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Eerwaarde,
Mevrouw,
Mijnheer,

Ka afspraak met de geestelijke overheid van ons arrondisswent
durft het Dagfelijks Bestuur van het arrondiesemeiit CHTP-Kortrijk het voXg^nU
aan uw welwiilettde aandacht voorleggen.
De ondervinding; heeft ons geleerd dat voor iedere verkiezixifif
het CTP-bestuur over een enorm bedrag moet beschikken. Wij danken de directies van de onderwijsinrichtingen om de steun die wi.1 regelmatig hebben gekregen.
Wij durven ons tot adl© gesubeidieerdi onderwijsinrichtingen
richten en een bijdrage vragen om een kiesfonda aan te leggen en.-.oa een
ernstige schuld te vereffenen die nog altijd op ons arrondieseisent drukt.
Wij kennen zeer goed uw financiële toestand en daarom zullen
wij iedere steun, hoe klein ook, zeer dankbaar ontvangen.
Ort toch tot eefl'zekere eenheid te komen stellen wij 2 F voor
per leerlingen in het kleuter- en lager onderwijs en 3 F per leerling in
het secundair onderwijs. Kan dit aanvaard worden?
Het bedrag kan gestort worden op per. 4530.>7 van het solidariteitsfonds te Kortrijk.
krachten aan

Eet Dagelijks Bestuur en al uw mandatarissen bieden nun be«t«
om eventuele problemen en moeilijkheden te helpen oplossen»

Wil de verzekering aanvaarden van onze bijzonaere gevoelens
van hoogachting en dankbaarheid.
A. Steverlynck.

C. Verhelet.

Voorzitter."

Secretaris.
Uw mandatarissen t M. Coucke
(
A. Deq,uae
A. Lavens
G. Vandenbergne

A. De Clerck
L, Oillon
P. Mo,ballyu
P. Verhenne.

Uit de hiernaast afgedrukte tekst van
een rondschrijven der Kortiijkse
C.V.P. Wijkt zonneklaar, dat minstens
in dat arrondissement de christelijke
scholen het slachtoffer zijn van een
regelrechte brandschatting ten bate
van het kiesfonds der C.V.P., dat deze brandschatting gebeurt « n a afspraak met de geestelijke overheid »
(wie dat ook weze) en dat zij in h e t
verleden reeds met succes werd toegepast, want «wij danken de direc.
ties van de onderwijsinrichtingen om
de steun die wij regelmatig hebben
gekregen ».
De brandschatting en de plundering
van het vrij onderwijs gebeurt sistematisch : 2 fr per leerling in het kleuter, en lager onderwijs; 3 fr in h e t
secundair onderwijs Het zal talloze
ouders, die h u n kinderen oin principiële en zelcer niet om partijpolitieke
redenen naar het vrij onderwijs sturen, als een slag in het gezicht treffen thans te vernemen waarvoor h u n
geld onder meei ook moet dienen.
De vraag dringt zich op : is deze
brandschatting en uitbuiting van de
vrije scholen beperkt tot het arrondissement Kortrijk ? Of gebeurt ze
ook elders en is het een vaste regel
in gans het land ?
Nog andere vragen kunnen gesteld
worden : indien de directie van een
gebrandschatte vrije school zich verplicht acht, in te gaan op de eis van
de C.V.P. — die in de voorlaatste alinea van de brief vergezeld gaat van
een nauwelijks verholen dreiging —
waar moet ze dan het geld halen ?
Uit de werkingstoslagen van de staat?
Uit prijs van de melk, de boeken, de
schoolreis ? Uit de briefomslagen voor
de negerkindjes ?
Het is niet onze taak, het vrij onderwijs te beoordelen aan de hand van
dit CV P.-dokument; wij zijn er van
overtuigd dat de overgrote meerderheid van de mensen in de katolieke
scholen ofwel van deze brandschatting voor het eerst iioren ofwel er
zich tegen heug en meug moeten
n a a r plooien.
Wat de C.V.P. betreft : men oordele
zelf over de wijze waarop deze partij
h a a r verkiezingskas vult en over de
ontbaatzuchtigheid waarmee zij het
vrij onderwijs onder haar vleugels
neemt.
Of wil zij de autenticiteit van dit stute^
loochenen ?
''

ANTWERPEN: DE V.Ü.-BURCHT!
zondag 22 mei wordt dat
weer eens onderstreept,
10 UUR :

GROTE

VOLKSVERGADERING

m de zaal Majestic, Carnotstraat 90,
niet als sprekers : Wim Jorissen en Reimond Mattheyssens; voorzitter : R. Frickel; aan het hammondorgel :
A. Preud'homme.
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BETOGEN ?
Op zondag 17 april II. hebben
-wij weer gezien en cehoord hoe
en wat de Vlamingen zijn in de
unitaire staat : alles wat Vlaams
is wordt verboden of moet met
geweld gepaard gaan. Wanneer
zullen de Vlamingen eens eindelijk beseffen, dat men niet de
macht van de kleurpolitieke pirtijen kan breken door te betogen
en dergelijke ? Neen ! maar door
het onttrekken van het kapitaal,
dat zij iedere maand door ons
zelf in handen bekomen, onder
de vorm van bijdragen bij de
sindikaten
en
ziekenfondsen.
Door te betogen brengen wij
geld in de staatskas, door onze
extra verplaatsingen die wij
moeten doen.
Laat ons beginnen bij het eerste wat de plicht is van ieder
welmenend Vlaming : weg uit de
politieke nevenorganisaties. Als
80 t.h. van de goede Vlamingen
dat doen, dan is onze grootste
slag gewonnen. Want de macht
is het geld, wat wij nu niet hebben door onze eigen schuld.
Hebben wij niet zelf vakbonden en ziekenfondsen die veel
heter zijn, met minder bijdragen
en meer voordelen ? Denk dan
maar aan het ziekenfonds Flandria te Gent, Dendermonde, Weiteren, Aalst en overal in het
Vlaamse land.
Zo wij dit doen zijn wij zeker,
dat de unitaire macht gebroken
zal zijn. Laat ons beginnen met
eigen organisaties te steunen.
Ook onze goede Vlaamse wekelijkse pers ; dit is onze plicht,
want het is niet genoeg te
schreeuwen « Vlaanderen eerst »
om nadien aan de tegenstanders
ons geld te geven om ons te bestrijden. Onze macht ligt in de
Vlaamse organisaties en in onze
pers en onze Vlaams Nationale
Jeugd I
A.M., Dendermonde.

AKKOORD
Ik treed het Dendermondse
standpunt in uw rubriek « Dialoog » van 30 april volledig bij.
Op bekendmaking van onze
aktie door de zgn. katolieke
Vlaamse pers moeten we niet
rekenen. Behalve de « Gazet van
Antwerpen » zijn alle kranten
broodgebonden aan partij en/of
syndikaat.
Wij zijn dus noodzakelijk op
onze eigen pers aangewezen.
Abonnementenslag en kolportage
zijn hierbij ongetwijfeld van onschatbaar belang, maar absoluut

onvoldoende om gans de bevolking van de levendigheid van
onze aktie te overtuigen, liet
regelmatig « pamfletteren » van
enkele bladzijden « WIJ » is hier,
zoals uw Dendermondse lezer
zegt, het aangewezen middel.
Het komt er dan ook op aan,
deze idee zo vlug mogelijk praktisch uit te werken. Het ware bv.
mogelijk het pamflet met een afscheurbaar strookje te voorzien port betaald door de bestemmeling - waarop men de mogelijkheid geboden krijgt, voor een
driemaandelijks ajjonnemienl in
te tekenen.
Om de mensen zover te krijgen
dient men ze natuurlijk nieuwsgierig te maken. Men zou bv.
wekelijks gedurende drie of vier
weken een interessant pamflet
kunnen bussen in een bepaalde
gemeente. Op het laatst gebuste
pamflet zou dan staan dat het
het laatste van de reeks is, maar
dat men, mits onderstaande bon
in te vullen enz...
Dit is slechts één plannetje.
Ongetwijfeld schuilen er in deV.U. talloze vernuftige geesten
die dergelijke en andere dingen
kunnen uitbroeden. Daarom dit
voorste! : Waarom richt de V.l'.sektie Propaganda niet eens een
propaganda-dag in, nationaal of
per provincie, waar deze plannen in verschillende gespreksgroepen kunnen uitgewerkt worden ?
Gaarne las ik het volgende
nummer wat andere lezers daarvan denken.
H.S., Wemmei.

H.B.,

Erembodegem.

OPBOUWEND
De bijzonder grote bedrijvigheid van de V.U. op parlementair vlak kan niet genoeg geprezen worden. Interpellaties en
vragen volgen mekaar op. Het indienen van voorstellen van wet
moet belicht worden. Gedurende
de senaatzitting van 19 april
moest er gestemd worden over
de inoverwegingneming van 8
voorstellen van wet. Van deze 8

F.v.d.II., Wortegem ; D.R., Kessel-lo ; AV.H., Eine ; R.H., Leupegem ; A.D.G., Zingem ; J.D.C^
Eine.

ANTI ATOOM-MARS
Met ontstelling en ontgoocheling nemen we kennis Aan de
« eenvoudige informatieve mededeling van het bestaan der antiatoommars » in uw blad van 16
april.

De ledaktie draagt geen verantwoordelijkheid voor de iniioud dec
gepubliceerde lezeisbrie\en. Ze behoudt zich het recht van keuze
en inkorting voor. Over de lezersrubriek wordt geen briefwisseling
ge\oerd.

FRANS
In uw weekblad van 30.4.1966
zag ik een schrijven van de heer
P.B. uit Ukkel, met als opschrift
« Frans ». Ik ben het eens met
de zienswijze van deze lezer. Wil
men ons de strijd doen voeren
voor het gebruik van het Nederlands, dan moet men eerst en
vooral zorgen dat het Nederlands
deze strijd waardig blijve. Indien
men daar niet voor zorgt, zijn
wij op voorhand verslagen.
Een paar maanden geleden ontving ik van een mijner vrienden
een paar Vlaamse romans, geschreven door twee gekende
schrijvers. Uit het eerste boek
heb ik 4 bladzijden gelezen ; ik
heb één en twintig Franse
woorden gevonden die gemakkelijk door bestaande Vlaamse
woorden konden worden vervangen.
Uit het tweede l)ock heb ik ook
vier bladzijden gelezen en daar
ik zag dat het van hetzelfde
brouN\ sel was als het eerste, heb
ik deze twee boeken niet in mijn
boekenkast opgenomen. Ik heb
ze met een hoop oude dagbladen

EEN SUPERHOOG LOT VAN

ZES MILJOEN!
1 lot van 2.000.000 F
l i o t van 1.000.000 F
1 lot van 500.000 F
2 loten van 255.000 F
10 loten van 100.000 F
40 loten van 50.000 F

100 loten van 25.000 F
200 loten van 10.000 F
400 loten van 5.000 F
600 loten van 2.500 F
3.000 loten van 1.000 F
5.000 loten van 500 F
50.000 loten van 300 F
+ 49 troostprijzen van 10.000 F

4 2 MILJOEN F

Het biljet : 140 F

A.J., Brussel 16.

Het verwondert ons ten zeerste
dat de Volksunie, die toch een
jonge en vooruitstrevende partij
wil zijn, geen aandacht heeft
voor het grootste en dringendste
probleem van deze tijd : het behoud of de uitbouw van de
wereldvrede, gebaseerd op de
rechtvaardigheid, verdraagzaamheid en naastenliefde.
Het inroepen van de negatie
door de inrichters van de antiatoommars ontslaat U geenszins
van uw verantwoordelijkheid om
een duidelijke houding aan te
nemen. De wereldvrede is een
probleem dat elke mens, elke gemeenschap aanbelangt. Is de
positie van een klein land dan
niet ideaal om een bemiddelende
rol te spelen en initiatieven te nemen? Het is o.i. dringend noodzakelijk dat de Volksunie niet
alleen opkomt voor de naleving
van de taalwetgeving in het leger
en het ministerie van buitenlandse zaken, maar dat ze het
fenomeen leger, nato, buitenlandse politiek in vraag stelt en
een politieke optie bepaalt.
De progressistische jongeren
zullen terecht uw « neutraliteit »
ten aanzien van de anti-atoommars kwalijk nemen en dit niet
langer dulden van een partij die
zich progressistisch noemt. Bovendien mist U een ideale kans
om met deze jongeren in kontakt
te komen en te bewijzen dat U
zich niet laat opsluiten in een
eng nationalisme, maar dat U
ook solidair kunt zijn met de
andere volkeren in dienst van de
vrede.

van de redaktie

NATIONALE LOTERIJ

IN HET
TOTAAL

en waardeloze drukwerken ergens in een hoek geduwd waar
ze hun verder lot afwachten.
In dezelfde « WIJ », naast het
schrijven van de heer P.B., verschijnt een brief met als opschrift « Limburg ». Daarin stel
ik vast dat de volgende zinnen
worden gebruikt : « dat het bisdom Luik een « heterogeen »
bisdom is » ; « zowel op het vlak
van de religie ».
Ik vraag me af : Zijn er voor
deze uitdrukkingen toch geen
zuiver Nederlandse woorden ?
Kan het bastaardwoord «heterogeen» niet vervangen worden
door ongelijksoortig of vreemdsoortig en het woord « religie »
door godsdienst ?

voorstellen waren er zomaar 4
van de Volksunie. Vier voorstellen op acht betekent de helft. Als
men weet dat de V.U.-fraktie in
de Senaat slechts 1/20 van de
gehele vergadering
vertegenwoordigt, maar er voor 10/20
aan bedrijvigheid levert Dit is
10 maal meer dan haar getalsterkte. De bedrijvigheid van de
V.l^ is er zodanig opvallend,
storend en beschamend voor de
traditionele partijen, dat een der
V.U.-voorstellen Aan wet overgenomen en omgetoverd is geworden in een wetsontwerp van
de regering V.D.B.
Het betreft hier namelijk het
V.U.-wetsvoorstel inzake de tienjarige vrijstelling van onroerende voorheffing voor zekere woningen. Het mag nogal een bewijs genoemd worden van toewijding voor de V.U. enerzijds en
van unitaire onbekwaamheid en
angst anderzijds.
Dit prachtig werk van de Y.V.
in het Parlement moet echter
openbaar gemaakt worden, naar
buiten uit. Onze Vlaamse mensen
moeten weten, dat de V.U. verhoudingsgewijze 10 maar meer
bedrijvigheid aan de dag legt dan
de andere partijen. F> moet geweten worden dat de V.U. belangstelling heeft voor alle aspekten van onze samenleving.
Dat wij geen afbrekers zijn, dat
wij niet aan volksbedrog doen
zoals P.V.V.-voorzitter Vanaudenhove beweert. Maar dat integendeel de V.U. een opbouwende partij is.

IN 59,405
LOTEN

Het tiende : 15 F

TREKKING OP 16 MEI

Brussel, 12 mei 1966
Betreft: Blad ai3 propagandamiddel
De eerste 1-meibetoging van de Volksunie, veert i e n dagen geleden t e Hasselt gehouden, i s een
sukses gewordené Wanneer wij daar EO op terugkijken en onderzoeken welke faktoren hiertoe hebben bijgedragen, dan komen wij eens t e meer t o t
de v a s t s t e l l i n g dat de propaganda voor deze betoging haast uitsluitend gevoerd uerd via ons weekblad ••Wij»', Er kon geen beroep gedaan •..•orden op
de dagbladpers noch op'ande-^e nieuwsmedia, waarover de grote partijen wel beschikken, '*^fij kunnen dus praktisch alleen maar steunen op ons blad
wat meteen de scherpe noodzaak onderstreept van
een doorgedreven werving voor het Vlaams-nationaal orgfan. Hoe meer mensen wij met ons blad %>ereiken, hoe meer volk wij kunnen aanze'ten naar
de Volksuniebetogin^en en andere Vlaa.oise manifest a t i e s t e komen» Hoe leer abonnementen er gemaakt
worden, hoe meer mensen er via het weekblad kunnen overtuigd worden en hoe breder de basis wordt
waarop wij ons kunnen ste'onen, ook in de verkiezingsstrijd die steeds h^t hardst weegt op de groep
die de s p i l van de beweging vormt. Via ons blad
wordt de V.U. sterker in a l l e )»:eledingen. D-^ar l i g t
een taak voor iedere l e z e r . Tracht daarom eens één
nieuwe aboanee t e winnen. Zo moeilijk moet dat niet
i j n . En wanneer iedereen daiar eens zijn best voor
doet, dan springen wij a l een h-^el eind vooruit.

^Ij
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Een kampanje met

rezultaten.

de volksunie
en de verhuis
van beil

Ir

'(dr. H. Goemans) Nu we wellicht de eindfase bereikt hebben van de door ons mede
gevoerde strijd voor het behoud van het
traditioneel Antwerpse bedrijf van Bell Telephone (ongeveer 12.500 werknemers !) in
het Vlaamse land, is het nuttig even een
overzicht te geven van onze aktie.
Het overzicht is nuttig, omdat eruit zal
blijken dat een radikale Vlaamse politieke
aktie niet zonder gevolg blijft. En dat de
kleurpolitiekers en hun vakbonden te veel
gebonden zijn aan de Brusselse grootmachten om werkelijk een gunstige beslissing af
te dwingen voor de mensen die zij toch heten te vertegenwoordigen.
Waar ging het in feite om? De vorige
regering (met Spinoy als minister voor Ekonomische Zaken) had de directie van de
N.V. Bell Telephone Manufacturing Company te Antwerpen (onderdeel van de Amerikaanse I T T ) onder druk gezet om een
produktietak (en wellicht later de ganse
produktie) over te hevelen naar Péronneslez-Binche in Henegouwen. Deze gemeente
ligt in een officieel rekonversiegebied, zodat speciale voordelen konden aangeboden
worden.
De druk is zeer afdoend als men weet dat
Bell praktisch alleen-leverancier is van de
Regie voor Telegraaf en Telefoon. Deze
druk werd versterkt door een afdreiging :
dat indien Bell niet wou verhuizen, een geduchte Duitse konkurrent (Siemens) daartoe wel bereid was...
Nu heeft Bell reeds een fabriek in Wallonië (te Frameries) en vooral een uitgestrekt terrein te Geel (Frigibell), dat slechts
voor een klein deel in gebruik genomen is.
Geel, in de Zuiderkempen, ligt echter niet
in een officieel rekonversiegebied (wel een
zgn. ontwikkelingsgebied). Nu is de toestand door de dreigende sluiting der Limburgse mijnen zo, dat tal van pendelarbeiders uit het Geelse door werkloosheid zijn
bedreigd en in feite dat gebied dan ook als
oraschakelingsgebied moet beschouwd worden. Zulks werd trouwens toegegeven door
de betrokken ministers !
De directie van Bell vroeg niets liever
dan naar Geel uit te breiden — wanneer dit
niet langer ging in de Antwerpse agglomeratie zelf — gelet op de snelle verbinding
met de hoofdzetel en op het feit dat nu
leeds veel werknemers uit die streek naar
Bell in Antwerpen komen.
De politieke druk woog echter zeer zwaar
door, terwijl (zeer opvallend !) van de Antwerpse jjers geen steun kwam.
Toen heeft de Volksunie ingegrepen. Zonder lange uitweidingen geven we hierna
een overzicht van de feiten :
16 april : op de Partijraad wordt op
voorstel van dhr. Slosse beslist, een pamflet
te verdelen aan Bell Telephone. Een perskommunikee wordt verspreid waarin de
^'.U. zich solidair verklaarde met de aktie
der werknemers van Bell. Hierdoor wordt
de black-out in de pers verbroken.
21 april : het pamflet wordt door V.U.pi opagandisten uitgedeeld in Antwerpen en
Hoboken op 5.000 exemplaren en wordt
gietig ontvangen door het betrokken personeel.
22 apiil : te 3 uur legt 95 % van het
werkliedtnpersoncel het werk neer als protest tegen de plannen voor overheveling.
De peis begint enkele schuchtere kommentaren te geven. De andere partijen ontdekken het probleem..
25 april : in de gemecnteiaad van Antwei-pen wordt het agendapunt < Bell » in
gesloten zitting behandeld en bestempelt de
burgemeester de Volksunieaktie als « machiavellistisch » !
28 april : wij stellen in het parlement
een mondelinge vraag aan de minister van
Ekonomische Zaken Van Offelen. In zijn
antwoord ontkent de minister dat er kon-

takten zouden geweest zijn met Siemens en
verklaart hij schijnheilig dat de Belgische
bedrijven vrij zijn zich te vestigen waar ze
willen. De pers brengt uitvoerig en soms
volledig de tekst van deze tussenkomst.
6 mei : door het arrondissement Antwerpen van de V.U. wordt een pamflet verspreid.
Tot zover de film der gebeurtenissen.
Uit goede bron hebben wij vernomen, dat
de zaken gunstig zouden evolueren en dat
Bell niet naar Péronnes zou moeten uitwijken, doch naar Geel. Te Wasmes (op 10 km
van Frameries) zou een nieuwe fabriek worden opgericht.
Gans Bell, van hoog tot laag, kan niet
anders dan zich hierom verheugen. Gans
Bell beseft ook dat de aktie van de Volksunie een fundamentele bijdrage is geweest
in deze strijd.

In de « oase francophotie >.

nederlands
praten
een misdaad
(r.) Drie studenten van de Nederlandse afdeling van de Vrije Universiteit van Brussel werden door een onderofficier in uniform uit een café gewezen te Eisene, omdat zij onder mekaar Nederlands praatten.
« Eisene » zei de militair, « is een oasis
francophone waar het een goede traditie is
dat er Frans wordt gesproken en waar de
Vlamingen ongewenst zijn ». Toen de studenten geen gevolg gaven aan die bedreiging, sloeg een barman die in het gezelschap was van de onderofficier, een der
studenten op de mond zodat hij bloedde.
Een der drie studenten ging in een vlak
bijgelegen politiepost om tussenkomst van
de politie vragen. De aanwezige agent sprak
alleen Frans. Na enige tijd kwam een patroelje van 6 ^ 7 agenten binnen en deed
het café ontruimen. Zij spraken geen woord
Nederlands, antwoordden niet aan de studenten toen deze hen in het Nederlands
aanspraken en namen zelfs geen notitie van
hen, toen zij Frans spraken. De student
die de slag kreeg, vroeg zeven maal om
zijn klacht te akteren. De politie ging hierop niet in. De student kon zich aanmelden
in een politiebureau, maar dan pas na overlegging van een doktersattest. De student,
gelet op de houding van de politie, was
overtuigd dat aan zijn klacht geen gevolg
zou worden gegeven en diende ze dan ook
niet in. Een der studenten deelde in een
brief aan een Brussels blad dit wedervaren
mee.
Hierover interpelleerde deze week Reimond Mattheyssens minister Van der Poorten. Hij kloeg de houding aan van de onderofficier en de barman en laakte het optreden van de politie die door haar houding bewees dat het Nederlands ongewenst
is te Eisene en dat de Vlamingen er mindenvaardige burgers zijn.
Onze woordvoerder stelde de P.V.V.-burgemeester van Eisene verantwoordelijk
voor het incident en voor het optieden van
de politie. Hij betoogde dat de gedragingen van de onderofficier en de barman
onthullende verschijnselen waren voor een
geestesgesteldheid van een groot gedeelte
der Brusselse bevolking.
Minister Van der Poorten, de voorzitter
van het hberaal Vlaams Verbond, probeerde met goedkope geestigheidjes dit scliandaal te minimaliseren, door oediieglijk voor
te stellen alsof het om een gewone heibergtwist ging. Hi) insinueeide dat d» studenten dronken waren en verdraaide de waarheid door onbeschaamd te verklaren dat de
studenten geen klacht hadden ingediend.
Het was een onwaardig antwoord, dat
bovendien uitermate gevaailijk is oindat
het woestelingen als de barman en -de onderofficier evenals de oa-ispotentaten en
andere gemeentelijke heerschappen in hun
antivlaamse haat en drijveiijen sterkt.

Het gemeentefonds

en

Vlaanderen.

200 miljoen
uit de zakken
der gentenaars
(ir G. Deroo) De gemeenten kunnen hun
uitgaven hoofdzakelijk dekken door de inkomsten van de stadsbelastingen en door
de fondsen die ze van de staat ontvangen.
De gelden die de staat ter beschikking
stelt van de gemeenten, worden verdeeld
door het gemeentefonds. Het belang ervan
is duidelijk, als men weet dat dit gemeentefonds voor 1966 alleen bijna tien miljard frank bediaagt.
Het gemeentefonds werd door de wet
van 16 maart 1964 in een nieuw kleedje gestoken. Hierbij werd het geplitst in een
« A-fonds •», bestemd voor de steden Antwerpen, Brussel, Gent en Luik; de rest is
een « B-fonds » voor al de overige steden
en gemeenten en enkele fondsen van minder belang.
Door de wet woidt bepaald dat 37 %
van het gemeentefonds voor het A-fonds
moet dienen. Voor 1966 bedraagt de som,
Ie verdelen tussen Antwerpen, Brussel,
Genf en Luik, ongeveer 3,7 miljard frank.
Bij de verdeling van het .4-fonds waren
de maatstaven zeer sterk in het voordeel
van Brussel en Luik en vooral ten nadele
van Gent en in mindere mate ook van Antwerpen. In 1963 bv. kreeg Brussel (zonder
haven, met weinig oppervlakte en weinig
industrie) 4.900 fr. per inwoner. Antwerpen, met de enorme uitgaven voor een der
grootste wereldhavens, kreeg slechts zoveel
als Luik : 4.300 fr. per inwoner. Gent —
eveneens met een uitgestrekt grondgebied,
een industrie in expansie en tevens de
tweede haven van het land — kreeg slechts
2.900 fr. per inwoner. Alleen reeds gedurende de jongste tien jaar had men aan de
twee Vlaamse steden meer dan twee miljard ontstolen, ten voordele van Brussel en
Luik.
Men heeft nu nieuwe maatstaven uitgevonden die weliswaar een verbetering betekenen, maar die nog steeds een aanfluiting
zijn van de rechtvaardigheid. Het zou ons
te ver leiden om aan te tonen hoe men
voor ieder van de zes nieuwe criteria toch
nog gepoogd heeft het laken naar Brussel
en Luik te trekken. Het volstaat bvb. alleen maar het criterium voor de sektor van
de Schone Kunsten te nemen. Men gaat
hiervoor van het standpunt uit dat ieder
van de steden uitgaven voor de kuituur
moet doen voor de bevolking van een gebied rond de eigenlijke stad. Alle bewoners van de omgeving zijn immers aangewezen op de musea, teaters, opera, tentoonstellingen e.a. gelegen in de stad die ze
moet in stand houden. Welnu, om de toelagen te berekenen wordt aangenomen dat
23 gemeenten rond Luik en 19 gemeenten
rond Brussel aangewezen zijn op die steden, terwijl men er slechts 10 neemt voor
Antwerpen en 8 voor Gent ! En dan wordt
het kultureel leven in Biussel nog wel voor
een gioot deel rechtstreeks door de staat

gedragen, zoals bvb. de opera van de Muntschouwburg.
Het feit dat de reeds verbetctde crileiia
voor een groot gedeelte toch nog op vervalsing van de werkelijkheid berusten, kost de
stad Gent ongeveer 100 miljoen per jaar.
En of dit nog niet genoeg is woidt op
dit ogenblik « bij wijze van overgang » (?)
slechts 50 % van de toelage op de nieuwe
manier berekend, terwijl de overige 50 %
volgens de oude criteria worden uitgecijferd, zodat men ook daarop nog eens meer
dan 100 miljoen ontsteelt aan Gent.
•

Bij een prettige

advertentie.

Sabena :
overtuig de
dietsers
(t.v.o.) In een oud nummer (september
1965) van het Zuid-Afrikaanse weekblad
« Die nuwe perdeby » lazen we een buitengewoon prettige aankondiging onder de
titel « Bande met België het by Maria Van
Riebeeck begin ». We willen onze lezers
deze stichtende lektuur niet onthouden en
daarom geven we hieronder de tekst van
de advertentie.
« Die heeleerste dame om in Suid-Afrika
te kom woon, was van Belgiese afkoms.
Sy was Maria de Queillerie, vrou van Jan
van Riebeeck. Haar ouers stam uit dié
deel van Suid-Nederland wat eers in 1830
as België bekend geword het. Ons bande
met België strek dus oor drie eeue. En
deur die jare het Vlaams en Afrikaans die
tweeling van die Dietse taalgroep gebly.
Ons verstaan mekaar... ondersteun mekaar.
Werk kop in één mus saam op kuituurgebied. Ken mekaar. Daarom voel ons
mense tuis in België, waar ons self sake in
Afrikaans kan beklink. Laat Sabena u onder sy vleuels neem en vertroetel. Sodra u
'n Sabena-Boeing binnestap, kan u met die
lugwaardin Afrikaans praat. U voel tuis,
terwyl u in weelderig gerief reguit vlieg na
Brussel — hart van die Euromaik — waar
winskanse op u wag. Of kuier rustig rond
in Brugge, die antieke kultuurstad. En
praat gerus oral Afrikaans. »
Zo is het toevallig dus ook weer eens
een keer : omwille van de smeer likt de
kat de kandeleer. In Zuid-Afrika pakt Sabena trots uit met Suid-Nederland wat eers
in 1830 as België bekend geword het. Omwille van de lieve Zuid-Afrikaanse centen
sleurt Sabena er die tweeling van die Diet*
se taalgroep bij. En onze oh zo nationale
luchtvaartmaatschappij verzekert de Akrikaanders dat zij gerus oral Afrikaans mogen praten; dat is, dank zij de taaiverwantschap, een Sabena-trocf te meer.
Wij geven echter de Afrikaanders de
raad, het eens te proberen met Afrikaans
bij de direktie van Sabena zelf : ze zullen
in dit franskiljons nest van een kale reis
thuiskomen! Want dat de Sabena-leiding
weet wat die Dietse taalgroep is, hebben
we alvast te Brussel nog niet vaak kunnen
vaststellen. Wel integendeel : Sabena beklink die sake doorgaans uitsluitend in het
Frans.

il. A M

200 miljoen per jaar te xuetnig!
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Van het Leuvens

studentenfront.

lessen uit een
staking
,'f(n.) De voor 90 % gelukte studentensTai king van vorige week te Leuven is in zeiker opzicht ook een mislukking -geworden.
iEr zijn een negenduizend studenten in staking gegaan en nog wel gedurende twee
dagen; in het buitenland en zelfs in de
franstalige pers van België werden er nauwelijks negen woorden aan besteed 1 In de
< Libre » zelfs niet één enkel woord 1
De zorg de zaak zo te laten verlopen
dat er geen aanleiding was om de kozakken van Etterbeek op Leuven los te laten,
is natuurlijk uitennate lofwaardig! Dat een
gelegenheid werd aangegrepen om zoveel
mogelijk studenten met zo weinig mogelijk moeite aan de staking te doen deelnemen, is zonder meer verstandig. Maar
een dergelijk succes laten verdrinken in
het zwijgen van de tegenstanders, is veel
erger dan gelijk welke organisatiefout 1
Dat de rektor het wel weet, dat de nederlandstalige pers er toch iets (maar ook
zeer weinig!) heeft over geschreven, dat
de bisschoppen het ook wel weten... Natuurlijk; maar zij wetpn ook dat Brussel
het niet weet, dat Wallonië het niet weet,
dat Rome het niet weet en dat zelfs buitenlandse studenten te Leuven verbaasd
keken toen hen donderdag gevraagd werd
wat zij over de staking dachten : ze hadden er geen vermoeden van dat er een
staking was !
De perskonferentie na de staking kreeg
trouwens niet meer aandacht dan een
persmededeling zonder staking I
Volgende keer beter ?

