
-j^- november 1965 : K.U.L.-sekretaris-generaal professor 
Woitrin schrijft in « UErgot » : « De universitaire 
uitbouw in de driehoek Brussel-Woluwe-Waver moet 
opgenomen worden in een algemener plan voor ruim
telijke ordening van het zeer grote Brussel der toe
komst )). 

-^ mei 1966 : het kollege der Belgische Bisschoppen legt 
het plan voor het « tres grand Bruxelles de Favenir » 
ten uitvoer. 

Wat wij in de wandelgangen van het parlement reeds had
den kunnen aflezen van de bedrukte gezichten der Vlaam
se C.V.P.-ers (met de dood in het hart), is thans plechtig 
bevestigd en kond gedaan (met dreigementen) : 
de bisschoppen van België zijn — tegen Vlaanderen — aan 
de kant gaan staan van de imperialistische franstaligen en 
van de P.V.V. In een verklaring vol sof ismen en geestes-
kronkels wijzen zij de autonome Nederlandse universiteit 
af en bevestigen de « fundamentele » eenheid. 
Werd deze beslissing mede ingegeven door het conciliair 
Vatikaan ? Waren nuntiatuur en geldmacht sterker dan de 
Vlaamse bisschoppen ? Wat baatten kommissies, pread
viezen en adviezen, studie- en gespreksgroepen, stelling
namen en bijdragen van Vlaamse professoren, weten
schappelijke medewerkers en studenten ? 
Zoals alle sofistische stukken bestaat de verklaring van de 
bisschoppen uit drie delen. Het derde deel is vooral een 
(dreigende) oproep tot slaafse gehoorzaamheid. Wij zullen 
de kristelijke rechtlijnigheid moeten opbrengen om neen 
te zeggen en wel drukking uit te oefenen, desnoods met 
grote middelen. 

Het lijdt geen twijfel dat rond het probleem Leuven een 
eensgezind en breed Vlaams Aktiekomitee kan en za) her
rijzen ! Wat baat immers de afbakening van de taalgrens, 
als Vlaams-Brabant wordt ingepalmd van Brussel tot 
Leuven... omwille van de « wetenschap » en omwille van 
de katolieke « uitstraling » van de wereldberoemde Alma 
Mater ? 
De oproep van de bisschoppen is voor de professoren en 
hun medewerkers een «verordening» (sic!). Immers, zo 
betogen hunne Excellenties : « Niemand is verplicht zich 
voor een ambt aan de universiteit kandidaat te stellen ». 
Inderdaad ! en evenzeer is geen enkel Vlaamse jongere 
verplicht aan de Leuvense universiteit te gaan studeren ! 
Zij kunnen ook terecht te Gent of te Antwerpen. De klant 
is koning... of, om het met de bisschoppen te zeggen : « de 
studenten moeten zelf de gevolgen trekken uit de door hea 
gedane keuze ». 
Wij zijn ervan overtuigd, dat vele studenten en kandidaat-
studenten inderdaad de conclusies zullen trekken uit de 
geschapen situatie. 
In de verheven slotpassus treffen ons volgende woorden : 
« Met hun (bedoeld worden de gelovigen) hulp zal de uni
versiteit van Leuven — die in de loop van haar geschiede
nis reeds zoveel beproevingen (kursief van ons) edelmoe
dig heeft doorworsteld — ook deze moeilijkheden te bo
ven komen ». Moeten wij deze passus aldus verstaan, dat 
de strijd om de vernederlandsing van Leuven en om de 
vestiging van een waarachtige autonome Nederlandse 

(lees verder op blz. 3 in kader) 
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CiVJEK - INCIVIÊK 

Er worflt de laatste tijd nogal 
flink met spek geschoten naar de 
Volksunie. Gisteren waren we 
ekstremisten, vandaag incivie-
ken. Zo heb ik me dan ook eens 
afgevraagd, wat eigenlijk « ci-
vick » en-« inciviek s> betekenen. 

Civisme of burgerzin is de toe-
Avijding van de burger aan zijn 
vaderland, zegt ons het woorden
boek. In de werkelijkheid is dat 
begrip echter heel wat onduide
lijker. 

Toen de Prins van Condé na 
zijn overwinningen in dien.st van 
I.odewijk XIV naar de Spanjaar
den overliep, was bij zeker « in
civiek ». Later echter nam de 
Zonnekoning de pr ins 'met alle 
eerbetuigingen opnieuw in zijn 
leger op : hij was weer «civiek» ! 

Te Waterloo staat nu nog een 
gedenkteken ter ere van de dap
pere Belgen, die daar sneuvelden 
« pour l'honneur du drapeau ». 
Voor welke vlag wordt niet ver
meld. Onze vaderen onderscheid
den zich immers aan beide zijden 
van de xlaglijn en bet is voor de 
Walen dan ook lastig om uit te 
maken, welke onder hen «cixiek» 
en «inciviek» geweest zijn ! 

Vlamingen en Walen, die on
der de Duitse heltn het konunu-
nisme in Rusland hebben bestre
den, werden later als « incivie-
ken » veroordeeld. Belgen, die 
in Korea hetzelfde hebben ge
daan onder een helm van Ame
rikaans fabrikaat, -werden voor 
hun incivieke houding gedeko-
reerd ! 

Eupenaars wier grootvaders 
destijds onder het keizerlijke 
vaandel ons land binnenvielen, 
deden hun vaderlandse plicht, 
maar degenen onder hun zonen 
die later dezelfde weg mochten 
ingegaan zijn, waren «inciviek», 
omdat ondertussen de rijksgrens 
verlegd was geworden ! 

Duitse militairen, die onder 
onschuldige burgers de dood 
hadden gezaaid, werden als oor
logsmisdadigers veroordeeld. 

Amerikaanse militairen, die 
Vietnamese dorpelingen op na
palmbommen vergasten, bekomen 
een eervolle melding ! 

Uit al die voorbeelden blijkt 
overvloedig hoe elastisch het lae-
grip civisme is. Daartegenover 
staat het begrip volksnationalis-
me : de trots van ben die hun 
volk, hun taal en hun zeden ge
trouw blijven. Het behoeft geen 
betoog : het spreekt tot ons hart, 
het is onwankelbaar en besten
dig. 

H.V., Brussel. 

NIEUWE METODE 

Met belangstelling heb ik de 
voorstellen gelezen om ons volk 
te benaderen en om tot bij de 
massa de Volksunie-gedachte in
gang te doen vinden. 

Ik vind het allemaal heel goed 
te kolporteren, « WI.I » enkele 
weken aan huis te bestellen zo

dat men er mee vertrouwd ge
raakt, pamfletten uitgeven enz. 
Het is niet te versmaden. 

Maar wat misschien ook veel 
vruchten kan afwerpen, dat is in 
de stamcafé's de mensen gaan op
zoeken en er mee praten. .Maar 
hoe ? Niet alleen, doch met en
kelen. Op voorhand afgesproken 
met twee of drie vrienden toe
vallig in de herberg zijn. Onver
mijdelijk begint de persoon van 
de gemeente over het onderwerp. 
De tegenstrever zal dan uitdagen 
zoals hij gewoon is, want hij wil 
overbluffen met de massa. Dan is 
het ogenblik daar voor de hulp. 
En dan krijgt ge de gelegenheid, 
uw standpunt uiteen te zetten als 
ge niet alleen zijt. 

ledereen heeft zulke cafe's in 
zijn gemeente, zodat we bij el
kaar kunnen gaan. 

D.G.J., Kampenhout. 

BOYCOT 

Uw medewerker Xemrod doet 
in « Wij » een voorstelletje be
treffende een financiële boycot 
in de kerken. Denkt U niet dat 
wij nu toch op andere metoden 
moeten overschakelen, wegens 
de nieuwe repressie die ons 
treft ? Dat wij deze boycot veel 
verder moeten doorvoeren en op 
veel grotere schaal dan ooit is 
gebeurd ? 

Niet enkel de kerken, doch 
iedeie organisatie om het even op 
welk gebied die de Vlamingen in 
de rug schiet moet geboycot 
worden ; b.v. zouden alle Vla
mingen het als hun plicht moe
ten rekenen hun lidmaatschap 
bij sindikaten en ziekenbonden 
die behoren tot de traditionele 
kleurpartijen op te zeggen. Wij 
hebben toch een Vlaamse zieken
kas en een Vlaams sindikaat. 

Iedere frank die wij aan de 
traditionelen geven, wordt tegen 
ons gebruikt om bv. de rijks
wachtverplaatsingen te betalen 
en om Vlaamse betogingen uit
een te ranselen. 

Dezelfde weg moeten wij ook 
gaan met het Belgische Rode 
Kruis : boycot. En zou het te\ eel 
gevraagd zijn, de grote macht, 
de kranten, eveneens financieel 
te likwideren ; er zijn Vlaamse 
bladen die onze steun goed kun
nen gebruiken. 

Er zijn dan ook nog de banken 
en zo verder. 

Dat iedereen konsekwent het 
zijne bijdraagt en weldra straalt 
ook voor ons de zon van een 
nieuwe toekomst in het federa
lisme. 

J.T., Brussel I. 

([ WIJ » 

Sinds « WIJ » een gedaante
verwisseling heeft ondergaan, 
heeft het een hoger peil bereikt 
dan voorheen en dat is dus al
leen maar toe te juichen. 

De rubriek « Persspiegel » is 
echter te kort. Het is m.i. belang
rijk te weten, hoe anderen de 
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markt, 4.''), Antwerpen : tel. 03/31.09.9.5 : kantoren te Brugge, 
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houding van de « Volksunie be
oordelen. 

Ik stuur zo nu en dan knipsels 
uit Nederlandse kranten, dik
wijls voorzien van kanttekenin
gen, die niet in « WI.T » worden 
afgedrukt. Dat betreur ik ; ik 
meen dat juist de Vlaamse lezers 
er recht op hebhen, te weten 
hoe in het Noorden over hun 
partij in bepaalde kringen wordt 
gedacht. Deze gedachten zijn niet 
altijd vleiend, maar daarom mo
gen ze Avel worden geplaatst. Nu 
was en is de Vlaamse klacht, dat 
er niet veel belangstelling ^oor 
de Vlaamse strijd in het Noorden 
bestaat. Dit mag voor officiële 
instanties gelden, maar gaat niet 
op voor de individuele belang
stellenden. 

Ook sommige beloofde artike
len ziet men niet altijd verschij
nen. Ik herinner me de belofte 
van een artikel over de Vlaamse 
protestanten. Het is echter nim
mer verschenen.Dit kan anders, 
belofte maakt schuld ! 

Ik hoop dat de Vlaamse lezers 
dit stukje niet willen zien als dat 
van een noorderling, die weer zo 
nodig kritiek moet leveren. 

Het is niet alleen een gesprek 
tussen lezers en rcdaktie en 
zeker niet tussen « OUanders » 
en « Belsen », maar tussen Ne
derlanders onderling. 

Ik roep dan ook de Noord-
nederlandse lezers van « WI.I » 
op, ook eens naar de pen te grij
pen en de Vlamingen te laten 
weten dat zij meeleven met hun 

strijd. Dat is hun plii'ht. Onze 
sleun kan slechts zwak zijn, ik 
weet het, maar de Vlamingen 
hebben er recht op. 

B.,T.G., Den Haag. 

ONZE SCHULD 

In november 19G.5 hen ik met 
mijn vrouw en mijn dochtertje te 
Brussel komen wonen. In decem
ber 1965 ontving ik een brochure 
van de gemeente Jette (Brussel 
9), die allerlei gegevens bevatte 
betreffende de gemeentelijke in
stellingen. Daarin las ik o.a. (in 
het Nederlands) over een ge
meentelijke muziekschool, gesub
sidieerd door de staat en de pro
vincie. Daar mijn dochtertje in 
onze vorige verblijfplaats in het 
Stedelijk Muziekconservatorium 
de leergang van klavier en van 
notenleer volgde, verheugde het 
nuj dat ze hier haar muziekstu
dies zou kunnen verder doen. Bij 
een bezoek aan genoemde mu
ziekschool bleek echter dat de 
lessen enkel in het Frans gege
ten worden. 

Hierop hen ik naar het gc-
meentebestuiu- (afdeling Onder
wijs) geweest en heb gevraagd 
hoe het komt dat mijn dochtertje 
geen muzieklessen kan volgen in 
liet Nederlands. Als ik hen zegde 
dat .lette toch officieel tweetalig 
is, heb ik een heleboel.kommen-
taar gekregen, te lang en te zin
loos om te vermelden. Het kwam 
er op neer dat het de schuld van 
de Vlamingen zélf is dat de toe
stand zo is. 

K.I., Brussel 9. 

GALGENHUMOR 

«Nieuwe onderneming geopend 
te Seraing», staat te lezen in 
« Volksgazet » van 10 dezer, als
of het de meest gewone zaak van 
de wereld betrof. De kommen-
ta-ir bleef natuurlijk uit. Nog 
steeds heeft de B.S.P. - zelfs nu 
in de oppositie - niet ingezien 

dat zij de Vlaamse trein gemist 
heeft en blijft missen. Prioriteit 
voor Wallonië blijft het parool. 
Is het niet kenschetsend dat juist 
Gockerill, betrokken bij de mijn-
sluitingen in Limburg en nog an
dere sluitingen in het Vlaamse 
land, nu weer eens de hand heeft 
in de opening van een nieuw be
drijf te Seraing ? Vanzelfspre
kend zullen er daar werkkrach
ten nodig zijn. Men kan zich de 
vraag stellen voor de zoveelste 
maal : in Vlaanderen sluiten om 
in Wallonië te openen ? 

In Vlaanderen zijn er steeds de 
pendelarbeidcrs die toch als een 
werkmassa worden beschouwd, 
die wel hygiënischer is dan 
Spaanse, Marokkaanse of Turkse 
werkkrachten. Daar hoorde nog 
een verduidelijking bij van de 
heer Leon Servais, minister van 
arbeid en tewerkstelling : « Wij 
moeten leren programmeren n e t 
kritische geest en met het oog op 
de persoonlijke vooruitgang van 
de enkeling ». Van galgenhumor 
gesproken ! Wat met de per
soonlijke vooruitgang van de 
Vlaamse enkeling - pendelarbei
der ? 

Zelfs de gematigde prof. Deri-
ne schrijft in de « Gazet van 
Antwerpen » : « Dat systeem van 
twee maten en twee gewichten 
moet op de duur de meest rede
lijke Vlaming uitputten ». En hij 
gaat verder met ongewild de 
Volksunie volledig in het gelijk 
te stellen : « Zou niet veeleer 
door extremisme kunnen zondi
gen wie zich hardnekkig vast
klampt aan oude voorrechten ? ». 
Kan hij dat aan z'n goede P.V.V.-
\rienden wijs maken, inzonder
heid aan « v.hizz kid » Van 
Audenhove, de bloeddorstige ? 

C.d.E., Hasselt 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepidiliceerde Iczersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze 
en inkorting voor. Over de lezers
rubriek worJt geen brielvvisseling 
ge\ oerd. 

van de redaktie 
BruBsel, 18 m«l 1966 

Betref t I perskonf t rent lea 

Wij wonen beroepshalr* led«r© maand een y r i j 
groot aan ta l pers^^ onferent les b i j . De meeste 
•an deze vergaderingen geschieden in spec iaa l 
daar toe inger ich te zalen, behorende t o t ho te l s 
of grote c a f e ' s of nog t o t het Pershuia. In r e 
ge l verlopen de konferent ies volgens een ge i jk t 
schema» Terwij l de voo rz i t t e r het onderwerp b e 
spreekt en aogelij^ke vragen beantwoordt, z i jn de 
Beeste aanweaigen reeds bezig hun dors t t e laven 
aan drankjes d ie aangeboden worden of vullen ze 
hun middagmaal aan door het eten van noten ,chips , 
toGs tJes , vlskoekjes en andere versnaperingen» 
Er z i jn perskonferent ies die u i tb l inken door hun 
eigengereidheid» Het z i jn deze van de V»V.B. Zij 
vinden in r ege l p l aa t s in de meest onmogelijke , 
lokalen, l i e f s t gelegen op de derde verdieping 
•an een somber gebouw waar het r i e k t naar gebak
ken haring en roe t u i t vochtige schoorstenen. D© 
u i t e i n d e l i j k e p l aa t s van samenkomst l i g t verbor
gen achter hoeken en kanten, b iedt nauwelijks v o l 
doende p l a a t s voor de aanwezigen en geeft de i n 
druk een rebellenhoofdkwartler t e z i j n . Zo hebben 
v i j het ook deze week weer eens meegemaakt dat 
dhr Daels z i jn (opstandig) geluid over Leuven 
H e t horen in een benauwende ruimte, waar een ruw-
houten t a f e l stond opgesteld en waar de s toelen op 
e lkaar gestapeld stonden a l s in een café die men 
bezig i s u i t t e vegen» Halverwege de t e k s t kwam 
een vrouw met een b i e rkaa r t j e en een bic vragen 
wat er gedronken werd. De pinten z i jn in vol le 
haast genut geworden.. . Toen wij beneden kwamen, 
door de gelagaaal , z i jn wij aol fs ternauwernood 
ontsnapt aan het betalen van de V»V»B,-rekeningI 

& Ur^ 
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In het post-konciliair-e tijdvak ! 

leuven : 
de bisschoppen 
op drift 

'(m.v.d.b.) De beslissing Js dus gevallen. 
Met veel omhaal van woorden wordt in 
substantie gezegd, dat Leuven meer unitair 
zal zijn dan ooit en dat er geen sprate kan 
zijn van overheveling, maar wel van even
tuele verdubbeling; dat dit voor de fians-
taligen in het kanton Waver zal gebeuren, 
dat het nieuwe ziekenhuis te Woluwe voor 
de Franstalige sectie is bestemd en dat er 
e\entueel ook aan de Vlamingen « zal ge
dacht worden ». Niets nieuws dus. Waartoe 
hebben de wekenlange palavers in de txjm-
missie Leemans en vervolgens in de super
commissie dan gediend ? 

