunteers in 1913 : een soort bur
gerwacht, een volksleger van zondags-

, soldaten. 

^ Het gevolg van dit alles was een re-
j,geringskrisis. De Home-Rule wet weid 
' ^ p ijs gelegd, te meer omdat de oorlog 
uitbrak en de Britten hiei in een voor
wendsel vonden tot uitstel. Bij het uit-
e r e k e n van de oorlog werd er geronseld 

oor het Britse leger : het « arme kato-
lieke België » dat zelf de Vlamingen op 
Bchandelijke wijze verdrukte, moest 
(daarbij dienen om soldeniers te ronselen 
voor de Britse verdrukker. Redmond 

ande zich mee voor de propaganda-
agen : honderdduizend Ieren gaven er 

;evolg aan en tienduizenden vielen e in 
'landers fields... ». Tegen dit ronselen 
erzette de I.R.B. zich zeer scherp Zij 

was van mening dat een opstand tegen 
f Engeland nog voor het einde van de 
f oorlog moest uitbreken. In het geheim 
j lontroleerde 2u de Volunteers, maar zij 
tmoest daarbij omzichtig te werk gaan 
ien zich zowel voor de stafchef Eoin Mac 
'"Neill als voor Redmond en de Engelsen 

in acht nemen. 
* 
' In januari 1916 werd een overeen
k o m s t tussen de I.R.B. — met Patiick 
pPearse — en de Citizen Arm\ van Con-
pioly bereikt. Over deze figuur, even-
,als over de dichter Padraic Pearse. is 
heel wat te zeggen. H u n samengaan sira-
boliseert als het ware het opmerkelijke 
samengaan van socialisme en nationalis-

'me in deze strijd. Terwijl de nationa
list ische Sinn Fein zich aan het sociale 
vraagstuk tamelijk weinig gelegen liet, 
daar bleek bij Pearse een sterk sociaal 
besef aanwezig te zijn . zijn konimen-
taar bij de stakingen in 1913 is daarom
trent revelerend. De socialist Connoly 
daartegenover was Iers-nationaal : « nei-

?ther King nor Kaiser but Iieland n was 
zijn leuze en zijn socialisme is wars van 

11e vage internationalistische foi mules. 
Engelands voornemen lot het invoe-

ten van de algemene dienstplicht in Ier
land verhaastte nog het besluit tot de 
«opstand. Als da tum werd Paaszondag, 

april, vastgesteld. Onder het mom 
an routine-maneuvers zou een algeme-
e mobilisatie der Volunteers plaats 
rijpen. De Clann na Gael de Ierse ver-
niging in de Verenigde Staten, gaf geld: 
r werd met deze vereniging kontakt op-
:enomen door de I R B leiders. Maar 

ook Roger Casement, gewezen Brits kon-
iul o.m. in de Kongo-Vrijstaat, ging op 
ïgen houtje met de Clann na Gaei on

derhandelen : van New York trok h ' j 
naar Duitsland om militaire steun te 
*' 'en en om een Ierse biigade te vor
ken uit krijgsgevangen Ieren. Men le
kende op een algemene opstand v\,iaini 

de ca. 15 000 Volunteers zouden betro-
ken zijn : drieduizend man in Dublin, 
versterkt met een vrouwelijk hulpkorps, 
de rest in de provincie om de Britse gar
nizoenen te ovenneesteren of in be
dwang te houden. O p de vooravond van 
de opstand zouden daarenboven telefo
nische en telegrafische verbindingen on
derbroken worden — en men verwachtte 
tevens een hevig Duits offensief op het 
vasteland Het Groot Postgebouw zou 
tot hoofdkwartier dienen en tot zetel 
der voorlopige regering. 

Drie dagen voor de aangekondigde 
dag (Paaszondag) ontdekte Mac Neill, 
stafchef der Volunteers, de door de 
I.R.B. geplande opstand en hij gelastte 
de maneuvers al. Toen hij echter ver
nam dat een Duits wapenschip, de 
« Aud », onderweg was veranderde hij 
van mening. De « Aud n kwam te vroeg 
aan, op Witte Donderdag, en kon daar
door geen kontakt vinden met de rebel
len, 's Anderendaags werd het door Brit
se schepen opgeleid. Dezelfde dag — 
Goede ^ r i j dag van het jaar 1916 — 
werd Roger Casement met enkele kame
raden gevangen genomen te Barna 
Strand, waar zij aan land gegaan waren 
vanuit een Duitse duikboot. 

Van nu af aan namen de dingen een 
tragische wending. O p Paaszaterdag 
doet kapitein Spindler van de o Aud o 
zijn schip zinken. Mac Neill veiandert 
weer eens van gedacht en gelast de ma
neuvers opnieuw af. 

O p Paaszondag 23 apii l vergadert de 
militaire raad der rebellen in Libeity 
Hall , het Labour huis Zij ondertekenen 

Sir Roger Casement 

de proklamatie van de Ierse icpubliek 
en installeren de vooilopige regeling. 
Het definitie! begin van de opstand 
woidt nu vastgesteld op Paasmaandag, 
om 12 uur. 

PASEN 1916 
(fragment) 

Wij kennen hun droom : genoeg om te weten 
wat zij droomden — en dat zij gestorven zijn. 
Wat anders dan een teveel aan liefde 
heeft hen verbijsterd, tot zij stierven ? 
Ik schrijf het neer nu in verzen : 
MacDonagh en MacBride 
en Connoly en Pearse 
nu, en in de komende tijden 
overal waar het groen wordt gedragen 
zijn veranderd, volkomen veranderd : 
een vreselijke schoonheid is nu geboren ! 

W.B. Yeats 

Iers Nobelprijswinnaar 

^ 

mill J< < 

James Connoly, beveUiel^ber van de 
rebe lkn in Dublin. 

Tengevolge van Mac Neills afgelasten 
der maneuvers slaagde de mobilisatie 
der Volunteers slechts gedeeltelijk. Daar
door werd een over heel het land vertak
te opstand onmogelijk en moesten dui
zenden lijdzaam toezien, toen het te 
Iaat was. 

O p Paasmaaiulag, toen om halftwaalf 
in de Liberty Hall het « Ten .Aanval n 
werd geblazen door de trompettei \An 
de Citizen Army, was de mobilisatie .n 
Dublin zelf dan ook maai gedeeltelijk 
gelukt. Om twaalf uur trok Pearse met 
Coimoh Lil de hooidiiiachl der rebellen 
naar het Postgebouw De proklaniaiie 
der Republiek wordt door Pearse voor
gelezen vanop de a a p p e n van Uu ge
bouw, voor de samengclopcn b u i ^ i s . 
Vier bataljons bezetten sti ategisdie pos
ten in de stad • het derde bataljon on
der Eamon de \ . i J t ia be/et de bloein-
molen en bakkciij , evenals de spoorweg 
tot Westland Row Station Stadhuis en 
luii/cn lechtover Duhhn ( asile, d( /ciel 
der Britse legenns; .n k i l nul worden 
bezet door een koiii|).niic \an de Citize'i 
Aiiin — maniuii cii MOIMUII — oniler 
bevel \,in ^ciii ( iiiioK Mui vallen de 
eerste doden . een politieagent aan de 
poon van het gouveincinenis-^phouv* iii 
de kajiiiein Séan Connoly zelf. De levt 

van de Citizen Army werd gel 'd door 
Michael Mallin en de gravin si ukie-
wicz. De aktie der rebellen werd aan
vankelijk niet steeds ernstig opgenomen 
door de burgers en op allesbehalve en-
toesiaste medewerking onthaald. De Va
lera, die zijn hoofdkwartier koos in het 
Grand Canal Dispensary naast de bak
kerij, vond er de hysterisch geworden 
doktersvrouw en had heel wat last om 
haar — en haar intussen thuisgekomen 
man — van de ernst der situatie te over
tuigen (en van de ernst van hun bedoe
lingen) ! Hetzelfde gold ook vooi som
mige van zijn manschappen die in het 
Westrow Station de trein ophielden en 
de reizigers wilden doen uitstappen Zij 
moesten tenslotte met de wapens drei
gen eer men begon in te zien dat het 
ernst was. Een soldaat die voorbijkwam 
toen enkele rebellen een wagen aan het 
afladen waren, schold hen uit vooi ver
raders. Hij werd neeigeschotcn : toen 
een werkman de gekwetste opraapte en 
wegdroeg, begon de menigte die /ich 
aan het einde der straat verzameld had, 
de Volunteers uit te jouwen 

(Veivülg volgende uc^k) 

ivoinniandam f de ^'^Ula. 



haar 

Artiesten zijn eigenaardige lui. Vroe
ger, toen ik nog jong en onbezonnen 
door het leven rolde, keek ik met een 
kinderlijk eerbiedig ontzag naar hen 
op. Voor mij waren zij een soort van 
halfgoden, begenadigde wezens die ge
regeld de Muze op het koffie- of bor
reluurtje mochten ontvangen. Als wij 
op school gedichten moesten ontleden, 
had ik altijd medelijden met de arme 
poëet die het gedicht in kwestie had 
gepleegd. Ik zag hem al op zijn have
loos zolderkapiertje, ziek van honger 
en kou, want geld om eten en kolen te 
kopen had hij natuurlijk niet, dat zou 
overigens helemaal niet passen bij de 
« image » van begenadigd poëet. Lange 
uren zat de dichter over zijn tafeltje 
en zijn papieren gebogen, wachtend 
tot de Muze zou komen opdagen, die 
hem met een tedere kus zou begroeten 
om daarna als een volleerde schooljuf
frouw te dikteren wat hij moest schrij
ven. Alles welbeschouwd is het dus 
helemaal niet moeilijk gedichten te 
schrijven, je moet alleen maar wach
ten tot de lieve jongedame (zou het 
voor de meisjes een knappe heer 
zijn ?) je alles in het oor komt fluis
teren. Het komt er dan alleen maar op 
aan je op school flink te oefenen in 
het vlug opnemen van een diktee. En je 
moet natuurlijk een goede kennis zijn 
van dame Muze, maar relaties kunnen 
uiteindelijk veel oplossen! 

Met die naïeve opvatting werd ik dan 

IK VLAMING BEN 
wij leven in een landje waar er 

heel wat niet mag. Zo is er alles wat 
niet mag, nergens mag en niemand 
•mag (en maar goed ook). Dan is er 
nog heel wat wat wel mag, elders 
mag en tedereen mag. Behalve hier, 
behalve u-weet-wel-wie. 

Zo mogen we (misschien) op zon
dagmorgen (elf uur) niet meer uw 
graag gelezen Wij aanbieden aan 
mensen die nog niet zo gelukkig zijn 
als u die er nu in leest. Hel mag 
(misschien) niet meer omdat de 
Antwerpse burgervaderen dit een on
duldbare aanslag vinden op de ver 
diende rust van hun sluimerende 
pooiters. Meer naar waarheid, wel
licht omdat het herhaalde lezen van. 
Wil door deze pooiters waarschijn
lijk eeti aanslag zou kunnen zijn op 
de niet zo verdiende rust van een 
aantal stadhuishuiken. 

Ik woon dicht bij een kanliceik 
van steen dat met zijn heerlijke bei
aard dagelijks een gewelddadige in
breuk pleegt op mijn al dan niet 
verdiende rust. Onmeedogend zilveren 
klepelgeluid. Ik ben er zelden echt 
boos op. Hoewel in bed blijven, hoe 
giaag ook, met meer kan. 

Daai zit ik dan.. als Vlaming aan 
het ontbijt. Mijn hoofd een beetje te 
moe nog, mijn tong een beetje ie 
hard nog. Van het te veil, te loslip
pig, te langdurig pralen over de 
Vlaamse beweging, haar takttek, 
haar stialegie. Dan haal ik mijn och
tendblad uit het bakje en schenk 
zwarte koffie in. Ach, ach, denk ik 
dan, wat denk ik weer in zu'ait en 
wit, zo vroeg al. 

En soms bij die morgenkoffie, bij 
dat ochtendblad, voel ik me als Vla 
ming een beetje verlegen. Meestal 
gebeurt dit daags na een Vlaams 
feest, een Vlaamse manifestatie, een 
Vlaamse wat-dan-ook. Want onver-

op zekere dag losgelaten in dat gehei
ligde miljeu van dichters, schrijvers en 
schilders. Opeens was ik — zij het dan 
ook onrechtstreeks — in kontakt ge
komen met de veelbezongen Muze ! 

Dat eerste kontakt is me in feite bit
ter tegengevallen. Ik had altijd gedacht 
dat je een kunstenaar van kilometers 
op een afstand kon herkennen, maar 
de mensen die ik nu ontmoette zagen 
er net uit zoals u en ik, zeer alledaags 
dus. Sommigen waren natuurlijk an
ders, plichtsgetrouw deden zij hun 
taak : zij hielden de faam van de non-

naar alles wat over hun bekenden 
wordt verteld om het dan haastig ver
der rond te bazuinen. Zij hebben ech
ter hoegenaamd geen interesse voor 
wat de anderen doen of niet doen, zij 
hebben ook geen behoefte aan raad en 
steun van anderen, zij staan op eigen 
poten en kunnen het best stellen zon
der de raad van anderen. 

Tot men hen een paar keer heeft 
beziggezien... Dan wordt het al dade
lijk duidelijk dat zij in niets van de zo 
gehate en versmade « anderen» ver
schillen. De grote stad waarin zij rond-

komformistische, aan-alle-konventie-
lak-hebbende eirtiesten hoog. Hun af
keer van de burgerlijke maatschappij 
met haar tradities en konventies uitten 
zij door er zo vervuild en verwilderd 
mogelijk uit te zien : lange baarden, 
lange haren, lange nagels. Anderen ga
ven dan weer de indruk doodgewone 
burgerlijke kantoormannetjes te zijn, 
wat in de meeste gevallen ook werke
lijk waar was, zij waren artiest na de 
kantooruren. Het spreekt vanzelf dat 
de rasechte kunstenaars, die een hele 
dag niets anders doen dan op de Muze 
wachten, meestal op plaatsen waar zo 
een eerbare dame nooit alleen zal bin
nenkomen, hem dat buitengewoon 
kwalijk nemen, een waar artiest ver
loochent zijn aard immers nooit, ook 
niet om den brode, en normaal werk 
is vernederend. 

Eigenaardiger werd het nog toen ik 
deze groten van dichter-bij begon te 
leren kennen. Want toen bleek al dade
lijk dat zij niet allemaal zo groot wa
ren als zij zich wilden voordoen. Met 
een soort van welwillende tegemoetko
mendheid spreken zij over de gewone 
mensen die niet liever doen dan als 
echte kletstantes het wel en wee van 
anderen over de goegemeente versprei
den, die met begerige oren luisteren 

zwalpen is óók een klein dorpje, maar 
dan in het groot. De mentaliteit is ech
ter helemaal dezelfde : iedereen weet 
alles van iedereen en iedereen kletst 
altijd over iedereen, als u begrijpt wat 
ik bedoel. Het is hoegenaamd niet no
dig geregeld in « het miljeu » te verke
ren om van alles op de hoogte te zijn, 
één bezoekje per maand volstaat, want 
onder die stoere groten lopen ook wel 
kletstantes rond... 