•

Kiehooms en de repressie.

vanaudenhoven
of borms ?

If

'(l.d.t.) Neen, wij bedelven Kiebooms niet
onder ahoe-geroep en onder scheldpartijen
omdat hij in de Kamer het nodig geoordeeld heeft, de waardige en serene tussenkomsten van weerstander Maurits Coppieters en benjamin Mik Babylon te beantwoorden met een tussenkomst, die eens te
meer een mengeling was van Kieboomse
menselijkheid én sluw-berekende kleinpolitieke handigheid.
Wij stellen alleen vast, dat Kiebooms
wel zéér slecht door het toeval gediend
werd : bijna op hetzelfde ogenblik dat in
de Kamer door de Wilrijkse burgemeester
de staf gebroken werd over een kollaboratie die — en dat weet Kiebooms toch verdomd goed — niets te zien had met de
door hem geëvokeerde concentratiekampen, legde koalitiepartner Vanaudenhove
voor de Britse T.V. zijn onthutsende en
onterende verklaring af, waarin hij betreurde dat niet alle V.N.V.-ers na de oorlog doodgeschoten werden.
Daarmee moeten, ook voor de heer Kiebooms, de zaken duidelijk zijn. Men kan
de politiek van Borms grondig afkeuren,
maar men zal moeten toegeven dat hij van
een onvergelijkbaar hoger, verhe\ener en
menselijker foimaat was dan de bloeddorstige hyena uit Diest. En het spijt ons oprecht : wij hebben ons steeds ingespannen
om voor het standpunt van mensen als
Kiebooms — ook als we het hoegenaamd
niet konden bijtieden — de nodige menselijke achting op te brengen. De heer
Kiebooms zal thans echter moeten beseffen dat er een toetssteen is voor zijn eerlijkheid, voor de oprechtheid van zijn humane belijdenis : hoe kan hij tegelijkertijd
én de staf breken over Borms én stilzwijgend voorbijgaan aan het bloeddorstig gebral van zijn bondgenoot, de would-bemassamoordenaar die voorzitter is van de
P.V.V. ?

De heer Kiebooms heeft de gelukwensen van de Vlaamse C.V.P.-groep gekregen
en tegelijkertijd werd besloten, dat aan
zijn tussenkomst de nodige publiciteit zal
worden gegeven. De nodige publiciteit niet
omwille van de mens Kiebooms die inderdaad weer wat duidelijker getekend naar
voren is gekomen, maar omwille van de
politieker Kiebooms wiens woorden wapens
zijn tegen de concurrent. Gaat de Vlaamse C.V.P. terzelfdertijd op grote schaal
meedelen dat zij de politiek steunt van
een regering waarin ook de partij zit van
Vanaudenhove, de kandidaat-massamoordenaar ? Gaat de Vlaamse C.V.P. den volke
kond doen dat zij scheep is gegaan met
de man die de meest onmenselijke verklaring uit gans onze politieke geschiedenis
heeft afgelegd ? Gaat de Vlaamse C.V.P.,
die de nationalisten verwijt slechte diensten te bewijzen aan de slachtoffers der repressie, gaat diezelfde Vlaamse C.V.P. duidelijk stellen dat zij de sleutel tot oplossing van de repressie minstens voor de
helft toevertrouwd heeft aan de man die
alle V.N.V.-ers (dus ook, mijnheer Kie-

deze week in het land
In een T.V.-vraaggesprek
met de B.B.C, betreurt P.V.V.-voorzitter
hove dat na de oorlog niet alle V.N.V.-ers doodgeschoten
werden.
Uit een dokument van de Kortrijkse
brandschat wordt ten bate van het

C.V.P. blijkt, dat het vrij onderwijs
C.V.P.-verkiezingsfonds.

De Britse koningin bezoekt ons land en wordt door de Brusselse
alleen in het Frans
toegesproken.
Verhoogde spanning

tuisen de geneesherenverenigingen

booms, uw partijgenoten Leemans, Ousters, en honderden anderen) had willen
vermoorden ?
Indien de Vlaamse C.V.P. en indien gijzelf, mijnheer Kiebooms, niet zéér duidelijk een antwoord geeft — een antwoord
ook met daden — op deze vragen, dan
spijt het ons : dan kunnen wij onmogelijk nog één ogenblik in een schijn van
oprechtheid bij u geloven.
Dat geloof is ons in het verleden al moeilijk genoeg gemaakt. We herhalen het
graag : niemand mag er aan twijfelen dat

omer vanaudenhove
Aan de B.B.C, heeft P.V.V.-voorzitter Vanaudenhove een forse verklaring
over de Vlaamse beweging afgelegd. De taalkwestie is voor de Diesterse glamourboy natuurlijk « un faux problème », alleen in het leven geroepen en in stand
gehouden door de kleine, ekstremistische politieke partijen.
Dit deel van de verklaring van Vanaudenhove is nauwelijks het vermelden
waard. Dergelijke domme praat van stekeblinden vernemen we in dit gezegend
landje om de haverklap. Laten we aan dit tipisch tooggezever van een geestelijk verheugde niet al te veel aandacht schenken : in de weinig heldere ogenblikken tussen de unitaire roes krijgt de dubbelkijker bij het plots aanschouwen van de waarheid tot zijn straf en belering doorgaans stekende hoofdpijn
— voor zover natuurlijk zijn hoofd iets bevat dat nog steken kan.
De tweede paragraaf van Vanaudenhove's verklaring is stukken interessanter. Citeren we ze dus : « Het is hier altijd hetzelfde liedje. Nu hebben we de
Volksunie en voor de oorlog het V.N.V. Dat waren fascisten die tijdens de oorlog kollaboreerden met de Duitsers. Na de oorlog hebben we verscheidene van
die kerels doodgeschoten. Niet allemaal echter. Jammer genoeg.' >. Over deze
uitspraak van de schoenlapper-ver-van-zijn-leest
kan geen betwisting bestaan .
de B.R.T. is zo goed geweest, ze ons in het programma « Aktueel » te laten horen in de originele Blitse versie.
Er is dus niet de minste twijfel : de voorzitter van de Partij voor Vrijheid
en Vooruitgang betreurt, dat niet alle V.N.V.-ers doodgeschoten zijn. Tweehonderd twee en veertig terechtstellingen — waaronder de kreupele Borms en een
aantal onschuldigen, zoals thans ieder verstandig mens bereid is toe te geven —
volstaan niet voor de aasgier : ze hadden er allemaal aan moeten geloven. Alleen de V.N.V.-ers natuurlijk. Want merkwaardigerwijze zwijgt de Diesterse krokodil over twee reeksen kollabo's in alle toonaarden : de francofone rexisten en
de ekonomische kollaborateurs. Dit stilzwijgen is méér dan begrijpelijk : men
kan van Omer toch niet verwachten, dat hij een flink deel van zijn eigen partij
voor het executiepeleton sleept.
Zijn haat tegen de kollaborateurs is dus niet zo maar een vaderlandse verontwaardiging tegen wie met de bezetter heeft meegewerkt; neen, zijn haat is
nauwkeurig gericht op de Vlaams-nationale kollaborateurs. Zijn haat is doodeenvoudig anti-Vlaams. Wie laarzen maakte voor de Obergefreiters en verder
< niet aan politiek deed >, kan vandaag een volwaardig P.V.V.-er en een boezemvriend van Omer zijn; wie echter — ongeduldig om het uitblijven van
Vlaams recht na meer dan een eeuw en gerustgesteld door de kollaboratievoorbeelden van hogerhand — lid van het V.N.V. bleef : de executiepaal. We kunnen er ons niet van weerhouden, grinnikend aan onze geest de namen voorbij
te laten defileren van de jongens die destijds een V.N.V.-lidkaart op zak hadden en vandaag de P.V.V. vertegenwoordigen op allerlei niveau's, tot en met
het parlement : als het de Diesterse kannibaal interesseert, geven we hem wel
eens het lijstje opdat hij eigenhandig een reeks partijgenoten het nekschot kan
toedienen.
Er waren na de oorlog in dit gezegend land zowat vierhonderdduizend dossiers en laten we veronderstellen dat drievierde daarvan betrekking hadden op
Vlamingen. Dat zijn dus zowat driehonderdduizend mensen — vrouwen, mannen, jongelui, ouderlingen — die in aanmerking kwamen om over de kling gejaagd te worden door Vanaudenhove. Driehonderdduizend mensen waarvan de
bloedzuiger betreurt dat ze niet allemaal ausradiert (bij zo'n kwantiteit komt
inderdaad de vaktaal van de grootmeesters van pas) werden.
Driehonderdduizendmaal een executiepeloton ? Ondenkbaar : tegen een dergelijke origie van bloed is zelfs geen rijkswachtpeleton bestand. Indien Vanaudenhove in de jaren 1944-1945 bijvoorbeeld eerste-minister geweest ware en de
macht had gehad om zijn humane hartewens in venulling te laten gaan, dan
zou hij waarschijnlijk al heel vlug tot de konkluzie gekomen zijn die vóór hem
reeds Eichmann had gevonden : moorden in reeks gaat vlotter, hygiënischer en
vlugger in gasovens of verbrandingikamers.
Ziedaar dus de Vrijheidslievende en Vooruitstrevende halsrechter en beul in
het spoor van zijn grote voorgangers, de nazi's : mijnheer Vanaudenhove verklaart zich in het publiek voorstander van het uitroeien op industriële schaal,
van de moord en gros, van de likwidatie aan de lopende band. Duizend man
per dag de gasoven in : op een jaartje tijd — zondagen en wettelijke feestdagen
natuurlijk niet meergerekend — zou onze nationale would-be-Eichmann
netjes
en hygiënisch eens en voor altijd het Vlaams probleem opgelost hebben.
De onmenselijkse praat van deze kandidaat-Julius Streicher is te voegen bij
het dossier van het « extremisme >, waaraan een aantal femelaars thans zo ijverig bezig zijn. Een goede raad aan oud-V.N.V.-ers Custers en Leemans : dat zij
toch nooit de onbeschutte nek bieden aün de kandidaat-slachter en koalitiegenoot Vanaudenhove.
dio Genes.

Vanaudenge-

burgemeester

en de regering.

Kiebooms en enkele anderen bezield waren met schone bedoelingen toen zij zich
jarenlang ingespannen hebben voor individuele gevallen van repressieslachtoffers.
Schone bedoelingen en af en toe ook wel
minder fraaie, « normale » politieke bedoelingen : we zagen al vaker rond verkiezingstijd een brief van Kiebooms in
handen van iemand die geholpen geworden was, met het bedelverzoek om een
stemmetje. Dat heeft ons meer dan eens
de indruk gegeven dat de repressie gemolken werd als een vulgaire elektorale melkkoe.
Want wat hebben de Kieboomsen, wat
heeft de Vlaamse C.V.P. in globo gedaan ?
Wat heeft zij gedaan nadat zij anno 1944
en 1945 en ook nog 1946 op alle toonaarden geschreeuwd had dat de Vlaamse beweging eens en voor goed opgelosï was ?
Wat heeft zij gedaan in al de jaren — in
het geheel een decennium — toen er nog
geen Vlaamse « extremisten » in het parlement zetelden en toen dus de Vlaamse
C.V.P. ongestoord en ongehinderd haar
eigen weg ook in repressiezaken kon gaan ?
Weinig of niets, mijnheer Kiebooms!
De repressiekoe gemolken en verder de
eigen beloften keer voor keer geschonden
en met de voeten getreden, mijnheer Kiebooms. Zoals nog niet zo heel veel maanden geleden in de kwestie van de oorlogsschade, mijnheer Kiebooms.
•

Het juiste adres : Cooremans.

kampanje
voor

tweetaligheid
(e.k.) Van den Boeynants heeft het deze
week wel zelf kunnen vaststellen, ook al
oefent hij zijn Brusselse schepenfunktie
nog slechts bij name uit : de Brusselse
burgemeester sprak naar aanleiding van
het bezoek van koningin Elisabeth uitsluitend en alleen Frans.
Geen woord Engels en natuurlijk geen
enkel woord Nederlands.
Meteen weet Van den Boeynants ook,
waar hij moet beginnen met zijn aangekondigde kampanje voor de tweetaligheid.
Hij heeft daar noch T.V., noch radio, noch
pers voor nodig. Het volstaat, dat hij even
aanloopt bij zijn vriend en bondgenoot
Cooremans en dat hij hem tussen ïwee
haakjes zegt qu'il faut faire attention, moa
cher.
Van den Boeynants zal dat natuurlijk
niet doen. Met mensen zoals Cooremans is
hij hij è tu et ^ toi, gelijk dat in zijn huis
taal heet : zijn bloedeigen vrienden zal
hij wel niet lastig vallen met kleinigheden
zoals de taalkwestie.
Van den Boeynants zal dat niet doen,
gelijk hij in 1964 eveneens verzuimd heeft
om zijn belofte gestand te blijven. Hij
verklaarde toen. voor de gemeenteverkiezingen, dat de C.V.P. nergens in de Brusselse agglomeratie in een schepenkollege
zou treden indien er geen garanties voor
een volledige, eerlijke en loyale tweetaligheid gegeven werden. De verkiezingen waren nauwelijks achter de rug of Van den
Boeynants wipte met een snoeksprong en
een totaal geheugenverlies in de schepenzetel, die hem nu nog een niet te versmaden bijverdienste bezorgt.
We hebben deze week gewacht op een
luidruchtige regeringsmededeling, waarin
het extremisme van de Brusselse burgemeester werd aangeklaagd. Vergeefs natuurlijk De Beulemansen staan torenhoog
verheven boven Van den Boeynants' voor
de Vlaamse boerkens bestemde sirenezang.

WIJ

NEGEN EN HAUF
Het Nationaal
Instituut
voor de Statistiek heeft meegedeeld dat er op 31 december 1965 juist geteld 9.499.234
inwoners waren in België. In
ronde cijfers was dat negen
en een half miljoen.
De provincie die in 1965 het
meest inwoners bijwon, was
Brabant : 23.002, waarvan
,7.998 in het eigenlijke arrondissement Brussel en 6 626 in
het arrondissement HalleVilvoorde.
Het waterhoofd zwelt verder !
EEN BEL.G
Eddy Merckx, die een buitengewoon goed renner is en
daarnaast ook wel een simpatieke jongen, kreeg onlangs
vanwege een joemalist de
vraag gesteld of hij Waal of
Vlaming was. Merckx wist het
blijkbaar zelf niet of wilde
het niet weten en antwoordde « dat hij Belg was ».
Dit niet zo bijster originele
antwoord-naast-de-kwestie leverde hem een telegram op
van eerste-minister Van den
Boeynants.
Er zijn bij dit nieuwtje 2
bedenkingen te maken. Ten
eerste : dat de Belg wel een
uitzonderlijk zeldzaam wezen
moet zijn, want de eerste-minister bedenkt hem met een
speciaal
gelukwenstelegram.
En ten tweede : dat volgens
Van den Boeynants de Belg
slechts daar begint, waar men
vergeten is of men Waal of
Vlaming is. V.D.B, is trouwens
in hetzelfde geval : een voortreffelijke Belg.
TEGENSLAG
De francofonen uit Vlaanderen hebben zich onlangs
gewend tot de heer Skadegard. afgevaardigde van de
Federalistische Unie der Europese
Etnische
Gemeenschappen.
De heer Skadegard is een

5

hoog ambtenaar van h e t
Deense ministerie van sociale zaken; hij heeft al zijn
vrije tijd besteed aan het probleem der Europese minderheden. De franskiljons hadden hoge verwachtingen gebouwd op hun kontakt met de
Federalistische Unie : ze
hoopten dat zij zouden erkend worden als «Europese
minderheid » en dat de Unie
hun verdediging op zich zou
nemen.
Het kontakt met de heer
Skadegard schijnt nogal ontgoochelend geweest te zijn.
Tot h u n grote droefenis
moesten de franskiljons vaststellen, dat de Unie niet geneigd schijnt om een taaigetto te beschouwen als een
etnische groep.
De « Pourquoi-Pas ? » geeft
uiting aan deze ontgoocheling, n a a r aanleiding van een
gesprek met dr. Goffin, voorzitter van de vereniging der
franstaligen m Vlaanderen.

OOK AL RACISTEN

De Blitse krant «The Guardian y> noemde hem spottend een «Whizz kid». Het Brits T.V.-publiek heeft kunnen genieten van zijn verheven staatsmanswijsheid.
Hij ziet er vrij fatsoenlijk
uit en zijn haar is netjes gekamd ? Ook Eichmann was een nette, beleefde, goedgekapte man.
DOODSCHIETEN

Te Bensberg bij Keulen
Het Brussels weekblad jammert dat de opvattingen van werd een boekententoonstelde Unie onjuist zijn en, erger Img voor de Belgische soldanog, dat zij uiteindelijk moe- ten georganizeerd. De bestten leiden naar « de termino- seller op die tentoonstelling
logie en de leer van het was een boek, geschreven
Vlaams ekstremisme : de taal door de weduwe van de toenmaarschalk
zou, naar het schijnt, het malige Duitse
volk zijn
Van dergelijke Goering. Deze mémoires van
standpunten uit komt men de echtgenote van één der
nazi - leiders
er toe — zoals men het nu voornaamste
reeds volop doet — te beweren moesten, onder de titel «Le
dat er in België twee verschil- point de vue de sa femme»,
in Frankrijk uitgegeven worlende volkeren wonen •».
De francofonen uit Vlaan- den omdat geen enkele Duitderen hebben dan maar gauw se uitgeverij het aandurfde.
laten weten dat zij in geen geAlhoewel de prijs van het
val wensten tot de Unie toe te boek — 20 mark — nu niet
treden «omdat zij het fede- bepaald populair kan geralistisch beginsel verwer- noemd worden, bleek de voorpen », dat zij wel een waar- raad enige uren na het openemer naar de Unie zullen af- nen der tentoonstelling reeds
vaardigen maar dat zij zich uitgeput. Ook Duitsers, waarin geen geval gebonden voe- onder de burgemeester van
len door de adviezen en be- Bensberg, kwamen zich het
sluiten van de heer Skade- werk aanschaffen. De persofgard.
ficier bij de tentoonstelling
Weer al een lUuzie minder! stuurde onmiddellijk een koe-

rier naar Brussel ,om nieuwe
exemplaren van het succesboek te laten afhalen.
Waarop wacht Vanaudenhove om deze verspreiders
van nazistische propaganda
kort en goed omver te schieten ?
WERK VOOR OMER
Er bestaat een «Mouvement Liberal Wallon », een
Waalse tegenwrmger m de
unitaire
P.V.V.-bende.
De
«Mouvement» is federalistisch gezind en heeft daarenboven de onnoemelijke pretentie, te eisen dat in de PVV
geen bindende programmatische en politieke beslissingen
zouden getroffen worden zonder dat de afdelingen en de
federaties geraadpleegd zijn.
Demokraten die op hun stuk
staan en op de koop toe nog
federalisten : waarop wacht
Vanaudenhove om een executiepeleton ter plaatse te sturen ?
OOK V.D.B.
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Drie werelddelen op de Toren f Uit Thailand. Ghana, Liberia, Nigeria. Noorwegen en Denemarken kwamen 25 ku,sisten van Denemarken's meest vooruitstrevende
I.andbouwvolkshogeschool
(gevestigd te Odense) een piëteitsvolle hulde brengen en hielden een korte bezinning over de
wereldvrede bij de grafsteen van de gebroeders Frans en Edward Van Raemdonck. Vanuit de
volkshogeschool De Blankaart, waar ze verbleven, vertrokken ze daarna naat Friesland als derde etappe van hun studiereis doorheen Frankrijk, Engeland, België, Nederland en Duitsland.

Niet alleen Vanaudenhove
heeft aan de Britten een blik
in zijn duistere ziel en de
grond van zijn gedachten gegund, ook zijn spitsbroeder
V.D.B vergastte de Angelsaksers op een onverwacht-openhartige en voor de Vlamingen
zéér leerzame bekentenis. Aan
de « Sunday Times » verklaarde hij : « Het is een feit dat
Belgié zich geen twee talen
kan veroorloven en het is onmogelijk, van het Frans een
minderheidstaal te maken ».
Dit liedje, reeds gezongen
n a 1830 door Rogier en zijn
mede-vaders des vaderlands,
wordt thans opgevoerd m de
ye-ye-versie van V.D.B. : de
zogenaamde nieuwe stijl !

neratie van beneden de vijftig — en met de « rebellen ».
Hij speelt goede maatjes met
de linksen zoals Glinne en
Terwagne; zelfs het verloren
schaap Yerna heeft in hem
een begrijpende en geïnteresseerde gesprekspartner gevonden. Is het wellicht daarom dat Yerna op 1 mei te
Luik mee opstapte in de sociahstische stoet en niet in
die van de Perinisten ?
Toppunt van new-look :
Spaak heeft de jongste tijd
herhaaldelijk zijn stem gemengd in het (nog bescheiden) koor van degenen die
een socialistische hernieuwing willen zien aanknopen
bij de geestelijke erfenis van
Rik De Man — een naam die
in de B.S.P. steeds minder ta^
boe wordt.
Het is echter voor de BSP
bepaald geen bewijs van
weelde, dat de oude en reumatieke Spaak nog eens zijn
schouders onder de vastgelopen kar moet steken.
EXTREMISME

Het moet Van den Boeynants toch ook al opgevallen
zijn, dat de Vlaamse pers
blijkbaar met bereid is om
hem te volgen in zijn dwaasheden. De Vlaamse kranten
leggen een opvallende terughoudendheid aan de dag in
twee dingen die V.D.B uiterst
dierbaar zijn : de strijd tegen het extremisme en de
propaganda voor de tweetaligheid.
Deze week is prof Mon Derine m zijn pen geklommen
om in de «Gazet van Antwerpen » de strijd tegen het
extremisme te betitelen als
een « misbruikt argument ».
In vogelvlucht glijdt de Antwerpse schepen over enkele
decennia
Vlaamse geschiedeTWEEDE JEUGD ?
nis, om tot het besluit te koVan Spaak is de jongste men dat iedere logische en
tijd herhaaldelijk gezegd dat rechtvaardige Vlaamse eis te
hij de politiek zo beu als kou- zijnen tijde extremisme gede pap IS, dat de B.S P. hem noemd werd en wordt, tergrondig de keel uithangt en wijl het franskiljons racisme
dat hij zijn verdere dagen wil en taalimperialisme natuurverdoen met het schrijven lijk als verstandig en gema^
van mémoires.
tigd gold
Al deze beweringen vinden
Prof. Derine en mét hem 'n
echter geen bevestiging in de groot aantal Vlaamse C.V.P.aktiviteiten van de gewezen ers moeten zich wel zéér onminister van Buitenlandse prettig voelen, nu de partijZaken. Spaak is momenteel tucht hen dwingt in het narzéér aktief in de partij en hij renpak dat V.D.B en Vanauvermenigvuldigt zijn kontak- denhove hen aangepast hebten met de jongeren — de ge- ben.

WIJ

nazijn
T H E UCLY BELGIAN
Onder deze weinig goeds
voorspellende titel (« De hatelijke Belg», parafrazering
van het bekende boek «The
ugly American ») verscheen
in het V.E.V.-weekblad «Tijd»
van 22 april jl. een artikel
van dr. Guido Naets. De heer
Naets leverde in die bijdrage
randkommentaar op een publikatie van bazisstatistieken
uit de zes E.E.G.-landen. Het
kommentaar was allesbehalve mals.
Demografisch neemt ons
land in de Gemeenschap geen
schitterende positie in. Wij
hebben een sterk verouderde
bvolking. Alleen Luxemburg
heeft 'n geboortecijfer (15,9)
dat nog lager ligt dan het onze (17), Het vruchtbaarheidscijfer is in Belgié absoluut
het laagste. Op Luxemburg
n a hgt het sterftecijfer bij
ons dan ook het hoogst. Erger
nog : behalve Italië hebben
wij het hoogste kindersterftecijfer van gans de gemeenschap.
VET VRETEN
In een bepaald aantal dingen ligt «the ugly Belgian »
echter aan de leiding. Hij is
de stevigste vreter in gans de
Gemeenschap, hij verslindt
een recordaantal calorieën
(3.070 per dag) en heeft een
rekord-vetkomsumpt'e ( 141
gram per dag).
« The ugly Belgian » drijft
blijkbaar zo hoog op de vreetgolf, dat hij voorbijziet aan
echt komfort en woonkultuur : in geen enkel land der
Gemeenschap behalve Italië
is er minder stromend water
en zijn er minder badkamers
in de woningen dan bij ons.
Wat erger is : op Italië na is
de dichtheid van ziekenhuisbedden in België het geringst.
BEROEPSBEVOLKING
"Wij hebben het minst boeren (6 t.h. der beroepsbevolking) in gans de Gemeenschap. Maar daartegenover
staat dat wij rekordhouders

zijn van de tewerkstelling in
de dienstensector, in hoofdzaak distributie : 47 t.h. der
beroepsbevolking.
Ons B.N.P. —nog altijd de
meest betrouwbare globaalindikatie — is van 1953 tot
1964 veel trager gestegen dan
in de overige landen der Gemeenschap. Bij de besteding
van het B.N.P. valt op, dat het
Belgisch gezin veel meer aan
consumptie uitgeeft dan een
doorsnee-gezin in de overige
E.E.G.-landen : 66,7 t.h. bij
ons tegenover een percentage
tussen 56,2 en 64,2 in de overige landen.
Dr Guido Naets knoopte
volgende
slotbeschouwing
vast aan zijn becijferd kommentaar : « Het is weinig verheffend te zien, hoe België in
de meeste gevallen de rodelantaarndrager is. Het is een
magere troost te weten dat
het in Italië soms nog slechter
is. En dan zijn we met onze
statistieken nog alleen op het
vlak van de ekonomie gebleven. Wat zou het zijn als men
de estetische, de intellektuele
en de kulturele waarden onder cijfers kon brengen ?
Ugly Belgian, there is something rotten in this country ».
F.N.
De vrouwenstaking in de
wapenfabriek F.N. is, na wekenlange strijd,
geëindigd
met een overwinning. Het is
echter bepaald grof, dat het
zo lang heeft moeten duren
alvorens de F.N., die gekontroleerd wordt door de Société Générale en .gebonden is
aan de Providence en aan
Cockerill-Ougrée,
over
de
brug kwam met een loonsverhoging voor de arbeidsters.
F.N. verdient namelijk goed
aan de (koude) oorlog. De
maatschappij kon in een dozijn jaren, van 1950 tot 1963,
één miljard aan dividenden
uitbetalen. De waarde der
aandelen steeg in zeven jaar
tijds van 3.000 tot 4.800 fr.
Enkele jaren geleden kon F.N.
zelfs een kosteloos aandeel
schenken aan alle aandeel-

houders, wat de stijging van
de waarde der aandelen in de
periode 1960 tot 1966 brengt
op bijna 300 t.h. : 3.000 fr
voor één aandeel in 1950,
8.680 fr voor het ene aandeel
plus het gratis aandeel samen in 1966.
De jongste uitkering van
dividenden bracht 230 fr per
aandeelhouder op !
Maar de stakende arbeidsters moesten er weken over
doen, om hun recht af te
dwingen.

POSSON OP ZIJN BEST
Spinnijdig om de aktie
voor Bell Telephone die door
dr. Goemans werd gevoerd,
heeft de schepen-volksvertegenwoordiger Posson (C.V.P.)
een kernel van formaat geschoten.
Bij Kamervoorzitter Van
Acker is hij zich gaan beklagen dat een pamflet aan Bell
was verspreid... op papier van
de Kamer ! Tot bewijs hier• van toonde hij een fotokopie
van de tekst van het pamflet
op zulk papier.
Van Acker toonde gelukkig
zoveel gezond verstand
dat
hij eerst onze mandataris bij
zich liet roepen, die het niet
moeihjk had te bewijzen dat
de pamfletten op... pamfletpapier waren gedrukt ! Tot
wat de jaloersheid leiden
kan !

Dr Leo Wouters zal dan ook
aan de goeverneur en aan de
minister van Binnenlandse
Zaken voorstellen dat de 3
miljoen 338 duizend voor de
onpedagogische papegaaien,
lessen geschrapt worden.

BALLEN
De firma Sobelac uit Brussel richt zich tot de'^ gemeentebesturen in het Vlaamse
land om haar waren aan te
prijzen : « verschillende wa.
pens (geweer en mitrailette),
ook de beste vest tegen ballen
die in 't actueel bestaat op de
europese markt. Al onze models zijn zichtbaar » en « vooi
onze eigen beproeving hebber
wij een schieting stand » di«
natuurlijk gratis is « voor de
medewerking of verbetering
van U personeel ».
Oh, carrefour de 1'Europe !

COCKERILL
NAAR FRANKRIJK ?
Volgens berichten van de
Franse T.V. zou Cockerill in
samenwerking
met
de
scheepswerf « Le Ciotat » een
scheepsbouwbedrijf in NoordFrankrijk oprichten.
Naast de steun der Franse
regering zou ook een Belgische bank deze zaak behartigen.
Zullen we het weldra beleven dat het reusachtig bedrijf door het grootkapitaal
van Hoboken wordt overgeheveld n a a r Frankrijk ?

FRANSE LESSEN
Men kent de wijze waarop
in heel wat Vlaamse scholen
de taalwet op het onderwijs
wordt ontdoken, gewoonlijk
met medeplichtigheid van de
gemeentebesturen : vanaf de

LOOG
Een enig idee vind ik het, die nieuwe
rubriek « Dialoog ». Daaruit blijkt eens
te meer dat « komniunikatie », « demokratie » en « doorstroming •» geen ijdele begrippen zijn in de Volksunie. Bovendien
is het noodzakelijk dat we ons af en toe
eens bezinnen over ons « wezen en streven ». Het gevaar dat sommigen onder
ons de middelen met het doel gaan verwarren is immers lang niet denkbeeldig
(zie de « Vlaamse Demokraten »).
Steeds en in alle omstandigheden moeten we ons' voor ogen houden dat ons uiteindelijk doel is : een vrij, nieuw, jong,
vooruitstrevend Vlaanderen in een federaal België, een Vlaanderen dat mee kan
in het Europa en de wereld van morgen.
We moeten er goed over waken dat wij
geen achterhoek in Europa worden, zelfs
al zijn er weiden als wiegende zeeën en
is er heide waar de wind waait en vliegen
er Blauwvoeten aan het Noordzeestrand.
Als wij het goed voor hebben met ons
volk, is het onze plicht verder te kijken
dat onze Vlaamse neus lang is, zelfs al is
die neus nog wel wal gehavend .

eerste jaren van het lager onderwijs worden zgn. « vrije »
kursussen Frans gegeven. Er
is al ontelbare malen betoogd
dat deze metode pedagogisch
onverantwoord is; er is al ontelbare malen geprotesteerd
van vlaamsgezinde zijde. Gewoonlijk vergeefs : de ouders
— ook de vlaamsgezinde ^
geven doorgaans, in het belang van een « goede verhouding met de school », toe aan
de druk die op hen wordt uitgeoefend.
Volksvertegenwoordiger dr
Leo Wouters, d'e in de Gentse gemeenteraad zetelt, heeft
becijferd dat dit zgn. «naschools » franstalig onderwijs
in de laagste klassen aan de
stad Gent dit jaar 3 miljoen
338 duizend fanrk zal kosten.
Daarbij dient vermeld dat de
stadsbegroting van Gent sluit
met een tekort van 234 miljoen !