Waren die commissies wellicht een mist-
goidijn, waarachter in alle geheimhouding 
de definitieve plannen werden uitgebroed? 
Of stonden zij voor een voldongen feit. om
dat al lang beslist is 600 ha aan te kopen 
in de buurt van Ottignies ? 

Mag het niet zijn, dat de franstalige af
deling van Leuven te Namen %vordt geves
tigd ? Namen is een stad die net zo groot 
is als Leuven, het is een stad met een ver
leden en een traditie op cultureel en so
ciaal economisch gebied. En ook wat be

treft de huisvestingsmogelijkheden en de 
verkeersfaciliteiten heeft zij toch heel wat 
meer te bieden dan het Waalsbrabantse 
platteland. Namen is een knooppunt op de 
spoorweglijnen Brussel - Luxemburg en 
Chaileroi - Luik en er is een spoorwegver
binding met Leuven. 

Waver biedt echter het voordeel^ slechts 
een stap over de taalgrens te liggen. De 
franstalige profs en het dito wetenschappe
lijk en administratief personeel kunnen al
dus gerust te Leuven en in de onmiddellijke 
nabijheid hun molLenwerk blijven voortzet
ten. Het paard van Troja moet binnen de 
vesting blijven. 

De bisschoppen schijnen niet begrepen te 
hebben noch te willen begrijpen, dat de slo
gan « Walen buiten » geen uiting van ras-
sisme, maar «nkel van zelfverdediging is. 
Van de drie Vlaamse steden Aalst, Meche-
len en Leuven, die alle drie vrijwel even 
ver van Brussel verwijderd liggen, is Leu
ven veruit het meest verfranst. Dat is recht
streeks en orurechtstreeks het werk van de 
K.U.L. De Vlamingen willen niets anders 
dan Leuven en Vlaams-Brabant veilig stel
len, wat him goed recht is. Daaiom moet 
de verfransingshaard die de universiteit en 
haar taalrassistische professoren en ander 
personeel van alle pluimage uitmaken, op
gedoekt worden. De fameuze driehoek van 
W^oitrin wordt een werkelijkheid, waarop 
volgens de bisschoppen nooit meer zal te
rugkomen worden. En heeft men niet reeds 
kunnen lezen dat de franstalige klassen te 
Heverlee alleszins moeten blijven bestaan 
en dat de administratieve faciliteiten — 
waarvan trouwens heel weinig gebruik 
wordt gemaakt — niet mogen opgeheven 
worden ? 

De stem van de bisschoppen klonk uit de 

hoogte, letterlijk en figuuriijk : vergoelij
kend tegenover de francofonen, aan wie 
heel omzichtig te verstaan wordt gegeven 
dat om redenen van overbevolking alleen 
tot een verdubbeling in de richting van 
Waver zal ivorden overgegaan — verma
nend tegenover de gelovigen, hoewel het 
gedeeltelijke behoud van de Franse afde
ling te Leuven toch geen geloofspunt kan 
worden genoemd — en dreigend tegenover 
de Vlaamse professoren en studenten, die 
onder zware morele druk worden gezet en 
wien opnieuw het zwaard van Damocles 
boven het hoofd wordt gehangen. Zouden 
de dreigementen van de bisschoppen niet 
een bewijs zijn dat zij zelf niet geheel ge
rust zijn in de deugdelijkheid van htin 
verordening ? Het is zo helemaal in de stijl 
van het « Vecht en zwijg » waarmee men 
de Vlaamse piotten van 14-18 aan de IJzer 
heeft pogen klein te krijgen. Dat heeft toen 
niet gepakt. Ik betwijfel sterk dat hel nu 
ook zal pakken. 

• Voor wie de gehioken potten? 

explosie 
te leuven 

(w. lir^'ten) « In Hondschote in het huidige 
Frans-Vlaanderen begon indertijd de beel
denstorm; de tweede beeldenstorm zou mis
schien in Leuven kunnen beginnen, als men 
wil voortgaan met er een nieuw f rans-
Vlaanderen van te maken » zegde ons lapi

dair een student, die blijkbaar geschiedenï» 
had gestudeerd. 

« Golf van anti-kleiikalisme over Leu> 
ven », blokletterde dinsdag de «Standaard»^ 
Dat is inderdaad de meest passende titel 
om het klimaat bij de Vlamingen in Leu-< 
ven te tekenen. ^\'iJ waren dezer dagen in 
Leuven. Wij ondervroegen en beluisterdea 
vooral vele studenten, zo konden wij om 
vergewissen dat het begrip anti-klerikalisme 
de geladen gevoelens niet altijd meer dekt. 
Anti-godsdienstigheid werd het bij verschil* 
lenden. « Ontgoochelde liefde \\ortlt haal », 
is een oiKle wijsheid. 

In Vlaanderen komend uit een traditie-
kristendom dat voor velen steeds holler 
werd, zijn veel gestudeerde Vlamingen gaan 
geloven in het aggiornaroento van het kon-> 
ciUe : de kerk niet langer zien als een ver
heven « Civitas Dei », maar ingeschakeld 
in de levende Vlaamse gemeenschap. 

Ook de katolieke Universiteit zagen zij 
in die lol. Dit des te meer in een geografi
sche situatie, waar de franstalige universi
teit te Leuven een ongeboorde bedreiging 
vormt voor de toekcanst van Vlaam'i-JJra" 
bant. Bij de noodzakelijk gevioiden beslis
sing over de herstruktureiing van de Kato
lieke universiteit betrouwde katoliek \^aan-
deren er dan ook op dat njen in die ver
nieuwende geest zou oordelen. De beslis
sing kennen we ondertussen. Inlioud en 
toon hebben verslagenheid en woede ver
oorzaakt, waarvan we de gevolgen nu nog 
niet kunnen overzien. 

IVIaar de generatie van nu reageert met 
meer als de jongens van het A.ÏLV.S. des
tijds. Ze schrijft niet meer « met bevende 
hand » haar beklag aan de kerkelijke over
heid, zoals Dosfel dat eertijds zegde. 

(v ei volg Wz. 4)] 
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universi tei t ook tot de « beproeving » dient gerekend ? Of werden alleen 
de « furor Teutonicus » en de keizer-koster bedoeld ? 
Ons an twoord op deel I I I van de verklar ing luidt heel eenvoudig : de 
Vlaamse leek kan noch mag zich — omwille van hogere waarden — aan 
de getroffen beslissing onderwerpen ! 
Het IS toch ieders menseli jke opgave en plicht het ku l tuu rpa t r imon ium 
van zijn volk te verdedigen, te verr i jken en te doen opbloeien in en dóór 
eigen vormen en s t ruk tu ren . l edere volksgemeenschap — wil zij leven 
in deze tijd — heeft nood aan en recht op eigen universi tei ten, zonder 
enige voogdij van vreemde gezagdragers. 
De hoopvolle evolutie naar een volwaardige Neder landse geestelijke ont
plooiing van Vlaanderen — normaa l gevolg van de me t str i jd afgedwon
gen vernederlandsing van Leuven en Gent — werd door deze verklar ing 
van de bisschoppen op 14 mei 1966 s tuk geslagen. Het hoogste civisme 
— de plicht van behoud van eigen ku l tuu rpa t r imon ium — werd me t de 
voeten getreden ! 
De aanhef van de verklar ing is « financieel » voorzichtig ! De bisschoppen 
wijzen erop, dat de wetgeving inzake het « financieel s ta tuut » slechts 
tot 1968 van k rach t blijft... Als wij de voorhggende verklar ing mogen 
geloven, dan is de huidige s i tuat ie on t s t aan buiten hun wil om. Wil da t 
zeggen, dat de bisschoppen en de akademische overheid van Leuven 
vreemd zijn gebleven aan de Wet op de Universitaire Expansie van april 
1965 ? Kunnen zij er werkeli jk niet aan doen, dat door de expansie naa r 
Waver en Wohiwe de verfransing he t zal halen op het wetteli jk homo
geen Vlaams-Brabant ? 
Zijn genoemde overheden misschien ook vreemd gebleven aan de zeer 
gunstige financiële beschikkingen ten ba te van de Vrije Universiteiten ? 
Waimeer de bisschoppen vooropstellen — in deel I van hun verklar ing 
— dat zij, en zij alléén, de « inrichtende macht » u i tmaken van de Leu
vense universiteit , dan moeten wij daa raan toch onmiddell i jk toevoegen 
dat alle Belgen — ook de vrijzinnige — de « betalende » macht zijn! 
Voor Vlaams-Brabant kondigen de bisschoppen de s taat van oorlog af, 
wanneer zij de « maximale ontplooiing van haa r beide taalgemeenschap
pen » beklemtonen. In goed Neder lands wil da t zeggen : maximale ont
plooiing van de franstaligheid in Vlaanderen! Schending van de wette
lijke eentaligheid ' 
Moet het hunne Excellenties dan verwonderen dat Vlaanderen beslist de 
s taat van wettelijke zelfverdediging afkondigt tegen he t groot-Brussels 
bolwerk van prof. Woitrin ? 
Natuur l i jk duikt tussen de plechtstat ige bevestiging van de « institutio
nele » en « funktioneie » eenheid van de Leuvense universiteit , a lsmede 
van haa r « fundamentele » (?) geografische eenheid, toch wel een klein 
wolkje « a u t o n o m i e » op. . . Beducht voor een mogelijke strikte toepas
sing van een gesplitst « boekhoudkundig plan » (in het raam van de Wet 
op de Universitaire Expansie 1965) en voor een scherpere parlementaire 
controle (onder druk van de Volksunie) op de toegekende bedragen aan 
de « Vlaamse Afdeling » afzonderlijk, hxmsten de bisschoppen zich te 
verklaren dat de akademische raden « over een eigen begroting », zul
len beschikken. 
U ziet, de « hogere belangen » werden wél degelijk op het oog gehouden! 
Het zal de Vlaamse professoren en de andere Vlaamse vooraans taanden 
'ongetwijfeld veel genoegen doen in de bisschoppelijke verklaring te lezen 

da t hun pleidooien en adviezen inzake autonomie van een Nederlandse 
universi tei t en overheveling van een volwaardige Franse universiteit naa r 
Wallonië, worden veroordeeld als pogingen tsot « ontwricht ing » van de 
katol ieke universi tei t ... 
Dat spirituele eenheid — de enige waar he t op aan komt — p^iékt te 
verzoenen viel met strukturele tweeledigheid, word t weggespoeld onder 
ongenuanceerde en aanvechtbare u i t spraken als bv. deze : « In dienst 
van deze doelstelling (nl . de eenheid) ligt, organisch, aan de top, d e éne 
inr ichtende mach t : nl. de residentiële bisschoppen van België.. . ». (Ste l 
u gerust : geen inmenging van Vlaamse missiebisschoppen mogeli jk!}. E n 
verder nog : « In de leiding en he t dagelijks bes tuur vertegenwoordigt de 
rector-magnificus de inr ichtende mach t en konkret izeert hij liaar levende 
eenheid ». 
E n nog eens zo : « De idee van twee katol ieke universiteiten in o a s land 
word t door ons afgewezen »... 
E n na deze uni ta i re geloofsbelijdenis — wan t de échte macht wordt toch 
overduideli jk uni ta i r gehouden — volgt dan een lolly voor brave (dode?) 
zielen : « Met dezelfde zorg waarmee wij (nl . de bisschoppen) de een
heid willen eerbiedigen, erkennen wij de rechtmat ige autonomie van 
elke afdeling binnen he t r a a m van de aldus bepaalde eenheid »̂  Nee .„ 
financieel zal de Leuvense Alma Mater zich alvast niet laten beetnemen ! 
In deel I I word t gehandeld over de « geografische inplanting ». Dit kan 
bondig aldus samengevat : de bisschoppen hebben precies het tegen
overgestelde gedaan van wat de Vlaamse katolieke intelligentsia had be
pleit en verwacht. 

— Géén overheveling van de Waalse universiteit! 
— Wél voortgezette spreiding van de kandidaturen! 

De ruimtel i jke en urbanis t i sche a rgumenten werden w ^ g e w u i f d J De 
kand ida tuurs tuden ten mogen terugkeren naar — of blijven in — h tm 
dorpen ! Zodoende blijft het eeuwige Leuven ru im genoeg voor de éne, 
heihge en (Frans-) u i ts t ra lende Alma Mater. 
En de taalbezwaren ? het homogeen Vlaams-Brabant ? de taalwetgeving 
1963 ? Daarover hebben hunne Excellenties niets gehoord 1 De «hogere » 
belangen vlerken hoog boven die enggeestige, boerse taalcloisonnerin-
gen.. . Waar de Geest i s . . . 
Over de dr ingende pedagogische, didaktiscJae em «M^anisatoiisclie her
vormingen van onze verouderde universiteiten werden, in binnen- en 
bui tenland, massa ' s ernstige bi jdragen gepubliceerd. Misschien hebben 
de bisschoppen hiervoor geen tijd gehad ? 
In ieder geval, de noodzakelijke hervorming van de kandidaturen en de 
gespecializeerde eisen van voortgezet wetenschappelijk onderzoek als 
argumenten misbruiken tegen de normale splitsing van de Leuvense 
Alma Mater, is een grove scheeftrekking van het voorliggend studiema
teriaal ! 
E n Vlaams-Brabant , Excellenties ? 
E r is nu klaarheid : de imperialist ische visie a la Woitrin heeft het ge
haald. Het lot van Vlaams-Brabant schijnt wel bezegeld (vandaar de te
vredenheid van de conservatieve franstalige p e r s ) : de dood door verstik
king tussen tweetalig Leuven, franstalig Waver en franstalig Woluwe. 
Zoals te Hertoginnedal werd op 14 mei 1966 Leuven en Vlaanderen op-
offerd aan een voorbijgestreefde uni ta i re visie en aan frankofone geld
mach t en pretent ie . 
De bisschoppen hebben gekozen. De s tudenten moeten nog kiezen.. . en 
de belast ingbetalers óók ! En die zullen hunne Excellenties niet volgen 
in dit s t raa t je zonder einde. 
J a m m e r dat Vanaudenhove and his boys van 1944 to t 1946 niet nóg m e e r 
vlaamsgezinden neergeknald hebben. . . Dan zou deze « beproeving » weS-
licht aan de Leuvense Alma Mater bespaard zijn gebleven'. 

drs . M. Coppieters. 
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Hard en rationeel was de boodschap van 
het Leuvens Studentenkorps tegen een 
J9eeuwse liberaal-paternalistische beslissing. 
Stegen het herleven van de franskiljonse 
geest van Mercier. 

Hard en cinisch waren vele slogans die 
meegedragen werden in de spontane beto
gingen die door de Leuvense straten trok
ken. Men kon er vele van lezen in de kran
ten : « Moeder, waarom zijn wij katoHek? »; 
« Leuven rijksuniversiteit »; « Suenens ont
slag »; « Turks ja, paaps nee »; « Wat paaps 
is vals is ». 

Harder nog waren vele gesprekken die 
we konden beluisteren. Ongenadig de ma
nier waarop niet alleen franskiljons als een 
Schot, Massaux en De Vroede werden aan
gepakt, maar zelfs mensen als een Mgr. De 
Raeymaeker, die wij van in onze studen
tentijd als een oprecht flamingant kennen. 
De toestand is zo geëvolueerd dat iemand 
die — zij het beroepshalve — aan de kant 
van de tegenstanders staat, even ongenadig 
wordt aangepakt als de tegenstanders zelf. 