Zij hebben niemand nodig ? Tot wij, 
dat zijn de vrouwen, op de proppen 
komen ! Als zij dé vrouw, hun vrouw 
gevonden hebben, laten zijn zich als 
om het even welk burgermannetje op 
pantoffeltjes door dat lieve kind terrft-
rizeren en ringeloren. Sommigen gaan 
zelfs zo ver dat zij de keuze van hun 
vrienden en vijanden aan hun char
mante gezellin overlaten! Zij ehbben 
geen raad en steun nodig van de an
deren ? Vraag dat maar eens aan de 
joernalisten ! Het is gewoon ontroe
rend te zien hoeveel moeite sommigen 
doen om eens met naam, toenaam en 
laatste werk in de krant te komen. Hoe 
reageren zij als ze daar werkelijk in sla
gen ? Als kleine kinderen : alle joerna
listen zijn opeens doodleuke lui, met 
wie je kan praten en een stevige pint 
drinken, en waag het niet iets kwaad 

GEKETEND BEELD 

(bbb) Elic Benvenuto, een beeldhouwer uit San Francisco, heeft zijn 6 ton 

wegend beeld van Sint Lucas laten verwijderen uit de gelijknamige kerk 

van Stockton De kerkfabriek is hem nog 200.000 fr schuldig van de 

1.350.000 die hij voor het werk moest krijgen. 'Het beeld werd verpakt en 

staat nu in een nabije parking met kettingen vastgemaakt. Wie de mun

ten in de parkingmeter steekt, is ons nog altijd onbekend. 

van hen te vertellen, want dan zijn ze 
bereid dit nobele vak zelfs met hand
tastelijkheden te verdedigen. Hoe rea
geren ze als ze niet in hun opzet sla
gen ? Ook als kleine kinderen : ze heb
ben het altijd geweten, joernalisten 
zijn rotlui, broodschrijvers (en dat is 
wel de grofste belediging die men kan 
oplopen), en waag het niet ook maar 
één goed woord te uiten over dit mens
onterende beroep, of ze zullen je wel 
eens tot betere gevoelens brengen ! 

Hebt u de moraal van mijn stukje 
gevat ? Ik heb alleen proberen te voor
komen dat u ook mijn fout zou maken. 
Artiesten zijn geen supermensen die 
een speciale privé-telefoonverbinding 
hebben met de Muze. Doodgewone 
mensen zoals u en ik zijn ze, met ge
breken en eigenschappen, die zich al
leen op een andere wijze weten te ui
ten, maar die daar in het algemeen ook 
hard aan werken. 

Denkt u daaraan als u nog eens een 
kunst-bekendheid ontmoet ? 

/ free beek 

mijdehjk blokletteren mijn Vlaamse 
lijfbladen dan hoe waardig, hoe 
voornaam, hoe stijlvol het er aan 
toeging. 

Wel diet bat en, mijn borst zwelt 
dan niet van trots, ik lach niet van 
mateloos geluk... ik voel me wat ge
geneerd en wat triest. Want zijn wij 
gewoonlijk dan zo'n varkens dat het 
fi ontpagina-nieuws moet zijn wan
neer we « waai dig > manifesleeiden, 
« voornaam > op bedevaart Hokken, 
« stijlvol > feestvierden f Zijn we dan 
zo'n kukuuibastaarden d'al we een 
vanzelfsprekend detail beklemtonen 
als een prestatie waarin we nu ein
delijk en uitzondei lijk eens gelukt 
zijn. 

Is het niet ontzettend triest dat 
een volk dat eens de kiiltuut bepaler 
van de hele Europese beschaving 
was, nu 5 eeuwen verder in deze be
schaving, met wierook en bloemen 
(al zijn ze dan van drukinkt) gepre
zen wordt omdat het erin slaagde 
door de straten te stappen zoals elk 
beschaafd mens dit altijd doet ? Het 
IS triest en beledigend. 

Een wekelijks « infoi matieblad 
vooi Vlaanderen > schreef destijds 
over het Vlaamse avondfeest « Ons 
hoort het Noordzeestrand » dat door 
ging in de Ambassadeurszaal van het 
kursaal te Oostende (avondkledij 
verplicht) : « Er zat voornaamheid 
in het feest, en stijl ». Hemeltjelief, 
het doet me denken aan een dolge
lukkige vader die vrouwlief om de 
hals valt omdat zijn achtjarige zoon 
er achter gekomen is dat twee plus 
twee vier is. 

Beste jongens van de Vlaamse 
pers, wij zijn een voornaam volk. 
Dat IS normaal Een heleboel volke
ren zijn in 1965, in West Europa, al 
aan dit stadium toe. Schrijf het wat 
minder, anders begint de twijfel aan 
me te knagen.. want hel is wel eens 
moeilijk om voornaam te blijven, 
met rijkswachters die op de hoofden 
van slakende mijnwerkers schieten, 
tussen mensen die een dodenkrans 
diagen, naar kerkgangers die naar 
huis tvandelen verkiezen boven naar 
huis lopen. 

En dan klap ik maar ontmoedigd 
op het tafelblad... en de hele mor
genkoffie maakt vlekken en mijn 
zwarte poes schrikt op van haar 
melkschaallje. Dan slapt ze langs de 
gele keukengordijntjes naar buiten.„ 
voornaam, waardig en stijlvol zoals 
elke noimnle kater dit doet. 

Kic. 
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tiei met zijn mooie, maar niet overmatig mooie dagen is mijn inziens een van de 
mooiste maanden van het jaar, met jeugd, hoop, toekomst en nieuwigheid in ol
ies... in alles waar je dan for better and for worse weer in gaat geloven. Is maart 
de provo-maand, april de Werther-maand ,dan is mei de volwassen, losbarstende 
avant-garde van de natuur. Vol sfeer om met zin voor ontdekking en avontuur 
uit de kilheid en opgeborgenheid te treden, zonder reeds door zon en kitscherige 
^akantiementaliteiten tot sufferige luiheid en geestdodend vegeteren gedoemd te 
yorden. Een muzeummaand zou ik zeggen, om wanneer de jonge, pretentieloze 
zon nog vaak voor regen plaats moet ruimen even weg te duiken onder de inspi' 
terende, waterdichte beschutting van een muzeumdak. 

Fontana, Crippa, Klein, Macke, Piene, 
Uecker... In België stond Jef Ver-
heyen steeds aan de spits van onze 
avant-garde. Niet omdat zijn werk 
zich kameleontisch aanpastte aan de 
snelle wisseling van stijlen en stro
mingen, integendeel, juist omwille 
van de rechtlijnig volgehouden en 
steeds opgedreven intensiteit waar
mee hij zijn passie voor zuiverheid en 
kleur dusdanig beleefde dat hij In 
bijna mistieke en extreme verdieping 
tot de verste randen van de schilder
kunst doordrong. Zelf verantwoordde 
hij dit zelfs de kritici bevreemdende, 
monochrome werk met een aantal 
niet steeds eenvoudige, maar ander
zijds filosofisch luciede teksten die hij 
in talloze tijdschriften publiceerde en 
later gebundeld uitgaf. Hierin werd 
voor het eerst melding gemaakt van 
de zijn kunst vrij suggestief en juist 
omschrijvende stroming « essentialis-
me ». 

In de periode dat nij aeze essays 
opstelde kon men zijn werk misschien 
een zekere teoretische verstarring 
aanwrijven, maar sedert enkele ja
ren en juist door deze geschriften met 
zichzelf helemaal in het reine geko
men, kon hij zich zoveel vrijer en te
gelijk gekoncentreerder verrijken, 
dat we de huidige reeks schilderijen 
die in het Paleis voor Schone Kunsten 
getoond worden, werkelijk een voor
lopig hoogtepunt in de loopbaan van 
een onmiskenbaar groot schilder mo
gen noemen. 

WAAR HET 

IN MEI 

ZONNIG 

TOEVEN 

IS... 

NOTITIES BIJ 
TENTOONSTELLINGEN 

VAN JEF 
VERHEVEN, 
WOLS EN 

LIEF VERHEVEN 

In net naar naam en aantal be
heerders vervlaamste Paleis voor 
Schone Kunsten te Brussel, stelt mo
menteel de Antwerpenaar Jef Ver-
heyen zijn werken uit 1965 en 1966 
ten toon. In een van onze vorige ru
brieken noemden we Verheyen de 
grondlegger van de groep die onder de 
ietwat breedsprakerige, maar toch 
juiste benaming « De Nieuwe Vlaam
se School» een deel van de Vlaamse 
avant-gardekunst ruime internatio
nale belangstelling en waardering be
zorgde (meer in feite dan zij in het 
eigen land genieten mocht). 

Jef Verheyen stamt uit het lande
lijke, industrieel wat achterop ge
raakte zuid-kempische Nijlen en 
y^erd aan de Antwerpse akademie tot 
schilder gevormd. Terwijl Jef zijn 
eerste gevechten met kleur en licht 
voerde, was voor vele Antwerpenaars 
de smaakvolle keramiekzaak over het 
Rubenshuis die zijn vrouw met eigen 
werk vulde, uitgegroeid tot een be
grip... tot drie kinderen te veel aan
dacht vroegen. Toen begon Jef zijn 
eerste internationale omzwervingen 
doorheen Italié, Frankrijk, Duitsland, 
Zwitserland, Engeland... die hem bui
ten vele nieuwe plastische ervaringen 
en een soliede reputatie ook de inspi
rerende vriendschap opleverden van 
enkele der allergrootsten uit de he
dendaagse Europese schilderkunst : 

WOLS 
Misschien mooier en zeker goedko

per dan april in Parijs is mei in Am
sterdam. Zolang het nog niet hele
maal zomer is en u op het Leidseplein 
dus nog niet meer Amerikaans dan 
Nederlands hoort, is Amsterdam een 
heerlijk einddoel voor een weekend-
trip. En het hoeft echt niet te rege
nen om eens binnen te wippen in 's 
werelds luchtigste en meest dynami
sche museum voor moderne kunst, 
het befaamde Stedelijk. Buiten de 
unieke vaste kollektie waarin u alle 
twintigste eeuwse groten aanwezig 
vindt met als hoogtepunten de rijke 
verzamelingen Van Goghs en Mon-
driaans, zijn er altijd wel een aantal 
hoogst aktuele bijtentoonstellingen 
aan de gang. 

Tot 12 juni bv. een niet te missen 
retrospektieve van de Duitser Wols 
(1913-1951). Ongetwijfeld is Wols een 
van de grootste geniën van de moder
ne kunst, maar ook een van de meest 
miskende en meest tragische. Opge
groeid in de chaos van het Duitsland 
na de eerste wereldoorlog en in de 
schaduw van het Berlijnse expressio
nisme, maar zijn sensibiliteit, roman
tisme en geestelijk avontuurlijke ge
aardheid konden hem niet in het stra
mien van de figuratie houden. Wols 
was Duitser in har t en nieren en on
danks hij met enkele wetenschappe
lijke diploma's op zak liep en ook een 
uitstekend musikus was, kon hij ner
gens aarden. Zijn materiele nood en 
het jarenlang voortdurend opgejaagd 
zijn door de kunst-inquisiteurs van 
het Nazi-regime maakten van hem 
een dramatische, bezeten figuur. Dat 
is dan ook het indrukwekkende 
hoofdtema dat uit zijn uitgebreid 
werk straalt : een voor ons bijna on
begrijpelijke gepassioneerdheid. Vol 
hallucinaties, nachtmerries, erotiek, 
beangstigende beelden van de mikro-
kosmos... alles verhaald in suggestie
ve, indringende kleuren d'e door een 
sterk grafisch element, ondanks hun 
ongebonden bewogenheid toch indruk
wekkend dynamisch bij elkaar blijven 
en toeslaan. Toeslaan als een onont
koombare, harde getuigenis van een 
gevoelig artiest die door zijn tijd en 
zijn felle reaktie daaroo ontwricht 
werd 

Wols maakte niet het proces van 

Onze wekelijkse strip Juan de Anarchist is het resultaat van een samenwerking 
tussen Cel Van Overberghe (tekening) en onze kunst medewerker Nic van Brug
gen (scenario). Cel Van Overberghe is buiten cartoonist een ervaren reklame-
ontwerper, een gewaardeerd jazz-muzikus en een gekend abstrakte schilder. Hier 
ziet u hem aan de bas in het op het festival van Co^nblam-Latour herhaaldelijk 

onderscheiden Nederlandse « Jack van Poll Trio ». 

zijn tijd en zijn ongeluk, schilderde 
er geen aanklacht tegen maar wel 
een magische bezwering ervan : 
groots, magistraal en bijtend tot in 
de ingewanden. 

Tussen een lunch in Américain en 
een avondje bij Ramses Shaffy, even 
Wols gaan kijken Je blijft er mens 
van. 

MORISON 
Amsterdam is niet eens zo ver als 

u denkt en bij de zondagwandeling 
terug, kunt u langs Den Haag, de 
deftige maar zonnige stad van oud 
kolonialen en ambtenaren. Het Haag
se Rijksmuzeum heeft een vreemde 
naam, Meermanno-Westreenianum. 
Als de uitbundige bewogenheid van 
Wols u te zeer aangegrepen heeft, 
kun je er nu uitstekend terecht om 
de geest weer keurig in evenwicht te 
brengen. De huidige tentoonstelling 
toont ons het werk van Stanley Mo-
nson 

Geen schilder, niet eens een kunste
naar, maar een geniaal typograaf, 
missch en de grootste van zijn tijd en 
dat is meteen de onze Voor de druk
ker IS Mor'sons essay « First Princi
ples of Typography » een standaard
werk, zou het tenminste moeten zijn 
want uit de aard van het doorsnee 
drukwerk dat ons dagelijks voor de 
ogen komt. geloven wij niet dat vele 
vaderlandse drukkers deze eerste 
nrincipes kennen, hoewel Huib van 
Krimpen het beroemde geschrift uit

stekend vertaalde. Morison begon zijn 
drukkersloopbaan bij het tijdschrift 
Imprint en was tot in 1917 ontwerper 
voor de grote katolieke uitgeverij 
Burns and Oates. 

Na diepgaande studies van het La
tijnse alfabet, middeleeuwse hand
schriften en de Franse drukkunst 
uit de 16de eeuw, kwam hij tot het 
besluit dat onze huidige metodes van 
mekanisch drukken niet gediend wa
ren met het zielloze kalligrafisme uit 
de 19de eeuw. Hij verwierp elke ar-
tistiekerigheid en koncentreerde zich 
op het probleem van de zakelijke, nut
tige funktionaliteit van de letter die 
in de eerste plaats de relatie tussen 
lezers en lektuur zo intens mogelijk 
moest maken. Zijn werk als adviseur 
voor het dagblad « The Times » is his
torisch. Voor dit blad ontwierp hij het 
wellicht mooiste en tegelijk ook meest 
leesbare alfabet dat er bestaat; zeer 
toepasselijk heten de letters van dit 
meesterwerk dan ook Times. 

De tentoonstelling toont duidelijk 
Morisons belangrijkheid. . hoe hij de 
steriele estetika en het snobistische 
gekokketeer van de virtuoos, verving 
door een zakelijke, welbewuste helder
heid en een scherp evenwicht tussen 
lettertype en bladspiegel die als van
zelfsprekend ook de meest harmo
nieuze schoonheid tot gevolg hebben. 