Na meer dan tien jaar Volksunie is het
nodig dat we de afgelegde weg overschouwen en ons vragen stellen over de toekomst. De V.U. had zich als taak gesteld
door harde politieke drukking de verwezenlijking van de aloude Vlaamse eis
« baas in eigen huis » te bespoedigen. En
het is onbetwistbaar zo, dat de aanmerkelijke opgang die de federalistische gedachte in Vlaanderen de laatste jaren
kent, voor een zeer groot deel aan de onverdroten aktie van de V.U. te danken is.
Maar nochtans moeten we ook vaststellen
dat een federale hervorming \an België
nog altijd niet in het verschiet ligt ; integendeel, het lijKt erop dat men door
fabrikaten zoals de grondwetsherziening
de Vlaamse achterstand wil institutionalizeren en dat is toch wel wat kras. De
vraag is dus wel uitermate brandend ;
hoe kan de Volksunie een hervorming
van de Belgische staat forceren ?
De volstrekte meerderheid in het parlement behalen is een utopie. Innige mogelijkheid om in het parlement toch tot een
macht te komen is : de Vlaamse C.V.P.

Neen, geen anti-Anquetil-kampanje. Doodeenvoudig een aanplakbiljet zoals het verspreid werd door het sociaal centrum van de
Leuvense universiteit om de studenten te waarschuwen tegen
het gebruik van prikkelende middelen tijdens de examenperiode.
Of de strijd rcnid de verhuis der Walen beschouwd wordt als
een prikkelend middel, is ons
onbekend...

bekeren tot het federalisme. Maar daar is
de tijd nu nog lang niet rijp voor. liet is
in elk geval een harde noodzaak dat alle
federalistische Vlamingen blok moeten
vormen, nu meer dan ooit. Het is een feit
dat er in de Vlaamse C.V.P. meer federalisten rondlopen dan men zou denken,
zoals trouwens ook in de B.S.P. (vooral
onder de jongeren). De kwestie is : hoe
kunnen we die federalisten uit hun schelp
halen ? Naar mijn ge\oel is de enige metode voor het ogenblik : deze partijen,
vooral de C.V.P., het mes op de keel te zetten door de volgende verkiezingen met
nog meer van hun stemmen te gaan lopen.
Het is trouwens zo dat hij de jongeren
alle entoesiasme voor de C.V.P verdwenen
is. Wil de C.V.P. niet doodbloeden, dan
moet ze fundamentele hervormingen in
haar slruktuur en programma gaan doorvoeren, maar dit is voor het ogenblik nog
zeer utopisch. Ondertussen is het toch
maar jammer dat de jonge federalisten
die nog zo'n beetje aan de C.V.P. en de
B.S.P. hangen, niet naar de Volksunie
willen overkomen. Het ongelukkige hierbij is dat ze nog vol vooroordelen rondlopen aangaande het « Vlaams-nationalisme » en het « gebrek » aan een sociaalvooruitstrevende politiek van de V.U. We
moeten er dus voor zorgen dat ons
sociaal-ekonomisch progranuna voldoende
publiciteit krijgt en dat we ook inzake

deze problematiek een kordate, vooruitslre\ende stelling innemen.
In een vorig dialoogje werd al gezegd
dat men te Brussel alleen maar gevoelig
is voor « macht ». Meteen werd toen de
vraag gesteld of het niet wenselijk zou
zijn dat de V.l'. kontakt zou opnemen met
de Waalse federalisten. Ik ben het daarmee gloeiend eens. Het zou ren fantastische indruk maken als de V.r. bij\oorbeeld een « gesprekscentrum » zou oprichten tussen Vlaan ; en VS'aalse federalisten en zich dan zou buigen over het
probleem, hoe federalisme in België konkreet kan verwezenlikjt worden. Het is
inmiers zo dat een heleboel mensen zeggen : « de Volksunie is wel goed in afbreken en eisen schreeuwen, maar laat ze
het zelf eens doen ! ». .Ms nu de V.U. met
de Waalse federalisten tot en beperkt
akkoord zou kunnen komen, dan zou het
prestige van onze partij er enorm bij winnen tegelijk met dat van het federalisme.
Vanzelfsprekend zullen hierbij schijnbaar
onoverkomelijke moeilijkheden rijzen,
maar mij lijkt dit de enige weg om de
verwezenlijking van ons doel te forceren
en meteen zullen we metterdaad bewezen
hebhen dat we indcrdaa.1 de volwassenheid bereikt hehhen. Eu tenslotte moeten
wij binnenkort (I) in een federaal België
toch ook met de Walen samenwerken...
J. Vranckx, GecL
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GRONDSPEKULATIE
Een van de allerlaatste
fraaie en gedeeltelijk nog ongerepte brokjes natuurschoon
in Vlaanderen is Klein-Brabant met als centrum Bornem.
Een firma voor grondspekulatie heeft onlangs haar oog
laten vallen op de gronden
langs de Brantse dreef te
Bornem. In haar reklameteksten heet het : « 140.000
m2 zavelgronden, gedeeltelijk
bebost, het mooiste natuurschoon in het industriegebied
Temse, dat een geweldige expansie neemt sinds enkele jaren. Villapercelen vanaf 1.000
m2 voorzien ».
Zo is opnieuw een van de
schaarse overgebleven brokken natuurschoon de inzet
van gesjacher en spekulatie.

tingen of de armoede van een
liberalistische architektuur.
Er blijft nog slechts zeer
weinig over aan waardevol
landschappelijk schoon en
ongerepte natuur. Het is een
dwingende plicht, met deze
resten uiterst spaarzaam en
omzichtig om te springen :
de generaties na ons, die het
land nog dichter zullen bevolken als thans reeds het geval is, hebben recht daarop.
Daarom is het werkelijk 'n
baziseis, er voor te zorgen dat
aan dit onvervangbare kapitaal der ganse gemeenschap
niet langer geknaagd mag
worden door de grondspekulatie.

GESCHRAPT

Mevrouw Aretz, de politieke gevangene die op de
Bormsherdenking te MerkLELIJKSTE LAND
sem aanwezig was, kreeg onIn een aantal van onze tra- langs van de « Nationale Conditionele Vlaamse liederen federatie van Politieke Geheet het wel dat «ons landje» vangenen en Rechthebbenden
het mooiste plekje op heel de van België» (oef !) een brief De vaderlandse borst gepantserd met twee dozijn ridderorden en een gelukzalige glimlach onder
wereld is, maar dat is slechts met volgende inhoud : «Wij de gepluimde steek : de Brusselse burgemeester mag op het kiekje staan tussen twee Koninkvoze romantiek. Wie in eigen vernemen dat U het nodig lijke Hoogheden. Minder fraai was de toespraa k van de eerste burger der hoofdstad : hij sprak
land de ogen openhoudt en achtte tijdens de Bormsher- uitsluitend Frans. V.U.-volksvertegenwoordiger
dr. Vic Anciaux liet daarover geen gras groeien.
wie af en toe eens gaat ver- denking te Merksem uw ere- Hij stuurde verleden maandag, onmiddellijk na de T.V.-uitzending over het koninklijk
bezoek
gelijken met het buitenland, tekens van politiek gevange- aan Brussel, volgend telegram aan Cooremans : « In naam van de Volksunie druk ik mijn spijt
weet wel beter : Belgié en ne vast te hechten op de er over uit dat U heden middag hare majesteit de koningin van Engeland uitsluitend in het Frans
speciaal Vlaanderen is het le- krans bestemd voor het graf hebt welkom geheten in het Brussels stadhuis. Ik vind uw houding op dit gebied ongehoord en
lijkste land van West-Europa: van Borms, ongeacht het verongepast, als burgemeester van de hoofdstad van België ».
verknoeid en bedorven door bod tot neerleggen van deze
de lintbebouwing, landschap- krans door de burgemeester.
pelijk verminkt door een on- Uit hoofde van deze onaangebreidelde anarchie bij de vaardbare daad vanwege een rader die tweemaal ter dood artikel 2 van de statuten van niet met ye-ye, volop muziverkoop van bouwgronden, gewezen politieke gevangene, veroordeeld werd, delen wij de N.C.P.G.R. vanaf heden kaal geprotesteerd aan beide
geschonden door de uitspat- hulde te brengen aan een ver- u mede dat wij u krachtens niet meer als lid kunnen aan- zijden van de Atlantische
vaarden van de Nationale Oceaan. Niet iedereejn echter
Confederatie van Politieke is een Pete Seeger en de proGevangenen. Wij verwittigen testsong is veeleer een modede bestuursleden van uw lo- verschijnsel dan wel een echte
kale afdeling met het verzoek artistieke en politieke geloofsu voortaan geen lidkaart van belijdenis.
Wijzelf
vinden die mode
onze vereniging meer te gealleszins minder ongelukkig
ven ».
dan bepaalde andere zanggewoon tot hef afronden van de gebeurZelfs wie beweert dat de « zin van de
rages En we hebben het zeer
tenissen.
gescliiedenis » voor hem geen geheimen
gewaardeerd dat op het InTegelijkertijd laten de Vlamingen zich
heeft en dat de ontwikkeling onvermijdeternationiaal Folk en Bluesal jarenlang bedriegen en misbruiken.
lijk in de richting gaat waarin hijzelf wil
HALVE MAATREGELEN
festival te Deurne een simpaAltijd opnieuw blijven zij zwijgen over
dat ze zou gaan, kan zich bijna nooit onttiek koppel een protestsong
geheime vergaderingen, waarover even
houden van elke aktie. Ten slotte wil
Dat is, zo dunkt ons, van- bracht die per uitzondering
regelmatig \erslag verschijnt in de
iedereen die dit alles gelooft, de geschiewege de jongens van de nu eens niet over Vietnam
« Libre » of in de « Soir ». En de Waalse
denis toch nog wel ccn duwtje geven. Een
N.C.P.G.R. maar een halve ging, maar over iets van bij
woordbreuken worden met een blijkbaar
van die beruchte duwtjes was de staatsmaatregel. Zij nemen me- ons : de Zwartberg-tragedie.
slechts aan de eeuwigheid denkende gelagreep van Lenin waardoor hij zijn wanvrouw Aretz wel h a a r lidDe protestsong wordt doortenheid aanvaard. Zo ontstond dan die
trouwen in de ontwikkeling van de Ruskaart af maar verzuimen gaans « links » geklasseerd :
toestand waarin het mogelijk is dat zelfs
sische re\okitie - die zonder hem ontstaan
spijtig genoeg, haar te bero- het monopolium van de proeen Kiebooms in een zeldzaam ogenblik
ven van haar verleden.
was - uitwerkte, terwijl hij zijn vertrougressisten. Daarom ook nodigvan oprechtheid schrijft, dat de traditioWaarom verbieden de he- de de Gentse B.S.P. protest;wen in de onvermijdelijke ontwikkeling
ren mevrouw Aretz niet, in singers uit om op de voordnele partijen in 1966 nog niet hebben bemet krachtige woorden uitdrukte.
het concentratiekamp te heb- vond van 1 mei te Gent in
reikt wat normaal reeds enkele jaren na
Al zijn de verhoudingen zelden zo
ben gezeten ? Waarom ont- het Sportpaleis op te treden.
de eerste wereldoorlog had moeten gereascherp als bij Lenin, bijna bij elke polizeggen zij haar niet het recht,
liseerd zijn.
tieke aktie komt het probleem opduiken
Joden geholpen te hebben
Zich inbeelden tijd te hebben als de
of men nog in verrtouwen wachten kan
onder
de oorlog ?
tegenstander u altijd weer te vlïig af is,
tot het « ogenblik » gunstig of gunstiger
We
hebben
de indruk dat
is gewoon zelfbedrog, zonder meer luiis, ofwel of men geen tijd meer heeft. Of
mevrouw Aretz er héél ge- VERBODEN
heid - misschien zelfs lafheid en verraad
men met alle krachten nu en onmiddellijk
rust in is : zij zal zich beslist
(hoewel dit woord enkel tégen ons mag
Ook Miek en Raoul, die te
moet doorzetten, ofwel nog wachten mag
niet te veel zorgen maken
gebruikt worden !). Op 13 mei had de verDeurne de derde prijs haalen misschien wel wachten moet. En die
om
deze
schrapping
uit
de
gadering van de Belgische bisschoppen
\raag geldt voor allen die in politieke
lijst van geselektioneerde en den met hun Zwartberg-song,
over de universiteit te Leuven plaats. De
verhoudingen een rol spelen. Zowel voor
op unitaire betrouwbaarheid werden voor Gent gekontrakVlaamse C.V.P., die nu toch eensgezind
teerd.
')nze tegenstanders als voor onszelf.
getrieerde P.G.'s.
was en die « het » doen zou, wilde eerst
De zeer vooruitstrevende
Nonkonformistisch en moeHet is opvallend j o e zorgzaam en goed
nog eens « dialogeren » met de Waalse
B.S.P
-bonzen bleken echter
dig als ze is, voelt ze zich beberekend de Waalse proffen te Leuven
C.V.P. Het standpunt van deze heersers
slist prettiger aan de kant qiet te weten, dat het « Limalle vergaderingen en komende beslisover de knechten is al bekend ; maar zowaar zij altijd gestaan heeft: burgs Blues » over Zwartberg
singen in het oog houden en steeds tijdig
als knechten past, wordt er verder gedie van de strijd voor de vrij- handelde. Toen ze dit ontdekten, verboden ze de uitvoering
hun al dan niet gelukkige tegenaktie voorzwegen. In volle vertrouwen. In volle
heid.
van dit nummer en eisten ze,
bereiden. Ook al moeten ze een paar dagen
overga\e. Met de zekerheid dat « wij >
Een modderfiguur slaan de dat het zou vervangen wortevoren \erklaren dat zij niets, helemaal
het met de tijd toch wel winnen...
brave « grote » kranten, die den door minder « gevaarlij-,
niets plannen ! Van Vlaamse zijde zwijEn inderdaad, ondanks alle verloren
na de betoging te Merksem ke » teksten, liefst in het Engen de meeste proffen in de vele talen die
« overwinningen », ondanks alle mislukspraken van «zogenaamde gels.
zij kennen. De Walen kennen er nauwekingen, winnen « wij » het toch nog wel.
weerstanders».
Door het
Daarbij dient opgemerkt te
lijks meer dan een, maar telkens zij een
We komen van zo ver terug en ten slotte
schriftelijk betekenen van het
schreeuw uitstoten (die met wetenschapzijn wij toch wel taai. Maar wie zich achDntslag heeft de N.C P.G.R. worden dat de omslag van
B.S.P.-1-mei-programma
pelijke argumentatie niet het minst te mater deze bedenkingen verschuilt om telzélf deze verdachtmaking de het
ken heeft) hebben zij een luisterend pukens weer het geschikte moment te laten
kop ingedrukt : «zogenaam- versierd was met de stoere
bliekje klaar staan. Taktisch gezien komen
den » zouden immers lid ge- beeltenis van een mijnwervoorbij gaan, verliest ooit eens alles.
ker.
de Vlamingen altijd te laat. Ze menen
weest zijn !
Want tijd heeft alleen hij, die geen tijd
De mijnwerkers exploiteren,
tijd te hebben en het geschikte ogenblik
verloren Iaat gaan. Ook niet als hij niet
tot daar toe. Maar herinnerd
is al \oorbij voordat ze wakker zijn geelk ogenblik gunstig acht ! Alleen de onworden aan de exploten van
worden. Dat ze daarna regelmatig het
vermoeibare kan de tijd vertrouwen.
een sociahstisch minister van
(lieigende kinder\uistje opsteken, behoort
Nenirod.
Binnenlandse
Zaken : nooit!
PROTESTSONG
Waaraan men eens te meer
De protestsong is « in » te- kan meten, hoe eerlijk al d a t
genwoordig. Er wordt, al dan links geprotesteer is !

TUD HEBBEN
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NIEUWS

VAIS DE

VOLKSVNIEPARLEMENTSFRAKTIES
bij de Vlaamse B R T . en bij
de Waalse R.T.B., welke de.
kostprijs was van de gastprogramma's voor het afgelopen seizoen (o.m. voor de
traditionele partijen), en op
welke wijze de raad van beheer van de B.R.T. werd samengesteld.
We zijn benieuwd hoe de
Minister deze konkrete vragen zal beantwoorden.

BOUWVAKARBEIDERS

Bouwvakarbeiders die ver
van huis dienen te werken
krijgen ongeveer 105 fr scheidingsvergoeding
per
dag,
m a a r gewoonlijk is het voor
hen onmogehjk pension te
vinden beneden de 175 fr. Senator Wim Jorissen vroeg de
minister van Tewerkstelling
en Arbeid of deze niet meende dat de scheidmgsvergoedmg diende aangepast te
worden. Tezelfdertijd vroeg
hij of het beroep van kraanbestuurders, grondschavers,
bedieners van bulldozers en
laadschoppen niet méér kan
beschermd worden. De minister antwoordde zeer vaag
en naast de kwestie dat de
scheidingsvergoeding het rezultaat is van een paritaire
overeenkomst en dit uitsluitend tot de bevoegdheid van
een paritair komitee behoort.
Het verlenen van een bekwaamheidscertifikaat
aan
de hogergenoemde beroepen
via een centrum voor beroepsopleiding is — volgens
de minister — niet mogelijk
omdat dit niet in de bevoegdheid van de centra ligt.

BLOEDGROEP
OP

Bouwvakarbeiders
ZAVENTEM

Volksvertegenwoordiger Wouters stelde de minister van
Verkeerswezen enkele vragen
over een kontrakt dat afgesloten weid met de architekten die met het ontwerpen en
de uitvoering van de luchthavengebouwen te Zaventem
belast waren. Onder de vorige
minister van Verkeerswezen
(Bertrand) werd een nieuw
kontrakt afgesloten, hoewel
bedoelde gebouwen voltooid
waren. In zijn vraag wilde Leo
Wouters meer bepaald weten
om welke reden met slechts
één architekt werd gehandeld, welke bedragen aan
erelonen werden uitbetaald of
zullen uitgekeerd worden en
of de uitgaven verantwoord
zijn op een ogenblik dat de
regering meent de uitgaven
te moeten drukken.
In het antwoord van de minister wordt toegegeven dat
een nieuw kontrakt
(maar
dan met drie architekten van

gaan vaak « niet de week » van huis. Waar vindt je voor 105 fr
pension ?

het luchthavenstation) werd
afgesloten en dat de noodzakelijkheid ervan erkend werd
door de raadgevende werkgroep. Het bedrag van de erelonen aan de architekten
werd rechtstreeks aan dhr
Wouters meegedeeld. Helemaal zuivere koffie
schijnt
het met dat kontrakt toch
met te zijn 1

OPSTELLERS
BIJ D E N . M . B . S .

Volksvertegenwoordiger Coppieters mikte in de roos toen
hij de minister van Verkeerswezen vroeg hoeveel Vlamingen en hoeveel Walen geslaagd waren in de eksamens
die op 15 november 1964
plaatsgrepen voor opstellers
bij de N.M.B.S. en hoeveel
van de geslaagden uit beide

taalgroepen in de periode tussen 16 november 1964 en 1
maart 1966 in dienst werden
gesteld. Het antwoord spreekt
voor zichzelf :
« De wedstrijd voor opsteller ingericht op 15 november
1964 leverde 148 laureaten
op : 53 franstalige en 95 nederlandstalige. Tussen de hogergenoemde periode werden
slechts 29 nederlandstalige
laureaten van bedoelde proef
in dienst gesteld, maar daarentegen 46 franstaligen s>. En
de minister voelde blijkbaar
waar het kalf gebonden was
want hij voegde er zelf aan
toe dat dit «schijnbaar onevenwicht » voortspruit
uit
het feit dat er een « cronisch
tekort aan franstalige laureaten is» terwijl er nog 66
Vlamingen op de wachtlijst
voorkomen Op een desbetreffende vraag van Maurits Coppieters zegde hij dat dit de

V.U.- wetsvoorstel voor zelfstandigen
ziekte-en invaliditeitsverzekering
De V.U.-senaat sfraktie diende een
voorstel van wet in houdende wijziging
van de regeling voor verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering
voor zelfstandigen.
De toelichting luidt als volgt :
Terwijl in het regime der ziekteverzekering voor werknemers onder andere de gepensioneerden, weduwen,
wezen en invaliden recht hebben op
alle kosteloze gezondheidszorgen is dit
tot op heden, in het regime der zelfstandigen, slechts in beperkte mate het
geval nl. in principe voor de zogezegde
grote risico's.
De indieners zijn van oordeel dat
zich voor de minstbedeelde gerechtigde zelfstandigen een gelijkstelling met
het regime der werknemers opdringt
om een einde te maken aan een niet
gerechtvaardigde diskriminatie en zij
stellen dienvolgens de volgende wetswijziging voor.

Het eigenlijke welsvooistel luidt als
volgt :
Artikel 13 van het koninklijk besluit
van 30 juli 1964, houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling
voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tot de zelfstandigen wordt
verruimd, wordt met liet volgend lid
aangevuld :
« De gepensioneerde zelfstandigen en
de weduwen bedoeld in het eerste lid,
de volle wezen bedoeld in artikel 2, zevende lid, de invaliden en werkongeschikten vermeld m artikel 16, evenals
de personen die zouden ten laste zijn
van bovenvermelde gerechtigden hebben zonder bijdragebetaling recht op
alle gezondheidszorgen bepaald voor de
werknemers voor zover hun jaarlijks
inkomen de cijfers vastgesteld voor dezelfde gerechtigden in het regime der
werknemers, niet te boven gaat ->.

behoorlijk

reden was waarom een bijkomend eksamen — uitsluitend
voor Waalse kandidaten —
werd uitgeschreven.
Het zou niet slecht zijn
eens de taaiverhoudingen bij
de N.M B.S. te gaan onderzoeken.
SPERVUUR

IDENTITEITSKAART

Niet minder dan drie ministers tegelijk werden door
kamerlid
Goemans
ondervraagd nopens de mogelijkheid om de bloedgroep te vermelden op de identiteitskaarten. De steeds talrijker wordende ernstige verkeersongevallen maken inderdaad een
bloedtransfusie
dikwijls
dringend noodzakelijk, terwijl ook om andere redenen
deze inlichting zeer nuttig
zou zijn (opname m hospitaal, algemeen geneeskundig
onderzoek, huwelijk).
Waar de Ministers van
Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zich tevreden
stelden met vage antwoorden,
heeft de Minister van Verkeerswezen de suggestie van
het V U -lid voorgelegd aan
de Hoge Raad voor de Verkeersveiligheid,
die
deze
kwestie zal onderzoeken, in
samenwerking met de beide
voormelde departementen.
De pers heeft dit initiatief
van dr. Goemans reeds ruchtbaar gemaakt.

OP DE VLAAMSE T.V.

BEVORDERING VAN
HET M U S E U M B E Z O E K

Door volksvertegenwoordiger Goemans werd een spervuur geopend op de MmisterStaatssekretaris van de Nederlandse Kuituur, met betrekking tot de toestanden in
de R.T.B.-B.R.T. Zo vroeg dr.
Goemans wat de overname
van buitenlandse programma's kost, en voor hoeveel fr
eigen stukken aan het buitenland werden overgemaakt.
Ook wenste hij te weten welke weddeschalen er bestaan

Het veralgemenen van gratis toegang tot de Rijksmusea
zou te veel geld kosten aan de
Staat. Dit antwoordde de Minister van Nederlandse Kuituur aan volksvertegenwoordiger Goemans. Zijn suggestie dat deze instellingen ook
tijdens de middaguren en 's
avonds zouden toegankelijk
zijn, zoals in het buitenland,
zal onderzocht worden samen
met de museumdirecties, zo
beloofde Van Elslande.

WIJ
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» Het Volk » is mijn lijfblad
niet, maar ik lees het regelmatig:
kwestie van mij te verblijden bij
het goede en mij te ergeren bij
het misselijke dat men er onder
de ogen krijgt. Zo wordt een zeker gemoedsevenwicht verkregen.
Vrijdag 29 april '66 schreef dr.
Michel Neirynck er zeer behartenswaardige dingen in, waarboven hij de titel plaatste « Bij de
dood van Albert Servaes » en
waarbij de redaktie, voorzichtigheidshalve, een kadertje schoof
met « Opinies ».
Het stuk is een vredelievend
man uit het hart gegrepen. De
schrijver laat er zeer persoonlijke herinneringen mede gepaard
gaan; die zijn wat meer dan een
banale captatio benevolentive, ze
zijn zeer pregnant en geven hem
recht op medezeggenschap, wanneer amnestie ter spraak komt.
Want daar gaat het ten slotte
over.
Het recente overlijden van Albert Ser\7'aes heeft de heer Neirynck tot schrijven gedrongen.
Het is altijd ter gelegenheid van
een overlijden, dat de gedachte
aan amnestie bij goedmenende
zielen opwelt. Dat is geen agitatie voeren rond doden, waaraan
de heer M. Neirynck een geweldige hekel heeft, zoals ik trouwens ook.
Maar dat artikel zou er blijkbaar niet gekomen zijn, als Servaes niet in Zwitserland gestorven was. De dood van goede
vrienden of van bekende figuren
dwingt een ogenblik tot bezinning. Was het ook zo niet met het
overlijden van Maurits Roelants?
Maar kort daarop herneemt de
mens zijn gewone rol, die vaak
meer hatelijk dan weldoend is.
Albert Servaes is in Zwitserland overleden, niet meer in volkomen ballingschap, want de
schilder was verleden jaar voor
een tijdje terug in 't vaderland.
Wat niet belet dat hij meer dan
twintig jaar op vreemde grond
heeft vertoefd. En er zijn nog zoveel anderen die buiten de grenzen leven en die graag zouden
willen terugkeren om hun laatste
levensjaren te slijten. De naam
van Wies Moens komt bij eenieder spontaan op de lippen.
Maar daar gaat het niet over.
Wel over één volzinnetje dat onder de pen van dr. M. Neirynck
aldus luidt : « Aan bepaalde meer
extremistische Vlamingen zou ik
daarom de vraag willen stellen of
het politiek goed is, en vooral of
het rechtmatig kan genoemd worden, agitatie te voeren rond doden, agitatie die wellicht — sommigen zullen zeggen noodzakelijk
— de oplossing ten gunste der Ie-
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EEN
AMNESTIEVERTOOG
venden bemoeilijkt. Een grondig
onderzoek is geboden, want het
gaat om onze verplichtingen ».
Vermits ik nu wellicht — sommigen zullen zeggen noodzakelijk
— tot de meer extremistische
Vlamingen gerekend word, wil ik
dat grondig onderzoek hier op
staande voet verrichten.
Dr. M. Neirynck pleit overtuigend voor amnestie en voert uitstekende argumenten aan, die ik
waardeer en die ik hoop wel
eens te zullen kunnen gebruiken.
Maar hoe zit het nu ? De nietextremistische Vlamingen hebben
toch nooit veel gedaan voor amr
nestie. Het waren steeds de extremistische, die aan de eersten
moesten herinneren dat er zoiets
als een amnestieprobleem in het
land bestaat. Vond « Het Volk »
het zelfs niet misplaatst dat, vóór
tien jaar, op de IJzerbedevaart
de wens voor amnestie werd uitgesproken ? Dat er ooit eens voor
amnestie te Antwerpen betoogd
werd, werd te dien tijde als niet
opportuun naar het straatnieuws
in alle niet-extremistische kranten verzonden.
Vele kranten van links, ook de
niet-extremistische
Vlaamse

kranten van linksen huize, vonden het een ploertenstreek voor
amnestie te betogen. Wat een vocabulariimi heeft dhr Jef van
Eynde niet aan de amnestie besteed ? En zijn partij kan ze
nochtans goed gebruiken ten bate
van de grootste denker die zij in
ons land heeft voortgebracht, die
geen oorlogsmisdadiger was en
die op vreemde grond moest
sterven.
De amnestiegedachte leeft bestendig in de extremistische
Vlaamse kringen. Als dhr Neirynck daar veel zou komen, zal
hem dat dadelijk opvallen. Die
gedachte moet er niet opgewarmd worden ter gelegenheid
van een overlijden, zoals nu met
Albert Servaes.
En wat te zeggen van de allerkristelijkste C.V.P. ? In de schoot
van die toch niet-extremistische
Vlaamse partij rispt de amnestiegedachte zelfs niet tot aan de oppervlakte op. Vraag even aan de
heer Houben wat hij over aranestie denkt. Weggewimpeld met een
leerstellig betoog dat zij voor de
partij niet dienstig is, want te
extremistisch-Vlaams van oorsprong.
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WETSVOORSTEL.