Er zijn ook in het episkopaat mensen die 
deze gewijzigde mentaliteit bij de katolieke 
Vlaamsgezinden kennen of moeten kennen. 
Zij moeten nu én tegenover Vlaanderen én 
tegenover de echte katolieke belangen hun 
verantwoordelijkheid opnemen. Het is nog 
niet helemaal te laat. 

Bij sommige studenten is de spot nog 
goedmoedig, zoals bij een Westvlaamse 
bonk die zegde : « Ik trouw niet voor de 
kerk en mijn kinders moeten Satantje en 
Beelzebubtje heten ». Of de reaktie op een 
kursusdeur : « Gesloten wegens vertrek van 
de bisschoppen naar het concilie van Tren-
te » (16de eeuw). 

Men heeft voor de zoveelste maal gespe-
kuleerd op de Vlaming die het toch wel 
zou slikken. Men heeft gekozen voor de 
chantage en arrogantie van de brandkast-
katolieke franskiljons, tegen de trouw van 
het missionarissen leverende Vlaanderen. 
Men legt dinamiet onder die trouw. Toen 
indertijd Mercier al de namen van de Bel
gische bisschopf>en onder zijn beruchte ver
klaring tegen het nederlandstalig hoger 
onderwijs zette, heeft Mgr. Rutten zich ge-
distancieerd. Men zegt dat bepaalde bis
schoppen nu ook niet akkoord waren met 
de unitaristische oplossing. 

Dat zij als een Belgische Mgr. Bekkers de 
kant kiezen van hun Vlaamse Volk en zich 
distanciëren van anderen die nog steeds 
rijn wat zovelen voor hen waren : gem-'j-
terde staatslakeien. 

• Een kwestie van macht. 

niet de stok 
maar de hand 
bijten... 

•(t.v.o.) De Vlaamse hoogleraren worden als 
onmondige kinderen, hoogstens als kleuter
leidsters, behandeld door de Waalse rector, 
die als oppermachtige Mère Supérieure op
treedt met zijn beheerraad. Ik denk aan het 
schilderij « De regentessen s van Frans 
Hals. 

Neen, de bovenstaande zinnen komen 
niet uit onze eigen pen en ze werden ook 
niet aan het papier toevertrouwd naar aan
leiding van de bisschoppelijke verordening 
van verleden zondag. Dr. Maurits Van Hae-
gendoren schreef ze neer in zijn jongste 
boek, « Vlaanderen eisende partij ». Nau
welijks een paar maanden na het verschij
nen van dit boek barst de evidentie van de
ze vaststellingen tot een ongehoord schan
daal uit : de Vlaamse hoogleraren, de 
Vlaamse studenten, heel het Vlaamse volk 
worden behandeld als onmondige kinderen. 

Zelfs francofonen die het roerend eens 
zijn met de Leuvense visie van de Belgi
sche bisschoppen, verhelen niet dat zij ge
schokt werden door de toon, door de on
verholen dreiging met broodroof, door de 
eis van blinde en slaafse onderdanigheid. 
Het woord obskurantisme is deze week 
méér dan één keer gebruikt I 

Tegenover dergelijke verordering vanuit 
de positie van een machtskerk past alleen 
macht, politieke macht. Wie gemeend heeft 
dat het volstond, een zuivere en rechtvaar
dige zaak te bepleiten om te worden ge
hoord, is nu wel van een illuzie genezen. 
Hoe kon de illuzie trouwens ooit ontstaan? 
Men hoeft zich immers toch slechts voor 
ogen te houden dat de benoeming van Bel
gische bisschoppen een aangelegenheid is 
van de Wetstraat, van het Paleis. Men hoeft 
zich immers toch slechts voor ogen te hou
den dat de bezoldiging van Belgische bis
schoppen een aangelegenheid is van de 
staatskas. De katoliek, die in zake geloof 
stellig onderdanigheid verschuldigd is aan 
zijn bisschoppen, bezondigt zich heus niet 
aan majesteits- noch aan heiligschennis wan
neer hij nuchter vaststelt dat in wereldlijke 
aangelegenheden er zéér wereldlijke verkla
ringen zijn voor het gedrag en de houding 
van zijn herders. Als ooit het geld uit de 
kas van een federale staat komt, dan is — 
menen we — de kans zéér groot dat ook de 
liefde wederkerig zal zijn... 

Het wapen bestaat trouwens nu al; het 
moet alleen maar krachtig en onverzette
lijk gehanteerd worden. De Leuvense uni
versiteit, waarin de bisschoppen aan ieder

een het recht op meezeggenschap — gezwe
gen nog van medebeheer I — ontzeggen, 
leeft voor 95 t. h. van de belastingbetaler. 
Er zijn geen toverformules of krachtpatse
rijen nodig : wanneer alle politiekers, die 
zich voorstander hebben verklaard van een 
overheveling, in het parlement onverzette
lijk de hand aan de kredietenkraan houden, 
dan gaan de bisschoppen door de knieën. 
Het zal een eêïste en dwingende taak van 
de Vlaamse beweging zijn om passieloos en 
zonder onnodige herrie de voorwaarden te 
scheppen, waarin deze politieke konsekwen-
tie mogelijk moei worden. 

Het laat ons volkomen koud of de bis
schoppen door de knieën gaan; wij zullen 
daarom geen jubelkreten slaken. Zijzelf 
hebben zich vastgelegd op een positie en 
in een toon, waarbij iedere weg terug een 
nederlaag wordt. Zij hadden nochtans be
ter moeten weten : in 1906 manoevreerden 
zij zich onder Mercier in eenzelfde positie 
met de verklaring dat het Nederlands on
geschikt was voor hoger onderwijs. Deze 
verklaring was even plechtig, nadrukkelijk 
en gemijterd als de huidige : zij heeft nieï 
eens vier jaar standgehouden. 

Uit de vloed van berichten deze week 
verder slechts twee feiten. 

lucien cooremans 
Aan het carrefoiir de l'Europe wordt het verkeer geregeld door een ekslre-

mist : naar aanleiding van het bezoek van Hare Britse Majesteit heeft de Brus
selse burgemeester gemeend dat hij ruimschoots aan alle protokolaire verplich
tingen voldeed door een 'eentalig-Franse welkomrede uit te spreken. Engels sprak 
hij niet, waarschijnlijk omdat hij er te stom voor is; Nederlands liet hij achter
wege uit gewoonte, laatdunkendheid en hooghartige verachting voor de taal van 
de meerderheid in dit land. 

Men houde zich even voor ogen dat de burgemeesterssjerp van Brussel niet 
zo maar een doekje voor het bloeden is : naar het inwonersaantal is Brussel de 
tweede stad van België; daarnaast is zij hoofdstad van het land en — inder
daad! — een belangrijke draaischijf in het aaneengroeiend Europa. De burge
meester van Brussel is dus, althans krachtens de lasten en de verantwoordelijk
heden van zijn funktie, een hele meneer. 

Laat ons die hele meneer even in de kijker rukken. De thans 67-jarige Lu
cien Cooremans is een schitterende ster aan het blauw firmament. Zijn voor
treffelijke eigenschappen steken de ogen uit. Hij beschikt op zijn gezegende leef
tijd nog steeds over een stevige maag, die hem toelaat zich zonder al te veel 
schade en letsel doorheen een berg van dineetjes en lunches te vreten. Zijn lever 
is in uitstekende konditie en verraadt hem nooit ofte nimmer bij het zwelgen 
van de hectoliters cocktails, champagneglazen en geuzes die hij stralend mee
pikt op de ontelbare officiële en niet-officiële gelegenheden waarmee het Brus
sels burgemeesterschap versierd is. Het oog is nog vast genoeg opdat Lucien 
dag-in dag-uit zijn man zou kunnen staan aan de pitjesbak, de biljard en de 
vogelpik : sporten die hij beoefent met de geestdrift van een kersverse staminee
pilaar. De kloeke schouders torsen welgezind de last der jaren, het gewicht van 
de voorspoedige buik en van de twee-en-veertig ridder- en officiersorden die de 
beulemansborst sieren. De ouderdom is geen beletsel voor een volgehouden con
sumptie van scherregossen en gepofte kastanjes, die vader Cooremans onder de 
welwillende blikken van welvarende verkoopsters tot zich neemt. Het hoofd 
buigt nog niet onder de last van de met een pluimenwoud gesierde steek en de 
adem blijft zelfs bij het kussen van de twee en veertigste filmdiva of Mie La
waait niet nreg. 

Lucien draagt de last van de jaren en van het ambt dus welgezind. Vallen 
zijn talloze straat- en havitjesverplichtingen hem wat zwaar, dan blijft hem 
nog steeds de mogelijkheid om de verzuimde siësta of nachtrust in te halen door 
een hazensluimertje op zijn bureel in het stadhuis of in zijn teaterloge : een 
mens kan toch niet altijd werken. 

Deze dikbuikige, onbeschaafde, oppervlakkige, fuiverige bon-vivant is — bij 
de genade van de P.V.V. — een der belangrijkste burgers van het land. Niet 
alleen bij de genade van de P.V.V. trouwens; het is nuttig en noodzakelijk, er 
aan te herinneren dat ook de C.V.P. in gans Brussel blijkbaar geen geschikter 
buik voor de burgemeesterssjerp heeft kunnen vinden dan die van Lucien Coo
remans. Reeds voor de gemeenteverkiezingen van oktober 1964 werd tussen de 
P.V.V. en de C.V.P. een bindende overeenkomst getekend, die — hoe ook de uit
slag der verkiezingen zou zijn — aan de onbenullige anti-Vlaamse dikkerd de 
zalige zekerheid van een voortgezet mandaat bezorgde. Een der architecten van 
dit akkoord was niemand minder dan onze huidige eerste-minister, de achtbare 
heer Van den Boeynants, die tussen twee haakjes zodoende zijn thans zo stevig 
vastgehouden schepenzetel veiligstelde. En het is evenmin onnuttig en overbodig, 
aan dit voor de verkiezingen gesloten bindend akkoord te herinneren in het licht 
van de schijnheilige V.d.B.-belofte dat de C.V.P. in geen enkel schepenkollege 
van de Brusselse agglomeratie zou treden zonder de formele toezegging dat de 
taalwetten loyaal en eerlijk zouden worden toegepast. In het woordenboek van 
het Brussels argot •schijnen de woorden loyaal en eerlijk wel eventjes iets anders 
te betekenen dan in de dikke Van Dale! 

Aan Lucien Cooremans — eerste burger van onze hoofdstad, belangrijkste 
burgemeester van het land, prominent mandataris van de blauwselventen — 
kan men de maat van de Brusselse P.V.V. en meteen van gans de Vanaudenho-
vense partij meten : de negentiende eeuw, het Bruxelles én het Belgique a papa 
in al zijn dikbuikige oubolligheid. Triomf van het middelmatisme, de onbe
kwaamheid en de folklore. Overtreffende trap van kleinburgerlijke onbenullig
heid. Toppunt van kortzichtige gettomentaliteit en onbeschaamd beleden kul-
tuurloosheid. 

De Vlamingen — evenals trouwens de intelligente en moderne francofonen 
— kunnen voor dit aftands P.V.V.-sieraad niets anders hebben dan verachting, 
desnoods gemilderd met grinnikende spot. 

dio Genes. 

Leuvense professoren — professoren aan 
de Vrije universiteit van Leuven — zagen 
zich gedwongen, aan radioreporters mee te 
delen dat zij uitkeken naar een betrekking 
aan het universitair centrum Antwerpen 
« omdat zij als vrije mensen willen leven ». 

En te Leuven — Little Rock aan de Dijle 
— zongen de studenten dagenlang onder de 
oekumenische matrakslagen het lied van 
die andere underdog : we shall overcome. 

Inderdaad, wij komen het te boven ! 

• Het loetsvoorstel Verroken. 

wat gaat 
de c.v.p. 

doen? 
(t.v.o.) De verklaring van de Belgische bis
schoppen heeft in de C.V.P.-leiding en 
vooral in de Vlaamse C.V.P. de allergroot
ste herrie en verwarring teweeg gebracht. 
Bij de Vlaamse C.V.P.-ers schommelden de
ze week de gevoelens van doffe berusting 
naar nauwelijks verholen woede. Aan Jan 
Verroken wordt de uitlating toegeschreven 
dat de bisschoppelijke beslissing de Volks
unie weer tien zetels méér zal opbrengen. 
Si non e vero... 

In ieder geval : Jan Verroken heeft een 
initiatief genomen. Hij diende een wets
voorstel in, waarbij de streektaal onderwijs
taal wordt ook aan de universiteiten. 

Indien het de Vlaamse C.V.P. ernst is 
met dit wetsvoorstel, dan kan zij op de 
steun van de Volksunie rekenen. Het ziet er 
niet uit, dat voor dit wetsvoorstel een par
lementaire meerderheid voorhanden zou 
zijn indien het niet geschraagd wordt met 
alle energie en alle hardnekkigheid van de 
Vlaamse C.V.P. : als conditio sine qua non. 
We willen niet veronderstellen dat het de 
bedoeling is van de heer Verroken, een po
ging te ondernemen om alleen maar een 
goede beurt te maken bij de Vlaamse pu
blieke opinie. Integendeel wensen wij te 
geloven in zijn oprechte verontwaardiging 
en in zijn vastbesloten wil om - met het 
wetsvoorstel of op enige andere wijze • 
resultaat af te dwingen : Vlaams Brabant 
staat immers op het spel. Er zal te zijnen 
tijde blijken, hoe ver de goede wil én de 
macht van de heer Verroken en es. reiken. 

De perskonferentie van C.V.P.-voorzitter 
Houben verleden woensdagnamiddag was in 
alle geval niet van aard, om het geloof in 
een C.V.P.-mirakel te versterken. Op de 
achtergrond van deze perskonferentie kon 
men zonder al te veel moeite grote span
ningen en tegenstellingen in de Tweeker-
kenstraat vermoeden. De verklaring van de 
C.V.P.-voorzitter dat hij het wetsvoorstel 
Verroken nog niet kende en dat hij de 
auteur ervan nog niet kontakteerde, was 
evenmin van aard om grote verwachtingen 
te doen ontstaan. 

De Vlaamse C.V.P. is echter gebonden 
door haar vroegere uitspraak ten voordele 
van een overheveling van Leuven-Frans 
naar Wallonië ; zij zal deze uitspraak thans 
moeten honoreren 1 

Inmiddels is het hoognodig dat een zo 
breed mogelijk eensgezind Komitee Leuven 
tot stand komt uit de middens van de 
strijd- en kultuurverenigingen, in samen
werking met de studenten en de... profes
soren. 

Tussen haakjes : wie zijn oor te luisteren 
legt daar waar men het kan weten, hoort in 
verband met de bisschoppelijke verklaring 
eens te meer gewag maken van de zéér grote 
invloed der Société Générale. Is het over
bodig, er aan te herinneren dat deze zelfde 
naam opdook toen ten tijde van Zwartberg 
de regering verklaarde dat zij, alvorens een 
beslissing te nemen, eerst nog de Société 
moest raadplegen ? En is het overbodig, er 
aan te herinneren dat de minister van 
Financiën... ? 

Dat is nóg een kat om te geselen : zo
lang de gemeenschap de Société Générale 
niet in handen en onder de duim krijgt, zal 
er nog veel kostbare energie verspild wor
den... 
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ORBAN NAM ONTSLAG 

De achtbare heer Orban, ge
wezen minister, heeft ontslag 
genomen uit het Davidsfonds 
omdat deze kultuurvereniging 
aandrong op het vertrek der 
Walen uit Leuven. In een ont
slagbrief schreef de gebuisde 
C.V.P.-senator dat het hem 
speet «dat het Davidsfonds 
zich onbewust op sleeptouw 
laat nemen door enkelingen 
die de rassenhaat prediken en 
op onaanvaardbare w i jz e 
's lands eenheid in gevaar 
brengen ». 

Het ontslag van de heer Or
ban heeft ons allerminst ver
rast. De enige verrassing was, 
dat Orban lid geweest is van 
het Davidsfonds : bij de ge-
importeerde Waalse St Nikla-
zenaar hebben we nooit een 
spoor van belangstelling voor 
de Nederlandse kuituur kun
nen ontdekken. Maar ja, het 
elektoralisme brengt iemand 
tot veel, desnoods zelfs tot lid
maatschap van een Vlaamse 
kultuurvereniging. 

Het Davidsfonds zal het 
heengaan van deze buitenge
woon « aktieve kultuurflamin-
gant » stellig niet zwaar tillen! 