Deze funktionele schoonheid is de 
grote boodschap van de Haagse ex
positie. Ervan kennis nemen is een 
« must », 

Nic van Bruggen. 
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R. TUCKER EN P. F0U6EYIIOLLAS 

TWEE BOEKEN OVER MARX 
R. TÜCKER EN P. FOUeEYROLLAS 

TWEE BOEKEN O' 
Hel marxisme is een der voornaamste fakloren, die het aanschijn van Europa en 

van de wereld hebben veranderd sedert het begin dezer eeuw. Nog speelt het een 

voorname rol in de vormgeving van hele werelddelen en beheerst het de poli

tieke en ekonomische ordening van meer dari achthonderd miljoen mensen. 

Pierre Fougeyrollas noemt het in de inleiding tot (( Het marxisme in de discus

sie » het grote historische avontuur uit de eerste helft onzer eeuw. Kunnen wij 

dit als een overdrijving bestempelen die des te verklaarbaarder is omdat de auteur 

in het marxisme zijn eigen politiek avontuur heeft beleefd, dan mogen wij even

min in een in niet-marxistische kringen wel eens gebruikelijk euvel vervallen en 

het marxisrrie als een ekonomisch stelsel zonder veel diepgang en wijsgerige waar

de beschouwen en de historievormende waarde ervan onderschatten. 

Over Marx en het marxisme werd 
veel geschreven. De partijl i teratuur bui
ten beschouwing gelaten is dit echter 
niet zoveel als men wel zou verwachten 
over een dergelijke figuur en ideologie. 
Daarenboven is het eigenaardige daar
bij — of misschien is het alleen maar 
logisch — dat het juist de niet-marxis
tische auteurs zijn die het duidelijkst 
en het grondigst Marx hebben ontleed. 
Wij denken aan het werk van Cyriel 
Van Overbergh, aan J.Y. Calvez, Henr i 
Chambre. Delfgaauw, Kwant, Dr. Ban
ning en aan Prof. Tucker wiens « Phi
losophy and Myth in Karl Marx » nu 
in Nederlandse vertaling in de Aula
reeks verscheen. Het boek van Tucker 
is geen uiteenzetting van het marxisme, 
geen opsomming en analyse van Marx' 
ideëen. De auteur meent, zoals de in
leider prof. Kwant zegt, bij Marx een 
mvthisch denken te onderkennen, een 
ethiek te ontwaren. Vanuit dit inzicht 
benadert hij Marx : een dergelijke visie 
is uiteraard eenziidig en prof. Tucker 
vult ze dan tenslotte ook aan. Toch 
blijft de poging van de auteur tot het 
benaderen van Marx vanuit een andere 
dan de gebruikelijke gezichtshoek zeer 
revelerend. Tucker spreekt over het 
<' oorpsronkelijk » en het « rijpe » mar
xisme, over de kloof tussen het filoso
fisch en het wetenschappelijk marxisme. 
Sommigen zien in het eerste « humanis
tische » marxisme een schepping van 
blijvende waarde, die in het latere « we
tenschappelijke » systeem een deperso
nalisatie, een degeneratie heeft onder
gaan. Tucker wijst wel op het onder
scheid, maar ook op het uit elkaar voort
vloeien van het ene en andere. 

Het is inderdaad zo, dat het onder
scheid dat gemaakt wordt tussen de jon
ge en de oude Marx grotendeels berust 
op een geforceerde tekstinterpretatie, 
die de nadruk legt op de verschillen in 
plaats van het uit elkaar voortvloeien, 
de gezamenlijke onderstroom van filolo-
fisch en wetenschappelijke marxisme. 

Er is in dit — kunstmatig — onder
scheid zelfs een bijeeda'^hte : de moge
lijkheid wordt vrijgehouden om tussen 
dit " humanistisch » marxisme en het 
kri«t<'n'1om een brug te slaan. Dr Gus-
tav Wetter professor aan het Collegium 
Russirum te Rome, waarschuwde voor 
een der'^'^l-'ke oDvattini en onderstreep
te het feit dat het atheisme niet /o zeer 
één we7eTisbe<;tanddeel van het rnarxis-
me is. maar diens innerliikste ziel. 

Het belana: en de betekenis van 
Tuckers boek ligt. zoals reeds gezegd, 
niet zozeer in de uiteenzetting van 
Marx' ideeën dan wel in het pogen om 
in Marx filosofie een mvtisch denken 
te ontwaren. Als mvtisch wordt aange
duid : het projekteren van een inner-
lüke. menselijke problematiek buiten 
de mens, de person if ikatie a.h w. van het 
individuele goed en kwaad en hun wor
steling in de mens in grote systemen, be
grippen en krachten : kapitalisme en 
proletariaat. 

Tucker wil de kontinuiteit aantonen 
il' Vlarx' denken, maar ook de kontinui
teit met de Duitse wijsbegeerte van 
Kant tot Hegel. De verschillende hoofd
stukken geven deze kontinuiteit a.h.w. in 
enkele trefwoorden aan : de filosofische 

achtergrond — van Hegel tot Marx — 
het oorspronkelijk marxisme — het rij
pe marxisme. De titel der inleiding for
muleert de thesis : Marx in veranderd 
perspektief. In het besluit formuleert 
Tucker zeer scherp en juist de essen
tiële idee — en ook de essentiële dwa
ling — van het marxisme, namelijk het 
geloof in de zelfverandering van de mens 
door een revolutionaire verandering in 
de verhoudingen tussen de mensen. 
Voor het probleem der menselijk ver
vreemding en der menselijke vrijheid 
betekent dit slechts een pseudo-oplos-
sing, maar geen werkelijke uitweg. 

In zijn boek « Het marxisme in dis
cussie » wil Pierre Fougeyrollas nagaan 
« of de tweede helft der 20ste eeuw ge
noeg heeft aan de horizon die de mar
xistische « gedachtenwereld ons be
schrijft » en welke elementen uit het 
marxisme eventueel plaats kunnen ne
men in een nieuwe wereldbeschouwing. 
In een eerste hoofdstuk, « Het wezen 
van het marxisme », toont hij zowel 
het revolutionnerende op wijsgerig als 
op ekonomisch vlak aan dat in het mar
xisme aanwezig was : het antidogmatis-
me en het sociaal-historische in de eko-
nomie, tegenover een klassieke ekono-
mie die de verhoudingen als fundamen
teel beschouwde. De auteur stelt echter 
de innerlijke tegenspraak vast, zowel fi
losofisch als ekonomisch : het oorspron
kelijk anti-dogmatisme werd een dogma 
en het sociaal-historische moment tot 
een ekonomisch systeem. De consolidatie 
in een orthodox marxisme vernietigde 
het revolutionnerende. De grootste 
denkfout ligt echter — zoals bij Tucker 
reeds gezegd — in het postidaat dat de 
bevrijding van de mens een aards pro
ces is dat voltooibaar is mits wijziging 
van de sociale en ekonomische struktu-
ren. In het dialektisch denken zelf, in 
het vasthouden aan de idee der tegen
stellingen als levensessentie, ligt het 
voornaamste argument tegen dit geloof 
in de voltooibaarheid der menselijke 
bevrijding. 

De volgende hoofdstukken zijn res-
pektievelijk gewijd aan het historisch 
materialisme, de sociale klasse, de loop 
der geschiedenis, bovenbouw der ver
vreemding en vervreemding van de bo
venbouw, het bestaan van een weten
schappelijk socialisme, socialisme en so
ciologie. 

In elk hoofdstuk worden kritisch de 
marxistische stellingen benaderd, wordt 
de theorie getoetst aan de werkelijkheid, 
worden de innerlijke tegenstellingen op-
gespeurd. Tenslotte legt de auteur zijn 
conclusies neer in een laatste hoofdstuk. 
De vraag waar onze tijd voor staat, zegt 
hij , is niet hoe wij in plaats van het 
allesomvattende stelsel van Marx een 
ander totaal systeem kunnen stellen : de 
tijd der svstemen is afgesloten. Wij moe
ten lering trekken uit het feit dat elke 
poging om een alles omvattende en de
finitieve oplossing te zoeken voor de 
problemen der mensen, reeds in zijn 
oorsprong moet mislukken. Hel nood
zakelijk - problematische krarakter van 
de nieuwe wereldbeschouwing, tegen 
over het dogmatische karakter der vroe
gere, wordt onderstreept. Twee grote 
problemen stellen zich daarbij : dat der 

waarden en hun rangorde, en dat van de 
verhouding tussen denken en handelen. 

Pierre Fougeyrollas was jarenlang lid 
der Franse communistische parti j : hij 
brak met haar na de Hongaarse opstand, 
doch reeds lang tevoren had hij een in
nerlijke tweestrijd doorgemaakt. Zijn 
boek is de neerslag van wat hij als ge
wezen marxist, in het marxisme aan on
logische, onwaarachtigs en controver
sieel heeft gezien maar ook van wat hi j , 
nu op afstand staande, als de verwezen
lijking ervan ziet in historisch verband 
en wat hij als waarheid in het marxisme 
erkend heeft en blijft beschouwen. 

I n een artikel in de « Saturday Re
view » vroeg Sidney Hook nu meer dan 
vijf jaar geleden zich af : « What ' s left 
of Karl Marx ? » en hij somde daarbij 
een zestal voorname punten op. Zonder 
Sydney Hooks vooropstellingen alle te 
willen onderschrijven en zonder alles 
wat in P. Fougeyrollas boek wordt ge
zegd, volledig te kunnen beamen, blijft 
het echter een feit dat — al was het 
maar om zijn doorbreken van bepaalde 
vastgeroeste denkschema's — het mar
xisme op wijsgerig zowel als ekonomisch 
vlak, of men dit nu waarderen kan of 
niet, zijn voorbijgang heeft doen voelen. 
Wij willen dan nog niet gewagen van de 
diepgaande invloed op het praktische 
politieke en sociale vlak. 

JV. 

« Karl Marx, Mythe en Filosofie »•, 

R. Tucker , Aula-reeks n r 237, 60 fr. 

(( Het Marxisme in Discussie », Pierre 

Fougeyrollas, Aulareeks nr 206, 35 fr. 

I MAURICE 
Vorige week overleed Alaurice 

Roelants : hij was in december van 
vorig jaar zeventig geworden. Schoon
broer van Karel Van de Woestijne 
zette hij zijn eerste schreden in de 
literaire wereld eveneens als dichter, 
samen met Raymond Herreman met 
wie hij vriendschap had gesloten tij
dens zijn studietijd aait de rijks-
normaalschool te Gent. 

Na de oorlog, in 1921, stichtte hij, 
niet Herreman en Leroux, die even
eens tot medeleerling was geweest 
aan de normaalschool, het tijdschrift 
« Fonteintje ». Ook Richard Minne 
kwam daarbij. Zij wilden zowat het 
traditionele tegengewicht vormen 
van het expressionistische « Ruimte > 
en de Van Nu- en Straks-traditie 
voortzetten, zij het in een minder es-
tetiserende vorm. Minne zou, na zijn 
« Zoeten hival •» nog weinig nieuws 
brengen : zijn werk bleef zeer onge
lijkwaardig. 

Leroux verhuisde, na een geslaag
de verzenbundel, naar de joernalis-
tiek en zou in de anti-Vlaamse « Peu-
ple > over Vlaamse literatuur gaan 
schrijven, en alleen Herreman bleef 
de lyriek trouw, at belandde hij ook 
in de joernaltstiek, later bij de ra
dio en TV. 

Het eigenaardige nu is dat Roe
lants die in de poëzie veeleer de ge
baande traditionele vormen voort
zette, op het gebied van het proza 
een vooraanstaande plaats inneemt 
bij de vernieuwing na de eerste we
reldoorlog. Zowel naar leeftijd als 
literair behoort hij tot de generatie 
van De Pillecijn en Walschap, die 
met de oudere Elschot en de jongere 
Zielens de Vlaamse romanliteratuur 
niet zo zeer hervormden of vernieuw
den dan wel haar mogelijkheden uit
breidden, leder van hen schreef an
ders, omdat hij anders geaard was 
en ook anders georiënteerd. Roe
lants' betekenis ligt tn de uitdi '^•mg 
en een tot het uiterste benutten van 
de psychologische mogelijkheden die 
een verhaal biedt. Niet zozeer het 
uiterlijk verloop en het intzicht der 
mensen en dingen boeit hem, dan 
wel de innerlijke evolutie •; hij 
sdtiijjL mei de ogen toe, naar bin
nen gekeerd, terwijl Walschap daar
entegen juist de klemtoon op het epi
sche legde, op het voortvarende in 
hel veüiaal — zonder daarom de psy
chologie van zijn mensen uit het oog 
te verliezen, zoals De Pillècijn meer 
de sfeer, de stemming loeet te schep-
jjen en, daar de psychologische ont-
xiikkehns als vanzeli laat uit groeien-

ROELANTS 
Met zijn eerste roman « Komen en 

gaan » — die in 1927 verscheen — 
schreef Roelants de klassieke Vlaam
se psychologische roman : du Per
ron rekende hem tot de tien beste 
boeken onzer moderne literatuur. In 
« Maria Danneels » — eerder ver
schenen onder de titel « Het Leven 
dat wij droomden » — bevestigde 
hij a.h.w. zijn meesterschap in de 
psychologische benadering : de vrou-
ivenfiguur in dit boek bezit een ziel
kundige echtheid, een dergelijke 
waarachtigheid in de meest-gecom-
pliceerde gevoelens, dat zij er uniek 
door wordt in onze letterkunde. 

Al het overbodige is hier wegge
vallen : geen beschrijving, geen fy
sionomie, alleen een innerlijke evo
lutie wordt weergegeven en is hier 
van belang. Toch wordt zijn verhaal 
niet schraal en dor, omdat hij zijn 
woord zuiver en beheerst laat klin
ken : de dichter in hem is niet dood. 

De letterkundige Roelants heeft in 
zijn werk de mens die naar even
wicht en rust zoekt afgeschilderd, tot 
in de diepste roerselen zijner ziel. 
Die zin en hang naar het evenwicht 
deed hem ook in het leven de ver
draagzaamheid en de gematigdheid 
beoefenen : zijn vrienden uit 't Fon
teintje waren andersgeztnden, en in 
zijn loopbaan van onderwijzer, amb
tenaar en joernabst heeft hij velen 
ontmoet die hij tot vriend maakte, 
juist door dit zoeken naar een even
wicht, dit gematigde in hem. Daar
om werd er in hem zowel op het 
wijsgerige vlak als op dat van de 
Vlaamse ontvoogdmgsstrijd wel eens 
en niet ten onrechte het verwijt toe
gestuurd van een gemis aan strijd
baarheid, een aanvaarden van het 
standpunt der gemakkelijke geleide
lijkheid en van het kompromis. In 
zijn joernalistiek kwam dit nog al 
vaak tot uiting, en zijn brieven in 
« Elseviers' Weekblad » moeten me
nig strijdend Vlaming wel eens ge-
eigerd hebben, niet om het fanatieke 
bijvoorbeeld dat een Walravens m 
zijn korrespondentie legde als het 
tegen vlaamsbewusten ging, maar om 
een schijnbaar onderschatten van of 
voorbijzien aan de essentiële dingen. 