ONEERLIJKE KONKURRENTIE

I
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De V.U.-senaatsfraktie deed volgend
voorstel van wet, houdende aanvulling
van het koninklijk besluit van 23 december 1934 tot bescherming van de
voortbrengers, handelaars en verbruikers tegen zekere handelwijzen strekkende tot het verdraaien van de normale voorwaarden der mededinging.
De toelichting luidt als volgt :
Reeds in het verslag aan de Koning
betrekkelijk het voormeld koninklijk
besluit van 23 december 1934 werd de
vraag gesteld of de daad zelf van oneerlijke mededinging tot een misdrijf
moest worden gemaakt.
Ze werd ontkennend beantwoord.
Het scheen doelmatiger de daad van
oneerlijke mededinging ten spoedigste
te doen ophouden door het instellen
van de door voornoemd koninklijk besluit voorziene speciale rechtsvorde-

ring, die ieders belangen beter zou beschermen dan wel een strafvervolging.
Het blijkt thans dat gezegde speciale
rechtsvordering niet altijd zo doelmatig is als werd verwacht.
Immers, de belanghebbende moet
het bewijs der handelingen van oneerlijke mededinging leveren.
Gelet op de aard der handeling wordt
dit bewijs zeer moeilijk geleverd. Een
eventueel door de voorzitter der rechtbank van koophandel toegestaan getuigenverhoor zou slechts kunnen
plaats hebben meerdere maanden na
de feiten.
Door van de handeling van oneerlijke mededinging een misdrijf te maken
zouden de belanghebbenden veel doelmatiger beschermd zijn.
Tijdens het op hun klacht ingesteld
gerechtelijk onderzoek zouden de be-

Waren het de extremistische
Vlamingen niet die vroegen prof.
Daels te laten terugkeren ? De
niet-extremistische zouden er
zelfs niet aan gedacht hebben.
Het is omdat de eersten de zweep
leggen op de rug van de tweeden, dat er iets geschiedt. Zijn
het weer de extremistische Vlamingen niet, die zich sinds jaren
inspannen om Wies Moens te laten terugkeren ? De niet-extremistische sliepen, en slapen nog op
hun twee oren.
En waren het extremistische
Vlamingen die in 1949 verklaarden « nooit », wanneer Pius XII
amnestie vroeg voor alle tijdens
de oorlog gepleegde deljkten ?
Agitatie bespoedigt de oplosing
van de Vlaamse problemen, en
amnestie is er zo een.
Een droeve vaststelling is niet
dat in ons land nog nooit een
Vlaams probleem zonder agitatie
werd opgelost : Bormsverkiezing
met daaropvolgende amnestie,
vernederlandsing van Gent, vernederlandsing
van
Leuven,
Zwartberg, Vlaamse sermoenen
te Antwerpen en aan de kust, en
nu weer Leuven.
Koningen en ministers, bankiers en bisschoppen hebben
nooit spontaan aan Vlaamse
rechtseisen toegegeven, altijd
wanneer agitatie hun het vuur
aan de schenen legde. Daarvoor
zijn ze gevoelig, daarvan zijn ze
bang.
Agitatie rond doden. Is het politiek goed ? In de huidige stand
van de Vlaamse strijd moet het
wel, want de doden roepen luid
tot de levenden die het anders
nooit zouden horen!
Dat die agitatie de oplossingen
ten gunste van de levenden bemoeilijkt : dhr M. Neirinck gelooft het zelf niet, vermits hij
een lans breekt voor de levende
Wies Moens, ter gelegenheid van
het overlijden van Albert Servaes
in Zwitserland. Dat overlijden
noopte hem de levenden op him
plicht te wijzen. Het is geen luidruchtige agitatie, maar dat overlijden was er weer de aanleiding
toe op de spijker te hameren.
Zal België nog tal van verdienstelijke staatsburgers buiten zijn
grenzen laten sterven ? Misschien
wel. Het zal dan telkens de gelegenheid zijn voor de heer Neirynck, of voor anderen, terug te
komen op de aktie die zij voeren en die in de niet-extremistische parochie als agitatie zal gedoodverfd worden.
Laten wij ons toch niet blootstellen aan die vogelverschrikker,
die agitatie rond de doden heet.
De levenden moeten dringend geholpen worden, door extremisten
en door niet-extremisten.
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trokkenen en getuigen zeer kort na de
feiten worden ondervraagd en zodoende het bewijsmateriaal worden verzameld.
Het zou bovendien een preventieve
invloed uitoefenen door de vrees voor
de correctionele rechtbank te moeten
verschijnen en tot een belangrijke
geldboete, eventueel gevangenisstraf
en schadevergoeding te worden veroordeeld, terwijl de voorzitter van de
rechtb2ink van koophandel alleen het
ophouden van de handeling kan bevelen, met eventuele aanplakking van het
vonnis en/of bekendmaking in de pers.
Het wetsvoorstel
gesteld :

werd als volgt op-

Eerste artikel.
Het volgende artikel Ibis wordt ingelast in het koninklijk besluit van 23
december 1934 tot bescherming van de
voortbrengers, handelaars en verbruikers tegen zekere handelwijzen strekkende tot het verdraaien van de normale voorwaarden der mededinging :

IIIIIIHIIIIliB

«Artikel Ibis. — Hij die, door een
handeling strijdig met de eerlijke gebruiken inzake handel of nijverheid,
aan zijn mededingers of aan een onder
hen, een gedeelte van hun kliënteel
ontneemt of tracht te ontnemen, hun
krediet aantast of tracht aan te tasten, of meer algemeen, hun konkurrentievermogen aantast of tracht aan
te tasten, zal gestraft worden met een
geldboete van 100 tot 10.000 frank.
«Bij herhaling wordt de geldboete
verdubbeld en mag een gevangenisstraf
van 8 dagen tot 3 maand uitgesproken
worden.
«Vervolging en veroordeling kan
slechts plaats hebben op klacht van de
belanghebbende of van een onder hen,
of van een beroepsvereniging, hebbende de rechtspersoonlijkheid, waarvan
ze deel uitmaken ».
Artikel twee.
In artikel 4, alinea 1 van hetzelfde
koninklijk besluit worden de woorden
« honderd » en « tien duizend » vervangen respektievelijk door « tweehonderd » en « twintig duizend ».

dev^^ereld
Verleden week moesten we ons overzicht over de houding van de Franse oppositie ten opzichte van het NATO-probleem dat door generaal de Gaulle gesteld
werd, besluiten met de vaststelling dat die oppositie voor de zoveelste keer haar
kansen niet heeft gegrepen. Dat zij voor de zoveelste keer duidelijk heeft gemaakt
dat de kansen op een herstrukturering van de politieke frakties nog gering zijn.
In het jongste week-end werd daarenboven nog eens duidelijk bewezen dat de
Franse oppositie niet de krachten in zich verenigt om tot een machtig blok uit
te groeien, laat staan om tot het evenbeeld te worden van de in de politieke literatuur zozeer hooggeschatte Britse oppositie.
Dezelfde Mitterand die, zoals wij verleden week zegden, zwak was gebleven tijdens het debat over de NATO-politiek waarbij de Gaulle de kleinste oppositie
tegen zich kreeg die hij ooit in een stemming heeft gehad, diezelfde Mitterand
heeft nu bij de vorming van een « tegen-regering », naar Angelsaksisch voorbeeld,
moeten leren hoe broos zijn konceptie nog is.
En het was weer eens de kommunistische partij die tegendraads liep.

een
minderheid

hebben, want Hirsch was in 1946 adjunkt van Jean Monnet bij het Commissariat du Plan, waarvan hij in '52
kommissaris-generaal werd en dat hij
verliet in 1959 om voorzitter te worden van de Commissie van de Euratom.
Ekonomische zaken en financiële za^
ken zullen in het oog gehouden worden door Ludovic Tron, een aan Defferre's nationale komitee « Horizon
80» verwante ex-administrateur, die
een bekend auteur is van twee antigaullistische boeken; « Metamorphoses de la France» (1961) en «Opposition a sa majesté » (1964).

In Engeland is het feitelijk tweepartijensysteem een traditie. In de Verenigde Staten zou een «tegen-regering » mogelijk zijn, alhoewel ze daar
eigenlijk nooit is voorgekomen.
Mitterand is echter in zijn oppositie onmiddellijk op een enorme oppositie gestoten, want in feite vertegenwoordigt zijn « rgering » slechts een
minderheid in de minderheid. Misschien 20 t.h. van de oppositie kan
tot de rangen van Mitterand's koalitie gerekend worden, riposteerde het
kommunistische blad « L'Humanité »
onmiddellijk.
Het is inderdaad juist wat Etienne
Fajon schreef : « Wanneer Mitterand
veel meer stemmen heeft gekregen
dan 20 t.h. in de presidentsverkiezingen, is dit als kandidaat van de vereniging van al de linkse partijen.
Maar zijn kontra-regering heeft niets
te zien met deze unie van links. Deze
kontra-regering is samengesteld buiten alle diskussie om en zonder akkoord van de kommunistische partij.
Uit deze kontra-regering
spreekt
slechts het beeld van zijn Federation
Démocrate Socialiste... »
Naast het probleem van deze versplinterde struktuur van de Franse
oppositie stelt het maken van een tegen-regering een eis die verder gaat
dan de louter vormelijke problemen.
Met andere woorden : het formeren
van een regering die representatief
is voor de oppositie hoeft niet per se
gebonden te zijn aan het bestaan van
één partij. Zij kan ook voortkomen
uit 'n struktuur van verschillende partijen, op voorwaarde dat deze homo-

opbouwend werk. Zij over-doet h e t
werk van de echte regering. Dit is een
fundamenteel probleem.
Men kan moeilijk zeggen dat d a a r
in Frankrijk zelfs het begin van aanwezig is.
De fundamentele kritiek die geleverd werd op de poging van Mitterand is nu precies dat hij praktisch
in het euvel hervallen is van de vroegere Franse politiek van vóór de
Gaulle. Mitterand heeft zich verplicht gezien, de groten van zijn
groep en van de socialisten in zijn
regeringsformatie op te nemen. En
wanneer men ziet wat het resultaat
is, dan kan men bijna niet anders
zeggen dan dat hij groten van vroeger — dus van
gekompromitteerde
regeringen uit de IVe republiek —•
heeft genomen. En daarmee verviel
hij praktisch weer in de doseringspolitiek van vroeger. Vijf van de zeven
« tegen-ministers » behoorden inderdaad tot regeringen van de IVe republiek. Vijf ervan zijn ook ex-minister
uit het kabinet van Guy Mollet, die
de Algerijnse oorlog geleid heeft. Het
zijn bijna allemaal
parlementairen
en dan nog meestal oude.
Maar aan de andere kant kon Mitterand geen jonge « technici » nemen,
want dan zou hij meteen op de weerstand van de grote partijleiders gestoten zijn. Zijn poging zou ook aan
publicitaire waarde ingeboet hebben,
als hij dat zou gedaan hebben.
Het voornaamste van Mitterand's
poging ligt wellicht precies op het
publicitaire niveau van deze stunt.
Indertijd was de lancering van

van

de
minderheid
De kommunisten hebben de vorming van een « tegen-regering » hevig bekritiseerd. Vele andere frakties
van de oppositie trouwens ook. Mitterand heeft tot nu toe slechts de
grote lijnen van dit « shadowcabmet»
en de voornaamste «tegenministers>
aangeduid :
1. Het « tegen-ministerie » van buitenlandse zaken en defensie zal door
Guy Mollet gevoerd worden.
Dit is natuurhjk een van de voornaamste struikelblokken voor de medewerking van kommunistische zijde:
d a t de buitenlandse politiek in de
oppositie door de socialisten bepaald
wordt.
2. Opvoeding en kuituur zullen ter
hand genomen worden door René Billères, een man die gediend heeft onder Mendès-France en minister van
opvoeding was in de regering van Guy
Mollet, Bourges-Maunoury en Felix
Gayillard, dus van 1956 tot 1958. Billères is nu sedert november jl. voorzitter van de radikale partij, in opvolging van Maurice Faure.
3. Sociale en administratieve problemen zullen door Gaston Defferre
verdedigd worden. Dat schijnt logisch te zijn, want Defferre heeft zich
als burgemeester van Marseille ontpopt vooral als een administratief en
sociaal organisator en hij is ook ten
tijde van zijn « lancering » als dé socialistische kandidaat voor het Franse presidentschap vooral als sociaal
organisator naar voren gekomen.
4. Het ekonomisch plan zal ter hand
genomen worden door Etienne Hirsch
en ook hier schijnt Mitterand een
formidabele kandidaat gevonden te

Drie leden van het « schaduwkabinet
6. Rechten van de mens en burgerrechten zullen bestudeerd worden
vanuit een socialistische oppositiehoek door Michel Soulié, een ex-journalist die vice-president is van de radikale partij, doch die indertijd zeer
Gaston Defferre-gezind was maar die
toen hij in 1957 staatssekretaris was
in het kabinet van Bourges-Maunoury,
vele keren het kommunistische blad
« L'Humanité » in beslag deed nemen,
o.a. toen het de klacht publiceerde
van de bekende journalist Henri Allegg, direkteur van Alger Republicain,
over de folteringen in Algerié.
Mitterand is er zeker in geslaagd
een zeer kompetente équipe naar voren te brengen. Het is de eerste keer
dat een dergelijke « tegen-regering »
in Frankrijk formeel en openlijk gevormd wordt, alhoewel er reeds verschillende keren sedert jaren in de
oppositie gesproken was over het vormen van een dergelijk schaduwkabinet.
De idee was altijd gewaagd. Want
precies in Frankrijk, waar de politiek
sedert eeuwen in frakties is uiteengevallen, is het bijzonder moeilijk om
een politieke struktuur ingang te doen
vinden die juist berust op de gevestigde scheiding van een « regerende »
partij en een «opposerende» partij,
die praktisch van gelijk gewicht zijn.

»; v.l.n.r. : Guy Mollet, Frangois Mittera nd en René

geen zijn. Dat is een kwestie van
vorm.
Maar het formeren van een tegenregering veronderstelt ook dat deze
als zodanig in het politieke spel geïnstitutionaliseerd wordt. In Engeland heeft de tegen-regering een formele erkenning, waarvan de tekens
te zien zijn in het parlement. De tegen-premier wordt zelfs in zekere gevallen gekonsulteerd als zodanig. Hij
wordt geïnformeerd. De tegen-regering m Engeland doet konstruktief,

Billeres.

« Mr. X » — Gaston Defferre — een
publicitaire onderneming van grote
allure. Men zou kunnen zeggen dat
het durven naar voren brengen van
een politieke struktuur die haar uitzonderlij kheid bewezen heeft
in
Groot-Brittannië, de bakermat van de
demokratische fair-play, een publicitaire stunt is van grote allure. Maar
of zij ooit werkelijk politieke kracht
zal hebben in Frankrijk, is zeer de
vraag.
E.H.M,

(leze week in de wereld
Ainetikanen houden wilde schietpatti] in de sltalen van Saigon, nadat een
Vietkongbomaanslag plaats greep.
De Biils-Rliodesische besprekingen zijn te Londen in het grootste geheim begonnen.
De Chinezen laten een termonukleaire bom ontploffen. Vooi het eerste sinds
lange tijd verschijnt Mao Tse Toeng terug in het openbaar.
De laad dei Zes beieikle te Biussel een akkoord ovei de landbouwvraagstukken.
Fiat zal m de Sovjet-Unie eeri grote autofabtiek bouwen. De Russen gaven
de voorkeur aan de Italiaanse firma boven de genatiotializeerde Franse Renault-fabrieken.

Wü

n:
van de wereld door het komrnunisme. En een dergelijke
bijverdienste wordt ook niet
versmaad door de «principiële tegenstanders van h e t
onmenselijke kommunisme >,

SLAVENHANDEL
IN AFRIKA
Op een recent onderzoeic
van de Verenigde Naties over
de slavernij antwoordden 14
Afrikaanse landen niet en
vele andere enkel ontwijkend.
Heel waarschijnlijk niet zon.
der reden ! Vorige week immers brak een schandaal los
in Kenya en Tanzania door
de ontdekking van een bende
slavendrijvers. Achtenveertig
jongens tussen zeven en zestien jaar oud werden door de
politie bevrijd en in NoordTanzania zoekt de politie nog
altijd naar een tweehonderdtal andere « vermisten ».
Jongens van zeven jaar die
opgesloten worden en twaalf
tot veertien uren per dag
moeten werken — als dat

BIJVERDIENSTE II

Een nuchtere Nederlander boog zich over de Amerikaanse projecten voor maahvoertuigen en
zag er wet muziek in : hij bouwde een landbouw tractor die zich zowel te water als te land kan
verplaatsen bij middel van twee reusachtige wo rnischroeven die de wielen en de vlotters vervangen. Proeven fnet dit science fictio)i-tuig werden verricht o.a. in 't verdronken land van Saeftinge.
geen slavernij is ! En toch
géén titel in uw krant. Geen
internationaal
schandaal !
Ook niet over de geringe
straffen die voor dergelijke
slavenhandelaars
voorzien
zijn.

TICH TRI KWANG
Het begint nu langzamerhand
tot gans de
Amerikaanse
openbare opinie door te dringen dat de V.S. in Zuid-Vietnam
alles behalve populair zijn en dat de G. I.'s door de
bevolking, in zcier naam en voor wier vrijheid zij heten de oorlog in
Zuid-Oost-Azië
te voeren, met een zeer scheef oog
bekeken
worden. Tegelijkerlijd
met liet besef van
deze groeiende
impopulariteit
heeft zich
aan de Amerikaanse
burger en
krantenlezer steeds vaker een naam opgedrongen
:
Tich Tri Kirang. Men weet nu zo langzamerhand van New-York
tot San
Francisco
dat de Diems en de Ky's tenslotte niets anders zijn dan zet bazen van Washington,
uiterst zu'akke politieke
figuren wier
macht
niet verder strekt dan de stadsgrens
van
Saigon (en dan nog.') en wier dagen als
bewindsman
geleld zijn van zodra zij ook
maar één enkel ogenblik
de
Amerikaanse
stemt moeten ontberen
of — zoals in het
geval Dicin — te Washington
niet meer gewild zijn.
Tussen de min of meer
onbeduidende
poesjenellen
te Saigon
enerzijds
en de
Noord-Vietnamese
leider Ho Sji Min anderzijds is er in Vietnam een derde macht; ze
wordt belichaamd
door
de
bceddistische
monnik Tick Tri
Kwang.
Tri Kwang is een geheimzinnige
figuur.
Door de enen wordt hij vereerd en gevolgd
als een spiritueel leider met
uitzonderlijke
intellektuele
en morele eigenschappen;
anderen beweren eenvoudig
dat hi f-een
handig agent van de Noordvietnamese
kommunisten is, de man die door Ho Sji Min gebruikt wordt als paard van Troje in de
Amerikaanse
vesting.
Over zijn verleden is betrekkelijk
weinig
gexretrn. Tri Kwnng werd op 31 december
1923 (zo wordt althans, X'ermoed)
geboren
in een streek, die nu tot
Noord-Vlelnam
behoort. Op 13 jarige teejtijd trad hij binnen in het bocddistenkloosler
Boa
(hioc.
Dat was tn de dagen van de Vraiise overheersing; in het anti f rans verzet werd een
belangrijke
rol gespeeld door de
hoeddistische
kloostergemeensr happen. De jat en
van het verdoken en latei het open
veizet
tegen de fransen
waren voor Tri
Kwana
tevens de vormingsjaien
: de jonge
monnik
irerd een overtuigd nationalist.
Zipi nationalisme stoelde sterk op zijn
godsdienstige
ovrrtnignig
: boeddisme
en
nationalisme
zijn voor Tri KuHing praktisch
sinoniemen.
Ten tifde van de strijd tegen de Fiansen
steunde Tick Trt Kjrang, zoals zoi'ete Htetkommitnistisrhe
nationalisten,
het
hevrijdingsjront
van Ho Sji Min, die — xiergeten we het niet! — jarenlang
gemiliteerd
had in nationalistische
kringen
vooraleer
hij zichzelf en de Vietnamese
onafhankelijkheidsstrijd
bond
aan de wagen
van het
komrnunisme.
Een broeder
van Tick
Trt
Ktrang behoort tot de topambtenaren
van
het regime te Hanoi. Het ligt dus zowat
voor de hand dat de vijanden van de boeddistische leider hem voor een verkapte
kommunist verslijten;
de Amerikanen
echter,
die in steeds grotere mate rekening
moeten
houden
met de invloed van Tri
Kwang,

hoeden er zich zorgvuldig
voor om deze
— overigens onjuiste — beschuldiging
tot
de hunne te
maken.
Het is duidelijk,
dat de monnik de Amekanen haat, zoals hij trouwens iedere Westerse invloed
en overheersing
haat. Hij
heeft al vaker verklaard, dat hij zijn land
tril bevrijden én van de oorlog én van het
komrnunisme
en van de vreemdelingen.
Een
dode Vietkong is voor hem, principiële
nationalist, in de eerste plaats niet een mannetje minder aan de andere kant, maar een
verlies voor gans Vietnam : een dode volksgenoot.
De invloed van Tri Kwang is steeds in
stijgende
lijn gegaan. Hij was destijds
de
grote man in de strijd tegen Diem en hij
du'ong de Amerikanen
, Diem (op een overigens schandalige luijze) uil de weg te ruimen.
Het u'as onder zijn geestelijk
gezag
dal de boeddislische
bonzen
zich in de
straten van Saigon
publiek
verbrandden.
Hij is de jongste
maanden
de
drijvende
kracht geweest in de kampanje
tegen
Ky,
die voorlopig geëindigd
is met de toezegging van vrije verkiezingen.
Wanneer
deze
belofte ook werkelijk
gehonoreerd
U'ordt
straks en icanneer — vermoedelijk
volgend
jaar — de Zuid-V ietnamezen
naar
de
stembus gaan, zal waarschijnlijk
blijken dat
het boeddistisch
nationalistisch
front van
Tri Kwang de enige georganizeerde
politieke macht is naast het
Bevrijdingsfront
der Vietkongs
(dat natuurlijk
niet de kans
zal krijgen om deel te nemen aan de verkiezingen).
Het ligt in de lijn der verwachtingen dal vanop dat oge7iblik alleen nog
een regering te Saigon mogelijk
zal zijn,
die de goedkeuring
wegdraagt
van Tri
Kzcang.

BIJVERDIENSTE I
Vorig jaar kocht de Chinese
volksrepubliek in Kanada alleen al voor 7.500.000 ton
graan. Dat bracht de Kanadezen een 500.000.000 dollars
op. Dergelijke cijfers komen
niet voor in de grootsprakerige « preken » van de redders

Het kontrakt voor de bouw
van een Fiat-autofabriek in
de Sovjetunie zal wel een
wrange smaak laten in de
mond van de Gaulle die toch
alles doet om in Moskou de
gegeerde vriend te worden.
De Franse industrie zou een
dergelijke reuzebestelling ook
beslist niet afwijzen. De ironie wordt nog groter als h e t
waar is dat de Fiat-fabrieken
te Milaan, waar trouwens
heel behoorlijke sociale toestanden heersen, ten dele eigendom zouden zijn van het
Vatikaan... De kommunisten
die,
financieel althans, de
katolieke Kerk steunen !.

DE GAULLE
In tegenstelling met waC
men zou denken is men in h e t
Kremlin niet onverdeeld gelukkig met de Gaulle's afwijzende houding tegenover de
Navo. De Russen vrezen, d a t
daardoor de Duitse invloed in
de Noord - Atlantische Verdragsorganizatie zal groeien
en dat een Duits-Amerikaans
nucleair partnerschap waarschijnlijker is geworden.
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Wat zal er op dat ogenblik
gebeuren ?
Gaat de boeddistische
heerser dan
openlijk
de komrnunislische
kaart spelen en de Amerikanen verzoeken,
het land
te verlaten ?
Het is nauxcelijks denkbaar. Tri Kwang wil
niet wat de Amerikanen
willen; hij wil echter evenmin
wat Hanoi verlangt.
Hij zal
alles in het werk stellen om te trachten,
tussen .4merihanen
en kommunisten
door een
eigen weg te beivandeten.
Hij is er vast van
overliiiird dat een vernieuwd
en sociaal-georiënteerd
boeddisme
met
nationalistische
stempel in staat zal zijn, het
kommunisme
te « vreten •» : « Boedda werd meer dan
500 jaar voor Kristus geboren en de Vietkniii^ IS pas tztintig jaar oud T>.
We menen
dat Tri Kwang zich
vergist.
Hem en de zijnen zal noch de tijd noch de
gelegenheid
geboden worden om te bewijzen dat hun spirituele
revolutie
superieur
is aan het mat htsargument.
In de grote omwenteling
waarvan
het grootste
deel van
Azië ten prooi is gevallen, ts er geen plaats
voor de ojn<attingen van Tri Kwang. Als de
geldigheid van zijn teorieën ooit zou bewezen worden, dan zal het zéér lans. na zijn
dood
zijn.
Hij ts er echter niet de man naar om zo
lang te waciiten !
A.N.

Tovano.

^

Verleden zondag werd te Vaucotileiirs in Frankrijk door de minister van de Strijdkrachten
een nieuw standbeeld van Jeanne
d'Arc ingehuldigd.
Zo heel nieuw is het standbeeld
dan echter
ook weer niet; tot een paar jaar geleden stond het in Algiers,
waar het de plaats moest ruimen nadat Algerije
onafhankelijk
werd. Een standbeeld-met-een-verleden
dus.
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UIT DE ARCHIEVEN VAN
(Vervolg van vorige week)
De rebellen vielen de Britten aan in
O'Connell Street. Britse veisterkingeii
kwamen tian uit Curragh Camp en gingen ten aanval over tegen Ierse posten
in Zuid Dublin, 's Anderendaags groepeerden de Engelsen hun aanvallen, gesteund door inmiddels uit Athlone aangekomen artillerie, op het zuiden der
stad.
's Woensdags brandden de Ieren Linenhall Barracks uit en namen een klein
garnizoen gevangen. Nu vielen de Britten aan vanuit O'Connell Street, met
zwaar machinegeweervuur. Drie joernalisten, die buiten elke strijdverrichting
stonden, werden door een Brits officier
zonder vorm van proces neergeschoten.
Er werden versterkingen aangevoerd
vanuit Engeland : zij werden met zware
verliezen teruggeslagen bij Lansdowne
Road. Zeven leien hielden gedurende
negen uren stand bij Mount Street Bridge : drie werden gedood, de vier overige
konden ontsnappen O p donderdag 27
april was de positie voor de rebellen
reeds moeilijk geworden : tussen het
hoofdkwartier en de andere posten waren de verbindingen verbioken. H e t
Postgebouw werd met zwaar artilleriev u u r en brandbommen bestookt. Heel
de O'Connellstreet en de aanpalende

's Zaterdags zijn de meeste posten omsingeld. Dublin b r a n d t op vele plaatsen. Het hoofdkwartier is geïsoleerd en
rond Connoly's baar vergaderen de leden der voorlopige regering. Nog kontroleren de Volunteers de O'Connellstreet, maar het kordon der Britten rond
de oproerige stad wordt dichter en dichter. Er word geschoten op al wat beweegt : vluchtende burgers die h u n
brandende huizen verlaten worden neergemaaid, krijgsgevangen rebellen afgemaakt. Het komraando is afgesloten van
de verscheidene posten, die nog stand
h o u d e n : de laatste van allen De Valera. De toestand is hopeloos.
De hoofdmacht der rebellen in Moore
Street had zich van huis tot huis verder
gewerkt, door de muren heen, in de richting van Great Britain Street. Men wou
een verbinding tot stand brengen met
k o m m a n d a n t Daly in Four Courts.
Men wilde een patroelje voorop/enden, die een afleidingsmaneuver moest
uitvoeien. Reeds waren Mac Loughlin
en Mac Dermott via de doorbroken wanden der huizen bij Sackville Lane geraakt, toen zij bevel kregen om te keren.
Pearse had gezien hoe de eigenaar van
een café in Moore Street, wiens huis in
brand stond, naar buiten was gegaan
met een witte vlag, gevolgd door zijn
viouw en dochter Ze werden ongenadig

mui

^m^'-f* "
Zo zag het HK der rebellen

er uit na het staken

hagel van kogels tegen de muren. Daaro p volgde een stilte, tijdens dewelke
men de vlag terug buiten stak. Er werd
niet meer gevuurd. Miss O'Farell ging
naar buiten met h a a r rode-kruis vlag.
Men riep haar vanaf de barrikade toe,
vooruit te komen Zij werd bij de Britse
kolonel gebracht, die generaal Lowe
verwittigde. Miss O'Farell werd bij de
generaal gebracht, die onvoorwaardelijke overgave als enige konditie vooropstelde. N a d a t zij diens voorvvaarJe
aan Pearse had medegedeeld en teruggekeerd was naar de generaal met de

AASVUUR IN DUBLIN
wijken stonden in de rode gloed der vele
branden. Connoly werd ernstig gewond
doch bleef op een baar liggend het bevel verder voeren. Het gerechtshof, door
het eerste bataljon bezet, werd eveneens
met artillerie en gepansterde wagens
aangevallen. Hevige gevechten grepen
plaats bij de Mount Street Bridge waar
De Valera's bataljon lag : de Britten leden er de zwaarste verliezen van de hele
week.
De opstand, die eerst lakoniek als een
onbeduidende revolte was afgeschilderd,
wordt nu door de Biitten ernstig genomen. Ook de pers in het buitenland
hecht er belang aan en ziet de ernst ervan in De Ieren weten, dat zij het niet
halen kunnen tegen de overmacht. Maar
ZIJ weten ook, dat met elke dag dat de
strijd langer d u u r t , elk bataljon dat tegen hen wordt ingezet, elk huis dat in
brand geschoten wordt, iedeie dode die
valt, de betekenis van deze opstand zal
groeien — tot hij als een roodgloeiend
fanaal over het land zal oprijzen.

door de soldaten neergemaaid Hij vroeg
Mac Loughlin of h u n aftocht, dooilieen
een dichtbevolkte wijk geen burgers in
gevaar zou brengen en slachtoffers onder
de bevolking veroorzaken. T o e n Mac
Loughlin bevestigend antwoordde, zei
Pearse ; <( I n dat geval zullen wij bevel
geven tot een staakt het vuren... ». Dit
bracht diepe verslagenheid zowel bij
Mac Loughlin als bij Clarke, lid van d e '
voorlopige regering « We hadden misschien toch je plan moeten uitvoeren »
opperde Clarke... Dan zwegen allen : alleen het gekreun van de gewonde soldaat die bij hen was verbrak de stilte.
Boven de haard in het huis nr 16 waar
zij hun kwartier hadden, hing een portret van Robert Emmett, met daaronder
de tekst : « Dat niemand mijn grafschrift schrijve totdat mijn land zijn
plaats inneemt ».
Pearse vioeg Mac Dermott of leman 1
een witte vlag wou nitken 1'^ n 7i| die
buiten staken, heel vooiziclitig, sloci een

voorwaarden der r e p u b h k e i n e n en na
dat de Brit nogmaals de onvoorwaardelijke overgave had geèist, trad Pearse
met haar naar buiten en werd naar brigadegeneraal Lowe gebracht. H e t was
halfdrie in de namiddag, op zaterdag 29
april. O m 3 uur 45 tekende Peaise de
orders voor de andere k o m m a n d a n t e n
om de wapens neer te leggen.
H e t republikeinse leger kapituleerde.
Weerloos werd het nu de prooi van een
ongenadig tegenstrever, die geen pardon
kent noch medelijden met de verslagene
en die het Vae Victis in de plaats van
het fair-play heeft gesteld.
(Een der brutaalsten bij het in ontvangst nemen der overgave, de kapitein
Lea Wilson, werd drie jaar later door
Michael Collins neergeschoten tijdens
de Black and T a n kampagne tegen de
Ieren).
's Zon'lags voormidda^s marsjeerde
het aiiUZt hge lcgi.iLje, dat het hoogmoe-

De LngeKen. die geen rebellie k u n n e n
dulden in volle ooilogstijd en die reeds
van in de Boerenoorlog weten hoe met
<i opstandelingen n om te springen, zenden generaal Maxwell «aar Dublin.
Waniieci hij 's vrijdags aankomt iii de
stad. m de vroege ochtenduren, lijkt het
of hij begeeft zich in een heksenketel.
Tegen de nog donkere hemel waaien d e
felrode vlammen en in de weerschijn
der branden rij/en de puinen der huisgevels spookachtig en dreigend. « Bloedige » iMaxwell zal men de Britse generaal noemen na de opstand
Dezelfde vrijdag wordt de aanval o p
het postgebouw met alle hevigheid
voortgezet De vooigevel brandt en het
garnizoen trekt zich terug naar de achterzijde van het gebouw. Als heel het
gebouw in vlammen opgaat, trekt het
garnizoen omstreeks 8 uur s avonds tel u g naar Henry Street. Vandaar breekt
men door de Britse linies heen naar
Moore Stieet, waar de voorlopige regering bi)eenkomt. Bij die doorbraak sneuvelt O R a h i l l y .