HET AKKOORD 

De bisschoppelijke verorde
ning over Leuven kwam als 'n 
donderslag uit een heldere he
mel. Vlak daarvoor was een 
belangrijk akkoord te Leuven 
zelf tot stand gekomen tussen' 
franstalige en Vlaamse navor
sers en studenten. Dit akkoord 
bevatte van franstalige zijde' 
een principiële aanvaarding 
van de overheveling naar Wal
lonië, mits men van Vlaamse 
zijde zich wilde verbinden 
over enkele modaliteiten. De 
Vlaamse studenten- en navor
sersverenigingen stemden in 
met deze modaliteiten. 

Waalse en Vlaamse jongeren 
te Leuven hadden dus een ge
meenschappelijke bazis voor 
verdere dialoog gevonden, toen 
de ongelooflijke bisschoppe
lijke verklaring als een knup
pel in het hoenderhok werd 
gegooid. 

Sindsdien is Leuven een ko
kende heksenketel geworden. 
Wie daarvoor de verantwoor
delijkheid draagt, is duidelijk! 

MANEUVER 

Onze lezers zullen zich her
inneren dat V.U.-scnator Bal
let onlangs mterpelleerde over 
de talrijke verboden Vlaamse 
betogingen en o.m over de 
Borms-zielemis te Merksem. 
Na afloop van deze interpella
tie werd — zoals gebruikelijk 
— door de Volksunie senaats-
fraktie een motie van wantrou
wen ingediend, de regerings
partijen lieten een motie van 
vertrouwen indienen door de 
P.V.V-er Gillon en de CV P.-
er Victor Leemans De heer 
Leemans is gewoonlijk van 
karwei als het tegen de Volks
unie gaat : geen ijveriger sla
ven dan renegaten ! 

Het is een vast gebruik en 
een totnogtoe onveranderlijke 
geplogenheid dat eerst de mo
tie van vertrouwen wordt ter 
stemming gelegd; wordt deze 
goedgekeurd, dan vervalt au
tomatisch de stemming over 
de motie van wantrouwen. 

P.V.V.-er Gillon had een 
prachtig plannetje uitgekiend 

om eens te bewijzen dat de 
« ekstremisten » van de Volks
unie helemaal alleen en geïso
leerd staan in de senaat : hij 
zou zijn motie van vertrouwen 
inti-ekken en automatisch zou 
dan onmiddellijk over de mo
tie van vertrouwen der Volks
unie moeten gestemd worden. 

MISLUKT 

Een eerste poging om dit 
plannetje door te zetten, liep 
spaak omdat een aantal C.V.P.-
ers — w.o. de heer Custers — 
er niet wensten aan mee te 
doen. Deze week dinsdag werd 
de tweede poging ondernomen. 
Leemans — slaafser dan ooit 
— ging in op het verzoek van 
Gillon; door deze knechten-
dienst aan een franskiljon u\t 
de partij van repressieslachter 
Vanaudenhove werd de vooraf
gaandelijk stemming over de 
motie van wantrouwen der 
Volksunie onvermijdelijk. 

Gillon deed een patriottieke 
oproep tot alle anti-V.U.-sena-
toren, inbegrepen de kommu-
nisten. Ondanks dit ondemo-
kratisch geknoei en gesjacher 
mislukte het opzet deerlijk. Er 
waren een vijftigtal senatoren 
afwezig bij de stemming. Daar
enboven verlieten een tiental 
Vlaamse C.V.P.-ers op ostenta-
tieve wijze de zaal. Ónder hen 
o.m. de heren Bogaert, De 
Baeck, De Boodt, Sledsens, 
Stubbe, Smet en Verboven. 

Is er in de Vlaamse C.V.P.-
senaatsgroep het schurftig 
schaap Leemans, dan dient te
genover diens weinig propere 
rol de houding gesteld te wor
den van de C.V.P.-senatoren 
die zich niet leenden tot het 
ondemokratisch geknoei, al
hoewel zij terzake stellig meer 
morele vriiheid van handelen 
hadden dan Leemans. 

Bij deze foto past een kommentaar van dr. M. van Haegendoren, uit diens zopas verschenen 
boek « Vlaanderen eisende partij » : « Op 14 maart 1966 bezocht de koning de bouwwerf van de 
Franse medische fakulteit te Woluwe begeleid door de promotor van Ie tres grand Bruxelles, 
prof. Woitrin ... Men heeft deze vorstelijke parade, in het slijk van een bouwwerf, blijkbaar 
georganizeerd om steun te geven aan de exclusief franstalige aanwezigheid van Leuven in een 

tweetalige streek ». 

Voor wanneer een paar fat
soenlijke socialisten bij een 
dergelijke blijk van Vlaamse 
waardigheid en verstandhou
ding ? 

LAPPENDEKEN 

Hoe potsierlijk het lappen
deken der taalwetten de Bel
gische en anti-Vlaamse schurft 
dekt, is dezer dagen nog eens 
gebleken uit een verklaring 
van minister Henrion, gewezen 
« vice » van de Société Généra
le. 

De heer Henrion heeft mee
gedeeld dat iedere belastingbe
taler het recht heeft, zich 
te \i enden in de taal van zijn 
keuze — t rans of Nederlands 

Hof en hogere geestelijkheid — prins en kardinaal — op de te
rugreis na de plechtige sluiting van het lie Vatikaans conclllie, 
het « concillie van het aggiornamento en de openheid». Wat 
bleef in de « verordening » over van deze conciliaire geest ? En 
wie inkasseert uiteindelijk de mep ? De Vlaamse Beweging ? 

Of de Kerk zélf ? 

— tot de directeur van de 
rechtstreekse belastingen om 
een bezwaarschrift in te die
nen. Het taalgebruik is abso
luut vrij, welke ook de streek
taal weze en waar ook de 
standplaats van de directeur 
der belastingen is. 

Een (late) verduidelijking 
bij de grote overwinning die 
Verroken, De Saeger en es. zo 
luidruchtig na Hertoginnedal 
hebben gevierd! 

DE BEDELBRIEF 

Met eeü uiterst verwarde en 
sibillijnse tekst heeft de CVP 
gereageerd op het feit dat de 
Volksunie ruchtbaarheid ver
leende aan de schandalige 
brief, waarmee het Kortrijks 
C.V.P.-arrondissement het vrij 
inderwijs brandschatte ten 

voordele van de verkiezingskas 
der partij. 

Uit deze lange en duistere 
verklaring is alleen te onthou
den dat de C.V.P. de autenti-
citeit van de brief niet durft 
loochenen. De feiten zijn dus 
onomstootbaar juist ! 

De rest van de C.V.P.-verkla-
ring is slechts literatuur : de 
mandatarissen, wier naam on
der de brief prijkte, zouden 
daarvan niets geweten hebben; 
het heeft in niemands bedoe
ling gelegen, werkingsgelden 
voor de vrije scholen van hun 
eigenlijke bestemming af te 
leiden — dergelijke affirmaties 
zijn ten eerste gratis en ten 
tweede verzinken zij in het 
niet naast de bekentenis dat 
de Kortrijkse C.V.P. het vrij 
onderwijs brandschatte. 

Indien het onthutsend doku-
ment met in het bezit der 
Volksunie ware gekomen, dan 
zou er nooit een haan naar dit 
ongelooflijk schandaal hebben 
gekraaid. Geldt zulks niet voor 
de overige arrondissementen 
van het land ? 

ONDERZOEK 

Nu de C.V.P. - bekentenis 
klaarheid over het bestaan 
zélf van de schooiersbrief heeft 
geschapen, dringen zich des te 
nadrukkelijker enkele vragen 
op. Wie was de geestelijke 
overheid die — blijkens de 
brief — haar instemming met 
het b-delinitiatief had be
tuigd ? Blijft die geestehjke 
Qverhe.d zo maar eenvoudig

weg buiten schot, alhoewel ze 
haar boekje niet weinig is te 
buiten gegaan ? Welke onder
wijsinrichtingen hebben reeds 
in het verleden steun verleend 
aan de C.V.P.-? En uit welke 
bron haalden zij het geld ? 

Indien er geen werkingsgel
den van hun ware bestemming 
afgeleid zijn, welke gelden dan 
wel? 

Onder welke voorwendsels 
werd de twee frank per kleu
ter of de drie frank per leer
ling binnengerijfd ? 

Al deze vragen zijn, zo me
nen we, de moeite van het stel
len méér dan waard. Vooral 
voor de ouderverenigingen 
van het vrij onderwijs . 

De minister van Nationale 
Opvoeding schijnt dezelfde me
ning te zijn toegedaan : hij be
sliste dat de scholen uit het 
Kortrijkse het voorwerp zullen 
uitmaken van een streng finan
cieel onderzoek. 

MOEDIG 

Lovan, de Leuvense organi
satie van assistenten en navor
sers, heeft op ongemeen moe
dige wijze onmiddellijk na het 
bekendworden van de veror
dening der bisschoppen haar 
standpunt bekend gemaakt. Ze 
weigert de brutale verordening 
te aanvaarden. Op het einde 
van haar stellingname verwijst 
ze zeer gepast naar de toeken
ning van het eredoktoraat der 
K.U.L. aan de Ierse vrijheids
strijder en staatsman Eamon de 
Valera, toekenning die zij van 
harte toejuicht. Een goed ver
staander heeft maar een half 
woord nodig en zelfs de bis
schoppen mogen terzake goe
de verstaanders geacht wor
den : er is iets grotesk en lach
wekkend aan het samenvallen 
van de uitbarstmg van kleri
kaal en anti-Vlaams obscuran
tisme met het verlenen van 
een eregraad aan een groot re
bel en nationalist. 

Moedig ook was de stelling
name van de Leuvense studen-
tenparochie. De konsckwente 
houding en de vastberadenheid 
van de geestelijkheid der stu-
dentenparochie heeft een die
pe indruk gemaakt op ieder
een : dair tenminste heeft men 
de nieuwe koncilaire geluiden 
gehoord. Mot het oor zov,/el als 
met het har t ! 
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F R A N S HUIS 

In de senaat is het Frans 
nog de eerste taal. Muurschil
deringen hebben franstalige 
opschriften, de schilden van de 
provincies (aan de zoldering) 
hebben een Frans onderschrift , 
op legit imatiekaarten en gou
den penningen staat het Frans 
vooraan. 

Bij de begroting van dotati-
en die handelt over de vergoe
ding van de senatoren, de 
wedden van het senaatperso
neel en de onderhoudskosten 
van het huis, kreeg senator Jo-
rissen de gelegenheid de geest 
van 1830 aan te klagen, waar
tegen hij botste wanneer hij 
zijn blik verhief, zoals hij be
weerde. Het was voor de se
natoren de gelegenheid om al
len de blik naar de zoldering 
te verheffen. 

DERTIG 

De Volksuniesenatoren heb
ben deze week hun 30e wets
voorstel ingediend. Op een 
paa r na die handelen over de 
Neder landse Kamer van het 
Hof van Beroep te Luik, han
delen deze wetsvoorstellen al
len over sociaal-ekonomische 
kwest ies . 

Wie in de toekomst nog zou 
beweren dat de Volksunie 
geen belarigsteUing heeft voor 
de sociaal-ekonomische sektor, 
zal zich alleen nog kunnen be
lachelijk maken. 

Naast de dertig wetsvoorstel
len van onze senatoren, be
reikte senator Jorissen ook 
zijn 200e vraag. De senaat ze
telde een eerste maal op 11 
juni 1965. Op minder dan een 
j aa r tijd werd er dus heel wa t 
werk verzet, zeker als men 
daarbi j nog denkt aan de tal
r i jke interpellaties, amende
menten en redevoeringn die de 
senaat al van onze fraktie 
voorgeschoteld kreeg. 

T A A L V E R H O U D I N G E N 

BIJ POSTERIJEN 

Bij de bespreking van de be
groting van P.T.T. in de senaat 
kwam Wim Jorissen tussen 
beide om de taaiverhoudingen 
onder het vergrootglas te ne
men. 

Het aantal ambtenaren van 
niveau 1 in de posteri jen be
draagt in de vier Vlaamse pro
vincies plus het arrondisse
ment Leuven 22, in de vier 
Waalse provincies plus het ar
rondissement Nijvel daarente
gen 29, ondanks de veel gerin
gere bevolking. In het kiesar
rondissement Brussel zijn er 
4 nederlandstal igen tegen 6 
franstaligen, wat het totaal 
voor het land brengt op 35 
franstaligen tegen 26 neder
landstaligen. 

Zelfs op niveau 2 is er een 
meerderheid van franstaligen 
(600 tegen 553 nederlandstali
gen) . 

Sinds de verkeerstragedie te Asse-M^alfergem bleef de publieke aandacht gevestigd op de ver
keersproblemen en de gerechtelijke instanties reageerden prompi op die prikkel : de tramkon-
diikteur die te Péronnes-lez-Binche een zwaar ongeval (foto hierboven) veroorzaakte, werd 
prompt aangehouden en opgesloten. Hiet tegen echter kwamen zijn werkmakkers in het geweer 
en zij begonnen een spontane staking. De dag nadien was de tramkondiikteur terug op vrije 

voeten... 

D E K S E L O P DE N E U S 

Toen de minis ter deze cijfers 
betwist te , had senator Jorissen 
een gemakkeli jk an twoord 
klaar door erop te wijzen dat 
dit de cijfers van de minis ter 
zélf waren. Het zijn inderdaad 
de cijfers die de minis ter op
gaf als an twoord op een par
lementaire vraag van onze al
gemene sekretar is . 

Senator Jorissen hekelde 
verder nog het feit dat de 
hoogste ambtenaren die zich 
met de personeelsbelangen be
zig houden eentalig Frans zijn, 
dat vele Neder landse dossiers 
tegen de taalwet in vertaald 
worden en dat in Brussel-X het 
hoger kader evenmin in orde 
is met de taalwet Hij vroeg 
tenslot te de minis ter of het 
juis t .is dat' 'hij drie Vlaamse 

sor teercentra (Mechelen, Oos
tende, Tienen) wil afschaffen 
tegen een Waalse (Ath) . 

Een duidelijk an twoord op 
deze vraag werd niet ver
schaft. 

Uit de cijfers bij P.T.T. bh jk t 
eens te meer, hoe noodzakelijk 
de str i jd tegen het ekstremis-
me is. Tegen het franskiljons 
eks t remisme ! 

DIALOOG 
Uit de reeds ingezonden dialoog-brie-

ven, blijkt ten volle hoezeer het Vlaams
bewust deel van onze bevolking snakt 
naar een informatieve aktie van de V.U. 
tussen de verkiezingen. Indien we na de 
volgende verkiezingen aan de schaamte
loze praktijken van onze regeerders 
tegenover vlaamsgezinden eens en voor
goed een einde willen stellen, is het on
ontbeerlijk dat we de traditionele par
tijen een verpletterende nederlaag toe
dienen waarvan ze niet vlug zullen 
bekomen. Om dit te bereiken dient zonder 
•\er\vij het vraagstuk van de voorlichting 
en de propaganda door de partijinstanties 
grondig en dynamisch aangepakt te wor
den. Het mag niet blijven bij enkele plaat
selijke initiatie\en , de voorlichting moet 
gebeuren in alle arrondissementen en in
zonderheid in de .neest zwakke. In die 
voorlichting zouden scherp de bijzonder
ste argumenten dienen weerlegd waar
mede men tracht onze partij dood te ver
ven, zoals • de V.U. zijn incivieke extre
misten ; hel federalisme is het einde van 
België , Europa streeft naar vereniging 
en L wilt op dit ogenblik een klein land 
lijk België verdelen. Gemakkelijk te weer
leggen beschuldigingen, maar onze fegen-
arguinenten moeten we aan iedereen bij
brengen. 

Het op gang brengen van een doeltref
fende voorlichting is m.i. een kwestie van 
organi/atie.' Het voorstel van lezer .\.L).1). 
te Dendermonde vind ik belangwekkend 
in dit verband misschien steekt daar wel 
mu/iek in. Hel zou misschien goed zijn 
on/e lezers uit te nodigen ontwerp tek
sten voor puuflellen <jp te zenden naar 
de redakfie en de beste hiervan te publi
ceren ; ik ben er zeker van dat we tussen 
Je lezers uitstekende painfletschrijvcrs 
ouüen ontdekken. 

Wat de financiering betreft, zouden we 
bijv. het systeem van de Kruiskopaktie 
kunnen toepassen, d.w.z. dat personen en 
firma's zich ertoe verbinden gedurende 
een zeker aantal jaren een bi.idrage van 
100 fr. te storten voor het propaganda-
fonds. Op 1000 Vlamingen zullen we wel 
zo een vrijgevige vinden, zodat we onge
veer over een half miljoen per jaar zou
den beschikken. Ik denk wel dat we hier
mee reeds iets zouden kunnen aanvatten. 