De kritiek op zijn joernalistiek-po
litiek tekort mag ons echter niet doen 
vergeten dat op de kreditzijde van 
dit x^oorbije leven een literair xverk 
staat dat, zelfs wanneer het m de 
toekomst aan belang zou inboeten, 
toQb een belangrijke bijdrage heeft 
geleverd tot het verwijden van onze 
literaire — en daardoor kultuiele — 
horizont. 
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1-MEI VIERING TE HASSELT 
HET « WITBOEK »̂  

We hadden een organisatieplan op
gesteld om de tienduizenden exempla-
ren van de speciale uitgave van het 
« Witboek over Zwartberg » in 4 uur 
jtijds over heel de provincie te ver
spreiden. Het plan voorzag, dat wij 
het werkje met een 240-tal propagan
disten, een zorgvulclig uitgekiend aan-
(tal auto's en een werkschema als een 
precisie-uurwerk konden opknappen. 

Uiteindelijk moest er toch nog ge-
Improvizeerd worden. We kregen na
melijk niet de 240 voorziene en ge
vraagde propagandisten op het appèl, 
doch ongeveer 400 man : 800 handen 
die absoluut werk wilden verzetten. 
Ze kregen ook werk; alleen enkele 
laatkomers werden aan andere taken 
gezet en hielpen met veel geestdrift 
bij het optimmeren van het podium 
op de Hasseltse Havermarkt of van 
het ontvangstcentrum op het Dus-
sartplein. 

DE STERRITTEN 

Zondagvoormiddag waren we 
slechts zeker van één enkele faktor : 
het weer. Dat was prima, maar voor 
de rest bestond de hele 'één-mei-vie-
Ting uit reuzegrote vraagtekens. Het 
was onze eerste Volksunie-autorally, 
onze eerste één-mei-viering en onze 
eerste grote betoging In Limburg : 
drie onbekenden, die het oplossen van 
het vraagstuk over het eventueel suc
ces uiterst moeilijk maakten. 

Om kwart na twee telefoneerde 
een der vertrekpunten van de auto-
ralley radeloos naar de centrale « dat 
er praktisch geen deelnemers waren». 
Tien minuten later opnieuw een (dit
maal zegedronken) telefoontje : «ze» 
waren allemaal ineens komen opda
gen. 

Enkele deelnemers aan de sterrit-
ten vreesden, te veel tijd over het 
trajekt te zullen zetten en niet meer 

tijdig te Hasselt aanwezig te zullen 
zijn; zij werkten de opgave-map 
slechts half door. 

De overgrote meerderheid van de 
meer dan 150 deelnemers hield ech
ter vol. 

DE PRIJZEN 

De deelnemers waren het er ach
teraf allemaal over, eens, dat de opga
ven zeer gemakkelijk waren, de tra-
jekten goed gekozen en de organisa
tie perfekt. Zij hadden niets dan lof 
over voor de wijze waarop zij door de 
Limburgse V.U. ontvangen werden. 

De winnaars waren blij-verrast dat 
er tijdens het avondfeest te Beringen 
een vlotte prijsuitreiking was, met 
werkelijk prachtprijzen voor de eerst 
geklasseerden : een waardevolle film-
kamera, een schrijfmachine, een stel 
mixers, een paar T.V.-voorzetscher-
men, enz. 

Er was trouwens een reuze-belang
stelling op het avondfeest in Berin
gen : de 500 zitplaatsen van de zaal 
«Iris » volstonden niet, om iedereen 
een plaatsje te verzekeren; gelukkig 
kon een aantal dorstigen aan de toog 
(of op de schouders van de toogpila-
ren) gaan leunen. De dansformatie 
van de Antwerpse harmonie «Peter 
Benoit» zorgde voor een aangepaste 
stemming en de heren Fernand 
Schreurs en Jacobs, die -de uitslag van 
de sterritten uitgekiend hadden, de
den de prijsuitreiking vlot van de 
hand. 

DE WINNAARS 

Niet alle winnaars waren aanwezig 
op het feest. We geven daarom hier
bij het lijstje van de elf eerstgeklas-
seerden; degenen onder hen die hun 
prijs nog niet in ontvangst namen, 
kunnen zich wenden tot de heer Ja
cobs, Hoogstraat 11 te Beringen, die 

FEEST 
Telkenjare loopt het Antwerpse Sportpaleis, dat de grootste overdekte zaal is in 
Europa (meer dan 20.000 plaatsen), in de meimaand bomvol voor het zangfeest. 
Het is zelfs zo dat voor dit zangfeest de plaatsencapaciteit nog gevoelig opgedre
ven wordt door het plaatsen van drie zeer grote tribunes boven de piste, waarop 
anders de wielerwedstrijden plaats hebben. Het Algemeen Nederlands Zangver
bond (A.N.Z.), de inrichtende organisatie, kan dus wel zonder overdrijving be
weren de grootste jaarlijkse kulturele manifestatie, tot ver buiten onze grenzen, 
op touw te zetten. 

HET GEHEIM 
VAN HET ZANGFEEST 

De traditie der jaarlijkse Vlaams Na
tionale Zangfeesten ontstond in 1933, 
toen voor het eerst enkele duizenden 
Vlamingen in de Handelsbeurs te Ant
werpen samenkwamen om hun over
tuiging en geloof in de heropstanding 
van het Vlaamse Volk uit te zingen 
met eigen Vlaamse liederen. Deze volks
verbonden instelling is steeds de grond
slag geweest van de Vlaams-Nationale 
Zangfeesten. Het groeiende Vlaams be
wustzijn en ook het feit dat de zang
feesten erin geslaagd zijn steeds een 
eigentijds kleedje aan te trekken inzake 
omlijsting en presentatie, geven dan 
ook de verklaring voor het steeds stij
gend succes der zangfeesten. Dit stij
gend succes is tijdens de laatste jaren 
zo markant geworden, dat de genum
merde zitplaatsen reeds veertien da
gen vooraf uitverkocht waren. En al
les laat voorzien dat het jaar dat er 
volk zal moeten geweigerd worden, niet 
zover meer af ligt. 

OOK HET 29E : EEN SUCCES ! 

Op zondag 22 mei heeft te 14 u 30 in 
het Sportpaleis te Antwerpen het 29e 

Vlaams Nationaal Zangfeest plaats. Het 
zal weer storm lopen, want zowel het 
liederenprogramma als de regie waar
borgen die onvergelijkbare sfeer en 
geestdrift die op de Vlaams Nationale 
zangfeesten steeds aanwezig is. 

Met dirigenten als Renaat Veremans, 
Jef Tinel, Armand Preud'homme, Wies 
Pee en Lode Dieltiens kan het niet an
ders of er moet met volle overgave ge
zongen worden. Het optreden van twee 
vrouwelijke dirigenten, Madeleine Ja
cobs en Josée Standaert, kan het ge
not van het samenzingen slechts ver
hogen. De koorselectie, dit jaar uit 
Oost-Vlaanderen, staat onder leiding 
van Kamiel Cooremans, wat een waar
borg voor verfijning en afwerking be
tekent. 

Regisseur Remi Van Duyn doet daar
enboven weer beroep op verschillende 
choreografische- en turngroepen, een 
jeugdfanfare, muziekkapellen, de ven
deliers van de K.L.J., en een massale 
figuratie, zodat dit zangfeest weer zal 
uitgroeien tot een zeer kleurrijk 
schouwspel. Ook de reeds traditionele 
regiestunts, die telkenjare de twintig
duizend in een daverend applaus doen 
losbarsten, zullen voor het 29e zang
feest niet ontbreken. 

hen in het bezit van hun sportief 
verworven eigendom zal stellen. 

1. Meukens Pol, Dorp, Beverlo; 2. 
Andries Emiel, Liersebaan, Konings-
hooikt; 3. Van Degeuchte, Koersplein, 
dreef. Kapellen; 4. De Backer Her
man, Amerikalei, Antwerpen; 5, Hen-
kens L., Diesterweg, Paai; 6. Lombaert 
Karel, Kontichstraat, Edegem; 7. Ver-
baet Henri, Spoorwegstraat, Zelem; 
8. Keldermans H., Aambeeldstraat, 
Mechelen; 9. Eulaers, Spoorweglaan, 
Wilrijk; 10. Veeckmans, Heistraat, 
Wilrijk; 11. Noppen Alfons, Parkstr., 
Kortenberg. 

De heer Andries won te^vens de 
prijs van de eerste V.W., de heer Hen-
kens "voor de eerste Ford, de heer 
Lombaert voor de tweede Ford, de 
heer Verbaet voor de eerste Opel en 
de heer Hugo Schiltz voor de eerste 
parlementair. De prijs voor de deel
nemer die van het verst kwam, ging 
naar de heer Cappon Roger uit We-
velgem. 

ORDEDIENST 

Tegenover het ontvangstcentrum 
op het Dussartplein kwam zich in de 
vroege namiddag een lichte vracht
wagen-met-inhoud van de rijkswacht 
parkeren. De jongens bleken niet eens 
oorlogszuchtige bedoelingen te heb
ben en waren blijkbaar van mening 
dat hun aanwezigheid onmisbaar was 
bij het ineensteken en ontwarren van 
de parkeerknoop op het Dussartplein. 

We zagen ze me* een scheef oog 
verschijnen, indachtig de ervaring 
dat Vlaams-nationale betogingen or
devol zijn tot wanneer de ordestrijd
krachten opdagen. Met kennersblik 
keken de donkerblauwen naar de 
« mannekens » van Wim Maes die het 
verkeer en de ordehandhaving regel
den zonder veel drukte, met des te 
meer efficiëntie en met indrukwek
kende gesprekken langs walkietalkies. 
Zoveel stielvaardigheid hadden ze 

VLAAMSE KLEINKUNST 

Een dertigjarig-jonge traditie kan 
slechts verworven worden door steeds 
open oog en waardering te betonen 
voor de eigentijdse waarden. De Vlaam
se bard van het luisterlied, Miei Cools, 
brengt op dit zangfeest wel een ander 
geluid, maar met een eigen waarde. En 
er is wel geen betere plaats om hem te 
huldigen voor het zo verdienstelijk 
werk dat hij op zijn terrein in Vlaan
deren verricht heelt, dan wel op het 
zangfeest. 

Gerard Vermeersch, de deklamator, 
akteur en auteur van satirische kolder 
en dito radioprogramma's, zal zijner
zijds er zorg voor dragen dat dit bonte 
zangfeestprogramma tot een samenho-
rend geheel zal verbonden worden door 
een vlotte presentatie. 

Het A.N.Z. zorgde voor een kleurrij
ke folder met de foto's der optreden
den en een frappante vensteraffiche, 
waarvan iedereen die zijn steentje wil 
bijdragen tot het welslagen van het 
zangfeest, de gewenste aantallen gratis 
kan bekomen. Bestel vandaag nog de 
folders en affiches door een briefkaart 
te richten aan : A.N.Z., Oudaan 22-24, 
Antwerpen; telefoon : (03)33.02.34. 

dr. E. Raskin 

blijkbaar niet verwacht en ze beslo
ten dan ook, liever maar op te hoe
pelen dan hun namiddag in scheef
bekeken ledigheid te slijten. 

In alle geval bedankt, mannen t 

POLITIE 

Een commissaire — in Hasselt he
ten de politie-opperhoofden nog 
steeds « commissaire » — drukte na de 
betoging zijn voldoening er, over uit 
dat hij en zijn manschappen « niets 
hadden moeten doen, zelfs niet het 
verkeer regelen ». 

Twee jongens van de B.O.B, kwa
men onbeduidende inlichtingen voor 
hun rapport vragen; ze kregen ze 
met de glimlach plus het verzoek «om 
in een federaal Vlaanderen even i j
verig te werken ». Ze beloofden het in 
alle ernst, met een gezicht van « je 
kan nooit weten - misschien praten 
we hier wel met onze toekomstige ba
zen ». 

UNIFORMEN 

Enkele stoere jongens met eendere 
hemden, eendere dassen en eendere 
kentekens op de mouwen trokken de 
aandacht van een B.B.C.-T.V.-repor-
ter die er een halve namiddag aan 
besteedde om deze « stormtroopers > 
op film en hun geloofsbelijdenissen 
op geluidsband vast te leggen. 

Straks in Groot-Britannië kan dan 
weer eens lekker voedsel gegeven 
worden aan de legende van de para-
militaire formaties der Volksunie. In
drukwekkend was de krijgshaftige 
poze waarin een zwetende geünifor
meerde zich liet teeveeën vóór een 
door bereidwillige handen openge
houden leeuwenvlag. 

Wanneer gaan deze inderdaad ver
dienstelijke jongens en goede vrien
den eens beseffen, dat folklore en 
Vlaamse Beweging twee verschillende 
dingen zijn en dat dié vorm van fol
klore oneindig veel meer kwaad dan 
goed doet ? 

FIJN ZO I 

Voor zover we konden vaststellen, 
was er in gans de betoging niemand 
die het nodig geoordeeld had om zich 
met een leeuwenvlag op de rug of de 
stoere schouders uit te dossen. Ook de 
anders onvermijdelijke regenscherra-
met-opschriften was thuis gebleven. 

Verheugend verschijnsel dat de al
lerlaatste vijanden van stijl en voor
naamheid stilaan schijnen te besef
fen dat karnaval maar eens in het 
jaar is. 

De 

VLAAMSE TOERISTENBOND 
GELUKKIG IS ER NOG EEN VAKANTIE ZONDEK ZORGEN ! 

Een reis zonder zorgen is al iets, maar een vakantie in een fijn gezelschap en een 
vrolijke atmosfeer, met échte en figuurlijke zon van de ochtend tot de avond, 
ergens op één van de mooiste plekjes van Europa (of daarL'uiten)... 
Daarvoor moet U deelnemen aan één van de talloze puike groepsreizen van de 
VLAAMSE TOERISTENBOND. 
Alle inlichtingen : V.T.B.-sekretariaat, St.-Jakobsmarkt ih, Antwerpen (tel. 
31.09.95), de V.T.B.-kantoren of bij de plaatselijke vertegenwoordigers. 
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het fenomeen 
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O p 33-jange leelftijd heeft Jacques 
Anqueti l bewezen, dat hij nog niet heeft 
afgedaan. 

De Normandiër bewees vorige maan
dag in Luik-Bastenaken-Luik, dat hij 
kan fietsen zoals weinige renners het 
hem zullen verbeteren. 

Wie even een blik werpt op de in
drukwekkende erelijst van Anquetil , 
vraagt zich verbaasd af hoe het moge
lijk is dat één man die ganse waslijst 
overwinningen en ereplaatsen heeft bij 
elkaar gefietst. Even een greepje doen 
in de reeks ? 

Vijf maal winnaar van de Ronde van 
Frankrijk, twee keer van de Italiaanse 
Ronde. In de T o u r — die hij zeven 
keer betwistte — won hij in 't totaal 15 
rit ten, in de Giro zes. 

In de wedstrijden tegen het uurwerk 
•was Jacques.gedurende zijn hele loop
baan praktisch ongenaakbaar : 

8 keer winnaar van de Landenprijs, 
7 maal van, de Grote Prijs van Luga

no en 5 maal van de Grote Prijs van 
Geneve, won .\nquetil ook nog 3 keer 
de Grote Prijs van Forli en 2 keer de 
"Trofee Baradi en is hij tevens rekord-
houder van bijna al deze proeven. 