O'Connell-bridge

na de

opstand.

van de

strijd.

dige Albion had getiotseerd, door Sackville Street. De wijze waarop de bevolking hen onthaalde was allesbehalve
s>mpathiek : zij werden uitgejouwd, met
stenen bekogeld en gescholden voor verraders I Die naam : het is de naam die
de laffe ontrouwen in ieder u u r der geschiedenis naar de trouwsten der trouwen hebben gegooid, zei Verschaeve.
T o e n de Valera zich overgaf in M o u n t
Street, riep hij naar de nieuwsgierigen :
« I n d i e n jullie maar eens buiten gekomen waart, al was het met messen en
vorken ! ».
Duizend driehonderd eenenvijftig doden en zwaargekwetsten, honderd negenenzeventig vernielde gebouwen en een
schade van tweeëneenhalf miljoen p o n J
sterling — toenmalige waarde ! — was
de officiële balans van deze opstand. Er
was echter ook een andere zijde. Vooreerst kreeg het Engelse prestige een flinke deuk, o.m. in de Verenigde Staten
met zijn vele Iers-Amerikanen. Maxwell
kende geen pardon voor de rebellen,
m a a r vergat dat hij daardoor juist een
rebellie die door de massa grotendeels
afgewezen werd, nu bij diezelfde massa
sympathiek maakte en dat elke repressie tenslotten bij de massa als iets hatelijks wordt aangevoeld — uitzondering
gemaakt natuurlijk voor de beroepshyena's die ook wij in ons land kennen !
Een paar dagen na de kapitulatie
reeds werd met de executie der leiders
begonnen : o p 3 mei Pearse, Clarke
en Macdonagh, op 4 mei Plunkett, Daly, Patrick Pearse's broeder Willie en
O ' H a n r a h a n , op 5 mei J o h n Mac Bride,
vader van de latere Minister van Buitenlandse Zaken in de regering De Valera. Connoly werd o p 12 mei neergeschoten : men moest hem, zoals Borms,
naar de executiepaal dragen ! Casement
werd berecht in Londen alwaar hij werd
opgehangen op 3 augustus 1916. Van de
leidende figuren ontsnapten slechts de
Valera en gravin Maikiewicz aan de executie : de eerste omwille van zijn Amerikaans staatsburgerschap, de tweede
o m d a t ze een vrouw was. Deze gravin,
geboren Gore Booth, was met een Poolse giaaf gehuwd die /ij in Parijs had le;n kennen toen ze daar studeerde. Haar
oodstraf werd in levenslang omgezet :
1 1917 was ze vrij en in 1918 de eerste
rouw in het Brits parlement '
Wij hebben in deze schets ons aan de
I ;iten gehouden : politieke konklusies
1 iten wij aan de lezer over, evenals het
ekken van parallelen met onze eigen
rijd. O p één zaak moeten wij echter
e nadruk leggen : de smaad en de hoon
vei de « extiemisten » uitgestort is een
srschijnsel dat zich in elke volksstrijd
aordoet : bij ons zoals in Ierland. H e t
jn echter deze extremisten, diegenen
lie niet betekenden, die Ierland vrij
1 ebben gemaakt — en niet de Ierse
Party » in het Britse pailement. H e t
jn de Pearses en de Boimsen die h u n
alk vrijvechten, niet de Redmonds en
e Van Cauwelaerts. Dat is de les van
I ;rland voor Vlaanderen. Dat is de les
van de « Easter Rising » I

J.D.
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EEN WEERSTANDER
TE MERKSEM

« Kom eens praten n^, had hij ons gezegd na die beruchte zondag te Meihsem. Wij
waren wel een tikje nieuwsgierig naar de persoonlijkheid
van de man die we j'n
dit gesprek nader zouden leren
kennen.
Want Alois Verbist, de weerstander die in het nieuws gekomen was door zijn deelname aan de Bormsherdenking
te Merksem, was voor ons een onbekende. Toen we
een zaterdagvoormiddag
aanbelden te Kontich, waren we onmiddellijk
thuis bij
deze rondborstige Sinjoor en na vijf minuten gesprek waren we helemaal
ingenomen door zijn openhartige
natuur.
Alois Verbist nam geen blad voor de mond bij het beoordelen van mensen en
toestanden, bi] het afschilderen van de politieke situatie anno 1966, in een spontane kleurrijke en krachtige taal.
Diezelfde spontaneïteit
heeft hem vroeger blijkbaar eveneens gedreven. En uvroeger», zijn weerstander-zijn,
intrigeerde ons fel. De franstalige bladen waren in hun
verbauwereerdheid
over de deelname van mensen als Verbist, Aretz en Van Essche
maar lekker gaan roddelen over « zogezegde » weerstanders. « Le Soir » schreef
zelfs, dat na de bevrijding « soms ten onrechte » weeislandserkenningen
waren
uitgereikt.

O n onze vragen kregen we niet h e t
klassieke heldenverhaal van d e grootvader-oudstrijder, die zijn kleinkinderen
eens in geuren e n kleuren zijn door d e
tijd opgepoetste verhalen vertelt. W e l
het verontwaardigd verhaal van de m a n ,
die pas reageert o p d e laster van d e
Brusselse hoerapatriotten, soort bureaustrijders van Le Havre.
Uit het dossier d a t Alois Verbist ons
toeschoof over d e oorlogsjaren hebben
wij een figuur zien groeien die heel anders is d a n wat herinneringen u i t d e
septemberdagen 1944 bij vele Vlamingen hebben nagelaten rond het begrip
« weerstand ».
Echte grootheid is gewoonlijk eenvoudig. H e t begon niet spektakulair.
H e t begon waarschijnlijk met datzelf
de impuls van het grote hart d a t we in
het gesprek leerden kennen, dat reageerde tegen h e t optreden van d e politie
staat te Merksem.
Geschreven getuigenissen van een ka
pitein van de weerstandsbeweging N K B ,
van de moeder van de jongen in kwestie leerden ons hoe het begon.
I n de oorlogsjaren was Alois Veibist
bakk,er in de Graaf van Hoornstraat te
Antwerpen. Een jongen u i t zijn b u u r t
werd opgespoord door de Gestapo.
Heldendom van h e t teaier ? W a r m e
menselijkheid die d e bakker deed zeggen : « Er is wel een plaatske o p mijn
zolder ». Niet spektakulair en toch ' Als
man met ogen in zijn hoofd wist \'erbist voldoende d a t o p het verstoppen
van een opgespoorde weerstander h e t
hoogste straftarief, de doodstraf, stond.
Zo geraakte hij zelf in de Nationale
Koninklijke Beweging (N.K.B.) betrokken. Hij legde d e eed af in januari 1943
onder het n u m m e r 2.020. Geheime vergaderingen, doorsmokkelen van gezochten, verbergen van opgeeiste arbeiders
niet met de mentaliteit van de avontuurlijke vechtersbaas, maar in de opvatting
van de menselijkheid van een durvende
sinjoor die oordeelde : « wat moet gedaan worden, moet iemand doen ».
September 1944. Teiwijl anderen,
zich - weerstander - noemenden, zich te
builen gingen a a n de meest onnoemelijke feiten tegenover Vlaamse mensen
die dikwijls alleen d e « misdaad » van
een andere overtuiging hadden, ging
Verbist o p de plaats waar er iets « te
doen » was.
De Duitsers hielden zich nog een hele
tijd verschanst ten noorden van Antwerpen. Daar is het dat Alois bij vriend

dan genoeg om van een echte weerstan- geleid toen hij protesteerde tegen b r a der een Vlaams-nationalist te maken », is tale behandelingen van andere opgeleihet gevatte antwoord.
den door de politie.De voorzitter van h e t
W a n t sinds 1954 is Verbist werkzaam
Belgisch kastegerecht liet zich o p h e t
te Brussel. « De korruptie in bepaalde
proces ontvallen : « W e zullen die kaninstellingen, d e partijpolitieke uitwassen
didaat-Verbelens
eens
bijwerken !».
doen d e maag keren bij een normaal
« Woedend wierp mij verdediger mijn
ingesteld demokraat », voegt hij er a a n
weerstandersdossier voor h e m neer; ge
toe.
h a d die vent van kleur moeten zien verAan partijpolitiek deed hij nooit mee. schieten ».
T o t vanaf 1961 de Volksunie meer d a n
H e t werd dan vrijspraak. Maar dit bezijn belangstelling van vlaamsgezinde
let zijn woede niet over het willekeurig
begon o p te wekken.
optreden van politie en gerecht de laat« Ik h a d gelezen hoe aan uw blad oud- ste tijd, d a t aan het land meer en meer
witten naast oud-oostfronters meewerk- het karakter van een politiestaat geeft.
ten aan het « Vlaanderen eerst ». Ik ben
Wij hebben destijds in ons blad zijn
in eigen gemeente eens gaan polsen e n
brief afgedrukt, samen met die van
ik h e b oud-oostfronter Jef Steurs, n u
mevr. Aretz en van de heer Van Essche,
provincieraadslid, zeer gewaardeerd toen
waarom hij mee protesteerde tegen h e t
die kordaat d e kortzichtigheid van en- verbod van de Bormsherdenking te
en vijand bewondering afdwong voor
kele oud-incivieken uitschakelde ».
zijn optreden. De bewijsstukken zitten
Merksem.
vandaag nog, netjes geklasseerd, in het
En j a , het vervolg van h e t verhaal is
« Ik heb indertijd de eed aan volk e n
dossier.
zoals bij velen van ons. Propagandavorst afgelegd als weerstander. Die strijd
werk, vergaderingen, betogingen e n
Wij herinnerden m e t een lichte irogaat n u vooit o p een andere manier »,
noem maar o p . H e t kleine onvervangnie a a n h e t adres van « Volksgazet »,
zegt hij eenvoudig.
bare dagwerk voor Vlaanderen. Bij d e
die n a d e Bormsherdenking sprak over
T o e n dachten we aan die laatste regemeenteverkiezingen van 1954 deed hij
« een zekere Verbist », dit blad aan zijn
gel uit de strofe van het Wilhelmus, die
mee, niet om gekozen te zijn, « maar
verslag over d e gevechten aan d e Luchtwe zongen te Meiksem toen het kerkbal in september 1944, waarin h e t vol weer als brankardier » lacht hij, « toen
plein bezet was door de kozakken van
enkele gemene ventjes h u n venijn be- de C.V.-P.-V.V.-« De tvrannie verdrijven,
lof sprak over diezelfde Verbist. Hij viel
inderdaad o p ! Samen met de heer Jac- gonnen te spuien naar eerlijke mensen
die mij het hart doorwondt ». Fn was
quet, n u adjunkt-kommissaris van de van ons die a a n de andere kant stonhet niet Willem van Oranje die ging
den tijdens de oorlogsjaren. Het feit dat beseffen d a t hij zijn eed van tiouw a a n
Mobiele Brigade, stond hij o p de bres
o p een manier die bewondering af- we drie gekozenen h a d d e n voor d e eer- de
Coninck
van Hispanien
niet
ste keer was mij een voldoende belodwong bij iedereen.
schond, toen hij in rebellie ging tegen
ning ».
de vorst die aanhoudend de volksrechTussen moordend
mitrailleurvuur
ten met de voeten u a d ?
hielp hij bij d e evakuatie van de burKoksijde : bij het protest tegen de
gerbevolking, verzorgde gewone burgers,
Franse preken v^-'-" '-'nr werd hii opW a k e r Luvten.
Kanadezen en Duitsers. « 't Waren allemaal zonen van moeders », zegt Alois.
•f)-E •^)
Voor die feiten werd hij trouwens geciteerd o p h e t dagorder van h e t Kana^v!)
dese leger.
-''/
A ^
"^f^)
« Och ja, laat h e t verleden h e t verle^J^
den zijn n. H e t leven en het werk ging
<>
^
voort daarna. H e t paraderen liet hij
over a a n de beroepspatriotten. De refleks van zijn scherp ontwikkeld rechtsgevoel deed hem terug in beweging komen bij de stiijd rond d e koningskwestie. « Ik kon niet verdragen d a t een
mens moest aftreden zonder dat hij zich
kon verdedigen », vat Alois zijn gevoe
lens van die jaren samen. « H e t ging er
wel niet zo warm a a n toe als in 1944, of
niet zo rokerig als in Merksem; maar in
1947 bij de verboden betoging te Brus/
sel voor de koning spande h e t er ook,
toen ik in weeistandsunifoim werd aangevallen dooi kommunisten die het o p
mijn vlag van de N.K.B, gemunt hadff f //f'/t
//r///
• /^/c (////'f/-'- ,i/y K^.^'(O
den ».
/
^

/Y

H o e weinig principes en respekt voor
de kiezers lellen bij bepaalde politiekers kon hij dan vasisiellen bij de CVP
in 1950.
Jaren heeft hij d e politiek slechts van
ver gevolgd. H e t werk, h e t gezin, d e
opvoeding van de kinderen brachten
ajjn volle zorg mee.
Die zorgen werden beloond; in het
spoor van vader, o u d K.A.J.-leider, maken zoon en dochter zich ook flink veidienstelijk in h u n jongeiengemeenschap
van K.S.A. en E.K.
« Hoe zijt gij geëvolueerd tot de kon
sekwente vlaamsgezindheid, waai van <;(
de jongste jaren blijk hebt gegeven ?
vroegen we.
« T i e n jaar in Brussel werken is meei

- i . . . . Monsieur.
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haar
Weet u wat ik nu zéér eigenaardig
vind ? Dat er altijd vrouwen geweest
zijn, en waarschijnlijk ook altijd zullen zijn, die nergens moeilijkheden in
zien en die nergens last mee hebben.
Overal waar zij verschijnen zijn zij
even elegant, even verzorgd, even
praatzaam en even spiritueel. Ze hebben nooit last van piekhaar, van puistjes (in de advertenties noemt men
die « onsierlijke vlekjes ») in hun gezicht of van stekende eksterogen op
hun tenen. En altijd lijkt het alsof zij
de hele dag niets anders te doen hebben gehad dan van hun bed naar het
bad en van het bad naar de luie stoel
te verhuizen.

tot de avond geplaagd zat met gloeiende tenen vol brandende eksterogen.
Zover stond ik al toen ik in het veelbezongen huwelijksbootje stapte, en

In het begin ging alles natuurlijk
zeer vlot, met het gevolg dat ik me hoe
langer hoe zekerder van mijn zaak begon te voelen. Ik dacht er niet aan dat
spiksplinternieuwe parket minder onderhoud vergt dan geregeld bewandelde. En ik had medelijden met de vrouwen die een hele dag in hun huisje zaten en er niet meer uitkwamen, tenzij
dan om boodschappen te doen.
Tot al dat nieuwe eraf was en ik wer
keiijk werk begon te krijgen in ons
lilliputtershuisje. Toen begreep ik helemaal niet meer hoe mijn kollega's het
klaarspeelden man, kinderen en huis
te verzorgen en netjes te houden en er
dan elke morgen nog zo stralend fris
uit te zien. Ik had natuurlijk een uitgebreide uurindeling opgesteld : elke
kamer zou geregeld een beurt krijgen,
elke kast en elk raam in het huis had
zijn vaste schoonmaakdag. En op papier klopte dat allemaal verrassend
goed.

VAKANTIE " PLANNING"

Toen
plooide
kuierde,
wachte

ik de krant onder mijn arm
en als automatisch naar huis
dacht ik aan de langvervakantie.

Daar ik niet erg van de w'aimte
hou, zou het natuurlijk een veilof
worden tn het noorden, niet bepaald
het barre, maar toch ook geen noorden zonder bar. Denemarken of koel
verder h'ootwegen met zijn gekende
ffords. En ik weik op een autofab.-iek.
Thuis boog ik me lui (lees : moegeii'eïkt) over een oude schoolatlas
— ondel tussen had men al enkele
grenzen verlegd — en toen ik wakker weid later in de avond, ben ik
gaan slapsn : je kun niet eeuwig iver/c/i.'

De volgende avond, na het kanioo^. reed de wind al door de hagen
et' de kruinen van de dennen rond
mijn !:uis als een trouwe vooibode
x'itn '.fv. icchtige alkoeling. De zon
had bU;hbaar ingezien dat ze zich van
lar.d had vergist en trok blozend weg.

Dat neemt niet weg dat ik in het begin zeer entoeziast was. Ik was er vast
van overtuigd dat ik het allemaal zeer
goed zou aankunnen. Kwam ik op mijn
werk niet dagelijks in kontakt met gehuwde vrouwen die er allemaal uitzagen om door een ringetje te halen en
die in hun gesprekken overduidelijk
lieten blijken dat het helemaal niet zo
moeilijk was om de huishouding met
een eigen werkkring te kombineren ?
Zoals ik al zei, ik borrelde dus over
van entoeziasme. Ik meende dat ik al
ondervinding genoeg had, want vroeger
had ik mijn moeder geregeld geholpen
met de afwas, met het koken op zondag en met het schoonhouden van ons
beslist niet kleine huis. En toen ging
ik toch ook uit werken ! Per slot van
rekening zou ik het nu veel gemakkelijker hebben : ik moest maar voor 2
personen zorgen en het huisje dat wij
betrokken was ook veel kleiner dan
dat van mijn ouders.

Met mij zit dat helemaal anders. Ik
heb geregeld last van haar dat ondanks
liters haarversteviger of bussen haarlak maar niet op zijn plaats wil blijven
zitten, maar dat naar alle kanten wipt
en springt. Als ik daar in een romantische stemming mijn beklag over doe,
beweert mijn teergeliefde wederhelft
dat het « zo net heel lief zit »; is de
stemming minder romantisch, dan
vraagt mijn baas wrevelig « wanneer
ik in 's hemeldnaam mijn haar eens
ga leren kammen »! Ik heb ook op geregelde tijdstippen last van puistjes in
mijn gezicht, het liefst van al op het
puntje van mijn neus, wat nu niet bepaald bevorderlijk is voor de aantrekkelijkheid van mijn uiterlijk. En zolang ik mij kan herinneren, heb ik ook
al altijd ekstra-brede schoenen moeten
kopen omdat ik anders van de morgen

Door de plotse hitte (ongewoon
subtropisch) in een lome droomsfeer
gedompeld, waren er natuurlijk weer
mensen die aan het nakend einde van
de wereld dachten. Zoiets als de zonvloed ! De kranten hadden, blijkbaar
bij gebrek aan inspiratie door die
helse warmte, een foto op de jrontpagina van enkele lniere7ide oudjes
in een hoekje van een park met drie
boompjes achter hen. De boompjes,
waarschijnlijk, nog met een leerkontrakt, hadden de zon blijkbaar ook
nog nooit zo warm gexvelen; ze deden een triestige treurwilgpogivg en
kozen zo onbewust hun latei e bcloep.

rekenen hoeveel tijd het zou kosten om
de ramen te lappen, de vloeren te
schrobben en dergelijke dingen meer.

zover sta ik nu nog altijd, alleen is er
nog veel meer bijgekomen. Want nu
zit ik met veel meer werk en ik heb
nooit een speciale wiskundige knobbel
gehad die mij kon helpen om uit te

•

Maar er waren ook dagen waarop ik
bekaf van mijn werk kwam en jammer
genoeg ben ik niet met een slavendrijver getrouwd. Heer en meester beval
mij dan wel, hij beval mij : « je kan
de afwas doen, maar dat is ook alles,
want dan ga je recht je bed in » ! Rezultaat : na een paar van die dagen lag
mijn uurrooster hopeloos in de war en
ik begon me hoe langer hoe wanhopiger te voelen. Ik moest tot mijn grote

SHOE SHINE GIRL
(fb) Nu de vakantie stilaan in aantocht is, zullen waarschijnlijk ook
bij ons zeer vele studenten zich het hoofd breken om een middel te vinden om in die heerlijke periode het nuttige met het aangename te paren
en hun zakgeld een klein beetje aan te vullen. Voor Sally Petrauskas was
dit hoegenaamd geen probleem. Ze heeft al een paar centjes verdiend
met... schoenen poetsen. De mannen vonden het veel prettiger glimmende
schoenen te halen bij een vriendelijk glimlachende dame dan bij de normale shoe shine boys. Of Sally's mannelijke kollega's akkoord gingen met
deze oneerlijke konkurrentie, weten wij ook niet.

EEN HOOGVLIEGER
(fb) De ouders van het Engelse schoolmeisje Margaret Rushwood zullen
hun dochter wel nooit kunnen verwijten dat zij geen hoogvlieger is. Want
het meisje heeft een tijdje geleden met glans en glorie haar vleugels
verdiend. Zij heeft nu de toelating om als privaat piloot op te stijgen
vanop het R.A.F.-vliegveld van Swanton Morley. Die vleugels kostten haar
enkel een leergeld van nog geen 20 frank. Zij verklaarde dat zij hoegenaamd niet de ambitie heeft ooit vrouwelijk piloot te worden bij een of
andere luchtvaartmaatschappij. Nee, zij wil naar de universiteit. Misschien leeft zij af en toe wel met het hoofd in de wolken, maar u ziet
zelf dat zij toch met beide voeten stevig op de grond staat.

REKONSTRUKTIE
(fb) Het moet wel zijn dat de « makers » van T.V.-spelen in Engeland
over bitter weinig fantazie beschikken. Men is in Engeland namelijk bezig met de opnamen van een stuk dat volledig gebazeerd is op het Warren
Report over de moord op president Kennedy. De dood van Lee Oswald
wordt zelfs niet gespeeld, daarvoor gebruikt .men het gedeelte uit de
nieuwsfilm. Nu mag men wel tot in den treure herhalen dat buziness buziness is, erg fijngevoelig vinden wij het toch niet...

schande de pijnlijke vaststelling doen
dat ik hoegenaamd geen ekspert was
in « timing », want ik rekende mezelf
altijd veel te weinig tijd toe.
Mijn grootste nederlaag en het roemloze einde van mijn uurroostermanie
kwamen op een dag die ik nooit zal
vergeten; ik schaam me nog altijd
dood als ik eraan denk. We waren afgesproken met een bevriend echtpaar
om eens een zaterdagavond gezellig uit
te gaan. Met mijn gevoel voor timing
had ik uitgerekend dat ik nog net een
kleine was kon doen vóór ik me klaarmaakte. U raadt het waarschijnlijk
wel : toen mijnheer en mevrouw aanbelden, stond ik nog altijd met jammerlijk piekhaar over mijn was gebogen; ik was glad vergeten dat de tijd
zo vlug voorbijvliegt als je er niet veel
tot je beschikking hebt. Wat die mensen van me dachten, weet ik nog altijd niet, ik heb zorgvuldig alle kontakt
met hen gemeden sedert die rampzalige zaterdag.
Vanaf dat ogenblik maak ik geen
plannen meer, het meeste werk doe ik
tijdens de weekends en ik wordt woedend als ik een reklame zie van een of
ander huishoudprodukt waarmee je je
huis kan schoonmaken zonder te werken. Laten die mensen maar eens naar
mij komen, ik vermoord z e ! In koelen bloede.
free beck

In mijn weikkamer, waarin de hitte
van de voiige dag nog supertiopisch
zat, begon ik terug aan mijn « planning », de zieke van onze tijd : vooral geen tijd vei liezen !
Omwille van de waimte en mijn
uiterst snel biein, zag ik vlug in dat
^planning > trouwens ook tijdverlies
was, zette mijn vooroorlogse atlas op
hel lioogste lek van mijn biblioteek
en kioop zelfbewust achter mijn
krant, xuaatin men veitelde dat een
Ameiikaanse arts beiueerd had dat
de mens dood is als zijn brein niet
meer wetkt. Omcillekeurig dacht ik
aan enkele dode kollega's, die alle
dagen rond me zitten op kantoor, en
aan mijn vorig verlof. Eén week, we
kiegen niet meer, in een klein Frans
doipje, waar mijn natuurlijke afkeer
van warmte overklast werd door de
piachtige u'ijnkelders, waarin de wijn
koel bexvaard werd. Volgens mij waren dat de meest toeristische beziensicanidigheden. Ik dronk zo oneindig
veel van deze fluxcelen maar vena
derlijke Breton, dat mijn brein gevaarlijk dikwijls weigerde te werken
en ik in een hypnotische dwang naar
mijn hotelkamer dwaalde.
Mijn vrouw stak de sleutel in het
slot en ik kwam vanuit mijn -wolken
terug naar mijn huis van steen en
sprak haar voorzichtig over mipi
plan voor het komende verlof.
Zij vond het xi'el fijn tervg naar
dat simpatieke Franse dorpje te trekken : « Dan konden we de toeristische beziensu'aardigheden eens gaan
bezoeken, xve hebben nu toch drie
weken ! »
Ik duizelde al bi] liet horen over
die drie xceken mesmeriaans leven,
maar antxvQordde direkt : « ach ja,
eigenlijk xvas liet er wel gezond en
de streek xcas helemaal niet onaardig ! »
]Vij honden het dus beslist bij dat
kleine dorpje met zijn koele xvijnkelders om te schuilen voor de stekende zon.
En nu maar afwachten hoe dik
wijls ik dood zal zijn tijdens deze
vakantie, daarna hebben we toch
weer een jaar om terug op adem
te komen.
bohb

bein.
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een hang naar eindeloosheid en stilte.
Geo Rombaut beoefent met éénzelfde
vakmanschap het akwarel, de houtskool-, potlood- en pasteltekening en de
olieverfkompositie. Naargelang de behandelde onderwerpen kunnen zijn
werken ingedeeld worden in drie groepen. Stillevens, sober van lijn en kompositie, helder van koloriet. Portretten,
kloek en realistisch geborsteld zonder
De Burggrayenlaan te Gent : een rustige, ietwat kleinburgerlijke straat. De te vervallen in overdreven detailwerk
huizen lijken er op mekaar. In nummer 95 woont Geo Rombaut. Men zou hele- en steeds peilend naar de ziel van het
model. In sommige getekende poitretmaal geen kunstschilder in deze omgeving vermoeden. Eenmaal binnen de muren ten bereikt hij onmiskenbare hoogtevan zijn gastvrije huis wordt men dadelijk met de kunst gekonfronteerd : doe- punten. En dan landschappen : zijn
ken en beeldhouwwerken van menig vermaard Vlaams kunstenaar. Zij spreken meest beoefend en m.i. beste genre. Hij
er, naast enkele der beste werken van de kunstenaar, hun eigen onvervalste, kiest meestal wijdse onderwerpen; een
gedegen taal. Het is echter niet in dit gezellige huis dat zijn werken ontstaan : zonovergoten korenveld, een kempense
heivlakte met een paar oude hoeven,
zijn atelier bevindt zich in het hartje van het oude Gent, in het zogenaamde een brabants vergezicht, mild en welig
« Patershol», geen onbekende naam in de Gentse
kunstkennerskringen.
golvend. En dan zijn zo geliefde Leie,
dikwijls gegrepen in de verstarring van
de winter. In de bewogen luchten geeft
nen dan hij is, doet de waarheid geen hij het beste van zijn kunnen : een
• JEVGD EN STUDIES
geweld aan. Door die oprechtheid weet zware gesloten regen- of sneeuwlucht,
De in 1897 te Gent geboren Geo Rom- hij soms diep te ontroeren zoals in zijn
een lucht geel van de trillende zomerbaut raakte, vooral aangemoedigd door Veluwe- en Leielandschappen waarin
hitte of zwaar rood en purper in de
zijn vader, reeds in zijn vroege jeugd eenzaamheid en stilte aangrijpen. Zijn
avond, het onwezenlijke licht in het
met het palet vertrouwd. Hij begon zijn persoonlijke opvatting over zijn kunst:
wolkenspel boven de Leie.
loopbaan als dekoratief schilder en « Men moet de mensen geen zand in
behaalde zelfs op 16-jarige leeftijd een d'ogen strooien en niet overbluffen met
eerste prijs in een wedstrijd uitgeschre- iets dat ze niet begrijpen kunnen, met
ven bij gelegenheid van de Gentse we- iets dat ze niet zien, iets dat ze niet
reldtentoonstelling van 1913. Intussen beleven ».
volgde hij teken- en schilderskursussen
aan de Gentse akademie. Rombaut
verwierf een te benijden vakmanschap • STIJL EN ONDERWERPEN
en behaalde enkele eerste prijzen. Zijn
Aanvankelijk schildert hij in somb
leraar en latere vriend Achiel Bentos re, dramatisch geladen tonen, met
oefent aanvankelijk een invloed op meermaals een voorkeur voor de tehem uit, doch later weet hij zich hier- genstelling tussen licht en donker. Zijn
van geheel te ontdoen.
stijl is ietwat ruw en hoekig. Later zal
Een tweede maal zal Rombaut zich zijn koloriet zich verhelderen en ook
aan de Gentse akademie laten inschrij- zijn stoere vormen worden wat voller
ven en dit op de rijpere leeftijd van 40 en milder. Bijzonder zijn laatste werjaar, als leerling van beeldhouwer Geo ken treffen ons door hun helder koloVerbank, wiens kursussen hij geduren- riet en lichtere toets; ik mocht dit
de twee jaar volgt. Deze konfrontatie vaststellen in een door pers en publiek
met de derde dimensie is trouwens uiterst gunstig onthaalde ekspositie
merkbaar in zijn later werk : het heeft van recente werken te Hattingen
gewonnen aan volheid, kloekheid en (Duitsland) in de herfst van vorig jaar.
diepte.
Tot in zijn levendigste werken echter
blijven de kleuren gedempt en zweeft
steeds een tikje zwaarmoedigheid met
• SITUERING IN DE
KUNSTSTROMINGEN

EEN GENTS KUNSTSCHILDER

GEO

Na de eerste wereldoorlog beginnen
zich in Vlaanderen twee belangrijke
stromingen af te tekenen. Het ekspressionisme enerzijds met Servaes, Gust
De Smet, Permeke, Van den Berghe en
Brusselmans om slechts de belangrijksten te noemen; en de abstrakte
richting anderzijds met vooral Servranckx. Van Tongerloo en Peeters. De
ekspressionisten hebben alle wind in
de zeilen : zij triomferen en zullen de
periode tussen beide wereldoorlogen
beheersen. De abstrakten kennen een
spektakulaire heropleving na '45 met
een bevestiging van vroegere grote namen, met veel nieuw talent, doch ook
met veel eksperiment en eksentriciteit
Omstreeks 1930 is echter nog een
andere, rustige bezadigde generatie
aan het werk; een generatie die zich
niet laat meesleuren door het ekspressionisme en die weinig voelt voor het
abstrakte avontuur. Enkele namen :
Albert Van Dijck, Van Overstraeten,
Verdeghem, Vink, Wolvens, Malfait.
Paul Haesaerts noemt ze de « animisten ». Het animisme is echter minder
een stroming of school dan wel een
verzamelnaam voor een groep kunstenaars die tot dezelfde generatie behoren en ongeveer dezelfde grondstellingen huldigen. Het zijn kunstenaars die
teruggrijpen naar het reële, naar de
eenvoudige onderwerpen van alle dagen, met een drang naar bezinning en
verstilling. Zij zijn m.i. veel meer de
erfgenamen van de eerst Latemse
groep dan wel de ekspressionisten.
•

GEO ROMBAUT.