Een paar verzoekjes tot de Partijraad : 
zou het niet mogelijk zijn de Vlaamse 
Ziekenfondsen en Vlaamse Vakbond wat 
meer openlijke morele steun te geven ? 
Die mensen ijveren toch ook voor de 
goede zaak, ieder op hun specifiek ter
rein ? Zou het niet gewenst zijn een V.l'.-
klachtencentrale bij de Partijraat. in hel 
leven te roepen ,aan wie taaiovertredin
gen zouden kunnen bekend gemaakt wor 
den ? Taalwetten zijn wel noodd'jken 
maar voorlopig hebben v\e niets lieier. 
V^e moeten er dan ook maar /oveel moge 
lijk gebruik van maken. 

Wat mijn gedacht over « VVl.l T> betreft • 
ik vind ons weekblad fel verbeterd en de 
rubrieken «WIJ en (ilJ» en «UlAI.OOd» 
zijn voor mij de meest pittige, omdat liier-
de lezer rechtstreeks kan aan meewe; ken 
en hierdoor het gevoelen kntgt dal ipi 
weekblad ook iets van hem is waai fi 
mogelijkheid is zi.jn eigen zegje bekend te 
maken in dienst van de Vlaamse gedai hte. 
Geen enkele partijpolitieke krant of 
weekblad durft zo iets aan ni België, >val 
bewijst dat de V.I'. de open demukratie 
niet alleen met de tippen, maar ook met 
de daden toepast. De en,ge \urige wens 
die ik als \ laamse Brusselaar te formu
leren heb is, dat « Wl.1 » meer aandacht 
zou besteden aan de voor de Vlamingen 
vernederende taaUoeitandtii te Briis.sei, 

die aan de Brusselse redaktieleden van 
« WIJ » wel bekend /.m\ xerniits /.e die 
ook dagelijks aan de lijve ondervinden. 

Vele Vlamingen denken ten onrechte 
dat door hef uitroepen van Brus.sel tot 
Rijksgebied, het probleem Brussel volledig 
zal opgelost zijn. Alhoewel het de beste 
formule is die we kunnen nastreven, zal 
bij het bereiken hier\an dit toch inzon 
derheid een weerslag hebben op de uffi 
ciële sektor (schnlen. gemeentebesturen, 
enz.) : in de prive-sektor zullen we hier
door nog geen werkeliike tweetaligheid 
krijgen. Het tot stand brengen van de 
tweetaligheid in de Brusselse financiële, 
industriële en handelsbetrekkingen hangt 
dus af van de volledige inzet van alle 
nederlandssprekenden en alle drukkiiigs 
middelen waarover we i)eschikken. Ik 
heb het gevoel dat de taalguerilia te 
Brussel te veel wordt overgelaten aan de 
kleine Vlaamse strijder er te wemig ge
schraagd wordt door onze vlaamsgezinde 
pers en drukkingsgroepen, uitzondering 
gemaakt voor het -leer verdienstelijk 
Vlaams Komitee voor Tweetaligheid van 
hel Zakenleven te Brussel Firma's die 
hun waar in hel Vlaams landsgedeelte 
verkopen maar ,.ich te Brussel in hun 
publiciteit halsslarri aan een Franse 
éénialigheid vastklairpen giootvxarcnhui 
zen die ook in Vlaanderen filiales hebben 
en dezelfde praktiiken toepassen, zouden 
scherp dienen aangeklaagd. We moeten 
absoluut de franskiljonse Brusselse pubh 
citeitsmuur doorbreken Naast de tradi 
tionele machten die we tt Brussel teg^n 
DUS hebben, is er de zeei invloedrijke 
jjubliciteit bij gekomen. Laten we de in 
vloed hiervan voor de positie van hrt 
Nederlands, en dus voor de nederlands-
sprekende gemeenschap, niet ondeischat 
ten hier ook moeten VA e ten sp<ied)gsit 
voor het Nederlands een rechtmatige 
plaats opeisen en dit door een vloed van 
r)ersoonliike protesten, gesleunfl dooi 
scherpe aanklachter in )nze vlaamsge-
zinde weekbladpers Handelshii zijn zeer 
gevoelig voor publieke aanklach'.en. 

Ik durf dan ook snggcieren, in « WIJ . 
een nieuwe rubriek ir het leven Ie loepen 

met als titel « WIJ te Brussel », waai op 
konkrete vvij/e iuet op het politieke, 
maar wel op het publieke vlak - aanklach
ten zouden geformuleerd worden tegen 
Brusselse mistoesta:iden .^an vage alge
mene liefdesverklaringen aan het adres 
van cle Vlaamse Brusselaars tiehben we 
het land ; we .wev^n vooral konkrete 
steun om de taaitoestanden in het Brus
sels zakenleven en het iveikelijk leven aan 
te /u'v'eren, ojidat we met volledig /ouden 
slikken midden dat uitsluitend Frans ge
doe. .Aan de Vlamingen, te Brussel werk-
zaaui of die de hoofdstad bezoeken, zou 
ik vragen Jok af en toe een .rotestje te 
schrijven aan de in gebreke zijnde Brus 
selse zakenkringen . zij ook worden ge-
kon fronteerd met de beruchte Iweede-
rangsbehandeling. I)ageli|ks morren helpt 
tot mets alleen een doeltretfende en 
gekoördoneerde aktie zal de toestand kun
nen veranderen. Onze vlaamsvoelende 
handelaars en industriëlen die alles wat 
uit Brussel komt in het Frans ontvangen, 
zouden de Brusselse firma's Diets kunnen 
maken dat tuin taal hel Nederlands is. 
Een beet,e moed, heren het scheurmand-
svstcem lost niets >p De transgezmde 
kringen moeten aan den lijve onilervin-
den, dat we er principieel op gesteld zijn 
dat ze onze taal eerbiedigen Eens dat ze 
tot het beset vvi>rden gebracht dat i^ranse 
ééntaligheid hun handelsbe.angen zou 
kunnen schaden, /.uilen ze (niet uit liefde 
tot ons. maar uit vrees) naai tweetalig
heid overschakelen, « Vlaanderen laat 
Brussel met los » zou de hoofdinzel van 
de Vlaamse Beweging dienen te wcirden 
indien we maar toi het beset livAanien wat 
een financiële. ek<momisi he en adinini-

'stratieve macht hier is geconcentreerd. 
Het loont weikeluk de moeite dat we ons 
allen terdege inspannen nw hier' tot een 
vverkeliike tweetaligheid te komen 

Ken goediipge/elte jjrotestaktie \an 
alles wat Vlaamsbewust is en hierldC Ie 
miigelijkheden heeft, zou vlug de tn m 
on vo>r<!cel fluen keien Laat " Wl.l » 
het vooi-hpnid geven, de anderen zullen 
dan vveliKhl volgen. 

J.I . , Briissel. 
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L.V .V . 

In het Liberaal Vlaams Ver
bond is men bl i jkbaar niet a l 
te zeer ingenomen me t Van-
audenhove 's kannibalenverkla-
r ing aan de Bri tse T.V. «Volks
belang», het orgaan van he t 
L.V.V., wi jdde er enkele lijnen 
a a n na zich voorzichtig gedekt 
t e hebben door op een vorige 
bladzijde overvloedig op 
B o r m s te schimpen. 

« Volksbelang » meent : «Wij 
kunnen begri jpen da t deze ver
klar ing de persoonli jke opinie 
is van de heer Vanaudenhove, 
m a a r wij achten het onverant
woordeli jk vanwege de natio
nale P.V.V.-voorzitter om der
gelijke wraakzucht ige beden
kingen in he t openbaar te ma
ken ». 

Het is zacht gezegd, m a a r he t 
is in ieder geval toch gezegd. 
Daarbi j zal het echter wel blij
ven; in het L.V.V. is men het 
— zeker sinds het kongres van 
Luik — gewoon geworden, zijn 
tong achteraf in te slikken en 
verder van k rommenaas te ge
baren . 

Zonder een tikje spot stellen 
wij vast : de l iberalen hebben 
de voorzitter die zij verdienen. 
Alle liberale humanis t i sche tra
dities ten spijt een would be-
massamoordenaar . 

E n een onbeheers te dwaze-
rik op de koop toe. 

BLUF-PROJEKT 

De aannemers , die werken 
aan het « hellend vlak van Ron-

quières », hebben begin dezer 
week he t w e r k stilgelegd. De 
oorzaak van deze staking moet 
gezocht worden in het feit da t 
Openbare Werken sinds 15 au
gustus van verleden j aa r nog 
geen enkele betal ing voor uit
gevoerde werken deed en da t 
de achterstal l ige betal ingen 
thans reeds oplopen to t 250 
miljoen. Minister De Saeger 
bleek niet eens in staat , de 
aannemers konkre te toezeggin
gen voor betal ing op bepaa lde 
da ta voor te stellen. 

Openbare Werken — de 
Staa t dus — mag dat . Bijna 
een j a a r na d a t u m nog niet 
eens in s taat zijn om te zeg
gen, wanneer en hoeveel er zal 
betaald worden op de inge
diende fak turen is iets, wa t 'n 
minis ter zich bl i jkbaar straf
feloos kan veroorloven. 

We geven n iemand de raad, 
dit ministeriële voorbeeld te 
volgen en eens een jaar t je te 
wachten met het betalen van 
gevorderde belast ingen : de 
onderdaan mag immers niet , 
wat de minis te r mag. 

Het is een merkwaard ig en 
veelbetekend toeval, dat deze 
onaanvaardbare t ekor tkoming 
van de overheid ju is t bi j he t 
blufprojekt van Ronquières in 
he t daglicht w o rd t gesteld : 
daa r immers werd er gesme
ten me t honde rden miljoenen. 

« VRIJ » ONDERWIJS 

Het is beslist n ie t onze fout 
da t zich thans heel wa t men
sen afvragen hoe « vrij » he t 

De reaktie van de Vlaamse studenten te Leuven op de bisschoppelijke verklaring was, zoals 
'rouwens te verwachten viel, ongemeen hevig. I-i de nacht van zondag op maandag reeds werden 
door onbekenden verscheidene ruiten van het rectoraatsgebouw ingegooid. Vooral het kantoor 

van de franstalige vice, mgr. De Vroede, moest het ontgelden. 

vrij onderwi js eigenlijk wel is. 
Aan de bazis begint de vrij
heid, zoals gebleken is uit het 
omzendschri jven van de Kort-
r i jkse C.V.P., bij de betal ing 
van twee frank per kleuter 

BEZETTE STAD 
Weinig steden dragen nog 70 duidelijk 

de sporen van de Franse bezetting, van na 
de re\olutie tot de val van Napoleon in 
1814, als Leuven. Hele universiteitsge-
gebouwen werden tot in de grond afge
broken, zodat er wel eens een nieuw plein 
door ontstond. De oude, oorspronkelijke 
uni\ersiteit, met al haar gebreken en 
eigenschappen, werd door de Fransen 
verwoest. Het nieuwe begin in de negen
tiende eeuw was enkel wat naam en wet
telijke toestand betrof een voortzetting ; 
er ligt een gehele generatie tussen en een 
volledige breuk met de gevestigde traditie. 

Opgenomen in het grotere geheel van 
liet Franse imperialisme zal Leuven dus 
)pnieuw gevaar lopen, door dit Franse 
offensief \ernietigd te worden. Want de 
beslissing van de Belgische Bisschoppen 
lat alleen de kandidaturen, maar even
zeer de nederlandstalige als de fransta
lige, zullen « gedeconcentreerd » worden, 
bedreigt opnieuw de universiteit in haar 
bestaan. Niet door het afbreken van ~ge-
oouwen en het sluiten v. d. leslokalen en 
bibliotheken, maar door het gedwongen 
samenle\en en gewoonweg samen-zijn 
van groepen, die nu al totaal van elkaar 
vervreemd zijn. Door het bouwen van 
woonruimten en auditoria, waar mensen 
nullen ingestopt worden tussen wie elke 
aanraking een wrijving en een konflikt 
/,al worden. 

Bovendien moeten de Vlamingen zich 
met zorg afvragen, en zullen zij weer eens 
met aandacht moeten toekijken om te 
weten of de inrichtende macht werkelijk 
ook de Waalse kandidaturen zelfs maar 
gedeelteliik uit Leuven zal verwijderen, 
liet IS helemaal niet uitgesloten dat de 
enige bedoeling is, zoveel mogelijk Vlaam
se studenten uit Leuven weg te halen ! 
Want wie is vergeten hoe vroeger met na
druk het nederlandstalig karakter, de 
eentaligheid van Leuven, werd « erkend » 
terwijl onmiddellijk daarna de onmoge-
lilkste \ertalingen werden gemaakt van 
straatnamen om de dwaastste franskiljons 
'cvredcn te stellen V 

De imperiahstischa bezetting van de 

oudste Brabantse stad, waar zo lang gele
den reeds in onze taal gedicht werd, 
wordt doorgezet en door een kerkelijk 
gezag georganiseerd, terwijl aan allen 
elke vorm van discussie verboden wordt. 
Voor de gelovigen hebben de bisschoppen 
inderdaad een belangrijke taak te vervul
len : de geopenbaarde en overgeleverde 
leer trouw te houden en te verkondigen. 
Maar hun taak en hun macht zijn geen op 
zichzelf rustende werkelijkheid. Beide 
staan in funktie van hïin trouw aan de 
godsdienstige waarheid. Waar het natuur
lijk recht van een volk op zelfbehoud ge
schonden wordt, daar kan géén bisschop
pelijk gezag, ook niet voor de diepst ge
lovige mens, het recht op zelfverdediging 
ontnemen. De Waalse proffen hebben in 
een onbegriipelijke domheid kunnen 
schrijven dat al wie niet dezelfde opvat
tingen had als zijzelf over de struktuur 
van de universiteit, geen kristenen, maar 
heidenen waren - als de bisschoppen ons 
ooit iets dergelijks zouden voorhouden 
dan kunnen we deze uitspraak alleen 
maar rangschikken bij de lange reeks 
domheden die in de geschiedenis door 
bisschoppen zijn uitgesproken. En ook 
werden gedaan. 

Het zal niet de eerste keer zijn dat we 
het beleven dat wie het diepste kristelijke 
loochent - de eenheid van het huwelijk, 
de voorrang van de échte naastenliefde, 
de Verlossing door Kristus, het bestaan 
van God de Heer - als een vriend behan
deld wordt, maar wie van mening ver
schilt over de staatsvorm van het vergod-
deli|kte België als een duivelse vijand 
wordt vervolgd, zelfs met de meest immo
rele middelen. Maar al worden we als 
duivels beschouwd, ook wij moeten Leu
ven bezetten ! Was tussen de twee wereld
oorlogen het vertrek naar Gent een in
vloedrijk middel om Leuven te verneder
landsen, nu kan alleen een massale aan
wezigheid te Leuven ons redden. De ver
spreide kandidaturen weigeren, maar 
Leuven bezetten - zo talrijk dat er voor 
de Walen gewoonweg geen plaats blijft ! 

Nerarod. 

voor de C.V.P.-verkiezingskas. 
Aan de top eindigt de vrijheid 
met de bisschoppelijke veror
dening over de Leuvense uni
versiteit : zwijgen of bui ten ! 

In het concilie is er over die 
vri jheid toch ook wel wat an
ders gezegd, zouden we me
nen ! E n gelukkig houden de 
meeste mensen in het vrij on
derwijs e r een fatsoenlijker 
mening op na. 

B E D R E I G I N G E N 

Verleden maandagnamiddag 
werden Herwig Langohr, Roel 
Nieuwdorp en Walter De Block 
— drie van de belangri jks te 
Leuvense s tudentenle iders — 
ontboden bij vice-rector Mgr. 
Maertens . Monseigneur deelde 
hen mee dat hij verplicht zou 
zijn hen ui t de universiteit te 
zetten indien het tot een stu-
dentenstaking tegen de beslis
sing van het college der Belgi
sche bisschoppen zou komen. 
Mgr. Maertens voegde er aan 
toe, dat hijzelf deze beslissing 
niet al te gelukkig acht te m a a r 
da t hem van hogerhand was 
opgedragen, ui ters t s t reng op 
te t reden. Als bui tenwipper . 

RIK SEGERS 

Als tegenzet tegen deze be
dreiging met wegzending heb
ben alle Vlaamse studentenlei
ders te Leuven ontslag geno
men uit hun funkties in de 
studentenverenigingen. In hun 
plaats t rad een komitee onder 
leiding van oud-praeses KVHV 
Rik Seghers, praeses in 1952-
1953. 