Het is spijtig dat Roger Riviere door 
een ongeval zo vroegtijdig een einde 
aan zijn rennersloopbaan zag maken. 
Met hem viel de enige rivaal van wer
kelijke waarde weg en bleef Anquetil 
alleenheerser in de « rilten der waar
heid ». 

De voornaamste betrachting van An
quetil is trouwens het uurrekord dat op 
naam van Rivière staat te verbeteren. 

Ook in Luik-Bastenaken Luik was 
Jacques oppermachtig. 

O p een veertigtal kilometer van de 
aankomst koos hij het hazenpad en met 
zijn sierlijke pedaaltred en de tipische 
gestroomlijnde houding op de fiets 
maalde de slanke lenner van Mont-
Saint-Aigreau ongenadig de kilometers, 
zonder één keer achterom te kijken. 

Daar was trouwens niet veel meer te 
zien, want van de 98 renners die zich bij 
de startlijn hadden aangeboden, reden 
er nog slechts 27 achter Anquetil . 

eerste kiassieke 

overwinning ot . . . 

gedeklasseerd 
Terwijl Rik Van Looy slechts een 

ovenvinning in de Waalse Pijl nastreeft 
om zijn lijstje van klassieke overwinnin
gen volledig te maken, was het voor An
quetil de eerste maal dat hij die vreug
de mocht smaken. Het schijnt echter dat 
de overwinningsroes wreed zal worden 
gestoord, want op het ogenblik dat wij 
dit artikel schrijven is er ernstig sprake 
van dat de Franse pcda,ilridder uit koers 
zou worden genomen omdat hij weiger
de zich aan het dopingonderzoek te on
derwerpen. 

Dit werpt een zware schaduw op de 
schitterende overwinning van Anquetil . 
Volgens ons is dit een schuldbekentenis, 
wat Jacques ook mag beweren. Wie in 
regel is, vreest een dergelijk onderzoek 
niet. 

Wij wij/^en er iiouwens met des te 

meer voldoening op, omdat onze jonge 
rennes zich spontaan voor deze test aan
bieden. 

Na Luik-Bastenaken-Luik moesten de 
eerste ^ r i c gerangschikten naar de kon-
trole. Vic Van Schil en Willy in 't Ven 
waren present zonder dat iemand hen 
daartoe diende aan te zetten. 

In andere koersen was dit trouwens 
eveneens het geval. 

De buitenlanders schijnen minder ge
willig want naast Anquetil dreigt ook 
Riidi \ l t i g voor soortgelijke weigering 
zijn derde plaats in de Waalse Pijl te 
verliezen. 

Durante werd reeds in de Ronde van 
Vlaanderen gediskwalificeerd wegens het 
ontlopen van de dopingkontrole.. . 

Bravo, heren van de B.W.B. ! 

bravo, heren 
van de b.w.b.! 

De mensen van de Belgische Wielrij-
dersbond verdienen al onze lof en ach
ting voor de kranige wijze waarop zij de 
kwaal der doping bestrijden. 

Zij schijnen vastbesloten de wet van 
6 mei 1965 te doen toepassen. Wij moe
ten hen daarin steunen en gans de Bel
gische pers heeft tot plicht de aktie van 
onze bondsleiders te schragen en ook tot 
in het buitenland te doen doordringen. 

Voor één keer geeft België het goede 
voorbeeld en het zou ondankbaar zijn 
moesten wij deze mensen in de steek la
ten bij hun moedige strijd voor de sa
nering van de wielersport. 

Het gevaar bestaat, dat de Duitse (Al-
tig), de Italiaanse (Durante) en de Fran
se (Anquetil) Wielerfederaties heftig 
reageren tegen de houding van de 
B.W.B maar dan moet men deze men 
sen aan het verstand brengen, dat in 
België een wet bestaat om paal en perk 

Goed basketball-jaar ! 

te stellen aan de ongezonde dopings 
praktijken en dat men hier zinnens is 
deze kwaal grondig uit te roeien. 

Wie het koritroleblad tekent voor de 
start dient het koersreglement te kennen 
en er zich aan te onderwerpen. 

Durante, Altig en Anquetil weigerden 
en ^ij kunnen dus veroordeeld worden 
tot een gevangenisstraf van acht dagen 
tot drie maanden en een boete van 26 
tot 2.000 frank ! 

In plaats van passief toe te kijken 
zouden de buitenlandse wielerfederaties 
beter de handen in elkaar slaan en het 
Belgisch voorbeeld volgen. 

Indien dit niet gebeurd, dan hopen 
wij toch van harte dat de B.W.B, vol
hardt, wat ook de gevolgen mogen zijn 
op internationaal vlak ! 

O p die manier bouwen zij aan een 
frisse, gezonde wielergeneratie en zullen 
Van Schil, Planckaert, In 't Ven, Gode-
froodt, Merckx e.a. Sels na het beëindi
gen van hun carrière als wielrenner ge
zonde mensen zijn in plaats van mense
lijke wrakken 

En of dit een pozitiel nunt is I 

Cyriel leainiermari . 

verrassinyen in de 
basketbailbeker! 

In de kwartfinales van de Bel-
rrische Beker zorgden vier basket-
ploegen voor verrassende rezulta-
ten. 

Slechts één eerste klasser slaag
de erin tot de halve finales dooi 
te dringen. De overige overleven
den zijn Kontich en Okapi Aalst 
uit derde afdeling en Strombeek 
uit vierde! 

Deze laatste ploeg wipte na 
Oxaco thans ook Pitzembiirg en 
is de revelatie van de bekerkom
petitie; tegen Royal IV Ander-
lecht zullen de Strombekenaren 
het niet onder de markt hebben 
il weet men met hun duidige vorm 
nooit. 

Okapi Aalst nadert op zijn sok
ken. 

Indien de Oost-Vlamingen er 
vandaag in slagen in het Brussels 
Zuidpaleis Kontich uit te schake
len, hebben zij in de finale hun 
kans., ook al zou de tegenstrever 
Royal IV heten. 

De Aalstenaars, voor de tweede 
opeenvolgende maal kampioen, 
hebben dit laar de Brusselaars 
reeds ovenuonnen. 

Met hun reuzen Van den Steen 
en Van Keer, de onversliitbare 
Van Driessche en de klaarziende 
coach Huysecoen heelt Okapi alle 
troeven in handen om ook in de 
finale een flink iiguur te slaan 

In elk geval, hoe de namen van 
de twee finalisten ook mogen lui
den, deze beker van België i's deze 
van de verrassingen geweest! De 
grote ploegen zullen volgend faar 
wel beter uit de doppen moeten 
kijken,willen zij niet dezelfde on 
aangename ercaring opdoen als dit 
^aar! 

'Voor de baskelbalispori is het 
in elk geval een flinke propagan
da geweest en voor de kleine klubs 
een flinke zaak ! 

Na de exploten Racing Meche 
len in de Europabeker en het suk 
ses van de « kleintjes » tn df. Bel
gische beker, staat de basketsport 
in ons land zoals nooit tevoren m 
de belangstelling en gaat de popu
lariteit ervan >n ';tr'rd<: itijgende 
lijn. 

Dit kan er slechts loe bijdragen 
leven te brengen tn de (sport) 
brouwerij en wie weet wordt door 
de toenemende konkurrentie het 
peil van de spektakels met in de 
hoogte gestTxurd ! 

C.T. 
Anquetil • bloemen te vroeg in de hno':i it ? 

file:///nquetil
file:///ltig
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H. 
B O O M K W E K E R I J E N 

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

TUINAANLEG 
O N D E R H O U D 

laan- en bosbomen, kanada's, sierdennen. rozen, 
sierstruiken. maasrotsen, ailes 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. 
fe l . : 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 ; relf-
standigen, landbouwers tot 500.000 F. 
Auto, grond, eigendom, tot 100 %. 
Krediet, geen voorschot nodig. 

20.000 = GO 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 scbr 
F.B. Bisschoppenhoflaan 69 te Deurne-
Antwerpen. — Ik kom tbuis-

ALLES VOOR UW TUIN 
Cazonmaaiers 

Zwembaden 

Motorzagen 

Sproeiers 

Firma DE COCK 
Ant-werpsesteenweg 96-98, Kontich. Tel. 53.12.11 

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

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

D O R T M U N D E R 
Thierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

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

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoonste bierkeldcr 
van bet land. 

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

DORT THIERBKAIHOP FII 
langs autosnelweg Antwer-
pen-Aken, Tessenderio 

DORT THIERBRAUHOF IV 

Autosnelweg Aalst 
Café rest (1000 pi.) 
Ruime parkeeigelegenheid. 

SLHl IMHl HBhMMMUASi>l,N 
met 
Oebreveteerde 
bedekkingslafien 

RESSOHI MM HA.S>KN 
(Brevet : 529738) 
met 
fiehreveteerde karkassen 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

« « SIZT-óZ 

STAK' 
(Brevet Dl 2767) 

TE ZKI.b (O VL.) 
GEV\ M'l KHBDf- BKDSI'BUHN 
WOLLIJN Dl-KKNS 
Tel (0,521 14h41 en 44642 

Indien l «een verkoper 
in iiw omtrek lienl, stuur 
ons een kaartie en we 
dr lichtst lnigelegen »er 
zenden I het adres van 
koper Star Zele 

H£RMES 
54 Zuidlaan 

?11 M Lemonnierlaan 
Te' II JO 33. 
Brussel. 

VOLLEDIGE 
SEKRblABlAAT 
KUBSUS IN 2 JAAR. 

Steno- en 
daktylografie 
in vier talen. 
Boeknouden. 
Sociale wetgeving. 
Moderne falen 
Handels 
correspondentie. 

Dag en avondlessen. 
De «chool waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

Beter en voordeliger 

V E R Z E K E R I N G E N 
- l E V E N 
- A U 1 O 
- H U I S 
- I N B O E D E C 

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

ANTWERPEN. 

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

BINNEN EN BUITENLAND: 

RODI VAN DER PAAL 
Jan Van Rijswijckiaan 62. 
A N T W E R P E N . 

Telefoon : 03/38.91.24. 

WENTELPQORÏÏN 
In hout, staal, aluminium 
of piastieli. 
StandaarduitTOsrtng ot 
qaar gewenst model. 
Systemen aangepast aan de 
aard van het bouwwerli. 
Hand of elelttrisehe bediening. 

ZONHOVEN O TEL 132 31 

HS i. ZONEN PVBA 

ROLLUIKEN 

ROIXUIKEN 
in hout, staal, aluml' 
nlum of plastiek 
Hand- of elektrischa 
bediening. 
AUe systemen. 
VENBTIAANSK 
ZONNEBUNDEN 
Bediening met 
koorden • of met 
stang en windwerk 
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per SS p i egel 
Eén mei lijkt zo wat een bezinningsdaig te 

zijn geweest in verschillende groepen. Bij de 
B.S.P. \vas het méér dan de traditionele om
megang. Spaak en Spinoy vroegen zich af 
« B.S.P. : waarheen ? )>. Elders onderzoekt 
men ons in hart en nieren. De daverende 
Volksuniebetoging te Hasselt toonde aan dat 
onze partij weinig aan de kompleksen lijdt 
die anderen haar toeschrijven. Naklanken 
over het Borm&debat na de interpellatie van 
Dr. Ballet in de Senaat. 

O N S L E V E N 

En ere aan wïte ere toekomt in deze één 
mei-periode : de stakers van Leuven. De 
geestesarbeiders van de Leuvense Alma Ma
ter hebben er de blok opgelegd en in een 
speciaal nummer van Ons Leven zeggen ze 
nog eens duidelijk waarom. Onder elkaar 
denken sommige achterop geraakten er wel
licht bij « die twee stakingsdagen komen 
goed van pas als blokvakantie ». 

« Hierbij dient het volgende wel diiicleliik 
gezegd : wij begrijpen liet kompromis dat de 
Vlaamse leden van de kommissie hebben 
willen maken : in de gegeven omstandighe
den was het eerbaar en het bleek de enige 
mogelijkheid om met enige overheveling ten
minste een begin te maken. Doch wij stu
denten wensen hier te bevestigen dat het 
Vlaamse standpunt blijft bij 'n principiële be
slissing inzake die overheveling zonder dat 
daarbij aanvaard wordt dat enkel de kandi
daturen uit Leuven zouden verdwijnen. Wat 
de idee van Algr Descamps en anderen be
treft om ook Vlaamse kandidaturen te laten 
spreiden : het komt zelfs niet in ons op daar 
ooit te willen op ingaan : ons standpunt is 
hier formeel en zo Wijft het. » 

D E G A Z E T V A N A N T W E R P E N 

Het gerucht van een pijnlijk ontwaken uit 
vroegere illusies klonk door bij de B.S.P. op 
I mei en bij de C.V.P. ter gelegenheid van 
de verkiezing van Houben tot partijvoorzit
ter. Hij moet de wonderdoener worden die 
de lege blaas terug moet vullen. 

« De taal die op de 1 niei-viertngen door 
sommige socialistische leiders werd gespro
ken was lang niet zo zonnig als het weer. 
Wij denken hierbij vooral aan de toespraken 
van de oudministers Spaak en Spinoy. Zij 
spraken zeer openhartig en \erheelden de 
moeiliikheden van de socialistische partij 
niet. Wat zij verte'den is eigenlijk niet zo 
nieuw. Men hoorde hen reeds dezelfde argu
menten gebruiken en dezelfde zienswijzen 
verdedigen tijdens de jongste bijeenkomsten 
van de algemene raad \ an de B.S.P. Nieuw 
is wel dat de moeilijkheden nu openlijk wor
den behandeld ten overstaan van de open
bare opinie. De tijd van de struisvogelpoli
tiek, waarin de zorgen binnenshuis worden 
gehouden, is nu ook voor de socialisten voor
bij. 

Voorzitter Houben kent de ziekte, waar de 
C.V.P. aan lijdt, maar gaf ineens de remedies 
aan. Hij wil vooreerst van de C.V.P. terug 
een echte ledenbeweging maken. Dus geen 
kiesvereniging, bestaande uit een handvol 
leiders, die om de vier jaar de mensen op
trommelen. Hij wil dit doel bereiken door 
regelmatig kontakt met de voorzifters van 
de arrondissementsafde'ingen en de jongeren 
en zei onomwtmden dat de leiding sneller 
dient afgelost, bepaald het voorzitterschap. 

Dat is de richting, die inderdaad dient in
geslagen om een einde te maken aan het ge
brek aan geloof en het wegvallen van elke 
vorm van geestdrift In de rangen van de 
C.V.P. . 

V O O R A L L E N 

Op het ogenblik dat Spaak en Spinoy dat 
B.S.P.-verval onder het vergrootglas namen, 
bleek dit verval weer duidelijk in het B.S.P. 
-o vormingsblad » Voor Allen. De Vlaamse 
unitaire B.S.P.-bureaucraatjes verheugen 
zich dat de federalistische stroming in Luik 
misschien toch minder sterk zou zijn. Waar
om ? « nonnen en schoolkinderen » (stijl 
Volksgazet) riepen er hard « Vive Ie roi ». 
Van wartaal gesproken ! 