ANIMISI

Tot hun generatie en strekking behoort ook Rombaut. Bij hem vinden we
vooral een voorkeur voor het reële, een
onophoudelijk streven naar oprechtheid en een grote eerlijkheid tegenover
zichzelf. Hij is geen ruitenbreker, geen
vernieuwer. Hij bouwt rustig, doch
koppig voort op de gevestigde waar
den, met een sterk geloof in een degelijk vakmanschap. Hij paart een ontwapenende eenvoud aan een simpatieke bescheidenheid. Hij kent de grenzen
van zijn kunnen, wil niet anders schij-

ROMBAUT

•

KUNST,
BESTAND TEGEN DE TIJD ?

Ik wil hier geen enkele stroming afbreken of verdedigen, ik geloof evenmin in de meerwaarde van de ene
strekking op de andere. Overal vindt
men meesters en knechten, virtuozen
en knoeiers, verlichten en charlatans.
Wie vandaag afgebroken wordt zal
morgen op een voetstuk staan, sterren van heden zullen slechts meteoren
blijken.
De kunstkritiek met als ontginningveld de eigentijdse kunst kan tegenover zichzelf niet kritisch genoeg
staan. Beoordelen is moeilijk, men hoede zich voor veroordelen; de beste kritikus, de tijd, zal zijn selektief werk
wel doen.
Ook Rombauts kunst zal de tijd ingaan, haar eigen avontuur tegemoet.
Zal zijn werk worden vergeten of erkend ? Ik geloof in het laatste. Zijn
werk is te echt, te doorvoeld, om
slechts van voorbijgaande betekenis te
zijn.
Laurent Carpentier

VAN HIER EN ELDERS
BIJ het DTV
(Deutsche
Taschenbuch-Verlag)
verscheen
een
tweede
bundel verhalen van Hetnrich
Boll.
Deze auteur, dte als een der grootsten
in de moderne
Duitse
literatuur
wordt beschouwd,
is ook een der in
het buitenland
meest-bekenden.
Hij
debuteerde
met novellen en een oorlogsroman « Wo warst du, Adam ? >
m de vijftiger jaren. Eer hij echter m
het buitenland
bekend werd
duurde
het nog wel een poosje, al was de
kritiek
in Frarikrtjk
en
Engeland
toen reeds met zijn naam
vertrouwd.
De « Tafelronde
> nodigde hem in
1955 uit voor een lezing te Antwerpen en m 1956 publiceerde
« Dietsland-Europa
> een essay van hem.
Het is rond die tijd ook dat hij een
bredere
internationale
bekendheid
verwerft. Wij hadden toen reeds kennis kunnen
maken met zijn
romans
« Und sagte kein einziges Wort »
en « Haus ohne Huter ». Men heeft
Boll wel eens de Duitse
Hemingway
genoemd en dit geldt al vast vooi één
zaak : Boll ts evenals
Hemingway
sterker als novellist dan als lomancier. HIJ IS een excellent shoit slotyschrijver, maar daar waar het aankomt op een
episch vermogen
van
lange adem, schiet
hij tekort en is
veeleer aan
de zwakke
kant.
Zijn
beste romans zijn dan ook dte welke
een episode-techniek
aaniuenden
die
aan het koite verhaal herinnert,
zo
bv. « Wo warst du, Adam » dat uit
een negental
los-van-elkaai
slaande
stukken bestaat. Zo ook « Und sagte
kein einziges Wort » waarin de verhalende ik petsoon nu eens de man,
dan de vrouw is. Men heeft Boll ook

wel eens kleineiend
— en dit slaat
dan op de inhoud van zijn weik —
de « kalolteke Fallada >
genoemd,
ï'oor wie Fallada kent en naar waarde weet te schatten, is dit geen kleinering. Boll gaat
echter, vooral tn
zijn vet halen, met zijn sociale
kutiek vetder
dan
de schrijver
van
< Kleiner Mann, was nun ? » en mist
diens medelijden;
zijn satire is vaak
vlijmscherp.
Daaitoe
foiceert
hij
nogal eens de veihoudingen,
wat dan
wel eens
omuaaiachtig
aandoet en
zijn figuien
tot karikaturen
maakt.
Daarenboven
is zijn kiitiek met van
eenzijdigheid
vnj te spieken
DU belet niet
dat veischeidene
van zijn
vel halen pai eitjes van satiiisthe
vertelkunst zijn Sommige zijn
misschien
wat al te magei en eldeis, zoals bijvooi beeld wanneei hij Juiigcr
tiacht
te pnsticheien,
woidt hij
goedkoop.
Tl ie echter I'oll ivil kennen en zijn
vei halen niet g< lezen hrefl, heeft liet
beste Dan zipi sdiejipiiig
en zijn talent gemist
Een lueede Dl V pocket, van een
heel andeie
sooit, stijl en
inhoud,
IS « Das gnediisdie
Inselhudi
» fan
liidiüid
Seeivald,
geilluslieeid
met
tekeningen
van de schi ijver
Seewalds
aitikels in Duitse xveekbladen om in
de « Rh(iinsdie
Mcrkiin> ovei allerhande
ondeiu elpen htbben
steeds
iels fiiUigs en wuiins \\ i] xeigeleken
met een aiidei hoek ova een tocht
tn het
Midd( llaiidse/ee gebied —
dat oait de \idei Inndse
kunstciitinis
(halles
Wditiiuh
— en het viel op
hoe de kiinslrnticus
Wenlinrk
ni de
hunslsr hildei Seen aid elk op hun ei
gen mniiiei leageieri en de
diiigi'i

zien : bij de eerste een
gedetailleerd
en meeslepend
beschrijven van « Torens, Tempels
en Taveernen
» gesteund op kennis en eruditie; bij de
tweede de notities, anekdoten en verhalen van een tocht, geschreven door
een dichter en gezien met het oog
van een kunstschilder.
De
ondertitel
luidt : < Aufzeichnungen
eines Ma
Iers ». Maar deze schilder kan schrtj
ven!
Seewald,
van
Pommerse af
komst, studeerde in Munchen
archt
tektuur,
leeide er schilderen,
stelde
voor 't eeist ten toon in Parijs tn
1911 en werd
professor in
Keulen
tot 1931. Jaienlang woonde
hij m
Zwitseiland,
luas van 1954 tot 1958
terug docent aan de Akademie
tn
Miinchen
en schreef intussen
aller
hande werken; over kunst zowel als
over reizen, romans zowel als essays
en artikels. In zijn « Grlechisches
In
selbuch » tl eft de levendige en kleu
rige veihaaltiant,
het vermogen
om
in enkele tiekken
mensen,
gebeurte
nissen, toestanden
te typeren.
Het
boek begint
met een ode aan d '
Griekse eilanden en daarna wordt de
tocht beschieven
langs de vier eilanden
Poios, Naxos, Korfoe en llha
ka, hel eiland van Odysseus — en
zoals vooi Homeios'
held
einddoel
der leis, al duin de zij niet zolang als
die van de oude
Gnek
€ \uhl
niii z r Weihnuchlszeit
»,
Tizulilungen
II H Bull 45 fr. 170
btz
< Dns Gitechische
Inselbudt
>, R
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ONTMOETINGEN

reis terug nog voor de reis begonnen »
zich in een amalgaam van de nieuwe
verworvenheden en de door de traditie
beproefde zekerheden een eigen klankbord schiep.
Spillebeen ontleedt de bundels van
De Haen zowel wat vormgeving en verwoording als wat de geestelijke positie
van de auteur en het « wereldbeeld »
betreft. De conclusie van de auteur,
die De Haes de belangrijkste Vlaamse
dichter na 1940 noemt, laten wij aan
hem over en achten wij alleszins nog
wat voorbarig : wij geloven niet dat
het angst- en vermoeidheidscomplex en
het daaruit ontstane vluchten voor de
wereld in een individueel elegisch esteticisme zal kunnen de bazis zijn voor
een grote lyriek in deze tijd. Dat De
Haes erin geslaagd is, zoals weinigen
in onze letterkunde een syntese van
klassieke en experimentele poëzie bereikt te hebben, willen wij gaarne onderschrijven. En dat is dan ook zijn
grote verdienste.

GIJSEN, D'ANNUNZIO EN DE HAES
De reeks « Ontmoetingen » van Desclêe-De Brouwer is nu at aan haar zesenzestigste boekje en heeft, met haar literaire monografieën over figuren uit de Nederlandse en de buitenlandse literaturen, zowel in het onderwijs als daarbuiten reeds
heel wat bekendheid verworven. De laatst-verschenen nummers 65, 65 en 66 behandelen achtereenvolgens Marnix Gijsen, Gabriele d'Annunzio en Jos de Haes.
Over Marnix Gijsen geeft Gerard Verbeek, benevens een literaire biografie, een
systematische analyse van het ontwikkelingsproces dat de mens Gijsen kenmerkt,
van het gelovig nationalisme van zijn jeugd tot het ateistisch existentialisme van
zijn rijpere leeftijd. De schrijver schetst dit proces in een drietal hoofdstukken :
het gewijzigd levensinzicht, de crisis van de persoonlijkheid in de-opvoeding,
de ontluistering van een geloofswereld.
De specifiek-Gij sense literaire kenmerken worden aangeduid in een
hoofdstuk over de « literaire uitbouw »
terwijl een kort besluit en een bibliografie deze studie afsluiten. Deze monografie is een poging tot een ernstige
waardering van Gij sens werk als geheel : de auteur stipt aan dat de invloed van een werk op de kuituur niet
van zuiver literaire-estetische aard is
maar veel dieper grijpen moet, wil het
blijvende sporen nalaten. De auteur
breekt met de mythe Gijsen, die door
diens geestesgenoten nog wordt rechtgehouden. Zonder de literaire kwaliteiten van Gij sens werk te onderschatten wordt geoordeeld vanuit een standpunt dat niet slechts voor vandaag
maar ook voor morgen nog geldigheid
moet bezitten. De schrijver dezer monografie wijst erop, hoe bij al het briljante der verwoording de basis te eng
is, hoe er te weinig algemeen-menselij ks is in het werk van Marnix Gijsen
en hoe de problematiek te zeer aan één
tijdsaspekt verbonden, het substraat te
zeer autobiografisch is, hoewel er in
het werk veel groots schuilt.
Het boekje over Gabriele d'Annunzio werd geschreven door J.E. Van
Ackere. De Italiaanse dichter-patriot
en bevrijder van Fiume, vriend en
strijdgenoot van Mussolini, is zowat in
de vergeetboek geraakt, hoewel de
laatste tijd wel pogingen gedaan werden om hem en zijn werk terug in het
licht te plaatsen. De invloed die hij in
zijn tijd uitoefende, de roem die hij
tijdens zijn leven oogstte, staan niet
in verhouding tot wat er aan blijvends
in zijn werk aanwezig is : een gedeelte van zijn roem was dan ook te wijten aan zijn politieke, joernalistieke en
amoureuze avonturen. Toch is het verkeerd d'Annunzio enkel te beschouwen
als een poseur, een schepper van stilistisch-overladen, estetiserende romans,
als de schrijver van mislukte drama's,
als de teatrale « condottiere » met neiging tot patriottische grootheidswaanzin, als de minnaar van beroemde
vouwen zoals de actrice Eleonore Duse.
D'Annunzio is dat allemaal geweest
— maar hij heeft ook, met zijn verzen
en door zijn verzen, de taal verrijkt,
ritme en beeld op weergaloze wijze
aangewend, zodat hij de schepper
blijft van gedichten die tot de schoonste behoren der Italiaanse literatuur.
Hij heeft deze literatuur tenslotte, door
zijn naam, op het internationale forum gebracht. Na hem heeft Italië talrijke auteurs gekend, die hem overtroffen als romanschrijver — wat niet
zo moeilijk was — maar weinige of
geen hebben hem als dichter overtroffen, hoewel Hoffmansthal eens van
d'Annunzio zei, dat hij nooit dichter
was doch altijd een uitzonderlijk
kunstenciar bleek. Het boekje van J.E.
Van Ackere is een goede introduktie tot
de figuur d'Annunzio die spijts het vergankelijke van een groot deel van zijn
werk, in en voor de Italiaanse moderne literatuur van groot belang is geweest. In de bibliografische nota's worden een vijftal studies vermeld, hoofdzakelijk Italiaanse. Voor een uitgebreider werk over d'Annunzio kunnen wij
« The Poet as Superman » van Anthony
Rhodes aanbevelen.
Het derde bundeltje in de nieuwe
« Ontmoetingen » is dat van Willy Spillebeen over Jos de Haes : de dichter

Spillebeen over de dichter De Haes. De
auteur schreef reeds verscheidene essays, o.m. het onlangs hier besproken
en bij de « Bladen voor de Poëzie»
verschenen essay over de Zuid-Vlaamse
dichter Emmanuel Lootens. De dichter Jos De Haes werd met de driejaarlijkse staatsprijs voor poëzie onderscheiden in 1965 en had datzelfde jaar
de letterkundige prijs der provincie
Brabant gekregen. In 1955 ontving hij
de Gezelleprijs der Vlaamse akademie
en de Arkprijs van het Vrije Woord.
Een lovend palmares dus voor een literaire produktie van slechts een viertal bundels : « Het Andere Wezen » in
1942 als eerste en « Azuren Holte » in
1964 als laatste werk.
De Haes behoort tot de generatie die
onder de oorlog aan het woord kwam
in het tijdschrift Podium. Toen na de
oorlog de Arsenalers en Tijd en Mensers aan « nieuwe » poëzie gingen doen
en in het twintig-jaar-geleden uitgedoofde surrealisme en dadaïsme naar
stijlelementen zochten voor hun « vernieuwing » bleef een kleine, maar niet
onbelangrijke groep trouw aan de traditionele stijlelementen, al waren die
dan ook reeds na het expressionisme
verrijkt met de verworvenheden van
dit — enig werkelijk groot — experiment dezer eeuw.
Van Wilderode, Coveliers, Reninca,
Van Herreweghen, De Haes, Cristine

D'Haen vormden het (nogal ingetogen)
traditioneel tegengewicht tegen de
zelfbewuste, rumoerige en vaak zichzelf en elkaar overschattende vijftigers
onder impuls van teoretici als Walravens en Van Ruysbeek.
Het feit dat de ene groep overwegend
katoliek, de andere vrijzinnig was, kan
aan allerhande faktoren te wijten zijn
en niet in het minst aan het feit dat
een generatie « rechtse » dichters het
experiment van het expressionisme
achter de rug had, zodat zij « van alle

TONEEL TE BRUSSEL
BEURSSCH0UWBUR6
Als nieuwe gast in de Bemsschouwburg treedt thans het « Reizend Volksteater • nationaal toneel »
op met « Een man voor alle getijden » van de Engelse schri]ver Robert Bolt. Deze « man voor alle getijden » is Sir Thomas Moie, de
schrijver van o.m. « Utopia », een
wooid dat door hem naar het Grieks
weid gekieëerd. Hij weid dooi Hendrik Vin met verschillende staatkundige zendingen in Frankrijk en
de Nederlanden belast en tot grootkansehei benoemd. Om god'idienstige
en staatkundige ledenen verzette hij
zich met kiacht tegen de Heivoiming,
Zodra Hendiik VIII zich onttrok aan
het keikelijk gezag van de paus en
zijn hervormingsplannen tiachtte te
veiiuezenlijken, legde Moie zijn bedieningen neer. Wanneer hij dan
weigeide de scheiding van de koning
met Katharina wettig te ei kennen,
als m strijd met de Heihge Schiift,
en Anna Boleyn dodelijk beledigde
door zijn weigeiing, haai kroning
bi] te wonen en verder Hendiik VIII
de supremaatseed als Hoofd van de

Anglikaanse Kerk weigeide, werd hij
m de Tower opgesloten en ter dood
veiooideeld. Hij stierf op het schavot in mei 153} en weid later gekanoniseerd.
De auteur getuigt over More dat
hij, bij de studie die hij aan deze
uitzonderlijke figuur wijdde, tot de
ovei tuiging kwam dat het hier een
man beliof met een uitgespioken
persoonlijkheid en een merlcwtaidig
zelfbeiuustzijn, een subtiel eenvoudig
mens, die slechts hard werd als staal
toen men van hem eiste het diepste
van zichzelf te vei loochenen. Het
zijn deze verheven kenmeiken van de
Engelse humanist uit de middeleeuwen die Thomas More was, tevens
vriend van Eiasmus, die zijn « Lof
der Zotheid » aan hem opdroeg, die
de schiijver tot giondslag voor zijn
iluk heeft genomen. Hiervoor maakt
hl] een tieffend
gebruik van de
•:cherpe tegenstelling
tussen deze
edelmoedige fignur, zuiver en rechtschapen en vieemd aan alle aaidse
goedelen en kleinzielig gekonkel, en
Richaid Ri(h, als Stieber en Empor-

J.V.

kömling een prototipe, tot alle vuile werkjes bereid om de hoogste toppen te bereiken — kontrast dat in
het simbolisch laatste tafei eel tot
een hoogtepunt wordt
opgedreven.
Naargelang de eerste voor zijn eerlijkheid, zijn onkieukbaaiheid en zijn
beginselvastheid door de machthebbers wordt geweerd en gefnuikt en
telkens dichter het schavot nadert,
klimt de laatste door listen, kuiperijen, valsheid en meineed tot de grootste macht en rijkdom : dit is van
alle tijden en gebeurt ook nog op
onze dagen !
Alleen : het schavot werd vervangen door het executiepeloton !
Alle personages trouwens werden
raak getekend en de aktie bereikt een
juiste klimax met de dood op het
schavot als slot.
De zware rol van Thomas More
wordt met brio gedragen door Rogei Thoelen, die in zegging en spel
tal van rijke schakeringen weet te
leggen. Er kan van een totaal homogene vertolking
gesproken woiden,
vooial dan bij de mannen (Fians
Vercammen, Loe Rozenstraten, Anselm van Leent, Lode Jansen, Gust
Ven, Gaston Weemees, Loet
Hanekloot, Fied Rabion, Beit
Wauters),
daar het vi ouwelijk element (viouw
en dochter van Moie) slechts aanvullend optreedt.
Leiding en regie van Rik Jacobs
die met fierheid op een hoogstaande
voorstelling van een gaaf stuk kan
wijzen.
J.V-
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TOERISTISCH ALLERLE
wagenspelen
I n mei en j u n i kan men te Leuven de
oude rederijkersspelen gaan zien zoals ze
werden opgevoerd in de vijftiende e n
zestiende eeuw : in open lucht, o p een
stelling (of verhoog) of o p een platte
wagen.
Daarmee wordt door de oude hoofdstad van Brabant opnieuw aangeknoopt
bij een lange traditie. Leuven is de
eerste stad in ons land, waar van toneelspel gewag wordt gemaakt (1370). Bovendien gaat de stad er prat op de oudste rederijkerskamer te bezitten, namelijk « De Roos », die destijds hoofdrederijkerskamer was van Brabant en het
land van Mechelen. Zij bestaat trouwens nog steeds onder de naam « De
G u l d e n Palm » en zal deelnemen aan
de wagenspelen.
De opvoeringen worden gebracht in
een prachtig historisch kader : het binnenplein van het Stadhuis, waar m e n
een mooi zicht heeft op het oudste deel
van dit gebouw. Voorlopig wordt de
opvoering van stellingspelen gepland o p
de volgende zaterdagen : 14 en 21 mei,
4, 11 en 18 juni, telkens te 2 u u r 30.
Naast rederijkersspelen worden ook
stukken van Tsjechow, Pauwels e n
Brecht gespeeld. Vanaf september zullen
te Leuven ook de Wagenspelen te zien
zijn. Inlichtingen verkrijgt men bij de
stedelijke dienst voor toerisme, Stadhuis
te Leuven. Telefoon 016-221.01.

!VA**'^'
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verliet. O p dit ogenblik beschikt de lijn
over vier car-ferries en zes pakketboten,
terwijl een zevende in de loop van de
maand juni in dienst wordt gesteld. Volgende zomer zullen de auto-veerboten
tot acht diensten per dag in elke richting verzorgen, dus één afvaart om de
drie uur; de pakketboten zullen zes geregelde overvaarten per dag in elke
richting verzekeren, benevens talrijke
ekstradiensten. Tijdens de zomer zal een
vermindering van 50 t. h. op de prijs
van de overzet en van 25 t. h. op de prijs
van het spoortrajekt Dover-Londen •—*
heen en terug — verleend worden aan
de reizigers die een nachtdienst benuttigen. Deze verminderingen gelden echter
niet tijdens de nachten van vrijdag - zaterdag en van zaterdag - zondag, gedurende de maanden juli en augustus.

gids voor Vlaanderen
De onvolprezen Gids voor Vlaanderen, die door de Vlaamse Toeristenbond
geheel bijgewerkt en in een nieuw kleedje gestoken, opnieuw werd uitgegeven is
nog steeds verkrijgbaar in de kantoren
van de V.T.B. Niet-leden betalen 130
fr. plus 10 fr. verzendingskosten; leden
betalen 95 fr. In deze gids kan men een
beschrijving vinden van elk plaatsje in
Vlaanderen. Geschiedkundige gegevens,
beschrijvingen van gebouwen, kunstschatten, toeristische aantrekkelijkheden, wandelingen, data, folkloristische
bijzonderheden, specialiteiten op allerlei
gebied, alles is tot in de kleinste details
opgegeven. Werkelijk de moeite waard
en enisï in ons land 1

kaasmarkten

fiets-en voettochten
De badplaats Heist-Duinbergen, tussen Knokke en Blankenberge, wil de gezonde fiets- en wandelsport weer in eer
herstellen en bovendien van de gelegenheid gebruik maken om korte tochten
naar de nabijgelegen bezienswaardige
plaatsen als Brugge, Lissewege, Damme,
Oostkerke, het Zwin, Sluis enz... te laten ondernemen. De vakantieffangers
krijgen, in het raam van een programma dat door de plaatselijke dienst voor
toerisme en de fietsenverhuurders werd
opgesteld, de gelegenheid te kiezen tussen een vijftal fietstochten en twee voetwandelingen (o.m. langs de siertuinen
en naar Zeebrugge) waarbij aan iedere
trip een vraag verbonden is die slechts
kan opgelost worden na het maken van
de uitstap. De prijzen zijn mooi : va-
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kantieverblijven, fietsen, week ends, gastronomische maaltijden enz...

kasteel van ooi donk
Ooidonk, het grootste en zeker een
der mooiste kastelen van Oost-Vlaanderen, gelegen in de zeer aantrekkelijke
gemeente Bachte-Maria-Leerne en dichtbij Gent, is meer d a n het bezoeken
waard, vooral omdat het omreven is
door een fraai kasteelpark. Bovendien
kan een bezoek aan dit domein gekoppeld worden aan een boottocht op de
Schelde vanaf Gent, boottocht die on-

geveer drie k w a r t u u r d u u r t . Vanaf de
b r u g te Sint-Maria-Leerne wandelt men
d a n o p een kwartiertje n a a r het kasteel.
Vooral aantrekkelijk voor groepen die
met de autocar k o m e n ! Inlichtingen
voor de boottocht verkrijgt men bij E.
Dua, A. Baertsoenkaai 4, Gent; voor het
bezoek aan het kasteel : Peerstraat 259,
Gent.

oostende-dover
De Oostende-Doverlijn bestaat 120
jaar; het was inderdaad in maart 1846
dat de eerste post-pakketboot de Oostendse haven met bestemming Dover

I n het gekende Nederlandse plaatsje
Alkmaar is van mei af iedere vrijdagmorgen weer het kleurige schouwspel
van de traditionele kaasmarkt met het
af- en aandraven van de kaasdragers in
h u n schilderachtige middeleeuwse gildekostuums te zien.
Ook te Gouda biedt de kaasmarkt me£
ingang van mei een zeer aantrekkelijk
beeld. Hier moet men op de donderdagmorgen komen om getuige te zijn van
het af- en aanrijden van oud-Hollandse
brikken, het wegen op deels uit de zeventiende eeuw daterende weegschalen,
het verkopen bij handslag en de versiering van het marktplein met de wapenschilden van de 32 gemeenten waaruit
de kaas wordt aangevoerd. In de W a a g
vertoont de VVV toepasselijke filmpjes
en kan men kaas proeven.

Wij
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suspense in
tweede !
Alle beslissingen zijn ge\ allen in de
\ oetbalkonipeütie.
Alle, behalve één !
In tweede afdeling zullen T h o r Waterschei en Sporting Charleroi nog een
testwedstiijd moeten afhaspelen om te
weten wie \ an hen beiden naar de hoogste afdeling mag.
Seraing had theoretisch de meeste kansen op promo\ering, want als de Walen
h u n match op S K. Sint Niklaas wonnen, waren zij /ckei van hun plaats bij
de voetbalelite.
N u moeten we eerlijk toegeven, dat
Seraing een van de knapst voetballende
elftallen van tweede klasse is, dat zeker
niet zou misstaan in Eerste.
De wispeltuiige Waaslanders zetten
de Walen echter een voetje dwars en /o
komt het, dat duizenden supporters van
Waterschei en Charleroi tot morgen
kwart voor vi)f zullen moeten v\ achten
om te welen of hun klub de uitverkorene is om op te stijgen.
O p het veld van Union zal de echte
Cupsfeer heersen en voetbalfans met een
haitkwaal blijven dan ook liefst bij
moeders pappot I
Het is gebiuikelijk de wens uit te
spreken « dat de beste moge winnen »...
Wij hopen nu maar dat de T h o r i a n e n
de besten mogen zijn !
Qua sportiv iteit zouden WaregemWaterschei een voorbeeldig duo vormen,
dat Berchem - Cercle Brugge op waardige wijze zou Vei vangen.

voelbalvleyel
Over sportiviteit gesproken, in de fi
nale van de Europabeker voor Bekerhouders was ~ de kampgeest piachtig.
Geen vuiltje aan de lucht vooi de Fran-

se ref Schwinte die aan de keihaide jongens van Liverpool en D o r t m u n d gemakkelijke klanten had.
Dit kon niet worden gezegd van onze scheidsrechters Dutordoir en H a n n e t .
Racing White - Tilleur werd door talloze
fouten ontsierd en het was vooral de
Luikse verdediger T i h a n g e die uitblonk
in het uitdelen van ongeoorloofde trappen. Fons Haagdoren werd zijn geliefkoosd mikpunt
De snelle Limburger
verpinkte niet, ook niet toen hij na verzorgd te zijn geweest op het veld terugkeerde en opnieuw hetzelfde lot ondergingDe heer Dutordoir kikte evenmin. N u
is het geweten, dat deze brave man ecu
der zwakste fluiteniers uit hogere afdelingen is. Hij heeft reeds vele voetballiefhebbei'- verbaasd door zijn fantazierijke beslissingen, zelden door een kordate leiding.
Jef Hannet, een der beste spelleiders
van het land, floot St. Niklaas - Seraing
en toen de onverbeterlijke Baresa Verniers met een vVelgemikte elleboogstoot
tussen de Wase grassprieten deed belanden, vergat hij te vragen hoe het kwam
dat Verniers hevig bloedend van het terlein stapte zonder bij een balbetwistig
te zijn bctiokken geweest.
Baresa mocht rustig op het veld blijven, na zijn zoveelste vlcgelstreek dit
seizoen. Een eigenaardige jongen, die
Baresa. Een biezonder begaafd voetballer met alle eigenschappen van een goed
verdediger en met Fachetti-allures wanneer hij ofxluikt met het leder.
Maar... een echte belhamel, die niet
terugschiikt voor de ergste ov ei tredingen. Waarom aarzelt « men » om de/e
jongen eens de laan uit te sturen ?
Ons d u n k t het dat Baresa eens een
harde les nodig heeft om hem wat fatsoen bij te brengen.
Iemand die zondag ook de uitsluiting
niet zou gestolen hebben was de Truienaar Boffin, die op de ten gronde liggende Mechelaar Meigang trapte !
Lucien, jongen, was dit nu echt nodig? Ge staat toch al lang genoeg in de
voetbalbeweging om te weten, dat zo'n
gebaar echt gemeen is. Voor een oudere
speler is dergelijk gebrek aan zelfbeheersing onvergeeflijk.

Louison Bobet nog altijd populair. Vooraleer de Franse kampioen renner
werd,
verdiende hij zijn brood als bakkersgast.
Als bakkersgast
is hij nu terug even in
het nieuws gekomen
naar aanleiding van de voorstelling
van een nieuw
soort
brood dat beter verteerbaar
is dan gewoon brood Het heeft een
vitaminegehalte
dat zevenmaal hoger ligt dan dat van gewoon brctjd en het kost ook wel wat
meer. Het « kampioenenbrood
» heeft echter een stevige
publiciteitsagent...
Het is toch echt spijtig te noemen, dat
zelfs tijdens één der allerlaatste speeldagen de uitspattingen nog aan de orde
\ a n de dag zijn, zelfs in wedstrijden
zonder - belang, zoals Racing White T i l l e u r en St. T r u i d e n - Club Mechelen.
Mogen wij eens volgend seizoen aan
een gunstige kentering verwachten, nu
de scheidsrechters een behoorlijke vergoeding zullen ontvangen en zich wellicht een beetje minder afhankelijk zullen voelen van de « grote » klubs ?
Zal de Belgische Voetbalbond, in navolging van de koUcga's van de Wielerbond eindelijk eens wat strenger gaan
optreden tegen de voetbalvlegels, ook de
Waalse ?
Wij willen de heren uit de Guimardstraat hierbij behulpzaam zijn en een
dossier aanleggen van de ongeoorloofde
slippertjes van onze voetballers.
Of ze onze h u l p op prijs zullen stellen,
is natuurlijk een andere zaak.
C>riel T e m m e r m a n .

beknopte
sport
• Wdly Bochlandt, die reeds een
gans seizoen te kort school om een
belangrijke koers op zijn naam te
zetten, schoot deze keer de hoofdvogel af. Bi] een ongewild kontakt
met een boom en een betonnen
paaltje biak de ongelukkige rennei
niet alleen zijn dijbeen, doch ook
zijn aim en werden twee ribben gekneusd.
De doktei verzekerde hem, dat hij
over twee maand opnieuw in het zadel mag.
Onze beste wensen voor ern spoedig herstel vergezellen de simpatieke Willy.
• De Liga en de KBVB sloten een
akkooid beti effende het maandelijks
uilzenden van een
kompetiliewedsli i]d.

Dil tol gioot jolijk van talrijke
biave huinadeis - voetballiefhebbers
en lol giote ontslemming van moeder - de - vromu die hel nu allang
wellelies vindt...
• Hel alletiekseizoen
ging
van
start met het traditionele
inteiklubkampioenschap.
Er ivaren weinig
i ei rasstngen te noteren.
Slechts Roelants (natuurlijk
hij!)
zoigde voor een uitstekende 14.07.S
in de 5.000 m., wat gezien de sterke
wind zeker een mooie prestatie was.
Ook zijn klubmaals
Vandewijngaerden (400 metei tn 48 6) en
« kleine » De Heitoghe (1.500 meter
in 3.5L4) veivolledigdcn de triomf
van Daring Leuven !
Wordt hel weer een rekoid-seizoen voor onze Gaston ?
• In een niet te stuiten elan heb
ben de Aalsteise baskellers van Oka
pi zich in de filiale van de Beker gewelkt. Op 21 mei a.s. ontmoeten zij
Royal V Andeileclit te Charleroi.
De taliijke lumoerige
Aalslerse
siippoiteis zijn ervan overtuigd, dat
Okapi de Beker naar de Ajuinenstad
'dl bieiigen !
Wait and see...
Laatste kompelitiewedstiijd
van Armand Seghers : de Gentse keeper haalde verleden zondag nog eens terdege zijn hart
op. Op onze foto redt hij het leder van tussen de voelen van de Lidkenaar Mardaga. Marcovilch komt aandraven,
maar
is er niet meer bij nodig.