Rik Seghers moet, als we 
ons goed kunnen her inneren, 
een woordje kunnen meepra
ten over bedreigingen met 
doorzending Onder zijn prae-
sidium had het K.V.H.V. des
ti jds Flor Grammens voor een 
spreekbeur t naar Leuven uit
genodigd. Er kwam verbod 
van de academische overheid 
en de K.V.H.V.-praeses kreeg 
te horen dat hij aan de deur 
zou vliegen, indien het Ver
bond vasthield aan het inrich
ten van de Grammens-spreek
beurt . 

Het Verbond deed een han
dige tegenzet : de spreekbeur t 
ging door « extra muros » te 
Blanden, nada t in de Ver

bondsleiding een s temming 
was gehouden. Deze s temming 
was unaniem voor het Blan-
den-plan, op uitzondering van 
één tegenstem en een paar ont
houdingen. 

Indien de academische over-
heid maatregelen tegen alle 
s t emmers zou getroffen heb
ben, dan waren meteen de te
gens temmers en de onthou
ders « onschuldige » slachtof
fers. 

Rik Seghers kent dus he t 
klappen der zweep w e l ! 

TAM-TAM 

De regering V.d.B. heeft, on
danks haar publicitaire tam
tam, zwakke dagen achter de 
rug. In het blok, dat door d e 
eerste-minister toch zo graag 
als monoli t isch en onverwoest
baar wordt voorgesteld, zijn 
de brede scheuren al duidelijk 
zichtbaar. 

Van den Boeynants heeft 
luidruchtig verklaard da t de 
prijzen drie maand bevroren 
blijven, maar vlak daarop ver
hoogden de dokters tar ieven. 
Merkwaardige bevriezing ! 

Van den Boeynants heeft 
even luidruchtig bekend ge
maak t dat de tussenpersonen 
in de vleeshandel zich met 5 fr 
pe r kilo minder tevreden zul
len stellen en dat de dienstau
to 's op de depar tementen niet 
meer gebruikt mogen worden 
voor persoonlijke ui ts tappen. 
De eerste-minister is de vrome 
mening toegedaan dat derge
lijke dingen de belastingbeta
ler en s taatsburger met eeuwi
ge dankbaarheid en een stom
me bewondering slaan. 

Hij vergist zich grondig : 
zijn marktkramerss t i j l maak t 
minder indruk dan hij denkt 
en hoopt . Te veel nuchtere 
mensen vragen zich af, wan
neer ze nu eindelijk eens iets 
gaan vernemen over de miljar
denbesparingen die beloofd 
werden. Te veel zakelijke cijfe
raa rs vragen, nadat ze het lie
ve sprookje over de 5 fr pe r 
kilo vlees gehoord hebben, 
waarom de regering eenvou
digweg niet meedeelt op welke 
produkten van algemeen ge
bruik ze de taksen zal verlich
ten en wanneer . 

Te veel duidelijkheid over 
het pietlutt ig détail en te veel 
vaagheid over he t essentiële 
merk t ook Jan-met-de-pet o p ! 
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F^IEUWS FA/V DE VOLKSVr^IEPARLEMENTSFRAKTIES 

Giften aan gewestelijke miizea niet aftrekbaar bij de belastingsaangifte... 

T O E L A G E N 

A A N S C H O O L H O O F D E N 

De atheneumpretecten en de 
d i rekteurs van de rijksmiddel-
ba re scholen krijgen een jaar
lijkse vergoeding volgens het 
aantal leerlingen, dat s tudeert 
aan hun instelling. Wim Joris-
sen vroeg de minister van Na
tionale Opvoedmg of het juist 
is dat deze vergoedingen, hoe
wel ze voorkomen in de begro
tingen, sinds drie jaar niet 
m e e r uitgekeerd werden. 

De minister gaf in zijn ant
woord toe dat de aangehaalde 
feiten inderdaad juist zijn : 
s inds drie jaar is op de begro-
tmg het bedoelde bedrag uitge
trokken maar het besluit voor 
het toekennen van deze toelage 
nam een einde op 31 augustus 
1962 en werd sindsdien door 
de bevoegde overheid niet 
meer verlengd. Eigenaardig 
zaakje 1 Wij twijfelen er ech
te r niet aan dat senator Joris-
sen, die zijn eigen tijd als le
raa r niet vergeten is, zijn voet 
tussen de deur zal blijven hou
den. 

V E R O U D E R D 

REGLEMENT 

Een andere vraag van Wim 
Jorissen had eveneens betrek
king op de leraars. In het rijks-
middelbaar onderwijs bestaat 
een verouderd reglement dat 
bepaalt dat de lesuren van re
genten en licentiaten over zes 
dagen dienen gespreid Dit 
heeft voor gevolg dat vele le
raren, die een eind van de 
school vandaan wonen, op 'n 
bepaalde dag een verre ver
plaatsing moeten maken, 
soms voor één enkel lesuur en 
dat m vele gevallen voor hen 
van vijfdagenweek geen spra
ke is. In Wallonië, zo haalde 
Wim Jorissen aan, en in Brus
sel werd de bedoelde regle
menter ing sinds lang opgehe
ven en v\ orden de lesuren ge
spreid over vijf dagen; in 
Vlaanderen durven vele pre-
fekten en direkteurs zulke 
spreiding nog niet toepassen 
omdat het verouderd regle
ment niet ingetrokken werd. 
De minister gaf toe dat het re
glement waarvan sprake, nog 
steeds bestaat . De administra
tie \ 'ermijdt echter een al te 
s tr ikte toepassing ervan, maar 
deze tegemoetkomende hou
ding houdt geenszins in dat 
men het reglement moet in

t rekken omdat scholen die niet 
over veel personeel beschik
ken, er nog gebruik van moe
ten kunnen maken. Het zijn 
de inrichtingshoofden die in 
de eerste plaats rekening moe
ten houden met de behoeften 
van het onderwijs . Het blijft 
dus in feite een geschiedenis 
van twee maten. Toch heeft de 
vraag een gunstig gevolg : ge
wapend met het ministrieel 
an twoord (Vragen en Ant
woorden » - Senaat n r 27 van 
10 mei 1966) kunnen de le
raars voortaan de « bange » 
Vlaamse prefecten en direk
teurs geruststellen. 

ORGANISATIE 

V A N D E STUDIES 

Hoewel het Depar tement 
van Nationale Opvoeding taal
kundig werd gesplitst tot de 
rang van Sekretaris-Generaal, 
werd deze splitsing niet toe
gepast op de belangrijke Alge
mene Direktie « Organisatie 
van de Studies ». Aldus luidt 
de aanhef van een vraag die 
volksvertegenwoordiger Cop-
pieters stelde aan de minis ter 
van Nationale Opvoeding. 

Meer bepaald wilde hij we
ten om welke redenen de ho-
gergenoemde direktie tot op 
heden niet werd gesplitst en 
welke maatregelen de minister 
overweegt om deze dienst aan 
te passen aan de algemene 
s t ruk tuur van het Departe
ment . 

De minis ter draai t in zijn 
antwoord « rond de pot ». Hij 
zegt dat het eerste gedeelte van 
de vraag veeleer bestemd is 
voor zijn ambtsvoorgangers 
die de algemene direktie van 
de Inr icht ing der Studies als 
een niet-gesplitst bes tuur op
richtten. Voor wat betreft het 
tweede punt , zegt hij dat het 
niet gebruikelijk is de regering 
te ondervragen over haar be
doelingen ! 

SONGFESTIVAL 

Het jongste Eurovisie-song 
festival is een flop geworden 
die miljoenen T.V.-kijker^ 
heeft ontgoocheld. Dit vond 
zijn oorsprong in het feit dat 
de punten niet toegekend wer 
den in funktie van de kwaliteit 
van het voorgebrachte lied 
m a a r in funktie van de nat io 
naliteit van de kunstenaar . Zo 
hebben de Skandinaafse lan

den gewoon de pun ten aan me
kaar doorgegeven. Zij hadden 
als voorbeeld de Franse zen
ders Monaco, Parijs en Luxem
burg (de beide kleinere staan 
onder de kontrole van Pari js) 
die reeds vorige ja ren van hun 
kansen «gebru ik hadden ge
maak t » om het franse lied te 
bevoordeligen. Senator Wim 
Jorissen vroeg de minis ter van 
Europese zaken en de Neder

landse Kui tuur of het niet mo
gelijk zou zijn dat aan het 
songfestival ook telkenjare een 
Waalse en een Vlaamse verte
genwoordiger zou deelnemen, 
w a a r dit thans beurtel ings ge
beur t met het gevolg dat er 
minder kansen worden gebo
den aan zowel de Vlamingen 
als de Walen Wim Jorissen 
drong echter in de eerste 
plaats aan op een hervorming 
\z.n het reglement, waarbi j bv. 
de Franse zenders verplicht 
zouden worden af te wisselen 
zoals de B.R.T en de R.T.B of 
de Zwitserse zenders het doen. 

De minis ter acht te het in 
zijn an twoord prakt isch onmo
gelijk dat de voorgestelde wij
zigingen aan het reglement 'n 
kans zouden maken. Een ver
tegenwoordiger van iedere zen
der, elk jaar, zou een teveel 
aan kandidaten met zich bren 
gen en een beperking van het 
aantal franstaligen tot één, zou 
— steeds volgens de minis ter 
— onvermijdeli jk met zich 
brengen dat ook de Neder-
landstahgen het met één kan
didaat voor Neder land en 
Vlaanderen zouden moeten 
stellen. 

Mogen wij bij dit laatste de 
opmerk ing maken dat de BRT 
radio Hilversum niet kontro-
leert zoals dit wel het geval is 
met Monaco en Luksemburg 
die volledig onder de hand van 
Parijs zi t ten ? 

S C H E N K I N G E N 

A A N MUZEA 

Volksvertegenwoordiger Cop-
pieters stelde de minis ter van; 
Financiën de vraag waa rom 

schenkingen aan andere dan 
r i jksmuzea niet van het to taal 
bedri j f s inkomen mogen afge
t rokken worden. Dit heeft 
voor gevolg dat in Vlaanderen 
alleen het Muzeum van Schone 
Kunsten te Antwerpen van dit 
voordeel kan genieten; stede
lijke en provinciale muzea blij
ven uitgesloten. De wetsbepa
lingen terzake zijn des te be-
vreemdender en onlogisch 
daar de af t rekbaarheid wel 
wordt voorzien van geschon
ken bedragen aan instellingen 
die hulp verlenen aan de ont
wikkelingslanden Dit heeft 
voor gevolg dat men giften 
aan een muzeum voor Cen-
traal-Atrika wel kan af trekken 
van het belas tbaar bedrijfsin-
komen, doch dat geen aftrek
baarheid mogelijk is bij 
schenkingen aan de muzea van 
Brugge, Gent en Oostende. . . 

De minis ter zat met zijn ant
woord bl i jkbaar verveeld. Hij 
wist te vertellen dat inzake de 
giften aan provinciale en ge
meentel i jke muzea een onder
zoek was gehouden door de 
depar t emen ten van Financiën 
en Kui tuur en dat bij die ge
legenheid was overeengeko
men de giften die aan een 
r i jksmuzeum worden gedaan 
en waarb i j de schenker de 
voorwaarde stelt da t het voor
werp van de schenking zou 
worden afgestaan of in bewa
ring gegeven aan een door h e m 
aangewezen plaatseli jk of ge
westelijk muzeum, wel als be-
lastingsvrij mogen worden be
schouwd. 

Eigenaardige prak t i jken : 
belast ingsvri jdom langs een 
omweeeet je ! 

WETSVOORSTELLEN 
Door de V .U .-kamerfiaktie weiden 

twee icetsvoorstellen ingediend. We ge
ven hieronder de toelichtingen en de 
teksten. 

VRIJSTELLING 
LEGERDIENST 

Verichiüende kategorieen \ a n inge
schrevenen \oor de legerdienst worden 
door art. 12 par. 1 der saniengesthakel-
de militiewetten opgesomd die in aan-
meiking komen \oor vrijlating van 
dienst. 

In al de/e kategorieen is nergens sfwa-
ke van gezinnen die geh.uidikapte kin 
deren ten laste hebben. Nochtans is der-
geli|ke last voorzekei dubbel lo /vvaar 
ah de/e van normale kinderem 

Het zou dan ook billijk zijn een vrij 
lating \an legerdienst te voorzien voor 
ingeschrevenen die vier broers of zusters 
in leven hebl>en waanan minstens een 
zwaar gehandikapte is met meer dan 
66 % invaliditeit. Thans is vrijlating 
voorzien voor ingeschrevenen niet mins 
tens vijf broers of zusters in leven De 
vooi\\.larden welke op linancieel gebied 
in zulke gevallen vooi/ien zijn (maxi
mum inkomen) kunnen ook hier behou
den wolden. 

Op initiatief van kaïiierlid dr. Cioe-
mans werd volgend wetsvooistel rond
gedeeld (stuk nr lf>.S dd 19 4 66) : 

Enig artikel : 
« Aan art. 12 par. 1 ^aH de op ,"0 

april 1962 gecoördineerde dienstplicht
wetten woidt een 8e lid toegevoegd dat 
luidt als _volgt : 

8e lid. De ingeschrevene die ten min
ste vier broers of zusters in leven heeft, 

waarvan er ten minste een z^'aar gehan-
dikapt is met meer dan 6b % invalidi 
teit, o p voorwaarde da t de beperkingen 
welke voorzien zijn door art. 12, par. 1, 
4e lid, ook hier van kracht zijn. » 

AANSPRAKELIJKHEID 
VAN DE HUURDER 

Door art. 1734 van het Burgerlijk 
Wetboek worden verschillende huu ide i s 
bv. van een appartenientsgelKiiivv, hooi 
delijk aansprakelijk gesteld voor de 
schadeloosstelhng aan de eigenaar, vooi 
schade toegebracht aan een deel of het 
gehele gebou^v dat door \cischillend; 
huurdets van een zelfde eigenaar wordi 
bewoond. 

Om zich aan de/e buitensporig zware 
verantwoordelijklieid te ontt iekken moe
ten de huurders kunnen bewijzen dat 
een biand in de woning van een van 
hen is begonnen of^\el dal hij niet bi] 
hen zeil begon. 

De eigenaar wordt op een ic opval
lende wij/e beschermd door deze weis 
beschikking, ook werd ze in Frankrijk 
bv. afgeschaft. 

Alle normale verant\soordelijkheid 
en waarborgen voor de eigenaar werden 
voldoende vastgelegd in de besthikkm 
gen van art 1753. waaibij de huurdci 
slechts verantwoordelijk zal zijn \oor de 
ui tskuiend door hem beivoonde en ge 
bruikte lokalen 

Volksvertegenwoordiger Goeman^ 
diende dan ook volgend uetsvoorstel 
in (stuk nr. 162 dd 10 4.66) : 

Enig artikel : 
« Artikel 1734 van het Bnigeilijk 

Wetboek ^«irdt opcjeheven. n 
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MIK BABYLON: 

I 

DE STEM 

DER JONGEREN 

j * -

Toen verleden week in de Ka
mer door onze volksvertegen
woordiger drs. Maurits Coppie-
ters een interpellatie tot de Mi
nister van Binnenlandse Zaken 
gericht werd over het groot aan
tal verboden Vlaamse betogingen, 
meende minister Van der Poorten 
— daarin handig maar niet zon
der schijnheiligheid gesteund 
door de heer Kiebooms — aan het 
debat te ontsnappen door het ac
cent volledig te verschuiven naar 
wat in het kader van de interpel-
latie-Coppieters slechts een on
derdeel geweest was : de Bornis-
herdenking te Merksem. Aldiis 
groeide deze interpellatie op
nieuw uit tot een debat, waarin 
voortdurend gehandeld werd 
over kollaboratie en repressie. 

De benjamin van de Volksunie-
fraktie én van de Kamer, Mik Ba
byion, besloot spontaan om zijn 
stem in dit debat te mengen : 
voor de vuist weg hield hij een 
hartstochtelijk pleidooi dat door 
de aanwezigen praktisch zonder 
één enkele onderbreking werd 
aanhoord. Oprechte verontwaar
diging en het onmiskenbare ac
cent van de verontwaardigde 
waarachtigheid maken zelfs in 
een cinisch « beroeps »-milieu als 
dat van de Kamer een grote in
druk. 

We ruimen graag de nodige 
plaats in om aan deze voortreffe
lijke tussenkomst van onze West-
vlaamse mandataris de aandacht 
te verlenen, die de stem van de 
jonge generatie verdient. 

Toen de heer Kiebooms op de 
tribune sprak, heb ik terug ge
dacht aan de amnestiebetoging 
die wij een tiental jaren geleden 
samen hebben georganiseerd. Hij 
als oud-weerstander, ik als stu
dent te Leuven. 