« De vurige stede v\oid( doorgaans bestem
peld als een federalistisch nest, dat eerder 
een bond ui l vormen met o la France » dan 
niet België, 

De Luikenaars ^aan er zelf prat op en on
derhouden die o mythe ». Want het is maar 
een « mythe ». 

Het volstaat om dat vast te stellen even 
na te gaan op de TV en in de kranten, hoe 
hysterisch de Luikse bevolking te werk gaat 
als zij het bezoek krijgt van het voi-sten-
paar. 

In geen enkele stad in België, zelfs niet 
te Brussel, is de geestdrift zo ziekelijk uit
bundig als te Luik, wanneer koning Boude-
vvijn en koningin Fabiola er verschijnen. Dat 
is voor de zoveelste maal gebleken toen de 
Zweedse koning in gezelschap van het Bel
gisch vorstenpaar, het « revolutionaire » Mar
seille van het noorden bezochten. 

De « \ ' i \ e Ie Roi, Vi\e la Reine, Vive la 
Belgique « deden het pen-on daveren. Heel 
Luik stond op stelten. Heel Luik jubelde. 

Waarom oordelen sommige Luikse politici 
het dan nog nodig « federalistisch » te zijn ? 
Zou hun zetel werkelijk afhangen van hun 
federalistische neigingen ? » 

D E R O D E V A A N 

« Is de Volksunie nog illusies waard ? » 
vroegen de Vlaamse Kommunisten zich af. 
Uit verschillende reakties enkele pertinente 
meningen door Rode Vaan-lezers geopperd. 

« Ken wel zeer pozitief element in de V.U. 
is ongetwijfeld het volledige doorbreken der 
geloofsverzuiling. In de V.U. werken gelovigen 
en ongelovigen innig samen, zonder ook 
maar een schijn van moeilijkheden. 

De V.U. vandaag als fascistisch bestempe
len, gaat volgens mij niet op. Evenmin kan 
men de V.U. als een vervlaam.ste P.V.V. be
stempelen. Wat betreft het maatschappelijk 
inzicht moeten wij deze partij naast de 
C.V.P., en zelfs naast de B.S.P. plaatsen. 

Als besluit moet er mij toch iets van het 
hart wat betreft Zwartberg. Dat de V.U.-nii-

vcnde België er ook steeds opnieuw aan ge
houden heeft van Bonus een mar te 'aar te 
maken. Borms is sinds lang niet veel meer 
dan een heiligenbeeld onder stolp hetwelk 
bij elke grote schoonmaak steeds maar dich
ter naar de ronimel/older toe verhuist. Doch 
indien men er nu absoluut aan houdt die 
parlij de gelegenheid tot henieschoppen te 
geven dan zou zij ongelijk hebben er niet 
van te profiteren, veel meer dan wat herrie-
schopjierij heeft zij haar kiezers niet te bie
den. » 

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

Men heeft steeds de supporters die men 
verdient. Het Volk met zijn gemene aanval 
op de (t Volksunie, de rapaillepartij » krijgt 
bloemetjes toegeworpen van de oude laste
raarster van de Warmoesberg; spijtig voor 
Miei Van Cau^welaert hangen er de bloem
potten ook in dit geval nog aan. 

« Men zal zich verheugen dat het Vlaamse 
dagblad (Het Volk) zich eindelijk desolidari-
seert van de schoktroepen van de Volksunie. 
Maar wie wind zaait zal storm oogsten. De 
politieke provos die men nu aanklaagt om
dat ze rechtstreeks te keer gaan tegen het 
religieus gezag, vinden die hun dagelijkse 
leerstellingen niet in bladen als het Volk ? » 
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lOuur : G R O T E VO L KS V E RG A D E R I N 6 

Sprekers: Wim Jorissen er 

Voorzitter: R. Frickel. 

Daarna : M A S S A L E 

Reimond Mattheyssens. 

O P T O C H T 

met ruiterij, vaandels, toon-wagens, fanfares 

en muziekkorpsen. 

ONTBREKE!!! 

litanten nu toevallig of niet in de gebeurte
nissen raakten, wil ik buiten beschouwing 
laten. 

Het nog meest beschamende is wel dat de 
linkse en progressistische krachten er uit
blonken door hun afwezigheid. Waar waren 
ze die bewuste zondagnamiddag ? Op de 
voetbalvelden of thuis knusjes naar de T.V. 
aan het kijken ? 

Alle verontschuldigingen ten spijt, blijft 
het een flater van belang, waaruit de mijn
werkers in de eerste plaats de nodige ge
volgtrekkingen zullen maken. » 

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

En niet alleen in Zwartberg waren ze er
bij. Ook in Antwerpen hingen ze de Vlaamse 
kat de BeM aan, zo leren we uit de brief van 
Pallieterke aan de heer Pepermans, direk-
teur-generaal van Bell. 

<( Die regering van het Ï Prioriteit voor 
WaUonië » wou inderdaad met de volle druk 
(of chantage ?) van de Bell-kliënt, die de 
staat is. Uw maatschappij verplichten tot een 
belangrijke investering in Wallonië. Waar
om ? Niet om economische redenen, zelfs 
niet omwille van sociale motieven, want in 
de Waalse Bell-fabriek zouden toch nog over
wegend Grieken, Turken en ander Balkan
volk worden tewerkgesteld. Het echte waar
om ? Enkel en alleen de politiek. De regering 
Harmei had Wallonië een doekje beloofd 
voor het bloeden en Bell moest dat doekje 
leveren. 

Gij hebt, meneer de direkteur-generaal, se
dert deze week andere argiinienten. Dr. Goe-
nians van de Volksunie had een strooibriefje 
geschreven en dat volstond opdat het perso
neel in staking ging. Gij weet nu, dat de 
mannen van Bell vast achter hun direkteur-
generaal staan wanneer hij Antwerpen ver
dedigt. » 

D E S O C I A L I S T I S C H E S T E M 

Enigszins genuanceerd schrijft dit blad over 
Borms in de ontstane polemiek. 

Moest hij Abarca of La Passionaria geheten 
hebben, zou hij er vermoedelijk nog beter 
uit gekomen zijn. 

« Was het nu nodig dat hij een tweede 
maal tol de doodstraf moest veroordeeld 
worden, zeker niet, doch de franskiljonse 
bourgeoisie vroeg en bekwam weerwraak 
voor de toegevingen welke zij aan de Vla
mingen had moeten doen. 

Het was een trieste revanche een oud ver
sleten man te fusilleren, gezeten op een stoel 
aan de executiepaal en men herviel in de 
eerste vergissing, men gaf Borms een twee
de maal als symbool, als martelaar aan de 
Vlaamse Beweging. 

Elschot heeft de houding van het hele of
ficiële Vlaanderen toen gekenschetst als 
vo lg t : 

« En leder zwoer bij God : ik heb hem 
niet gekend 

die oude, door de pest geslagen krukke-
vent ». 

Dat de Volksunie er opnieuw aan houdt 
munt te slaan uit de figuur Borms is enkel 
mogelijk geweest omdat het vaderlandslie-

D E V R I J B U I T E R 

Dit blad van de Gentse Vlaamse militan
ten waarschuwt tegen de provokatie van de 
Belgische eenheidsstaat. In een zeer genuan
ceerde beschouwing wordt de pacifistische 
tegenreaktie aangeprezen. « Kamiel in de 
hongerstakersrol van Gandhi, dan hebben 
we alles meegemaakt in de Vlaamse bewe
ging 1, monkelt onze hoofdredakteur. 

Wij weten het nu : zij zullen ons onop
houdelijk provokeien. Dat is hard, dat weet 
ik even goed als U allen, doch wij moeten 
ons waardig en onwankelbaar tonen, onze 
kalmte bewaren en er niet intrappen. 

Prent dit goed in uw hoofd : zij vragen 
niet liever dan d.at wij onze zelfbeheersing 

zouden verliezen of beledigingen zouden 
uilen. Ze zouden een dergelijke prachtgele-
genheid in geen geval laten voorbijgaan ! En 
dit is het laatste wat wij mogen doen : onze 
vijanden de wapens in de hand geven. . 

Wat we thans beleven is wellicht een ul
tieme poging om het veldwinnende federalis
me de weg te versperren. Anders zouden ze 
er hun vetbetaalde regeringspostjes te Brus
sel bij inschieten ! Zij beseffen immers dat, 
als de unitaire staat verdwijnt, ook zij ge
doemd zijn om van het toneel te verdwij
nen. Voor hen heiligt het doel de middelen. 

In feite vrezen zij de snelle opkomst van 
het federalisme en deze nieuwe golf van pla
gerijen" is enkel liet tastbare bewijs van hun 
machteloze woede. Het unitaire schip is lek 
geslagen op de Vlaam.se klippen. Het opkale
fateren zal niet meer helpen ! 
^ Wij zijn geen geheim genootschap, geen 

Ku-Klux-Klan of Vrijmetselaarsloge. Wi j 
strijden met open vizier en niet met verdc»-
ken partizanenformaties. Laat U. niet beet
nemen door hetze ! 

Trap niet in de vele vallen die men ten 
allen kante voor U openzet. Ga waardig, on
verstoord en vastberaden uw weg die u w 
rotsvaste Vlaamse overtuiging U wijst. Lach 
liever om hun intimidatiepogingen en hun 
kwellerijen. Noch het aftands, versleten Hit-
ler-spook, nog de vijanderlijke Staatsgreep-
stunt mogen ons deren ! > 

D E S T A N D A A R D 

Manu Ruys klaagt de enge reaktie van op
portunist Van der Poorten aan op de hoog
staande interpellatie van senator Ballet over 
Dr. Borms. 

« Dokter Ballet heeft in de senaat waar
dige woorden gesjiroken in v.erband met de 
Borms-hulde. De VU-interpellant had de 
moed om de mens Borms te verdedigen en 
tevens te zeggen dat de politieke houding van 
de vermoorde idealist fout is geweest. Het 
is jammer dat de regering in haar antwoord 
de gelegenheid liet voorbijgaan om de diskus-
sie op het hoge peil te plaatsen, dat zij ver
diende. Als zoon van Arlhur Vanderpoorten, 
de minister die te Bergen-Beken stierf, was 
de titularis van binnenlandse zaken nochtans 
de geschikte persoon om het d rama van kol-
laboratie en verraad in een serene kontekst 
te situeren, zoals een Louis Kiebooms, ook 
een slachtoffer van de Duitse koncentratie-
kampen, daartoe bij machte is. 

De uitleg van Herman Vanderpoorten, die 
toch een man met Vlaamse reflexen en een 
goed hart is, overtuigde niet. Het is één van 
de zwakke kanten van ons politieke leven, 
dat wij er niet in geslaagd zijn de bezet
tingsperiode objektlef te behandelen. Nooit 
heeft de Londense regering haar beleid in de 
diepte verantwoord. Er kwam geen weten
schappelijke studie tot stand over de oorlogs
verhoudingen. Wij spreken over verzetshelden 
en verraders en willen niet erkennen dat in 
de twee kampen idealisme en misdadigheid 
aanwezig zijn geweest. » 

Walter Luyten. 

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. 
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meubelen 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
BESTUURSHERKIEZING 

O p donderdag "12 mei, 20 uur 30, 
lokaal Peter Benoit (bovenzaal). 

Nadien spreekbeurt door senator 
Dr. Roosens en de heer Lefroid 
over de « onderlinge ziekenkas » 
en « de Vlaamse ziekenkas ». 

KOMENDE MANIFESTATIES 

Tot 14 mei dagelijks tentoonstel
ling kunstglasranien (Fr. van Im-
nierseel). Lokaal Peter Benoit (be
neden achterzaal). 

Van 28 mei tot 5 juni exposeren 
de kunstschilders Mejuf. Elsocht en 
de_ heer De Boeck van oc Kunst-
kring^ 64 ». Eveneens lokaal Peter 
Benoit. 

24 mei allen naar K.N.S. voor de 
vertoning « De opgaande zon ». Op
brengst ten voordele van het soli
dariteitsfonds. 

Kaarten kunnen besteld worden 
op het sekretariaat. 

Voor meer inlichtingen, zie elders 
in dit blad. 

27 mei Wim Jorissen spreekt tot 
liet Antwerpse publiek. 

Toegang vrij voor iedereen. Op 
initiatief van sektie Noord zal sena
tor Wim Jorissen handelen over 
€ de V.U. en de nieuwe regering ». 

PUBLICITEIT K.N.S. 

Voor uw aankondigingen in het 
programma-boekje voor de K.N.S. 
inlichtingen op het sekretariaat. 

DIENSTBETOON 

Velen werden reeds geholpen 
met het dienstbetoon langs het se
kretariaat om. 

Let op : het secretariaat zal in 
de toekomst ook 's woendags geo
pend zijn. 

Toegangsuren : alle werkdagen 
van 13 uur tot 17 uur, donderdag 
van 13 uur tot 19 uur 30, zaterdag 
gesloten. 

Tel. 32.81.01 (Coddé) boven lo
kaal Peter Benoit.Frankrijklei 8, 
Antwerpen. 

STEUN 

Wilt ge meer propaganda in Ant-
werpen-stad, stort dan nog heden 
uw kleine bijdrage onder omslag 
op het secretariaat of postrekening 
616245, Walscharts R., Antwerpen 
1. 

V R I J E V E R K O O P S T E R S 

gevraagd in alle gemeenten en steden 
van het Vlaamse land voor de ver
koop van allerlei verbruiksartikelen 
aan partikulieren. Verdienste 20 tot 
30 %. Geen kapitaal nodig. Schrijven 
adres blad. 

P A R F U M . 

ü ruikt graag parfum, meld ons uw 
geliefkoosde bloemengeur en ü ont
vangt gratis een staalflesje (adres 
niet vergeten) .MIL.\DY, P.B. - Ant
werpen 1. 

Borgerhout 
Onze maandelijkse vergadering 

had ditmaal als programmapunt : 
de verkiezing van het plaatselijk 
bestuur. 

In zijn inleidend woord verwel
komde voorzitter Geerts Mej. Du-
jardin, arrondissementele sekreta-
resse, als afgevaardigde van het ar
rondissement, die de kiesverrichtin-
gen leidde. 

Zoals verwacht, werd het oud be
stuur in zijn geheel herkozen. Dhr 
Wim Naessens, werd ook gekozen, 
gezien de verhoging van het leden
aantal van de afdeling. 

De funkties werden als volgt ver
deeld : 

Voorzitter : Geerts, Bouwhandel-
straat 107, tel. 39.24.18. 

Sekretaris : schepen J. Dillen, 
Buurtspoorweglel 87, tel. 35.09.28. 

Penningmeester ; Raeymackers, 
Toekomststraat 1, tel. 35.33.07. 

Ondervoorzitter : gemeenteraads
lid B. Verbeelen, Jozef Posenaer-
straat, tel. 35.57.08. 

Organisatie : Ir. Dirks, Karel 
Van den Oeverstr. 26, tel. 36.38.94. 

Propaganda : Rik Van Camp, 
Spillemansstraat 70. 

Persaangelegenheden : W. Naes
sens, Koolstr. 33, tel. 36.00.12. 