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

VOOR H E T S E I Z O E N GEVRAAGD :

DORTMÜNDER
Thierbrauhof
te Leuven.

goede kokin, plus jonge
hulp In keuken.

TUINAANLEG

Alle zater- en zondagen
O p p e r Beieren o r k e s t .
S t e m m i n g • plezier.
Alle d a g e n , 's middags en
's a v o n d s beste k e u k e n ,
met duur.
Vanaf 's m o r g e n s
tot 's n a c h t s
koud buffet en koffie.
Bijzonder i n g e r i c h t
voor
g r o e p s r e i z e n schol-en e n z . . .
P a r k i n g voor h o n d e r d e n
a u t o b u s s e n en a u t o ' s .
Alles p r i m a verzorgd
en goedkoop.

Te b e v r . : W E R E Dl, M i d d e l k e r k e .

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

«ONSTRUKTIEWERKHUiZEN

G E L D VANAF 3 , 2 5 %
L o o n t r e k k e n d e n tot 100.000 F ; zelfs t a n d i g e n , l a n d b o u w e r s tot 500.000 F .
Auto, g r o n d , eigendom, tot 100 %.
K r e d i e t , geen v o o r s c h o t nodig.

STOKOT A

20.000
50.000
100.000
100.000

Stookoiietanks in alle afmetingen.
V E R Z O R G D E AFWEI?K1NG.
GUNSTIGE PRIJZEN.
« e l . : A n t w e r p e n 0 3 / 37 95 89.
Gent 09/ 26 49 41.
D e n d e r m o n d e 052/ <70 60.

=
60
= fiO
=
60
= 1?0

1

X 376
X 940
X 1880
X 990

DORTMÜNDER
T h i e r b r a u h o f fl
G r o e n p l a a t s 33 te A n t w e r p e n
p r i m a koud buffet.
Open dag en n a c h t .
Zalen voor v e r g a d e r i n g e n ,
enz.

Telef. : 03/35.yH.X5. tof 21 uur of s c h r
F.B. B i b s c b n p p e n h o f l a a n 69 te D e u r n e Antwerpen.
—
Ik kom thuis.

DORT-BIERKELDER
O u d e Markt 22 Leuven.
Schoonste bierkelder
van het land.

ALLES VOOR UW TUIN

Niet vergeten dat men fn
d e d r i e lokalen de echte
Dortmunder Thierbrau
d r i n k t met de 2 Hertjes.

Gazonmaaiers
Zwembaden
Motorzagen
Sproeiers
DOR'I r H I E K B K A l HOF III
langs a u t o s n e l w e g
Antwerpen-Aken. T e s s e n d e r i o

Firma DE COCK

DORT

THIRRBRALHOF IV

Autosnelweg

Anfwerpsesteenweg 96 98. Kontich. Tel. 53.12.11

SCHL'IMIU'BBKR.MATRASSEN
met
Gebrevcteerde
bedekkingslagcn
RESSOH r.\!A IHA.SSK.V
(Brevet
529768)
met
Gebre\eteerde
kark.nssen

HERMES
SGH«eL 54

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

VOLLEDIGE
SEKBH'1 A H K A T
KL KSLS IN 2 JAAl\.

STAK'

- l EV E N
- A U 10
- H U I S
- IN BCt DE L

Zuidlaan

'111 M l . e m o n n i e i laan
T e ' 11 00 33.
Brussel.

( B r e \ e t - 512767)
T E Z E L E (O. VL.)
GEWATTEEHDK BEDSPREIEN
\V(1I ' , E N D E K E N S
I "I. (052) 44641 en 44642.
I n d i e n L' geen v e r k o p e r
in uw o m t r e k kent s l u u r
o n s een k a a r t j e en w e
zenden 1' het a d r e s van
d e d i c h t s biigelegen verk o p e r Star Zele.

VAN DEB PAAL • VOORBRAEOK EN C
Jan Van Riiswijcklaan 62
I E L E F 0 0 N : 03/37.54.38

ANTWERPEN.

Steno- en
d a k t ) lografie
in vier talen.
BoekO'iiiden
Sociale w e t g e v i n g
M >derne lalen
Handels
corre.spundentie.

WENTELPOORTEN
In hout, staal, aluminium
ot plastiek.
Standaardaitvoerlng o<
naar gewenst model.
Systemen aangepasi aan de
aard van bet bouwwerk.
Hand- of elektrische bedlening,

Dag en avondL^ss^n
De <)chüol waar Vlamiii);i
zich ihuis voelen.

Beter en

Aalst

Café rest (lOOC pi.)
Ruime p a r k e e i gelegenheid

ZONHOVEN

liS

•

TEL 132 31

& ZONEN

PVeA

roordeliser

VOOR ALLE ONROERENDE
VERHANDELINGEN IN
flOLLUIKEN

BINNEN- EN BUITENLAND:

ROIXUIKE.V
in hout, staal, aluminlum of plastiek
Hand. of elektrisch»
bedlening.
Alle systemen.
VENETIAANSE
ZONNEBUNDEN
Bediening met
koorden • of met
stang en windwerk

VENETIAANSE BLINDEN

TEL 132.31

-

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

A.JEÜB[SSE»-CtOOSTEIlMANSi IONEN
Vertegenwoordiger

voor A n t w e r p e n
L

Sint Damiaanstraat

RVBA

( S t a d en

ZONJHOVÉN

provincie):

VANDEVELDE.
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I De weekbladpers is de draagster van da
demokratie, sinds de dogbladen onderdelen
rijn geworden van politieke of kapitalis[tische koncentraties. W a a r alleen de Gazet
van Antwerpen over de Vlaamse één-mei' viering te Hasselt een noemenswaardig verslag gaf, kregen we nog een reeks nabeschouwingen in de weekbladpers waar we even
bij stilstaan. Het non-conforniisme blijkt in
deze lentedagen zelfs de doortrapste politiekers te bevangen : van Theo Lefèvre, die
wat federalist wordt, tot O m e r Van 't oude
PVV-hof, die een massamoordenaar in potentie blijkt te zijn.

HET VRIJE WAASLAND
Bij één mei maakte dit onafhankelijk blad
volgende beschouwingen over de verhouding
Volksunie - BSP.
« De BSP lijdt boNendien nog onder de
ook in haar ransen sroeitnde Waals-Vlaamse tegenstelling, vvaaidoor ze op haar linkervleugel stemmen (vooral van jongeren) \ e r liest aan afgescheurde socialisten ('m \ \ allonië) en aan de VU in Vlaanderen. De VI'
schijnt trouwens dit vertrouwen van jonge
socialisten niet te willen beschamen, want
ook zij vierde dit jaar 1 mei, nl. te Hasselt,
waar haar betoging (die een 4.000 deelnemers bijeenbracht) in het teken stond van
de strijd tegen de di.skriminatie van deze provincie op sociaal-ekonomisch vlak. De onlusten van einde januari hebl^en de VU als
enige partij achter de mijnwerkers zien staan,
met als tegenstanders de twee grote partijen
en verpolitiekte sindikaten. De man die moreel het be\el voerde over de schietende gendarmen « a s een socialist ! Dat heeft niet nagelaten grote indruk te maken op de Limburgse massa en op de sociaal-bewusten in
het land. Het zopas gepubliceerde \'U-witboek over de/e tragedie, de 1 mei-betoging
te Hasselt en de onlangs gehouden kaderdag,
dit alles bevestigt de aksentverlegging naar
het sociale vlak in de vlaainsnatiomile partij, zonder verloochening evenwel van de nationalistische beginselen. Dit alles staat nog
in zijn kinderschoenen, maar tegenover de
loomheid \an de BSP verkrijgt het een scherp
perspektief. »

DE NIEUWE DAG
Toont aan dat de klassieke etiketten illnks»
en «rechts» niet meer op de klassieke flessen zijn aan te brengen.
« Een tweede vaststelling : ook partijen,
die men als rechts doodverft, voeren sociaalekonomisch gesproken, een zwenking naar
links uit. Dat is duidelijk het geval met de
N'olUsunie, die Limburg als plaats van haar
eerste 1-Meimanifestalie uitkoos, omdat ze
zich in deze provincie n.a.v. de Zwartbergtragedie als enige Belgische partij bij de
mijnbevolking aanvaardbaar heeft gemaakt,
door haar solidariteit met de getroffenen. De
andere partijen lieten deze bevolking m de
steek en zijn zelfs de bevelvoerders van het
re|H-essie-apparaat geweest. Zoiets moet zich
onvermijdelijk wreken, vooral wanneer een
betrekkelijk kleine Vlaamse partij handig
en tijdig op deze ontstane leemte een ingreep uitvoert, die meteen haar sociale evolutie versnelt en haar bevrijdt van een al te
nationalistisch verleden en odium. Het is ook
7.0, dat de 1-Meiviering ook vroeger niet het
monopolium was van de linkse partüen.
Sinds 10(i6 wordt aldus dez» tijdelijk onderbroken traditie in het « rechtse » kamp heropgenomen. »

LINKS
Met de heftigheid waarmee een oude vrijster tegen haar vroeger lief te keer gaat, zet
P. Blyweert ons in ons « kapitalistisch »
hemd. Wij zijn zowat de handlangers van het
verderfelijkste groot-kapitalisme. Mooi gezegd van de jongens van Links, waarvan ieder zich nog herinnert hoe diep ze op hun
buik kropen voor de BSP-bonzen, toen de
mannen van La Gauche tenminste het elementaire zellrespekt hadden om de deur toe
te kletsen. Diezelfde BSP-bonzen die met de
vinding Vranckx-Zwartberg voorgoed als slavendrijvers van het groot-kapitaal zijn geworden. Wij teoretiseren minder dan de
BSP-teoretici van Links maar ons spuwen de
mijnwerkers niet uit sinds Zwartberg.

GEMEENTE BORGERHOUT
Vorming van
een wervingsreserve
voor bijzorsder-agent
van politie.
De b e k e n d m a k i n g g e s c h i e d d e in
het Belgisch S t a a t s b l a d van 5
mei 1966.
Voor alle i n l i c h t i n g e n met bet r e k k i n g tot de d c e l n e m i n g s v o o r Nvaardeii, gelieve men zich te
w e n d e n tot het « S e c r e t a r i a a t >>,
ten ('lemeentehuize, de e e r s t e vijf
dagen van de week, tussen 8 u. 30
en 17 11. (tel. nr. 35.02.Ü.Ï).

« Anderzijds le/en we wekelijks artikels
waarin een demagogische anti-kapitalistische
taal wordt gebruikt.
Ken mooiere mengelmoes kan men zich
niet indenken. Maar laten .we voor de jongeren die in dit alles niet heel klaar zien er
de nadruk op leggen dat er een enorm verschil bestaat tussen het antl-kapitalisme van
rechts en het socialistisch anti-kapitalisme.
(ïans de kunst van het rechts anti-kapitalisme bestaat erin te zeg.gen dat men tegen
de macht van de holdings is, tegen de macht
van de tweehonderd families... zonder ernstige pogingen te ondernemen om het kapitalistisch systeem te ondermijnen. De rechtse demagogie is er op gericht het anti-kapitalisme van de jeugd om te zetten in nationalisine, dat de voorrechten van de burgerij
onaangetast laat.
Na de uilschakeling van de progressistische vleugel, die een duidelijke anti-kapitalistische koers — in socialistische zin —
wou varen, heeft de leiding van de Volksunie gekozen voor het neo-kapitalisme.
Hiermede heeft zij duidelijk de zijde gekozen van de burgerij die verantwoordelijk
is geweest, en nog is, voor de onderontwikkeling van Vlaanderen op iwlitiek, ekonomisch en kullureel gebied. »

VOOR ALLEN
Misschien zouden de Marxisten van Links
zich best eens bekommeren om eigen huishouden. W a n t — vreselijk is het, m a a r w a a r
— : in het zoeken n a a r a vernieuwing » is
het officiële BSP-blad Voor Allen terug in
de leer gegaan bij een soort BSP-Borms,
namelijk hun « collaborateur » Hendrik De
Man. Voor ons niet gelaten : wij verkiezen
Rik De Man boven Jos Van Eynde en boven
de onvoldragen teoretici van Links. Maar
opgepast voor protesten van de weerstand
en voor de kozakken van Van der Poorten.
« In bepaalde kranten heeft men naar
aanleiding van het artikel van Partijvoorzitter Collard gezinspevld op de ideeën die door
Hendrik de Man dertig jaar geleden werden
ontwikkeld.
Inderdaad voor de oorlog werd door de/e
denker een nieuwe weg geëffend om met een
hernieuwd socialisme een werkelijke doorbraak te bewerkstelligen.
De politieke omstandigheden en de ontsporingen van de/e laatste hebben de d r a a d
van dit nieuwe begin doorgesneden.
In 1943 op het bevrijdingskongies heeft
men zich van deze evolutie af.gevvend om
zich blind te staren op een oude tekst. Hn
nochtans had Hendrik de Man zijn stempel
gedrukt op gans de nieuwe generatie van
socialistische en syndikalistische leiders.
W a a r o m niet zeggen wat velen thans denken ?
We moeten de werken van Hendrik de
Man terug ter hand nemen en tesamen bespreken wat er geldig is gebleven van zijn
fundamentele stellingen, instee van ze elkeen
voor zich. op eigen manier te interpreteren.
Als het waar is — zoals on/e partijgenoten voor de oorlog schreven, dat de Man na
Mar\ de grootste denker is die het socialisme heelt voortgebracht, waarom dan niet
alle persoonlijke visies omtrent zijn latere
gedragingen terzijde schuiven en zoals de
.long Socialisten enkele jaren geleden voorstelilen, zijn werken opnieuw uitgeven en bestuderen tot ons profijt ? »

BREM
En om dit nog eens te bewijzen zouden
we de hatelijke kapitalistisch - Belgicistische rol van kameraad Spinoy in de zaak
van Bell nog eens willen herinneren aan de
mannen van Links.
« Het verbaast ons dan ook geen zier
thans te vernemen dat Spinoy nog eens extra zijn best heeft gedaan in New-York om
in zijn anti-Vlaams rolletje te blijven. Als
onverbeterlijk zoollikker van de Walen heeft
Spinoy op zijn brutaal openhartige manier
steeds de belangen van de Vlaamse arbeiders geofferd aan de lieve eenheid van BSP.
Hij heeft er geen dank voor gekregen vanwege zijn Waalse rode broeders, die hooghartig alle gunsten vanwege een Vlaming
van de hand wijzen. Maar hoe de Vlaamse
BSP dit verraad om BSP-staatsredenen kan
blijven uitleggen aan haar leden in Vlaanderen is een raadsel.
Dat de rode ex-excellentie met veel sukses kon druk uitoefenen op Bell Telefone en
op R . ï . r . is goed begrijpelijk. De Belgische
staat — langs de R.T.T. — neemt het leeuvvenaandeel at van de Bell produkten in
België. Indien de staat beslist om ook konkurrenten wat te gunnen, of zelfs heel vee
te gunnen, dan komt het bestaan van Bell
in ons land in gevaar. O n / e bewindvoerders
hebben natuuilijk
niet aan de verleiding
kunnen weerstaan om Bell eens extra onder druk te zetten en een overheveling naar
Wallonië al te persen. »

DE SCHELDE
Een sinjoor geeft ooggetuige verslag van
wat hij meemaakte in een tempel van de
Belgische zuiverheid namelijk een tentoonstelling van de patriotten <i de Vuurkruisers »
op het ogenblik dat een groep beroepsmili-

tairen daar naar toe werden geleid voor een
patriottieke hersenspoeling. Het resultaat was
niet alle».
« Toen een groepje militairen in uniform,
waaronder een kapitein, ook de tentoonstelling kwam bezoeken en rondgeleid werd
door de voorzitter van de inrichtende vereniging, volgde ik het gioepje op de hielen
om alzo mede te genieten van de zeer patriottische commentaar.
O p een bepaald ogenblik staan de militairen voor een foto waarop Dr. Borms te
zien is tijdens een zangavond op de eerste
rij gezeten naast een Duitse officier en begint de rondleidende oorlogskruiser te schimpen op de « ongekroonde koning van Vlaanderen ».
lm toen gebeurde het. Een eenvoudige korporaal, die wegens zijn anciënniteit een kepie
mocht dragen en die aardig wat lintjes op
zijn battle-dress had, onderbrak plots de commentator en vroeg bijtend : « Zijt gij van
Merksem, Mijnheer ? Neen ? Wel dan kunt
gij over Dr. Borms niet meespreken. Dat
was zo 'n vent, zie. 'n Idealist ! Zwijg daar
m a a r over ' »
Het oorlogskruisertje stond perplex, keek
hulpbehoevend naar de andere militairen en
toen het tot hem doordrong dal geen enkele
ervan protesteerde, klapte zijn mond dicht
en nodigde hij het gezelschap uit een statie
verder te gaan. »

DE NIEUWE
Theo Lefèvre heeft blijkbaar een scherpe
neus voor evoluties? Hij de super-unitarist van
vorig jaar wil al over « federalisme spreken
in een vraaggesprek met De Nieuwe.
Of is het weer alleen m a a r om V.D.B, te
ergeren ?
(c — Bent U gekant tegen federalisme ?
— Ik ben bereid over alle problemen te
spreken, m a a r er moet een minimum « gemeenschappelijke bodem » zijn. De Belgische
eenheid, met al haar gebreken, vormt nog
altijd die bodem. Over federalisme wil ik
niet pralen als het alleen m a a r separatisme
moet betekenen. Er zijn in de struktuur van
ons land aanpassingen nodig en wij moeten
daarover spreken, steunend op objectieve ge-

gevens en feiten. Misschien komen wij dan
tot de konklusle (kit er inderdaad een federalisme nodig is, in een bepaalde, zachte
vorm. »

HET VOLK
In de politieke aktualiteit is Het Volk ook
non-konformistisch.
Als gezaghebbende stem om h a a r stellingen rond de dokterskwestie te staven, haait
zij een citaat aan van onze senator Elaut.
Is het in zijn juist verband, mannen, w a n t
citaten kunnen gemakkelijk gehanteerd worden.
« \'oorzeker, er werden in het verleden
psychologische flaters begaan ten opzichte
van bepaalde doktersv erenigingen,
maar
niets wettigt een staking, die niet de regering, niet de mutualiteiten m a a r alleen d e
zieken treft. Of willen de geneesheren m e t
h u n staking van 13 mei e.k. drukking uitoefenen op het g e r e c h t ? Dan spelen zij met
vuur.
Senator Elaut, die zelf professor is in d e
geneeskunde, bekende onlangs in de Senaat,
dat de dokters zich vaak aanstellen als verwende kinderen. Zij weten hoe sterk de staking van 1964 hun prestige heeft aangetast
en toch willen zij nu opnieuw beginnen. De
sociaal voelende dokters — en die zijn er
nog — zullen inzien, dat zij met dergelijke
methodes de oplossing van de ziekteverzekering niet vergemakkelijken. »

DE STANDAARD
In het « bruggen en wegen j - d e b a t van
vorige week was er de Volksunietussenkomst
die buiten het « parochiegejammer n over
de slechte kalseide ging.
« Als we één tussenkomst moeten n a a r
voren halen, dan liefst die van de jonge dokter Anciaiix, de Volksunie-man van Brussel,
die betreurde dat de mens opgeofferd worcft
aan de vraatzucht van de grondspekulantea
en zeer scherp de verkaveling en het uitblijven van een echte ruimtelijke ordening aankloeg. »
, ,
,
W a k e r Luylei».

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

Binnenhuisinrichting

St Gwnmarusstraat

28-30-32-34

Antwerpen

De grootste keuze in wandmeubelen.
Verdeler : Omnia - Royal • Asko • Philmar • Beka • Gavina enz.
Geen bij huizen

REGENMANTELS
ZOMERKOSTUUMS

GJERGM
Kom nu eens kijken in onze kollektie.
Alles naar laatste snit, in kwaliteitsstof, volmaakt afgew rkL
St-JA\S-VLIET 19 (Kleine tunnel) - ANTWERPEN. T. 339165.

bevvegingsl^lzer
Deurne

ANTWERPEN
Antwerpen
KOMENDE MANIFESTATIES
24 mei : allen naar KNS voor de
yertoning « De opgaande zon ».
Kaarten kunnen besteld worden
o p het secretariaat.
27 mei : vergadering voor alle leiden en simpatisanten; lokaal P e t e r
Benoit om 20 u u r 30. O p initiatief
van sektie noord spreekt d a a r W i m
Jorissen.
28 mei tot 5 juni : tentoonstelling
schilderijen door kunstschilders Mejuf. Elsocht en de Heer De Boeck
van « Kunstkring 64 ».
D I E N S T B E T O O N - STEUN .
PUBLICITEIT
O p uw secretariaat Frankrijklei 8
bovenlokaal PeterBenoit, open alle
werkdagen van 13-17 uur, donderdag tot 19 u u r 30, zaterdag gesloten, tel. 32.81.01 (Coddé).
SEKTIE NOORD
10 juni : alle leden en simpatisanten worden hartelijk uitgenodigd
op vergadering in het lokaal Vicky
St. Jansplein 7, Antw. w a a r in de
afzonderlijke vergaderzaal om 20
u u r 30 een spreekbeurt plaats
grijpt door een gekend V.U. volksvertegenwoordiger.
Voor alle inlichtingen houdt het
bestuur van sektie Noord zich ter
beschikking iedere donderdag tussen 20 uur 30 en 22 uur.
Het bestuur van sektie Noord bestaat uit voorzitter : Dr. de Boel.
Propagandaleider : De Caluwé. Secretaresse : Mevr. Cools. Raadsleden : de heren Lambrechts, Lauriks, Lambrechts.
DIENSTBETOON
Dienstbetoon senator H. Ballet,
' a a n huis J. van Rijswijcklaan 74,
Antwerpen van 18 uur 30 tot 19 uur
30 op maandag 16 mei, maandag 6
juni, maandag 20 juni.
F R A N S VAN IMMERSEEL
F r a n s van Immerseel, de alomgekende glazenier, grafikus en stoetenbouwer, stelt zijn glasramen ten
toon in de Peter Benoit te Antwerpen, Frankrijklei 8. Tot en met 14
m e i kan men daar nog zijn kunst
gaan bewonderen. Maak er gebruik
van !

Beriaar
Ter gelegenheid van het Zangfeest te Antwerpen wordt een autobus ingelegd naar Merksem. Prijs
80 fr., inkomkaart inbegrepen.
Vertrek : 12 uur 45 aan de kerk
van Heikant, om 13 uur in het Cent r u m . Inschrijven bij M. Van den
Broeck, Kapellebaan 35; C. Van de
Putte, Venushoek 39; H. Van Hove, Ilegembaan 20; R. Torfs, Melcauwen 29.

DEBATAVOND
O P 16 MEI 1966
O p m a a n d a g 16 mei 1966 om 20
uur 30 debatavond voor de leden
van de V.U. in het lokaal Plaza,
hoek Gallifortlei en De Montereystraat te Deurne (C).
O n d e r w e r p : het voeren van propaganda.
Wij trekken er de aandacht op
van onze simpatisanten dat deze
debatavond alleen toegankelijk is
voor leden.
BOEKEN V O O R DE
VOERSTREEK
Het Vlaams Steun- en Aktlekomitee start kortelings m e t een aktie
voor de oprichting van een Vlaamse bibliotheek in de Voerstreek.Wij
doen een oproep tot de Vlaamsnationalisten om dit initiatief te
steunen. Hebt ge soms thuis nog
boeken w a a r a a n ge geen w a a r d e
meer hecht, breng ze dan binnen
op volgende adressen :
Hilven, Gen. Slingeneyerlaan 117,
Deurne.
Lokaal Plaza, hoek Gallifortlei en
De Montereystraat, Deurne.
Personen die dit initiatief willen
steunen, kunnen dit doen op volgende wijze :
Storten op P.R. 161.64 van de Kredietbank Venneborg met de vermelding et voor rekening 959 van
V.S.A.K.).
Opzenden, onder gesloten omslag, naar volgend adres : VSAK,
Gen. Slingeneyerlaan 117, Deurne.

Kapellen
Zondag 15.5.66 : bijzondere kolportage te Stabroek en Berendrecht
in samenwerking met afdeling Ekeren. De totale opbrengst is ten
voordele van de V.U.M. Bijeenkomst om 10 uur bij V. Lenaert,
Bevrijdingslei 29, Kapellen.

Lier
Alle simpatisanten uit Lier en
omgeving worden hartelijk uitgenodigd op ons propagandistenbal op
zaterdag 14 mei. Zaal De Hoorn,
Koning Albertstraat. Eerste d a n s
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 onvermoeibare propagandisten door uw
aanwezigheid.

Nijlen
Hoewel propagandaleider F r a n s
Van Dessel met het arr. meer dan
de handen vol heeft, zitten de mannen van Nijlen niet stiL
Zeer kortelings willen zij op een
grootscheepse manier hun 200ste
lid vieren. Nog een klein duwtje
en het is zover. In verhouding
wordt dit dan wel een van de beste resultaten voor de ledenslag.

Blaasveld
Het is geen blaas geworden in
Blaasveld. De Vum-arr. Mechelen
was zeer talrijk opgekomen voor
de kolportage in deze gemeente
aanleunend bij het « rode » Willebroek. W a s het omdat het een één
mei-nummer betrof ? In elk geval
de verkoop bedroeg bij de 100 nummers.
Voor een niet zo talrijke gemeente van die aard, een mooi resultaat.
De ploeg van Frans en Ferre
toonde van aanpakken te weten.
Rerum Novarum 19 mei trekken
we naar de streek van Heist-Beerr-el; wie mee wil, geve zijn naam op
bij Fr,".ns Van Dessel, Zandvekenvelden 15, te Nijlen. Op deze arbeidersdag verspreiden we er het Witboek o\er Zwartberg.

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 Philips.

tot 12 uur. D a a r n a gaat het n a a r
Bokrijk.
De prijs bedraagt 150 fr. (bezoek
aan de mijn inbegrepen). Vertrek
aan de <c Graaf van Egmont », Van
Praetstraat 28; het middagmaal kan
te Bokrijk gebruikt worden of
knapzak meebrengen; het avondmaal vindt onderwege plaats. Meebrengen voor bezoek aan de mijn :
handdoek, zeep en schoenen.
Inschrijvingen bij J a n van de
Pontseele, Rorekensstraat 33, Etterbeek; telefoon 35.45.93. Ook bij de
bestuursleden van de plaatselijke
afdeling.

merd), 30 fr, (niet voorbehouden),
20 fr. (staanplaatsen).
Inschrijvingen op het sekretariaat,
Koekelberglaan 6, tel. 25.76.33.
D e mensen van buiten Sint-Agatlia-Berchem kunnen ook mee. O m
12 uur 30 staat een car aan de
i Graaf van Egmont », J. Van
Praetstraat 28; deze mensen dienen
eveneens vooraf in te schrijven.

ERLAU TUINMEUBELEN
Niet d u u r - w e l h a n d i g
(nooit schilderen).
Alleen-invoerder :

DEMEYERE
Kortrijkstraat
INGELMUNSTER.

LIMBURG
Maaseik

VRIJE
VERKOOPSTERS
gevraagd In alle gemeenten en steden
van het Vlaamse land voor de verkoop van allerlei verbruiksartikelen
aan partikulieren. Verdienste 20 tot
30 %. Geen kapitaal nodig. Schrijven
adres blad.
PARFUM.
O ruikt graag parfum, meld ons uw
geliefkoosde bloemengeur en ü ontvangt gratis een staalflesje (adres
niet vergeten) MILADY, P.B. 403 Antwerpen.

Autobus naar Antwerpen op 22
mei e.k, : Zangfeest.
Inlichtingen en inschrijvingen bij
Wieërs, Hoogstraat 205, Geistingen
(Ophoven). Toegangskaarten zelf
bestellen.

Hoofdredakteur :
T . van O v e r s t r a e t e n .
Redaktiesekretari»
S. de Lie.

OOST-VLAANDEREN

Alle b r i e f w i s s e l i n g
voor
redaktie naar
Rotatyp,
Sylv.
DupuisU
110 B r u s . 7. - T e l . 23.11.98
Beheer :
Maurice Lemonnlerl.
82
B r u s s e l L - T e l . : 11.82.16.
Alle k l a c h t e n voor niet
o n t v a n g e n van b l a d o p dit
adres.

Oudenaarde
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 Ladeuzeplein.
Landen. Vertrek te 12 uur aan
het stadhuis. Inschrijven bij Malpa,
Strijderslaan 13, Bangels, Stationcstr. 23, Jef Tiers, Verminktenlaan
12.
Tienen. Vertrek te 8 uur 30 op
de Grote M a r k t
Inschrijven
bij Jef
Delvaux,
Zandstr. 48, Woummersous, W a r d
Lissens, Nieuw Overlaar 70, Hoegaarden. Fr. Drossart, Acendoren
50, Tienen.
Testelt. Vertrek te 12 uur 30 aan
de kerk. Inschrijven bij Mevr. Evelaerts, Schuurveld 4.
Haacht - Boortmeerbeek - Wespelaar. Vertrek te 12 uur 30 aan 't
lokaal de Wielewaal, Wespelaarbaan w a a r eveneens word ingeschreven of bij Remy Verreth, Grot e baan 113, Wespelaar en bij Albert Segers, Wespelaarbaan 113,
Boortmeerbeek.
Kortenberg - Erps-Kwerps - Veltem. Vertrek te 12 uur 15 aan het
Gemeentehuis te Kortenberg. Inschrijven bij Luk Van Biervliet,
Jef Holstraat, Kortenberg en bij de
bestuursleden.
Herent - Wijgmaal - Wilsele. Vertrek te 12 uur 45 aan de kerk te
Herent. Inschrijven bij Willy Knijpers, Swertmolenstr. 23, Herent.
Bertem - Leefdaal. Inschrijven bij
\ ' a n Wijngaerden Jos., Vossenstr.
46, Bertem en bij de bestuursleden.
Vertrek wordt nog nader bepaald.

Slnt-Agatha-Berchem
ZANGFEEST
Het_ Verbond van de Vlaamse
N'erenigingen legt een cardienst in.
Nadien brengen onze deelnemers
onderweg een stemmige
avond
door. W a a r ? Dit blijft een verrassing, m a a r in ieder geval d a a r
waar er vreugde en leute heerst.
Vertrek : zondag 22 mei 1966 te
13 uur aan het parkingsplein voor
de gemeenteschool.
Prijs : a) car : 70 fr.; b) plaatsen
op het zangfeest (naar keuze) : 100
fr (genummerd), 50 fr. (genum-

ANTWERPEN
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KOLPORTATIE
De afdeling O u d e n a a r d e kolporteert op zondag 15 mei te Ronse.
W e rekenen op de propagandisten, en de aktieve medewerking
van de arr. kaderleden.
Gezien de omvangrijkheid van
het te bewerken gebied, zal men
stipt om 9 uur vertrekken in het
lokaal « Pallieter » te Leupegem.
De medewerkers van Ronse verzamelen om 9 uur 30 bovenaan de
Kruisstraat.
ZANGFEEST
De afdeling legt eveneens een autobus in voor de volksvergadering, de optocht, en het Nationale
zangfeest op 22 mei a.s.
Inschrijvingen in het lokaal <t Pallieter » voor 18 mei.
Deelname in de kosten 70 fr.
Vertrek : 8 uur stipt lokaal « Pallieter ».