Ik ben verrast geweest dat de 
heer Kiebooms, ter gelegenheid 
van deze interpellatie over het 
globale probleem van de grond
wettelijke \Tijheden en het 
grondwettelijk betogingsrecht, 
heeft gemeend de inhoud ervan 
te moeten scheeftrekken en er 
gebruik van te maken om de 
kaart te spelen van het officiële, 
onwaarachtige België en zelfs van 
de beroepsresistentialisten, die 
liever haat dan verzoening predi
ken. Dat resistentialisme is heel 
wat anders dan een piëteitsvolle 
Bormsher den king. 

Daarnet hebben de minister en 
anderen gezegd dat ik best zou 
zwijgen, omdat ik er niet bij 
was. Ik was er inderdaad niet bij, 
noch bij de kollaboratie, noch bij 
de repressie. Doch in onze scho
len heeft men ons voorgehouden, 

dat wij uit het verleden moeten 
leren. En het verleden is nog wat 
anders, dan wat wij uit de offici
ële schoolgeschiedenisboekjes 
hebben geleerd. Dat weet de heer 
Kiebooms vast en zeker want hij 
was er toch bij ! 

Wat hebben wij geleerd uit de 
geschiedenis ? Dat bij het begin 
van de eerste wereldoorlog, toen 
Koning Albert tot de Vlaamse 
soldaten een oproep deed «Vla
mingen, gedenk de slag der Gul
den Sporen », er zich een groot 
aantal Vlaamse studenten vrij
willig hebben aangemeld om het 
land te beschermen. Dat zij als 
lijfspreuk namen « zoals moeders 
hoekje in vaders huis, zo bemin 
ik Vlaanderen tn België ». 

Mijne heren, was dat civisme 
of incivisme ? Mijne heren, hoe
veel Waalse jongeren hebben zich 
toen vrijwillig aangemeld ? Het 
zou interessant zijn het te verne
men. 

Heeft toen ook dr. Borms niet 
gezegd, of liever geschreven in 
het toenmalige « Handelsblad » : 
« De Vlaming toont zijn broeder 
de Waal, hoe uit liefde tot zijn 
aangebeden Vlaanderen tevens 
een diepe gehechtheid aan het 
Belgisch Vaderland gegroeid is. 
Wij willen noch Fransen noch 
Duitsers zijn. Wij willen onszelf 
zijn. Vlammgen, strijdt dus voort 
met leeuwenmoed. Doet U gelden 
op het slagveld, zodat onze re
geerders na de oorlog moeten be
kennen : het Vlaamse volk is nog 
steeds een heldenras ». 

Mijne heren, was dat civisme 
of incivisme ? Of zijt U het, die 
de geschiedenis niet kent of niet 
wilt kennen. 

Wat wij ook hebben geleerd — 
en dat weet U allen — is, dat 80 
t.h. van de soldaten aan de IJzer 
bestonden uit eenvoudige Vlaam
se volks jongens, arbeiderskinde
ren, zonen van keuterboertjes, 
kultureel verschopten die geen 
woord Frans kenden en door de 
legeroverheid, die praktisch uit
sluitend uit franstalige Walen be
stond, in het Frans werden be
volen en de dood werden inge
stuurd in een taal die zij niet be
grepen. 
We hebben eveneens geleerd, dat 

de vrijwilligers-studenten, die van 
uit een Vlaams en Belgisch pers-
pektief naar het front trokken, 
doch daar aan de Vlaamse en 
morele heropstanding van hun 
medesoldaten-dompelaars werk
ten, werden bestraft met de straf-
kamf>en van Fresnes, Auvours of 
met de houthakkerskampen van 
de Ome in Frankrijk. En dat al
les, omdat zij niet voor zichzelf, 
maar voor hun medesoldaten 
Vlaamse bevelen eisten. 

Dat is de echte geschiedenis, 
mijne heren ! Daarover spreekt 
u niet meer! 

Ik vraag mij af, — en het 
kwetst mij tot in het diepste van 
mijn hart — hoe het mogelijk is, 
dat in de Belgische kamer van 
Volksvertegenwoordigers een taal 
wordt gesproken die ons en de 
jongeren in Vlaanderen tracht 
verdacht en bespottelijk te ma
ken. Mijne Heren, U weet toch — 
en het doet U pijn — dat de 
Volksunie de partij is, die vaorad 
de jongeren aantrekt en niet uw 
vermolmde partijen. Doet U dat 
niet nadenken ? 

Of vergeet U soms, dat ook de 
jongeren van thans de geschiede
nis studeren en weten wat er in 
het verleden is gebeurd ? Ook zij 
weten dat een zekere Charles Ro
gier, een van de roemrijke stich
ters van uw tot vervelens toe ver
heerlijkt patriottisch België heeft 
gezegd : «Al onze inspanningen 
moeten er toe leiden om de 
Vlaamse taal uit te roeien ten 
einde de fusie, de eenheid te be
werkstelligen met « la mere - pa-
trie, la France ». Is het misschien 
in die traditie, dat er nog ieder 
jaar ongestraft en onverboden 
manifestaties van nostalgie naar 
die mère - patrie, la France, kun
nen doorgaan te Waterloo ? 

Hier wil ik aanhalen, wat de 
heer Kiebooms vóór een achttal 
dagen in een toonaangevende 
Antwerpse krant heeft geschre
ven : dat iïi 1917 na de open brief 
van de Vlaamse soldaten aan Ko
ning Albert waarin stond «Wij 
eisen Zelfbestuur en Vlaamse re
gimenten », bij monde van Frans 
Van Cauwelaert werd gezegd : 
« Vecht en zwijgt, en na de oor
log krijgt U gelijkheid in rechte 
en in feite ». 

Doch wat is er achteraf ge
beurd op het kasteel van Wijnen-
daele ? De grote Emile Van der 
Velde heeft op die historische bij
eenkomst in aanwezegheid van de 
koning hekomen, dat de arbeiders 
voor hun aan het vaderland be
wezen diensten door de grond
wetsherziening van 1919 het een
voudig algemeen stemrecht zou
den bekomen. Doch Frans Van 
Cauwelaert, die de Vlaamse ge
lijkheid moest bepleiten, heeft 
gezwegen als een graf' Ook dat is 
de geschiedenis, die U blijkbaar 
niet kent. 

Nochtans schrijft de heer Kie
booms, dat de toenmalige tradi
tionele partijen van Koning Al
bert de opdracht kregen, die ge
lijkheid voor de Viamii^en niet 
alleen in rechte doch ook in feite 
te realiseren. En dan schrijft de 
heer Kiebooms : « In 1966 is die 
gelijkheid er nog altijd niet ». En 
daaraan schrijft de heer Kie
booms het dan toe, dat er Vlaam
se ekstremisten zijn. 

Mijne heren, als we het goed 
begrijpen, zijn dus de traditionele 
partijen de schuldigen voor wat 
zij noemen « het ekstremisme ». 
Dat is een gevaarlijke schuldbe
kentenis geweest van de heer 
Kiebooms. Een bekentenis, dat de 
bewuste partijen zelf inciviek 
zijn, omdat zij de opdracht van 
de koning niet hebben uitgevoerd. 
Zouden die grote partijen dan be
ter niet te veel schermen met ci
visme en patriottisme, met de op
stand van 1830. de Brusselse re
volutie die zelf reeds inciviek was 
omdat zij aanstuurde op de fusie 
met Frankrijk ? 

Mijne heren, wanneer er een 
aktivisme en een kollaboratie zijn 
mogelijk geweest, dan is dat de 
schuld van de civieke traditionele 
partijen die nooit hun plicht heb
ben begrepen tegenover de Vla
mingen en ze nog niet begrijpen. 
We weten ook, dat wanneer tus
sen de jaren '4!-'43 een groot 
aantal Vlaamse jongeren naar het 
Oostfront zijn getrokken, dat ge

beurd is omdat in de vooroorlog
se periode door een bepaalde 
overheid de kruistocht tegen het 
bolsjevisme werd gepredikt on
der het motto « Rome of Mos
kou ! ». Doch wat hebben wij na 
de oorlog gezien ? Dat diegenen, 
die deze spreuk hebben gelan
ceerd, hun verantwoordelijkheid 
hebben ontvlucht en die jongens 
hebben laten vallen als bakste
nen. 

(De heer Verhenne onderbreekt). 

Mijnheer Verhenne, U zoudt er 
goed aan doen, uw mond te hou
den en beter terugdenken aan 
een van uw vroegere kollegas, 
vader van 12 kinderen, de heer 
Vindevogel, burgemeester van 
Ronse, die u hebt laten fusilleren 
zonder ook maar één vinger uit 
te steken om hem te helpen. 

Dat zijn de feiten en de geschie
denis die wij als jongeren kennen 
en waartussen geen speld is te 
steken. 

De heer Vander Poorten, mi
nister : « Mijnheer Babyion, ik 
ben niet doof ». 

Mijnheer de minister, het heeft 
er nochtans zeer dikwijls de 
schijn van. Daarnet nog, toen u 
op mijn kollega Coppieters naast 
de kwestie antwoordde. Ik spreek 
heftig omdat ik verontwaardigd 
ben. Misschien is het nog een 
voorrecht van de jongeren, dat 
ze kunnen verontwaardigd zijo. 
Uzelf kunt dat niet meer. U zijt 
reeds te geofficialiseerd. 

De heer Gillet onderbreekt. 

Mijnheer Gillet, u die als Brus
selaar borrelt van civisme en als 
P.L.F.-er van patriottisme, ik zou 
u willen vragen liever te onder
breken bij uw voorzitter Van Au-
denhove, die voor de B.B.C, ver
klaarde over « zijn » fascisten : 
« Wij hebben na de oorlog ver
scheidene van die kerels doodge
schoten. Niet echter allemaal... 
Jammer genoeg ! ». Na de massa
moordenaar Hitler, krijgen we 
dus de massamoordenaar Van 
Audenhove, verdediger van vrij
heid en vooruitgang. U zoudt er 
moeten aan denken dat de jonge
ren van vandaag... 

M. Ciselet : Heureusement, el-
les ne pensent pas comme vons, 
les jeunes generations ». 

Hebt U kontakt met de jonge
ren ? Ik in ieder geval wel, meer 
dan u. Namelijk met hen die na 
de oorlc^ zijn geboren en die 
wensen te bouwen aan een nieuw 
België, konstruktief en dina-
misch, een België dat ons na de 
oorlog door de C.VJ*. werd be 
loofd. De C.V.P. die toen een 
nieuwe partij was, doch als nieu
wigheid een aantal onschuldige 
katoheken liet fusilleren. 

Ook wij hebben gezien wat na 
de oorlog is gebeurd. Ik was toen 
pas 9 jaar oud bij de bevrijding 
Ik ook heb gezien, wat er door dt 
weerstand op straat is gepleegd 
geworden. En ik heb met even 
veel konstematie de foto's ove' 
de koncentratiekampen gezien. Il 
geloof dat wij, die samen moetei 
bouwen aan een gezond België 
het ene tegenover het andere nie' 
moeten stellen. Het ene en he 
andere zijn onmenselijk geweest 

Dat wilde ik hier op deze tri 
bune zeggen. Ik was niet zinnen»; 
het woord te nemen. Doch als ik 
als jongste van de kamerleder 
dingen hoor, die mij ten zeerste 
ontstellen omdat ze elke waar 
achtigheid missen, zoals de woor 
den van de heer Kiebooms, dan 
kom ik hiertegen in opstand. Ik 
heb gesproken uit mijn hart, om
dat ik meende het recht en de 
plicht te hebben tegen die on
waarachtigheid te protesteren. Ik 
dank u. 
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WEST-DÜITSLA 
DE ENE BURGE 
VERDENKT 
DE ANDERE 

President Lühke had het hard te verduren, vrijdag jl. op de algemene vergadering 

van de Westduitse Verenigde Syndikale Bewegi?7g te Berlijn. Hij werd uitgefloten 

en uitgejouwd toen hij het podium besteeg om de 439 afgevaardigden van de be

langrijkste syndikatengroep van West-Duitsland diets te maken dat zij hun best 

moesten doen om te maken dat het ontwerp van de regering voor een nieuwe 

noodtoestandswetgeving (het zgn. Notstandgesetz) erdoor kwam. Het kwam er niet 

door. Drukking was er nochta^is genoeg uitgeoefend opdat de syndikale vleu

gel van de kristen-demokratie voor deze nieuwe wet zou stemmen. 

Het feit dat de syndikaten deze wetgeving (die heel wat inkt heeft doen vloeien, 

op hetzelfde tijdstip ongeveer dat hernieuwde kontakten tussen Oost-Duitsland en 

de socialistische partij van West-Duitsland een konkretisering vonden in de uit

wisseling van redenaars) veroordeelden, is belangrijk. Niet alleen omdat daarmee 

plots duidelijk werd dat er temidden van dat grote kristen-demokratische blok 

nog een belangrijke afwijkende opinie bestaat, maar ook door het feit dat bij de 

algemene stemming over dit zozeer kontroversiéle punt duidelijk werd, dat er in 

dit syndikale blok zoiets zichtbaar werd als een <( schisma tussen marxisten en re

formisten 1). 

Door deze stemming op het kongres 
van vrijdag is de sociaal-demokratische 
partij praktisch verplicht geworden, te
rug te komen op een hele reeks wets
voorstellen waarover binnen de partij 
o p het einde van de laatste legislatuur 
reeds een akkoord bei'eikt was geworden, 
alhoewel de syndikaten op hun voor
gaande kongres in Hannover in 1962 
ook reeds de toen naar voren gebrachte 
wetgeving veroordeelden. Deze keer be
vestigden zij hun oppositie. 

Het vuur werd aan het lont gestoken 
door de traditioneel extremistische syn
dikale leider van de « metaio's ». Hij 
schreeuwde moord en brand, omdat 
volgens hem de syndikale vrijheden aan
getast waren en meteen haalde hij het 
o p zijn traditionele rivaal, de leider van 
het bouw-syndikaat Georg Leber, die 
doorgaans gematigd en reformistisch is. 

Waar het op neer komt is dat de syn
dikale vleugel zich verzette tegen de 
idee, die zeven jaar tijd nodig gehad 
heeft om in de huidige vorm voor het 
parlement te komen en dit na ongeveer 
twintig revisies,om aan de regering radi-
kale maatregelen ter beschikking te stel
len om de wet en de orde, en bijgevolg 
de demokratie te handhaven in oorlogs
tijd of in tijden van nood. 

Dat is de essentie van deze wetge\ing 
en het is begrijpelijk dat (zoals Augstein 
van « Der Spiegel » met understatement 
schreef : « Wij hebben een zeer nerveus 
politiek klimaat ») de Duitse politici en 
journalisten nerveus worden wanneer 
het hier gaal o\er een wetgeving die 
veel gelijkenis vertoont met deze waar
bij Hindeubuig m 1933 aan Hitler de 
macht gal om met een pennestreek «voor 
de bescherming van staat en volk » een 
einde te stellen aan de door de grond
wet verzekerde vrijheden. 

Want ook in het huidig stadium van 
de » noodtoestandswetgeving » zal er ge
raakt moeten worden aan de Grondwet. 
Acht artikels zullen moeten « aange
raakt » worden en daarbij zullen een 
hele reeks wetten moeten gestemd (met 

tweederde meerderheid, die er niet is 
zonder de hu lp van de socialisten !) die 
allen gaan over een viertal basis-teksten. 
Het geheel van deze noodtoestandwetge
ving komt tenslotte neer op al de akties 
die een regering kan nemen in geval 
van oorlog of bij krisistoestanden, en dit 
gaande van de beperkingen der pers
vrijheid tot de ekonomische mobilisatie. 

Het is vooral over dit laatste machts-
domein dat de hardste woorden zijn ge
vallen. 

Vooral voor de syndikalisten is dit 
deel van de wetgeving moeilijk verteer
baar. Via de voorziene beschikkingen 
zou de regering praktisch de hele indus
trie en handel kunnen leiden en de 
hand leggen op het hele transportsys
teem, de voedsel- en watervoorziening. 
In een pessimistisch perspektief gezien 
zou het zelfs mogelijk zijn om in tijd 
van vrede arbeidskrachten, fabrieken en 
voertuigen op te eisen en dergelijke ra-
dikale maatregelen meer. 

Voor de syndikalisten schuilt daar de 
adder onder het gras : wat gebeurt er 
immers, in geval van goedkeuring der 
wetgeving, met het recht op staken ? 

De pessimisten, die zo talrijk zijn in 

« Der Alte » slechts toeschouwer bij het 
gehouden Bondsrepubliek zo belangrijk 

Duitsland, beweren terecht dat het ge
heel van de wetgeving u i tmunt door on
duidelijkheid, het is natuurli jk een be
langrijke factor, vooral gelet op het feit 
da t er over de grond van de zaak in fei
te niet zoveel onenigheid bestaat. 