Raadsleden ; Jos Verbergt, Flora
straat 81; Mevr. We Raets, St. Mat-
iheusstr. 45, tel. 36.79.97, lid Coo; 
K. Eykens, Weversfabriekstraat 40, 
tel. 35.56.10. 

Kapellen 
Op zondag 8 mei kolporteren we 

te Kapellen. We hopen op een gro
te opkomst van alle helpers om in 
eigen gemeente te kolporteren. 

Samenkomst om 10 uur bij V. 
Lenaert, Bevrijdingslei 29, Kapel
len. 

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. 

BRABANT 

Anderlecht 
Alle leden en sympathisanten uit 

het gewest Anderlecht worden 
vriendelijk uitgenodigd op bal van 
de afdeling Anderlecht op 14 mei 
a.s. in de zaal Modern te Itterbeek. 
Begin te 21 uur. Orkest : Stan Phi
lips. 

ERLAU TUINMEUBELEN 
Niet d u u r - we l hand ig 
(nooi t s c h i l d e r e n ) . 

Al leen- invoerder : 

D E M E Y E R E 
Kor t r i j k s t r aa t 
INGELMUNSTER. 

Asse 
Het Verbond van Blauwvoetven-

dels V.B.V. en het Verbond van 
Viaamse Meisjesscharen V.V.M. 

I aangesloten bij de Blauwvoetfede-
ratie laat op zondag 8 mei 1966 te 

ZOMERKOSTUUMS 

REGENMANTELS 

G.BERGERS 

Kom nu eens kijken in onze kol lekt ie . 

Alles n a a r laats te snit, in kwalitei tsstof, volmaakt afgew rkt . 

SI-.JANS-VL1ET 19 (Kleine t unne l ) - A N T W E R P E N . T. 339165. 

16 uur een H. Mis opdragen in de 
parochiale kerk van WaUergem-
Asse (Brabant) ter nagedachtenis 
\ a n Koentje en Bartje Van de Put
te jongknapen van het Vendel 
« Wies Moens » Asse overleden sa
men met acht kameraadjes bij het 
tragisch autoongeval op 25 april 
1966. 

Brussel 
Op dond. 12 meï gespreksavond 

met volksvert. V. Anciaux in kafee 
Waltra, Arduinkaai 2, Brussel 1 
(naast KVS). Begin om 20 uur. Al
lemaal hartelijk welkom ! 

PE T E R BENOIT-HARMONIE 
Op zondag, 8 mei 1966 te 15 uur 

geeft de Peter Benoit-Harmonie 
(voormalige Vlaamse Harmonie) in 
opdracht van het Brussels Stads
bestuur, haar 1ste koncert in de 
Warande . 

Het koncert zal, zoals steeds, on
der de bezielende en kundige lei
ding staan van onze trouwe mu-
ziekbestuurder, de Heer Karel Pi-
sane. 

Zij die zich enigszins kunnen 
vrijmaken, zouden, door op deze 
dag aanwezig te zijn hun simpatie 
betuigen aan de trouwe muzikan
ten en hun muziekbestuurder der 
enige Vlaamse Brusselse Harmo
nie. 

Dworp 
Onze afdeling legt een autocar in 

naar het Vlaams-Nationaal Zang
feest te Antwerpen op 22 mei l.k. 
Prijs 45 fr. Inschrijving in het lo
kaal cc De Leeuwerik » voor 16 mei. 

Vertrek met autocar om 12 uur 
15 voor het Gildenhuis. 

A.N.Z. 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. Inschrij\en bij Malpa, 
Strijderslaan 13, Bangels, Stationc-
str. 23, Jef Tiers, Verminktenlaan 
12. 

Tienen. Vertrek te 8 uur .SO op 
de Grote Mark t 

Inschrijven bij Jef Delvaux, 
Zandstr. 48, Woummersous, Ward 
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 bij 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. 

Molenbeek 
Op zaterdag 7 mei kantonale ver

gadering in de zaal de « Groene 
Poort », Gentsestwg te Molenbeek, 
begin 3 uur stipt. 

Alle leden der afd. Jette, Molen
beek en kern Koekelberg - Gans
horen worden ten stellingst ver
wach t 

LIMBURG 

Maaseik 
Autobus naar Antwerpen op 22 

mei e.k. : Zangfeest 
Inlichtingen en inschrijvingen bij 

Wieërs, Hoogstraat 205, Geistingen 
(Ophoven). Toegangskaarten zelf 
bestellen. 

OOST-VLAANDEREN 

Denderleeuw 
Zondag 22 mei reizen we per 

luxe-car naar het Vlaams Nationaal 
Zangfeest te Antwerpen. 

De bus vertrekt te 8 uur 45 aan 
het lokaal « De Klok » alwaar men 
kan inschrijven tot donderdag 19 
mei. Prijs voor de reis : 60 fr. Toe-
gangskaart Zangfeest : 30 fr. 

Merelbeke 
Zuid-Afrika avond, vrijdag 13 

mei, 20 uur in het « Wijnhuis », 

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 (St. Lut-
gardiskoor Herenthout en het 
Cantabile-koor Tielen), een aan
gepast orkest (Pro Musica Lier): 
20 man, een Volkskunstgroep 
(EIckerlijck - Antwerpen) : 25 
man ! een koreografische groep 
Hlckerlijck - 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, vendelzwaaien, 
koor- en massazang van oude en 
nieuwe Vlaamse liederen en als 
hoogtepunt de uitvoering van de 
Guldensporenkantate door alle 
medewerkers. 
De kostprijs bedraagt 17500 fr., 
alles inbegrepen, behalve de 
reiskosten buiten de provincie 
Antwerpen. 
Schrijven : Vlaamse Volkskunst
beweging, afdeling Neteland, per 
adres Bouwelsteenweg 215, Nij-
len. 

ANTWERPEN 2 2 MEI 

10 uur : traditionele meeting in de Majestic. 
S p r e k e r s : 

WIM J O R I S S E N 
en REIMOND MATTHEYSSENS 

A r m a n d P r e u d ' h o m n i e aan het Hamondorge l . 

Na deze kor te meet ing, 

G R O T E V.U. B E T O G I N G 
door de Antwerpse middenstad 

Alle afdel ingen w o r d e n verzocht een zo groot mogeli jke afvaar
diging met de afdel ingsvlag in deze betoging te laten ops tappen . 

.Va het sukses van 1 mei te Hasselt , w o r d t 22 mei te An twerpen 
een n i euwe bevest ig ing van de groe iende mach t en s lagvaardig
heid van de Volksunie ! 

Hundelgemsestr, t-g. Ingericht door 
alle kulturele en parochiale groe
peringen, met medewerking van de 
ambassade van Zuid-Afrika. 

Boekenhandel F. Meyers-TréfoJs, 
programma : film, boekententoon-
stelling en vrij debat. 

Hoofdredakteur 
T. van Overs t rae ten . 

Redak t iesekre ta r l s : 
S. de Lie 

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

Beheer : 
Maurice Lemonnie r l . 82 
Brussel L - Tel . : 11.82.16. 
Alle k lachten voor niet 
on tvangen van blad op di t 
ad res . 

J a a r a b o n n e m e n t ; 280 F. 
Halfjaarli jks : 160 F. 
Dr iemaandel i jks : 90 F . 
Abonnement bui ten land : 

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

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

Alle s tor t ingen voor het 
blad op pos t reken ing : 
1476.97, Volksunie • Brus. L 

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

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

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

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

Geniet van de l ekkere 
koffie « De Olifant j . 
in het Vlaams Huis 

« P E T E R B E N O I T » 
Frankr i jk i e l 8 Antwerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle special i tei ten 

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

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

BOUWEN > WONEN 

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

J . L E E M A N S , D e u r n e z. 
Van Havrele i 70 T. : 35.63.17 
Agent : De Coene - Kort r i jk 

HOTEL - RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
« R u b e n s h o f » 

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

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers vol pension -

gezellige sfeer. 
Verminder ing voor g roepen . 
Elisabeth? 105 Tel 6.32.70 

UURWERK • JUWELEN 

bil de mee.sler u u r w e r k m a k e r 
S L A E T S 

Dewin te r s t r . 11 - Oudergem 
T. 72.45.43 T e r m i n u s t r . 35. 
10 % k o r t i n " 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 raa t 44 
ANTWERPEN. 

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

RAADPLEEG ONS. 
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bewegi 
OOST-VLAANDEREN 

Erembodegem 
IN MEMORIAM 
KAREL GHIJSSENS 

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. 
Het 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. Vrou
wenbond — medewerking VI. Meis-
jesscharen. 

22 mei : naar het VL Nat. Zang
feest. 

Speciale omzendbrieven zullen 
volgen. 

Gent 
JORIS VAN SEVEREN 
HERDENKING 

Zaterdag 21 mei, 20 uur, lokaal 
« Rode hoed », klein Turkije, her
denking van de moord op Joris van 
Severen. Sprekers : Albert Brienen, 
koni Ranke, K. van Damme. 

NAAR ANTWERPEN 
Vlaams-Nationaal Zangfeest, zon

dag 22 mei. Autobusreis naar Ant
werpen, vertrek aan het lokaal Ru
benshof om 8 uur. 

Deelname prijs 60 fr., fooi inbe
grepen. Inschrijven Rubenshof, 
Borluutstraat 13, Gent. 

Oudenaarde 
Op zaterdag 7 mei te 15 uur gaat 

in gasthof « Pallieter » te Leupe-
gem de eerste arrondissementele 
kaderdag door. 

Agenda : 
Openingtoespraak door de_ arr, 

voorzitter Gies Eechoudt; sektiever-
gaderingen; bespreking sektieverga-
deringen door de arr. sekretaris; 
toespraak door volksvertegenwoor
diger Mik Babyion; geen enkel ka-
derlid mag ontbreken. Einde tegen 
IS uur 30. 

KRUISHOUTEM 
Na Wortegem en Nederbrakel 

werd dit jaar ook een afdeling te 
Kruishoutem opgericht. Wij twijfe
len er niet aan dat ook daar in de 
komende maanden flink werk zal 

geleverd worden onder impuls van 
ons arr. bestuurslid Ir. Dirk Baert-

WEST-VLAANDEREN 

ieper 
DIENSTBETOON 

Volksvertegenwoordiger Lootens 
is te spreken op zaterdag 7 mei om 
16 uur in « 't Zweerd », Grote 
Markt, te leper. 

Hij is te bereiken telefonisch 
051-58031. 

Blankenberge 
Moderne app. op hoek te huur 
1-6 pers. tegen strand en dui-
len voor de maand juni : Duys-
cers, Koninginnelaan 127. 

Knokke - Heist - West-Kapelle 
Het jaarlijks gezellig samenzijn 

dat door de Volksunie van Knokke-
Heist-Westkapelle aan haar leden 
en sympatisanten wordt aangebo
den en dit jaar een Breugelavond 
zal worden, vindt plaats op don
derdag 12 mei te 20 uur 30 in het 
lokaal « Vlaams Huis », Elisabeth-
iaan 105, te Knokke. 

De aanwezigen zullen vergast 
worden op een echte Breugelmaal-
tijd. 

De prijs, 50 fr., werd zeer laag 
gehouden doordat de uitbaters van 
het lokaal de bereiding geheel be-
langloos op zich genomen hebben. 

Plaatsbespreking, ook telefonisch, 
alleen te richten aan het Vlaams 
Huis. 

Geen enkel Vlaamsgezinde mag 
die avond ontbreken. 

Menen 
NAAR ANTWERPEN 

De Vlaamse Vriendenkring reist 
per autobus naar het 29ste Vlaams 
Nationaal Zangfeest op zondag 22 
mei. Prijs 80 fr. Vertrek te 7 uur 
zeer stipt, Werviksestraat 49, al
waar men kan inschrijven tot 10 
mei, alsook Wahisstr. 70, tel. 52444. 
Ook vrienden uit Moorsele en Rek-
kem zijn welkom. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

H. Vandenbulcke, dr in de rech
ten, café « het Zonneke », Wervik-

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

« De opgaande zon » door Herman Heijermans 
DOOR H E T GEZELSCHAP VAN DE 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE 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 semen t An twerpen . 

Kaar ten voor deze voorstel 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 86.89.97 van 
Mevr. Wed. HAETS-VAN DEN DHIESSCHE, St. Mat theuss t raa t 
45, Borgerhout , of door r ech t s t r eekse bestel l ing, bij het a r r o n 
dissementeel secre ta r iaa t , of de sec re ta r i a ten der afdel ingen. 
De n u m m e r i n g der p laa tsen zal geschieden in de volgorde der 
b innengekomen inschr i jv ingen. 

PRIJZEN DER PLAATSEN : 
Stal les 200 fr. 
Fau teu i l - Middenloge - Middenbalcon 150 fr. 

Pa rke t 120 fr. 
P a r t e r r e -•- pa r t e r r e loge , 100 fr. 
I e Zijbalcon -f zijloge 75 fr. 
2e Middenbalcon - 2e Middenloge 50 fr. 
3e Middenloge - 3e Middenbalcon 25 fr. 

sestraat 49, op zaterdag 7 en 21 meï, 
van 11 tot 12 uur. A. Deprez, 
Schansstraat 24, sociaal en fiskaal 
dienstbetoon op afspraak. Tel 52456. 

Oostduinkerke 
Alle donderdagen der week 

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

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

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

HERMAN HEI.IERMANS (1864-1924) Is een Nederlands toneel- en 
romanschrijver Gmg m de'journalistiek, leidde later een eigen toneel-
verenigmg. 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 ORpaanrte Zon » behoort tot deze werken, die 
sociale misstanden van het begm dezer eeuw hekelen Het werk dateert 
van 1911. 
In de hoofdrollen zal D Yvonne De Bruyne en Robert Marcel kunnen 
waarderen. 
In Uw eigen belang raden wij aan. nog heden Uw plaatsen te bestellen. 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L. LUYTEN 

Trooststraat 12 
(Gemeenteplein) 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 

Nationale Beviaggingsaktie 
224 kernen yijn reeds in de weer 

om de Giddensporendag 66 onver
getelijk te maken door een « exal-
tante » bevlagging met de leeuw. 

2k>ek kontakt met de elf jaar jon
ge Nationale Beviaggingsaktie, Wa
terstraat 133, Sint-Amandsberg 
(tel. 09-51.15.83). Vraag op dit adres 
de folder 66 met de afinetingen en 
prijzen van katoenen, wollen en 
nylon leeuwevlaggen. 

Ook dit jaar weer werkt de Na
tionale Beviaggingsaktie samen niet 
het IJzerbedevaartkomitee, I.Izer-
dijk 2, Kaaskerke (tel. 051-50286). 

Roeselare - Tielt 
ZANGFEEST ANTWERPEN 

O p zondag 22-5-1966 gaan wij al
len naar het zangfeest te Antwer
pen 

Wij leggen een bus in, die ver
trekt op de Grote Markt, te 7 uur 
,30 s t ipt 

Gelieve vlug in te schrijven bij : 
Demeester Gerard, Meulebeke.str. 4 
(e Roeselare. Telefoon 248.77, ofwel 

bij Gerard Van Onacker, Vijfwe-
genstraat 11, Roeselare. 

Voor Beveren : Roeland Verman-
der, Brabantstraat 1, Beveren. Tel. 
248.06. 