J a a r a b o n n e m e n t : 280 P .
Halfjaarlijks : 160 F .
D r i e m a a n d e l i j k s : 90 F.
Abonnement
buitenland :
450 P.
S t e u n a b o n n e m e n t : 750 F .
(minimum).
Losse n u m m e r s : 8 F .
Alle s t o r t i n g e n voor öet
blad
op
postrekening
:
1476.97, V o l k s u n i e • B r u s . L
V e r a n t w . uitg. Mr. F . Van
d e r Eist, B e i z e g e m s t r a a t 20
Brussel 12.

Aanbevolen
Huizen

Voor Guldensporenherdeni(ingen
Onder leiding van dirigent Hans
Swinnen is er een volledig gezelschap tot stand gekomen voor
het opluisteren van Guldensporenherdenkingen.
Het gezelschap bestaat uit een
koor van 70 uitvoerders (St. Lutgardiskoor Herenthout en het
Cantabile-koor Tielen), een aangepast orkest (Pro Musica Lier):
20 m a n , een
Volkskunstgroep
(Elckerlijck - Antwerpen) : 25
m a n I een koreografische groep
Elckerlijck - Antwerpen : 12
m a n ; een solist; een presentator
en een dirigent.
Dit m a a k t 130 uitvoerders die
een bont, doch hoogstaand prog r a m m a 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 Volkskunstbeweging, afdeling Neteland, per
adres Bouwelsteenweg 215, Nijlen.

HERBERGEN
Bezoek « De v e e r m a n »
te S t - A m a n d s a.d. Schelde.
Mosselen • P a l i n g
Uitbater : Jan Brugmans.
Geniet van de l e k k e r e
koffie « De Olifant »
in h e t Vlaams H u l s
«PETER BENOIT»
Frankrijklei 8 - Antwerpen
B I E R E N ATLAS
Alle specialiteiten
F r u i t s a p Piifri
CARPENTIER
G u i d e G e z e l l e s t r a a t 39
Z W I J N D R E C H T . T. 52.70.70

BOUWEN • WONEN
De specialist d e r
standaarddeuren
J . L E E M A N S , D e u r n e z.
Van H a v r e l e i 70 T. : 35.63.17
Agent : De Coene - Kortrijk

HOTEL•RESTAURANT
BLANKENBERGE
« Rubenshof »
W e s t s t r . 79. T. • (050)41571
L o k a a l Volksunie
Kamers-pension.
« V l a a m s H u i s J> K n o k k e
Kamers
vol pension gezellige sfeer.
V e r m i n d e r i n g voor g r o e p e n .
E l i s a b e t h l . 105. Tel. 632.70.

MEI

10 uur: traditionele meeting in de Majestic.
Brussel
REIS MET H E T DAVIDSFONDS
O]) zondag 15 mei te 6 uur 45
vertrek naar Zolder, alwaar bezoek
aan de kolenmijn van 8 uur 30

T W E E D E NUMMER VAN VLAAMS GEMEENTEBELEID
Het tweede n u m m e r van dit driemaandelijks tijdschrift, bestenid voor de mandatarissen van provincie, gemeente en K.O.O.
is in voorbereiding en zal in de loop der m a a n d juni 1966 verschijnen.
Het is de wens van de redaktie om het meer uitgebreid en
meer gevarieerd te maken om als praktisch werkinstrument te
dienen voor onze gekozenen en liun plaatsvervangers.
Ook de plaatselijke afdelingen zullen hierin voorlichting \ inden inzonderheid met het oog op de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen van 1970.
Abonnementsgeld voor 1966 : 100 fr. op de postrekening nr.
51.4069 van J. Torfs-Mertens, Beriaar (bij Lier).
Sekretariaat : Melkouwensteenweg 29, Beriaar.

Sprekers :

UURWERK • JUWELEN

WIM J O R I S S E N
en KEIMOND MAXI I I E Y S S E N S
Annand

Preud'homme

aan

het

bij de meester u u r w e r k m a k e r
SLAETS
D e w i n t e r s t r . 11 - O u d e r g e m
T. 72.45.43 T e r m i n u s tr. 35.
10 % k o r t i n g v leden V.U.

flaraondorgel.

Na d e z e k o r t e m e e t i n g ,

GROTE

j

PLASTIEK

V.U. B E T O G I N G

F Parquin en
R. V a n A e r s c h o t P.v.b.a.
Lg. L o b r o e k s t r a a t 44
ANTWERPEN.

door de Antwerpse middenstad
Alle afdelingen w o r d e n v e r z o c h t een zo g r o o t mogelijke afvaardiging met d e afdelingsvlag in deze b e t o g i n g te laten o p s t a p p e n .
Na het s u k s e s van 1 mei te Hasselt, w o r d t 22 mei te A n t w e r p e n
een n i e u w e b e v e s t i g i n g van de g r o e i e n d e m a c h t en s l a g v a a r d i g h e i d van d e Volksunie !

Telefoon : 03/3().16.47.

I

Kuipen en s t a p e l b a k k e n voor
pekel, d i e p v r i e s , v e r p a k k i n g ,
stockering.
P o l y e t h y l e e n : zakken, vellen en folie op rol.
RAADPLEEG ONS.
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bewegingsylljzer
OOST-VLAANDEREN
Aalst
AMNESTIEAVOND
\'rijdag 20 mei e.k. in het Vlaams
Huis « De Vriendschap » te Aalst,
om 20 u u r grote amnestieavond
met als spreker de heer Karel Dillen. Deze avond staat in het teken
van de eendracht en de verbroedering. Nu meer dan ooit blijft aninestie een van de dwingendste eisen van de Vlamingen. Iedereen is
welkom.

Denderleeuw
Zondag 22 mei reizen we per
kixe-car naar het Vlaams Nationaal
2an;ifeest 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. Toegangskaart Zangfeest : 30 fr.

Gest
J O R I S VAN SEVEREN
HERDENKING
Zaterdag 21 mei, 20 uur, lokaal
« Rode hoed », klein Turkije, herdenking van de moord op Joris van
Se\eren. Sprekers : Albert Brienen,
k o n i Ranke, K van Damnie.
ZANGFEEST
Aan lokaal « Roeland » vertrekt
een bus om 9 uur stipt. Terug te
(Jent rond 20 uur. Prijs per per.soon, fooi voor de chauffeur inbegrepen : 60 fr. Eventueel kan men
daar ook kaarten (zitplaatsen) van
30 fr. bekomen. Inschrijven : enkel
en alleen bij uitbater K. De Clerck,
Korte Kruisstraat 3, te Gent.
V.O.S.
O p zondag 5 juni a.s. heeft in lokaal <t Roeland » om 2 uur 's namiddags het landelijk
kongres
V.O.S. plaats. Als sprekers treden
op H. Borg^gnon en J. Dhaese. Alle V.O.S.-sen zijn zeker op p o s t !
Belangstellenden zijn hartelijk weikom.

1) Autobus Ingericht door de
V.U., vertrek 's morgens om 9 uur
(na de mis van 8 uur 30) op het
Dorpsplein. ^
Deelname aan de betoging en de
optocht te Antwerpen. Prijs : 50
fr. bus -I- 30 fr. (inkom zangfeest).
2) Autobus ingericht door het
Davidsfonds.
Vertrek om 12 uur voor de kerk.
Prijs 110 fr. (zitplaats 50 fr. inbegrepen). Inschrijven bij H. Coessens, Kerkstraat.

Merelbeke
Zuid-Afrika
avond, vrijdag 13
mei, 20 uur in het « Wijnhuis »,
Hundelgemsestr, t-g. Ingericht door
alle kulturele en parochiale groeperingen, met medewerking van de
ambassade van Zuid-Afrika.
Boekenhandel F. Meyers-Tréfois,
programma : film, boekententoonslelling en vrij debat.
KOLPORTAGES
8.5.66 : Lokristie - Zeveneken,
161 n u m m e r s verkocht!
15-5-66 : Naar Ronse.
Vertrek : 8 uur 30 Rubenshof
iGent).
8 uur 45 : Berkenhof (Merelbeke).
Allen op p o s t !
ZANGFEEST
Tweede Sneyssens - karavaan op
zondag 225.66.
Inschrijven : P . De Pauw, G. Gezellelaan 38, Merelbeke, aan 60 fr.
Vertrek : 10 uur. Privé-wagens
sluiten aan bij het station.
Arrondissementele kolportage op
zondag 5 juni te Merelbeke : 2 openluchtmeetingen. Datum vrij houden!

Kevele
KOLPORTAGE
De eerstvolgende kolportage vindt
plaats te Landegem op zondag 15
mei, te 9 uur op het dorp. Zoals vorige zondag zal onze volksvertegenwoordiger Dr J. Wannijn terug op
post zijn. Was zijn aanwezigheid
een stimulans tot a b o n n e r e n ?
W i e m a a k t zich vrij op zondag
15 mei ?

Kieuwkerken-Waas
Erembodegem Centrum
Zondag 15 mei : om 15 uur in
« De Burcht », Hogeweg 19 « moederkensfeest » ingericht door de Vl.
Nationale Vrouwenbond opgeluisterd door de Vlaamse Meisjesschaar
« De Hoprank » van Erembodegem. Alle leden op post!
VI. Nat. Zangfeest 22 mei. Praktische schikkingen :

In aanwezigheid van volksvertegenwoordiger Maurits Coppieters
en een afvaardiging van het arrondissementeel bestuur St. Niklaas,
werd op donderdag 5 mei 11. een
nieuwe afdeling gesticht te Nieuwkerken-Waas. Het voorlopige bestuur werd als volgt samengesteld :
voorzitter : de Heer Smet Jozef,
Pastorijstraat 44; secretaris : de
heer Thierens Hektor, Pastorij-

derdag 12 mei te 20 uur 30 in het
lokaal « Vlaams Huis », Elisabethlaan 105, te Knokke.
De aanwezigen zullen vergast
worden op een echte Breugelmaaltijd.
De prijs, 50 fr., werd zeer laag
gehouden doordat de uitbaters van
het lokaal de bereiding geheel belangloos op zich genomen hebben.
Plaatsbespreking, ook telefonisch,
alleen te richten aan het Vlaams
Huis.
Geen enkel Vlaamsgezinde m a g
die avond ontbreken.

Menen
NAAR A N T W E R P E N
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, alw a a r men kan inschrijven tot 10
mei, alsook Wahisstr. 70, tel. 52444.
Ook vrienden uit Moorsele en Rekkem zijn welkom.

Alle donderdagen der
week
dienstbetoon van 18 uur tot 20 uur,
Yvonnelaan 5, Oostduinkerke.

WEST-VLAANDEREN
Nationale Bevlaggingsaktie
Brugge
DE VLAAMSE V R O U W
V.U.-JONGEREN
Op 20 mei a.s. zal er door deze
beide verenigingen een spreekbeurt
ingericht worden in de bovenzaal
van het « Breydelhof », Suveestraat
2, te Brugge, te 20 uur met als onderwerp a Instellingen en werking
van een democratische staat ».

Blankenberge
Moderne app. op hoek te huur
1-6 pers. tegen strand en duinen voor de m a a n d juni : Duysters, Koninginnelaan 127.

224 kernen zijn reeds in de weer
om de Guldensporendag 66 onvergetelijk te m a k e n door een « e.xaltante » bevlagging met de leeuw.
Zoek kontakt met de elf jaar jonge Nationale Bevlaggingsaktie, Waterstraat
133,
Sint-Amandsberg
(tel. 09-51.15.83). Vraag op dit adres
de folder 66 met de afmetingen en
prijzen van katoenen, wollen en
nylon leeuwevlaggen.
Ook dit jaar weer werkt de Nationale Bevlaggingsaktie samen met
het IJzerbedevaartkomitee, IJzerdijk 2, Kaaskerke (tel. 051-50286).

Het jaarlijks gezellig samenzijn
dat door de Volksunie van KnokkeHeist-Westkapelle aan haar leden
en sympatisanten wordt aangeboden en dit jaar een Breugelavond
zal worden, vindt plaats op don-

PERZISCHE TAPIJTEN
FA L

LUYTEN

Trooststraat 12
(Gemeenteplein)
Edegem. Tel. 03/53.05.71

« De opgaande zon » door Herman Heijermans
DOOR H E T G E Z E L S C H A P VAN D E
KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHOUWBURG,

op dinsdag 24 mei 1966, te 20 uur,
in de K.N.S., Komedieplaats, Antwerpen.
ten v o o r d e l e van het « S o l i d a r i t e i t s f o n d s van de
Volksunie », a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n .
K a a r t e n voor deze voorstelling k u n n e n van h e d e n af besteld
w o r d e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p d e p o s t r e k e n i n g n r 80.89.97 van
.Mevr. Wed. RAETS-VAN DEN D R I E S S C H E , St. M a t t h e u s s t r a a t
45, B o r g e r h o u t , of d o o r r e c h t s t r e e k s e bestelling, bij het a r r o n d i s s e m e n t e e l s e c r e t a r i a a t , of de s e c r e t a r i a t e n d e r afdelingen.
De n u m m e r i n g der plaatsen zal geschieden in de v o l g o r d e d e r
binnengekomen inschrijvingen,
200
150
120
100
75
50
25

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

HERMAN HEIJERMANS (1864-1924) Is een Nederlands toneel- en
romanschrijver. Ging in de journalistiek, leidde later een eigen toneelvereniging. Hij dtbuteerde met naturalistisclie 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 et uw. De meeste van zijn werken hekelen sociale misstanden. Zeer
populair werden ook zijn humoristische schetsen gepubliceerd onder de
pseudoniem Samuel Falkland.
Het toneelstuk « De O spaande Zon » behoort tot deze werken, die
sociale misstanden van het begin dezer eeuw hekelen. Het werk dateert
van 1911
^
In de hoofdrollen zal U Yvonne De Bruyne en Robert Marcel kunnen
waarderen.
In üw eigen belang raden wij aan. nog heden Uw plaatsen te bestellen.

Babyion M. (volksvertegenwoordiger) :
Roeselare : ten huize Westlaan
145, ook op afspraak, tel. 20208; elke m a a n d a g 17-19 uur; R u m b e k e ;
café Het O u d Stadhuis, Markt; 3de
zaterdag 9-9 uur 30; Izegem : café
Plaza, Kruisstraat, 3de zaterdag 1011 uur; Ingelmunster : café De Gouden I>eeuw, Markt. 3de zaterdag 11
uur 30-12 uur; Meulebeke : café De
Kring, Stationstraat, 3de zaterdag
14-15 uur.
Coppieters
M.
(\olksvertegenwoordiger) :
Beveren-Waas : café St. Martinus, 3de zaterdag 11 uur; St. Niklaas : Dr. Verdurmenstraat 6, 3de
donderdag 10 uur.
Goemans H. (volksvertegenwoordiger) :
Berchem : ten huize. Grotesteenweg 86, dagelijks 9-10 uur.
Leys P. (volksvertegenwoordiger):
Zedelgem : bij veearts Leuridan,
tel. 29082, 3de vrijdag 19-20 uur;
Torhout : bij apotheker Vlieghe,
Holstraat 9, tel. 22556, 3de vrijdag
20-21 uur.
Loolens E. (volksvertegenwoordiger) :
Koekelare : ten huize, Oostmeetstraat 56a, op afspraak, tel. (051)
58031.
Mattheyssens R. (volksvertegenwoordiger) :
Mortsel : ten huize Liersesteenweg 326, op afspraak, tel. (03)
513599.
Schiltz H. (\ olksvertegenwoordiger) :
Antwerpen : ten huize Wetstraat
103, tel. (03) 357284, maan- dins- en
donderdagen 17 uur - 18 uur 30.

ZOEKERTJES
VI. bepr. jonggezel wenst kennism.
vr huw. m e t VI. Meisje of wed. van
42 tot ± 50 j . Brieven bureel blad
onder letters D45.
Chalet Zwitserland te h u u r 4 a
7 pers. juni en sept. voordelig
rechtstr. eigenaar. Alle inlicht, b u reel blad D44.
Jong leraarsgezin wonende o p
100 m. van de zee te Raversijde»
Middelkerke, wenst, tegen vergoeding, gedurende de z o m e r m a a n d e n
enkele kinderen tussen 4 en 11 jaai;
op te nemen. Voor inlichtingen ;
tel. 059-729.40.

DEZE WEEK
OP UW SCHERM
ZONDAG

15.00 : De Plintstones (herh. van do
133e afl.) — 15.25 : Johan en da
Alverman — 16.00 : Vergrootglas o p
de postzegel — 16.25 : Volksconcert
door de Philharmonic van Antwerpen o.l.v. Steven Candael in.m.v. een
jazzband o.l.v. Leo Souris — 18.30 i
Klein, klein kleutertje — 18.50 :
Tienei-kl anken presenteert : Let's
sing out — 19.15 : Piste, variétéprogramma vanuit Treslong te HiUegom
— 19.55 : Weerbericht — 20.00 : TVnieuws — 20.15 : Sportweekend —
20.40 : Speelfilm : Schaduwen onder
zee, avonturenfilm van Jean Negrulesco met Sophia Loren, Clifton
Webb en Alan Ladd — 22.10 : Festival. Korte films van Tsjechische kineasten — 22.55 : TV-nieuws.

MAANDAG
Oostende

Knokke - Helst - West-Kapelle

Gelieve vlug in te schrijven bij ;
Demeester Gerard, Meulebekestr. 4
te Roeselare. Telefoon 248.77, ofwel
bij Gerard Van Onacker, Vijfw©"
genstraat 11, Roeselare.
Voor Beveren : Roeland Vemiai»"
der, Brabantstraat 1, Beveren. TeL
248.06.
Bij de inschrijving kunt U tevens
uw ingangskaarten bestellen !
Zorg voor een massale deelnamel

Oostduinkerke

De Jong-Vlaamse Studentengemeenschap - Oostende nodigt alle
Vlaams-nationalisten uit op zaterdag 14 mei om 20 uur 30 in de
zaal <t Noordzee », Wapenplein 14,
Oostende op haar tweede Vlaams
Studentenbal.
Het orkest <r De Zeekanters -D
speelt ten dans. Ingang : leden 20
fr., nlet-leden 30 fr. Jong en oud is
welkom !

Roeselare - Tielt
ZANGFEEST A N T W E R P E N
O p zondag 22-5-1966 gaan wij allen naar het zangfeest te Antwerper
Wij leggen een bus in, die vertrekt op de Grote Markt, te 7 uur
.30 stipt.

Dienstbetoon

FEESTVOORSTELLING

P R I J Z E N DER PLAATSEN :
Stalles
Fauteuil
Middenloge
Middenbalcon
Parket
P a r t e r r e -i- p a r t e i T e l o g e
Ie ZIjbalcon + zljloge
2e Middenbalcon - 2e Middenloge
3e Middenloge - 3e Middenbalcon

straat 37; penningmeester : de Heer
Pauwels Henri; propaganda : d e
Heer Zeghers Gerard; raadsleden :
de Heren Aertssens Karel en Abs
Frans.
O p zondag 26 juni a.s. zal, na
een grootse kolportage met het
« Witboek over Zwartberg », een
korte meeting gehouden worden
waarop
Volksvertegenwoordiger
Coppieters en Senator De P a e p het
woord zullen voeren.
KOLPORTAGES
Het arrondissementeel bestuur
besliste gedurende de m a a n d juni
op intense wijze « Het Witboek
over Zwartberg » in de diverse steden en dorpen van het Waasland
te verspreiden. Volgende kolportages werden voorlopig reeds vastgelegd : 5 juni : Beveren, Melsele,
Kallo, Doel, Haasdonk; 12 juni :
Temse, Kruibeke, Bazel, Rupelmonde, Steendorp; 19 juni : Lokeren, Sinaai, Belsele, Eksaarde; 26
juni : St. Gillis, Kieldrecht, De
Klinge, Vrasene, Nieuwkerken.
Verdere
schikkingen
worden
eerstdaags bekend gemaakt. Mogen
wij alvast aan al onze propagandisten vragen d a t ze zoals steeds talrijk aan deze zeer belangrijke tochten zouden medewerken.

Van der Eist F. (volksvertegenwoordiger) :
Neder-over-Heembeek : ten huize
Beizegemstraat 20, op afspraak, tel.
(02) 162S33.
Van Leemputten R. (volksvertegenwoordiger) :
Velzeke : dagelijks, ten gemeentcnhuize 11 uur - 12 uur, of ten huize op afspraak, tel. (09) 700832.
Wannijn J. (volksvertegenwoordiger) :
Machelen (Leie) : café Leiezonen,
Stationstraat, 3de vrijdag 19 uur.
Wouters L. ( volksvertegenwoordiger) :
Gent : Roeland, Korte Kruisstr.
3, elke vrijdag 18 - 20 uur; ten huize, Krijgslaan 118, op maan- en vrijdagen 14 - 17 uur na telef. afspraak
(09) 223942.
Ballet H. (senator) :
Antwerpen : ten huize J. Van
Rijswijcklaan 74, op afspraak tel.
(03) 380577.
De Paep G. (senator) :
Beveren-Waas : ten huize, tijdens
spreekuren.
Elaut L. (senator) :
Gent : ten huize, St. Pietersnieuwstraat 130, elke zaterdag 14 - 16 uur.
Jorissen W. (senator) :
Lier : De Hoorn, K. Albertstraat,
.5de maandag 20 - 21 uur; Mechelen:
Salamander, Adegemstr., 3de zaterdag 11 uur 30 - 12 uur 30; Nijlen :
Konte Os, Kerkplein, 3de m a a n d a g
19 - 20 uur; Duffel : Welkom, Handelstraat, 3de maandag 21 - 22 uur.
Roosens R. (senator) ;
Antwerpen : ten huize, Markgravelei 28. Alle dagen 's morgens tijdens spreekuren of op afspraak tel.
(03) 370137, maandag, woensdag en
vrijdag ook van 19 uur - 20 uur 30.

14.05 : Schooltelevisie — 19.00 9
Zandmannetje — 19 05 : Teletaalles:
Engels. 33e les : On the river —
19.20 : De Flmtstones. 134e afl. i
De held van de tieners — 19.45 :
Openbaar kunstbezit « Venetië »
van Alberto Giacometti (1901-1066)
— 19.55 : De Weerman — 20.00 S
TV-nieuws — 20.30 : Elk zijn bunker, spel door Herwig Hensen —
21.40 : Vergeet niet te lezen —
22.10 : Yehudi Menuhin. Eerste deel
van het concert dat op 1 mei i n
Royal Festival Hall werd gegeven —i
22.30 : TV-nieUws.

DINSDAG
14 05 : Schooltelevisie — 19.00 ï
Zandmannetje — 19.05 : Filmmuseum van de schaterlach. Tot uw
dienst, filmklucht met Ben Turpln
— 19.20 : Tienerklanken — 19.55 :
Hier spreekt men Nederlands —
19.59 : Weerbericht — 20.00 : TVnieuws — 20.25 : Bonanza — 21.15 :
Joegoslavië, een reportage door Maurice Dewilde — 22.00 ; Gastprogramma. De katholieke gedachte en actio
— 22 30 : TV-nieuws.

WOENSDAG
17.00 : Televisum — 19 00 : Zandmannetje •— 19.05 : De zeilsport,
sportdocumentaire — 19.30 : Jonger
dan je denkt — 19.55 : De Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 20.25 :
Jeanne van Lothai'mgen, een televisiebewerking van het toneelstuk
« Joan of Lorraine » van Maxwell
Anderson — 22.35 : Medium —
23.05 : TV-nieuws.

DONDERDAG
11 00 : H Mis — 15.00 : Turnen Reportage van het tweede deel van h e t
kunstturnen Europa - Japan, d a t
vorig jaar plaats had te Lugano —
15.40 : Wielrennen. Rechtstreck8o
reportage van de laatste kilometers
en de aankomst van de wielerwedstrijd Bordeaux - Parijs — 19.00 r
Zandmannetje — 19.05 : Smokkelaars in de val, avonturenfilm voor
de jeugd — 19.55 : Hier spreekt
men Nederlands — 19.59 : Weerbericht — 20.00 : TV-nieuws — 20.25 :
SpeclfUm : De handen op de stad,
sociale film van Francesco Bosi, m e t
Rod Steiger e.a. — 22.00 : Grenzen.
Momentopname van een wereld In
beweging — 23 00 : TV-nieuws.

VRIJDAG
19 00 : Zandmannetje — 19.05 i
Teletaalles : Engels. Herh. van de
33e les : On the river — 19.20 :
Tienerklanken — 19 45 : Zoeklicht
— 19.55 : De Weerman — 20.00 :
TV-nieuws — 20.25 : Speelfilm : Do
bazuinen van de roem, psychologische film van Ronald Neame, m e t
Alec Guinness en John Mills —
22.10 : Première — 22 35 : Yehudt
Menuhin. Tweede deel van het concert dat op 1 mei in Royal Festival
Hall werd gegeven — 23 00 : TVnieviws

ZATERDAG
17.00 : Schooltelevisie — 18.55 t
Zandmannetje — 19 00 : Flipper (12o
afl.) — 19.25 : Autorama — 19.55 :
Hier spreekt men Nederlands —
19.59 : Weerbericht — 20.00 : TVnieuws — 20.30 : Slechte tijd voor
sergeanten. 11e afl. : Piloten tegen
wil en dank — 20.55 : Dit Albion...
with love, muzikaal programma m e t
The Clouds, Gein Bailess, The ThreO
Bells, Jannie Philips e a. — 21.35 j
Echo — 22.05 : De onkreukbare».
18e afl. : Nicky — 22.55 : TVnieuwa.

WIJ
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Het Algemeen Bouwbedrijf K U N N E N n.v.
1.

WIJ BOUWEN OP UW GROND : 1 5 % VAN

MODERN OF KUSSIEKE VILLA'S

Prijzen : « De Merel »

DE

BOUWPRIJS

VOLSTAAT.

Groot of komfoftabel !

Waar U ook w i l !
Kom vrijblijvend deze en andere plannen

600.000 F.

« De Dennen »

690.000 F.

« Landrust »

750.000 F.

« Markies »

900.000 F.

ini^ijken!!
— degelijke konstructie
— volledig afgewerkt
— geen administratieve beslommeringen !

2.

EXTRA

VOOR

ANTWERPEN

Appartementen bij Amerikalei. Gemeubeld (alles nieuw) 4.500 F.
opbr. per maand en slechts 698.000 F.
Een burgershuis te Kontich vanaf 395.000 F. op een bouwgrond van
115.000 F.
INLICHTINGEN

ANTWERPEN
MEIR 18

LET

Residentie « Middenstad J. app. met 3 slaapk. 900.000 F..
Verka\eling « ScJieinniers!>erg ?, 72 peicelen vanaf 95.700 F.
« Patricia Residentie > De<.clhn-J.cn. \ p p . 3 slaapk. 599.000 F.
Mooie %illapercelen te Mariakerke brongen !

—

GENT

Tel. 03/32.92.18.

ONDERBERGEN 43

—

GENK

Tel. 09/25.19.23

MOLENSTRAAT 39

—

Tel. 011/54442

WEL

ALLE ADVERTENTIES VOOR
DIT BLAD
d i e n e n toegestuurd aan onze
PUBLICITEITSDIENST :
S. De Lie. «Papenhoek». Berendrccht TeL (03)73.66.59
Ook de
zoekertjes kunnen naar dit adres gezonden worden.

Zopas

Van
tot

32.02.10

Flamingant

Dr. P.C. P a a r d e k o o p e r schreef een p a s s e n d voorwoord.

EEN LEEUW
TEL : (03) 32.04.77

brosjuur

m e t h e r i n n e r i n g e n uit h e t verzet;
vol r e i s d o k u m e n t a t i e uit vier k o n t i n e n t e n
e n m e t een schrijnende a a n k l a c h t tegen onrecht
e n Vlamingendiskriminatie.

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

brandstoffen

van de pers, de

Verzetsstrijder
heel-Nederlander en

WIE helpt mee ?

BECO

kwam

Te bestellen door storting van 40 fr of 3 gulden
van de auteur : Jos De Freine, Diestersteenweg

Aktie : 300.000 LEEUWEN
Vraag dadelijk per briefkaart
of telefonisch inlichtingen
bij L. Verhoeven. Liefkenshoek 23, Halle (Kempen).
Tel. : (03) 79.01.24.

25 PERCENT

KORTING

PER

BESTELLING

op postchekrekening
36A, Sint Truiden,
VAN

TIEN

8784.58
Limburg.

EKSEMPLAREN.

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

bij uv^ specialist
Elektro Akoustlek

ben
uitgeslapen
wanr...

«DE GELUIDSBRON»
Lange Leemstraat 32 - ANTWERPEN
Telefoon

: 33.04.95.

BIJVOORBEELD :

OP MAGNEETBANDEN 35 TOT 40 %.

A

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

ELECTRA - BREE

fe

Boneputstraat 28,
— B R E E
—
Telefoon : 651.88
FX-233L

WIM

Grole l e j s :
GLAZEN en MONTütEN,
Gratis voor veaeUroen.
Herstellingen in eigen wer'Jiuts.

... ik koop bij

MATWmT B€Ot>€NBÊOniJF

Walter ROLAND

T U R N H Ö U T S E I A A N 1 0 2 , i b R G E I t H Ö U T - T£L. 35il7 83
. .i
: j > , . •"«"!?£•<! Ditp.5tr...l M-ié.AniW. T.I..31.01.I»
••S'in'nsTMl 3;»r^,;Anlw. T*l;;33.47.24 - C»|llf*rHi» «ö, b«ürn.. Tel, 3*15.22

— Gediplomeerd Opt eter —
Kerltstradt, 58 — A^twe^pen
(trt «ub op tie( huisnummef'J
Telefoon . 3S 8& 43
10 % lorlifig op verioon deief.

MAES

REDIET EN FINANCIERINOSVENNOOTSCHAP

DIANALAAN, 10. BERCHEM - Antwerpen. • Te!.: (03) 39.69.34.
— stelt iijn kandidatuur bij alle Vlamingen in de
provinciën Antwerpen Brabant en Oost-VIaanderen, voor alle verzekeringsvormen : Brand Leven
Persoonlijke
Familiale - Auto - Wet Burg Aansprakelijkheid
— Komt op tiet eerste verzoek voor ;
Overname van bestaande verzekeringspolissen.
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak, enz.

-

FINANCIERINGEN
-

LENINGEN
-

Jan Van Rijswiicklaan 62

-

HYPOTEKEN

ANTWERPEN

-

Ie en 2e rang.

Telefoon : 03/37.54.38,

|24

juan de anarchist

WIJ.