Bij de inschrijving kunt U tevens 
uw ingangskaarten bestellen ! 

Zorg voor een massale deelname! 

ZOEKERTJES 
VI. militant, 17 j . deftig, beleefd, 

zkt. werk bij Vlaamse werkg. omg. 
Antw. voorkeur bureel-verkoper. 
Schr. Postbus 7- Antw. 20. Maclii-
neschrift. 

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 of omstre
ken om samen zaterdag- ol zondag
avond door te brengen. Schrijven 
naar dit blad onder nummer D43 

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

Zoek koper voor bromfiets Zün 
dapp. Perfekte staat 3.000 fr. Schrij
ven naar Gust Geens, 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- ol 
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-architekt te 
Brussel, om overtuiging gebrood
roofd, zoekt passende betrekking. 
Dringend schrijven redaktie blad 
onder nummerD-42. 

Dame, 40 |. vraagt werk. Besch 
over groot huis, dienstig voor bu 
reel, telefoon, schrijmach. 

Wie biedt werk ? 
Telefoon : 03-715181 

Dienstbetoon 
ZITDAGEN VAN P E 
PARLEMENTSLEDEN 

Anciau.x V. (volksvertegenwoor
diger) : 

Brussel : 191 Vooruitgangstraat 
(zetel A.V.V.) 2de donderdag 18-
20 uur. 

Babyion M. (volksvertegenwoor
diger) : 

Roeselare : ten huize, Westlaan 
145, elke maandag 17-19 uur ook op 
afspraak tel. 20208; Hooglede : ca
fe Breugel 2de zaterdag 9-9 uur 30; 
Koolskamp : bij R. Cogghe, Lich-
terveldestr. 2de zaterdag 10-10 uur 
.30; Zwevezele : café Pallieter 2de 
zaterdag 10 uur 30 - 11 uur; Winge-
ne : café De Zwaan 2de zaterdag 
11 uur 30 - 12 uur 30. 

Coppieters M. (volksvertegen
woordiger) : 

Bazel : Cambrinus, Kruibekestr. 
1, 2de vrijdag 10 uur; De Klinge : 
De Toekomst, Dorpstraat 7, 2de 
zaterdag 10 uur; Kieldrecht : De 
Gouden Pluim, 2de /.aterdag 9 uur; 
Stekene : Het Anker, Dorp, 2de za
terdag 11 uur; Temse : Café Cam
brinus, 2de vrijdag 10 uur. 

Goemans H. (volksvertegenwoor
diger) : 

Berchem : ten huize Grotestw. 
86, dagelijks 9 - 10 uur. 

Leys P . (volksvertegenwoordiger): 
As.sebroek : Tramhuis, G. Le-

manlaan, 2de vrijdag 19 - 19 uur 
45; St. Joris ten Distel : bij Dr \xo-
man, 2de vrijdag 21 - 22 uur; Brug
ge : Vlaams Huis, Suveestr., 2de 
zaterdag 11 uur 30 - 12 uur 30. 

Lootens E. (volksvertegenwoordi
ger) : 

Koekelare : ten huize Oostmeet 
str. 56a, 2de zaterdag 1 4 - 1 7 uur; 
dagelijks op afspraak tel. (051) 
5S031. 

Mettheyssens R. (volksvertegen
woordiger) : 

Mortsel : ten huize Liersesteen-
weg 326; op afspraak tel. (P3) 
51.3599. 

Boom : Frans de Schutterslaan 
17, 2de maandag 20 - 21 uur; Wil
rijk : café Lange Wapper, 2de 

maandag 19 uur - 20 uur. 
Schiltz H. (volksvertegenwoordi

ger) : 
Antwerpen : ten huize Wetstr. 

103, maan-, dins- en donderdagen 
17 uur - 18 uur 30 tel. (03) 357284. 

Van der Eist Fr. (volksvertegen
woordiger) : 

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

Van Leemputten R. (volksverte
genwoordiger) : 

Velzeke : dagelijks ten gemeen-
tenhuize 11 uur - 12 uur of ten hui-
ze op afspraak tel. ((W) 7008.32. 

Wannijn J. (volksvertegenwoor
diger) : 

Deinze : bij Onderbeke, Van 
Eeckhoutestr. 45, 2de vrijdag 19 
uur. 

Wouters L. (volksvertegenwoordi
ger) : 

Gent : Roeland, Korte Kruisstr. 
3, elke vrijdag 18 - 20 uur; ten hui
ze. Krijgslaan 118, op maan- en vrij
dagen 14 uur - 17 uur na telef. af
spraak (09) 22.3942. 

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

Rijswijcklaan 74, 2de maandag 18 
uur 30 - 19 uur 30 ook op afspraak 
tel. (03) 380577-

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

spreekuren. 
Elaut L. (senator) : 
<ient : ten huize, St. Pieters-

nieuwstr. 1.30, elke z^-iterdag 14 - 16 
uur. 

Jorissen W. (senator^ : 
Willebroek : lokaal Amber, Ap-

peldonkstr. 2de maandag 21 - 22 
uur; Bornem : lokaal Ami, Kerk
plein, 2de maandag 19 uur 30 - 20 
uur 30; Mechelen : lokaal Salaman
der, Adegeinstraat. 2de zaterdag 11 
uur .30 - 12 uur 30. 

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

velei 28. Alle dagen 's morgens tij
dens spreekuren of op afspraak tel. 
(03) 3701.37. Maan-, woens- en vrij
dag ook van 19 uur - 20 uur 30. 

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

Orgeliste met orgel; steeds b©. 
schikbaar voor al uw feesten. Groot 
Vlaams repertorium. Schrijven a 
Liefkenshoek 23, Halle (Kempen). 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
11.00 : H Mis — 14.30 : Autoren
nen : « Grote Prijs van Limburg > 
te Zolder — 15.10 : Voor boer en 
tuinder — 15.40 : De Flintstonea 
(herh. van de 132e afl.) — 16.05 a 
Pomp and Pageantry — 16.35 a 
Kunstrijden op de schaats. Samen
vattende reportage van de wereld
kampioenschappen gehouden te Da-
vos m maart jl. — 17.20 : Autoren
nen : vervolg — 18.30 : Klein, klein 
kleutertje — 18.50 : Johnny zoekt 
een thuis, avonturenfilm voor de 
jeugd — 19.55 : Weerbericht — 
20 00 : TV-nieuws — 20.15 : Sport
weekend — 20.40 : Vrede, tv-spel in 
drie episoden — 22.20 : Marion Wil
liams zingt — 22.25 : TV-nieuws. 

M A A N D A G 
12.00 : Reportage van het bezoek 
van H.M. Koningin Elisabeth van 
Engeland aan ons land — 14.05 : 
Schoolte'c"=ie — 19.00 : Zandman-
netje — 19 05 : Teletaalles : Engels. 
32e les : The raincoat — 19.20 a 
Internationaal jeugdmagazlne — 
19.30 : De Plintstones. 133e afl. 3 
Preds eerste film — 19.55 : De 
Weerman — 20.00 : TV-nleuws — 
20.35 : Dat levende uur, spel van 
Arthur Schnltzler — 21.10 : Brugge, 
documentaire — 21.40 : Hedendaag
se beeldhouwkunst in Europa. Deel 
II : De ruimte — 22.20 : TV-nieuwa. 

D I N S D A G 
± 11.45 : Rechtstreekse reportage 
van het bezoek van H-M. Konmgin 
Elisabeth van Engeland en onze 
Vorsten aan het Plantin-Moretus-
museum te Antwerpen — 14.05 a 
Schooltelevisie — 19 00 : Zandman-
netje — 19.05 : Filmmuseum van 
de schaterlach. Tanden trekken zon
der pijn — 19.20 : Tienerklanken 
— 19.55 : Hier spreekt men Neder
lands — 19.59 : Weertjericht ^ 
20.00 : TV-nieuws — 20.30 : De 
Dlck van Dyke-show. lOe afl. : Do 
nieuwe wagen en de schram — 
± 20.55 : Rechtstreekse reportage 
van de aankomst van de Britse Ko
ningin en onze vorsten in de Kon-
Muntschouwburg te Brussel — 
± 21.15 : De bruiloft (Les noces) 
van Igor Strawinsky, gedanst door 
het « Ballet van de XXe eeuw » — 
+ 21.40 : Rechtstreekse reportage 
vanuit de foyer van de K.MS waar 
de Vorsten en de hoge gasten t i j 
dens de pauze van de voorstelling 
zullen vertoeven — 22.00 : Gastpro-
gramma. De liberale gedachte en 
actie — 22.30 : TV-nleuws. 

W O E N S D A G 
+ 11.10 : Rechtstreekse reportage 
van het bezoek van H.M. Koningin 
Elisabeth van Engeland en onze 
Vorsten aan Luik — 17.00 : Televl-
sum — 19.00 : Zandmannetje — 
19.05 ; De weg naar de Olympische 
zege — 19.25 : Voetbal Rechtstreek
se reportage van de eindwedstriid 
om de Europese voetbalbeker, ge
speeld in het Heizelstadion te Brus
sel — In de rust, omstreeks 20 15 : 
TV-nieuws — 21.15 : Pilmreportage 
met flitsen van het bezoek van Ko
ningin Elisabeth aan ons land — 
+ 21.30 : 't Is maar een woord — 
22.05 : Zwanezang, korte speelfilm 
van Jerzy Antezak — 22.30 : TV-
nieuws 

D O N D E R D A G 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 5 
Zandmannetje — 19.05 : De jonge 
ruiters. Derde episode : De paarden-
dleven — 19.25 : Kijk omhoog — 
19.45 : Film en wetenschap. Hoe 
leeft een sp in? — 19 55 : Hier 
spreekt men Nederlands — 19 59 : 
Weerbericht — 20.00 : TV-nieuwa 
— 20.25 : Polk and Blues Festival 
(II). Optreden van Jerry and the 
Pacemakers — 21.00 : Première — 
21.30 : Penelope — 22.00 . Gastpro-
gramma. Het vrije woord : Leken-
moraal en -filosofie — 22.30 : TV-
nieuws 

V R I J D A G 
+ 18.05 : Rechtstreekse reportage 
van het bezoek van H.M Koningin 
Elisabth van Engeland en onze 
Vorsten aan leper — 19.20 : Tiener-
klanken — 19.45 : Zoekicht — 
19.55 : De Weerman — 20 00 ; TV-
nieuws — 20.25 ; The young Eliza
beth (De jonge Elisabeth), tv-spel 
van Jennette Dowlin^ en Francis 
Letton- — 22.05 : TV-nleuws — 
22.30 : De wereld van Edvard MuneU 
(1863-1944). 

Z A T E R D A G 
14.30 : Voetbal. Rechtstreekse re
portage van de elndwedstrijd om de 
Engelse voetbalbeker, gespeeld in 
het Wembleystadion — 17.00 : 
Schooltelevisie — 18.55 : Zandman
netje — 19 00 : Luceat, katholiek-
godsdienstige uitzending — 19 30 ï 
Vog€ls, dierenfilm — 19.55 : Hier 
spreekt men Nederlands — 19.59 : 
Weerbericht — 20.00 : TV-nieuws — 
20.30 : Slechte tijd voor sergeanten-
10e afl. : Grootvader is jarig —• 
20.55 : Operéttemelodieën. Melo
dieën uit de operettes « Paganini > 
en e Der Zarewitsch » van Frans 
Lehar — 21.35 : Echo — 22.05 : De 
maü van U N C L E . . 9e afl. : De 
geheime scepter »— 22.55 : TV-
nieuwa 
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Het Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN n.v. 
il. WIJ BOUWEN OP UW GROND : 1 5 % VAN DE BOUWPRIJS VOLSTAAT. 
MODERN OF KLASSIEKE VILLA'S 

Prijzen : « De Merel » 600.000 F. 

« De Dennen » 690.000 F. 

« Landrust » 750.000 F. 

« Markies » 900.000 F. 

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

opbr per maand en slechts 698 000 F. 
• Een burgershuis te Kontich vanaf 395 000 F. op een bou-wgrond van 

115.000 F. 

firöot of komfortabel ! Waar U ook w i l ! 

Kom vrijblijvend deze en andere plannen 

inkijken I ! 

— degelijke konstructie 

— volledig afgewerkt 

— geen administratieve beslommeringen ! 

Residentie « Middenstad » app met 3 slaapk. 900 000 F . 
Verkaveling « Schemmersberg » 72 percelen vanaf 95 700 F. 
« Patricia Residentie » Destelbergen. App 3 slaapk. 599 000 F. 
Mooie villapercelen te Mariakerke Drongen 1 

INLICHTINGEN ; A N T W E R P E N 
MEIR 18 — Tel. 03/32.9218. 

G E N T 
ONDERBERGEN 43 — Tel. 09/2519.23 

G E N K 
MOLENSTRA \ T 39 — Tel. 011/54442 

LET WEL 
VOOR 

S. De Lie 
Ook de 
zoekertjes kunnen 

ALLE ADVERTENTIES 
DIT BLAD 
d i e n e n toegestuurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST ; 

tPapenhoek», Berendrecht TeL (03)73 66 59 

naar dit adres gezonden worden. 

I 

BECO 
brandsfoffen 

TEL : (03) 32.04.77 

32.02.10 

WIE helpt mee ? 
Gans Vlaanderen m het 
teken van de LEELW 

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) 79.0124. 

Zopas kwam van de .pers, de brosjuur 

Van Verzetsstrijder 
tot heel-Nederlander en Flamingant 

met herinneringen uit het verzet; 
vol reisdokumentatie uit vier kontinenten 
en met een schrijnende aanklacht tegen onrecht 
en Vlammgendisknminatie. 

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 26A, Sint Truiden, Limburg. 

25 PERCENT KORTING PER BESTELLING VAN TIEN EKSEMPLAREN. 

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

bij UW specialist 

Elektro Akoustiek 

«DE GELUIDSBRON» 
Lange Leemstraat 32 • ANTWERPEN 

Telefoon : 33 04 95. 

BIJVOORBEELD : 

OP MAGNEETBANDEN 35 TOT 40 %. 

^ 

p A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

ELECTRA - BREE 
Boneputstraat 28, 
— B R E E — 
Telefoon : 651.88 

F X 2 3 3 L 

Grole leus: 
GW2EN en WOMTjREU, 
GrAlit voor verielerden. 
He«tell rtgen m e gen werVIiu s 

Walter ROLAND 
• - Ged plomecrd Opl eiter — 

Kerl[stra«i, 58 -— Ailwerpen 
| l t l • u b op het huiinummer 'J 

Telefoon 35 86 42 

10 96 torlng op vsr'oon dtJtr, 

Ik 
ben 

uirgeslapen 
w^n^... 

MATTHHEWS dtOOENSeORtJf 
T U R N H O U T S E I A A N 1 0 2 , l O R G E R H O U T - TEL. 35.17.S3 

•IJHÜIZEH I •it^tslraal l4-é*,Anlw. Tal. 3l.6l.lt 
liinei.5lr».t 3».«1, Aniw. tél. 33.47.34:̂  - Gallifartlei * 0 , Oeurn., I.I.. 3».35.12 

W I M M A E S 

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

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

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

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

- L E N I N G E N 

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

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

http://35.17.S3
http://3l.6l.lt
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