De meeste Duitsers zijn er net zo goed 
van overtuigd als alle burgers van an
dere staten, dat er een noodtoestands
wetgeving moet zijn. De wortel van de 
vrees schuilt echter in de ervaring van 
Weimar. De meeste waarnemers zijn het 
erover eens, dat niet zozeer de grond van 
deze noodtoestandswetgeving verwonde
ring hoeft te wekken (want deze verschilt 
niet zozeer van gelijkaardige wetgevin
gen in andere landen), maar wel de 
graad van wantrouwen waarmee de 
Duitse politici en politiek-bewuste bur
gers elkaar bejegenen, of waarmee de 
verschillende lander behept zijn ten op
zichte van de federale regering van 
Bonn. De « Economist » formuleerde 
deze algemene politieke « hypochon
dria » zeer kernachtig : wat kenmerkend 
is voor Duitsland, is de grootheid van 
de verdenking van ieder burger ten op
zichte van de andere. 

Men stelt immers vast dat het debat 
over het voor en het tegen in deze wet
geving nu, afgezien van de oppositie der 
syndikaten, praktisch toegespitst is op 
de procedure die zal gevolgd worden in 
het bepalen van de noodtoestand. 

O p dit ogenblik is het hele debat ge 
koncentreerd rond de oplossing van mi 
nister Lücke. Lücke die juist door Er-
hard werd gekozen omdat hij van alle 
ministers en ministrabelen in West-Duits
land het meest het vertrouwen geniet 
van de socialisten (en bijgevolg het best 

deze week in de wereld 
Verhoogde anarchie in Zuid-Vietnam door Ky's optreden tegen Da Nang. 

Voor het eerst sinds yneer dan een halve eeuw gingen de Britse zeelui in 

staking. In hoofdzaak eisen zij een kortere werkweek. 

Grootscheepse stakingsbeweging ook in Frankrijk, waar de openbare en 

genationaliseerde diensten het werk neerlegden als protest tegen het so

ciaal beleid van de regering. 

De Roemeense partijleider Ceaoesescoe hield een ophefmakende anti-Rus

sische redevoering. 

De Amerikaanse ruimtevlucht met Gemini'9 werd afgelast. 

voor de door hem boven de doopvont 
e debat over het « Notstandgeset-z ». 

aangewezen was voor deze honds-job die 
niet zonder steun van de socialisten er* 
door gehaald kon worden) meent de op« 
lossing te hebben gevonden voor het di
lemma waarvoor de Duitse politici zich 
geplaatst zien : namelijk het d i lemma 
van de verzoening van de macht der re
gering met de macht van het parlement . 
Juist in betrekking tot dergelijke uitzon
deringswetgeving komt dit konflikt tus
sen uitvoerende macht en kontrolerende 
macht duidelijk naar voren. Minister 
Lücke meent dat hij de oplossing gevon
den heeft in de oprichting van een ko-
mitee — representatief voor alle pai> 
tijen I — van 22 man uit de Bundestag 
en 11 man uit de Bundesrat (dus uit ie
der van de elf Lander iemand). 

Minister Lücke meent, nog twee jaar 
nodig te hebben om alle oneffenheden 
uit deze wetgeving weg te krijgen en. 
over een tweederde-meerderheid te kun
nen beschikken. Hij hoopt tegen die 
tijd de syndikaten, die zich op hun ma
nier en vooral omwille van de mogelijk
heid dat door deze wetgeving het sta
kingsrecht wordt beknot zich ertegen 
hebben verzet, te kunnen winnen. 

Maar hij zal in ieder geval nog vele 
bergen moeten verzetten. Want het is 
ook wel een beetje waar zoals Augstein 
schreef in « Der Spiegel » dat er geen 
enkele regering in het Westen bereid zou 
zijn om zo'n blanco-cheque over de bur
gerlijke vrijheden te laten tekenen. O m 
daarmee akkoord te zijn hoeft men in 
feite nog niet zo ver te gaan in het pes
simisme als professor Karl Jaspers, die 
sedert enkele weken zijn kontroversieel 
boek « Wohin treibjt die Bundesrepu-
bliek « heeft uitgegeven, waarin hij stelt 
dat deze wetgeving het einde is van alle 
parlementaire vrijheden. Want volgens 
de professor is het nu in deze wetge
ving, mogelijk voor een resolute groep 
politici om diktatoriale macht op te ei
sen onder voorwendsel dat de katastrofe, 
zo zij er nog niet was. om de hoek 
gluurt. 

Professor Karl Jaspers meent dat der
gelijke staatsgreep en een militaire dik-
ta tuur in een land als Duitsland best 
mogelijk is door de plooibaarheid van 
de professionele politici en ambtenaren. 
Dit lijkt ons nogal een duistere Duitse 
gedachtengang. 

Hetgeen er op dit ogenblik aan de 
gang is over de Berlijnse muur heen, 
verdient wellicht méér aandacht. He t 
is in ieder geval hoopvoller. 
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De 73-jarige prezident van 
Kenia, J o m o Kenyata, beschikt 
over een ui tgebreid persoon
lijk wagenpark : een Oldsmo-
bile, een Rolls-Royce, een Ca
dillac en een Mercedes-300. Hij 
liet zich nu echter nog een spe
ciale superwagen bouwen : een 
Mercedes-600 me t ingebouwde 
b a r en schuifdak ach te raan . 
Vooraan op he t dak pr i jk t he t 
schild van de prezident , d a t 
bij nachtel i jke r i t ten speciaal 
verl icht word t . 

M E I F E E S T 

De Neder landse sociaal-de-
mokra t i sche par t i j heeft he t op 
één mei eens geprobeerd me t 
een nieuw soor t mei-viering : 
in de Jaarbeursha l len aan de 
Utrechtse Croeselaan r ich t te 
ze een beat-avond in, waarop 
alle jongeren ha r t eü jk uitge
nodigd waren. 

Dat de ui tnodiging gretig 

West-Europa, netjes als in een atlas, gekiekt vanop grote hoogte. Een Amerikaanse weersateliet 
maakte deze uitzonderlijk duidelijke opname die te Offenbach in Duitsland werd opgevangen. 
Het kiekje dateert uit de eerste warme mei-dagen. Een dergelijke duidelijke opname is uitzon
derlijk : doorgaans is het wolkendek boven west-Europa — en stellig boven onze waterige Lage 

landen — veel dichter en dikker. 

JOZEF LUNS 
Toen begin der dertiger jaren de dienst

plichtige Jozef Luns opgeroepen werd om 
Hare Majesteit als matroos te dienen, zag 
de Koninklijke Marine zich verplicht hem 
een tijdlang in burgerpak ie laten rondlo
pen. Er bleek nergens in de voorraad uni
formen een pak Ie zitten dat paste bi] de 
lengte van de nieuwbakken matroos. De 
Nederlartdse belastingbetaler draaide dan 
uiteindelijk maar op voor een speciaal op 
maat gesneden matrozenplunje. 

Minister van Buitenlandse Zaken mr. 
J.M.A.H. Luns ts sindsdien nog niet zo 
heel erg veranderd. 

Zijn lengte (1J>4 m,} heaft-hij panzelf-
sprekend behouden en hij is de enige Euro
pese staatsman die het op dat gebied tegen 
prezident de Gaulle kan opnemen. 

En het is even lastig gebleven om de 
lange Luns — een tikje bohémien en een 
lang eind alleenloper — m een uniform 
of in een laadje of in een ktasseerbak te 
duwen : zijn maat valt er buiten. 

Het buitenpillige heejt hi] waarschijn
lijk al van thuis meegekregen. Op 28 au
gustus 1911 kw-am in het gezin Luns-Lou-
vrier Jozef als tweede van zes ter wereld. 
Luns senior was geen onbekende : hoog
leraar, schilder, voor drachtgever in binnen-
en buitenland, graficus — een veelzijdig 
man met een uitgespiohen bohémienna-
tuur en een grote eigengereidheid In het 
Luns huis aan de Amsterdamse Valerius-
gracht x)erzamelde zich op gezette tijden 
het cosmopolitisch gezelschap dat vader 
Luns tijdens zijn talloze reizen in het bui
tenland had leren kennen; non konjormis-
ten stonden er hoog in aanzien. De diplo
maat en •'taatsman Luns draagt vandaag 
nog %teedi de sterke stemjiel die hij in dit 
originele, kalolieke Hollands binnenhuisje 
heeft meegekregen. 

De jonge Luns liep zijn humanoria tijd 
ann katolieke kolleges : St Ignatius te Am
sterdam en (waarschijnlijk om de taal van 
zijn latere tegenspeler de Gaulle te leren) 
St Louis te Brussel. Hij studeerde rechten 
te Leiden en Amsterdam en belandde kort 
nadien in de diplomatie, alhoewel hij ei
genlijk aan een loopbaan in de Konink
lijke Marine had gedacM. Hij deed stages 
te Berlijn en te Londen, huwde met baro
nes van Heemstra en kreeg, vlak voor het 
uitbreken van de tweede wereldoorlog, een 
betrekking als ambassade sekretaris te Bern. 
De oorlogsjaren waren voor hem, die niet 
in bezet Nederland bleef, zeker geen verlo
ren jaren . via een overplaatsing naar Lis
sabon kwam hij uiteindelijk te Londen te
recht, waar hij — net als onze eigen « Lon-
donieters » — in hel kleine wereldje van 
de emigratie stellig de kontakten en de 
steun kreeg die hem later naar de top zou
den helpen. 

Na de oorlog ging Jozef Luns naar de 
Nederlandse delegatie bij de Verenigde Na
ties en het is daar dat men hem, op de leef
tijd van 41 jaar, in 1952 weghaalde om mi
nister van Buitenlandse Zaken te worden. 
Toen bleek, dat hij stellig geen tijd en ja
ren verloren had door onder de oorlog te 
Londen dicht bij het hoogste gezag te zit
ten. Luns tvas immers in Nederland zelf een 
volslagen onbekende, toen men hem een 
ministerportefeuille aanbood. Hij was sinds 
zijn jeugd zo iveinig in Nederland geweest, 
dat hij er nog nooit zijn stem bij verkie
zingen had uitgebracht. Tijdens de moei
lijke kabinetsformatie van 1952 eiste de 
K.yj'. de portefeuille van Buitenlandse 
Zaken op. Men haalde Luns uit NewYork 
weg, maar omdat de man hoegenaamd geen 
naam en lepxtlatie had, wees men hem de 
partijloze fV.J. Beyen als waakhond toe : 
Buitenlandse Zaken kreeg m feite een dub
bele bezetting, wat de Nederlanders inspi
reerde tot het mopje « daar hebben we 
Luns met z'n Beyen •». Luns speelde zijn 
waakhond echter ónder de tafel en vier 
jaar later werd hij helemaal Nederland's 
minister van Buitenlandse Zaken. 

Sindsdien ts zijn populariteit gestegen. 
Bij de manin desiraat is hij onmisken
baar populair. Zijn gestalte, zijn tikkeltje 
bohémien-houdmg, zijn naam-die-grapjes-
toelaat en vooral de gevatheid en slagvaar
digheid waarmee hij een eindeloze reeks 
bon-mots de wereld heeft ingestuurd, be-
zornden hem een stevige image. Dat bleek 
ook uit de verkiezingscijfers : de enkele 
jaren levoien nog volslagen onbekende 
haalde tn mei 1963 ongeveer 35 000 voor-
keurste men. 

Luns is West-Europa's tegenspeler num
mer één van de Gaulle. De Franse presi
dent zou. naar blijkt uil enkele uitlatin
gen, op hel persoonlijke vlak ivei tvaarde-
ring u'cte?i op te brengen voor deze tegen 
speler, iviens Hollandse stijjhoojdigheid 
gepaard gaat mei zuiderse charme. 

Voor Vlaanderen schijnt Jozet Luns 
nooit veel belangstelling te hebben gehad. 
Spelen zijn studiejaren op het Brussels St 
Louis daarin een roll Of heeft hij, zoals 
hij vaker liet merken, een hekel aan de 
Belgische taalproblemen die beletten « dat 
Benelux een mooie prefiguratie van Eu
ropa zou zijn » ? 

Op dat stuk ts Luns een tipische Noord-
Nederlander, of beter gezegd een smalle 
Hollander. Die smalheid was trouxvens 
reeds ten overvloede gebleken naar aanlei
ding van de beruchte « ton van Luns » ten 
bate van de aktie tegen de Zuid-Afrikaanse 
regering. 

A.N. Toxant. 

aanvaard werd, blijkt uit vol
gende cijfers : 110 politie-agen-
ten en een ordedienst van 180 
man konden niet belet ten da t 
er voor meer dan 350.000 fr 
stoelen en andere a t t r ibu ten 
werden vernield. 

Een ontzet part i jgenoot van 
de oude garde zuchtte : « En 
dan te weten dat de meeste 
jongeren nog niet eens wisten 
dat de P.v.d.A. het feest inricht
te ». Top-organizator Henk de 
Heus : « Dit nooit meer ». 

S O E K A R N O 

De toes tand in Indonesië 
stabil iseert zich langzamer
hand na de politieke s torm die 
over het land is gegaan en die 
veel heeft veranderd. De be

trekkingen met Peking zijn be
neden 't vriespunt gedaald, d e 
jacht op kommunis ten is voor
lopig afgeremd, de betrekkin
gen met het Westen verbeter
den, Indonesië zou weer tot de 
U.N.O. toet reden en de zolang 
verwaarloosde ekonomische 
toestand staat nu in het mid'^ 
denpunt der regeringszorg. 

Soekarno blijft (voorlopig) 
nog altijd president . Het is 
echter duidelijk, dat het m e t 
zijn invloed en macht goed
deels gedaan is en dat de nieu
we machthebbers hem alleen 
m a a r wensen te behouden a ls 
een symbool, een soort repu
blikeinse konsti tutionele vorst . 
De « sterke man » Soehar to 
heeft wel plechtig verzekerd 
dat Soekarno de « stem en d e 
spreekbuis van het volk» blijft, 
m a a r alles wijst er op dat de
ze spreekbuis alleen mag door
geven wat de bewindhebbers 
zint en past . 

REUZEN 

De E.G.K.S. heeft een lijst 
opgemaakt van de dert ig 
grootste industriële onderne
mingen in de zes E.E.G.-lan-
den. Op deze lijst pri jkt slechts 
één enkele Belgische naam, en 
dan nog op de 27e plaats : Pe-
trofina. De twee eerstgeklas-
seerden, de E.E.G.-superreu-
zen bij uitstek, zijn de Neder
landse firma's Royal Dutch / 
Shell en Unilever; daarop volgt 
de Italiaanse Iri, de Duitse 
Volkswagen, de Nederlandse 
Philips en de Duitse Siemens. 
Slechts op de zevende plaats 
komt een Franse firma, de 
Electricité de France. Zeven
tien van de dertig E.E.G.-reu-
zen zijn Duitse bedrijven; 
Frankri jk staat zesmaal in het 
lijstje, Nederland en Italië ie
der dr iemaal en België één en
kele keer. 

Verleden zondag, 15 mei, was het 75 jaar geleden dat Paus Leo 
XIII (onze foto) zijn encycliek Rerum Novariun de wereld in
stuurde. Drie-kwart eeuw geleden : kort daarop begonhet drama 
der (eerste) christen demokraten in Vlaanderen, de Daerisisten. 
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D< haven van Gent ligt op een afstand van 55 kilometer van de Nooidzee, maar 
rekt zuil — evenals 4nlweipen dat doet — langs de zeeve)bindingsweg om sleed': 
Maar dichter hij de monding van de Schelde te geraken De verbinding met de 
zee woult verzekerd door het kanaal van Gent naar Te)neuzen, met een lengte 
van 33 km. Van daaruit is het nog 22 km om tot Vlissingen te geraken. De ganse 
ges(hiedenis van de Gentse haven heeft nagenoeg pogingen gezien om een direkte 
verbinding met de zee te veriuezenli]ken en aldus te ontmappen aan de moeilijk-
hedc-n die men op het vroegere Scheldelrajekt ondervond. 

:/ 

// 

De geschiedenis van de haven klimt 
.trouwens ver op Reeds ni de negende 
eeuw ontstond aan de sainenvloeiing 
van Schelde en Leie een zogeheten por-
tus v\aar handel en nij\erheid een ge
schikte plaats vonden en waar Karel de 

.Grote m 811 de vloot kwam inspekteien 
die hij er had laten bouwen ter bestrij
ding \ an de Noormannen. Reeds toen 
waien er te Gent werven en steigers, 

'scheepsbouwers en zeelui. De bloei was 
echtei van korte duur want de aanval-

-lers uit het noorden bezetten en verniel
den de portus. In het jaar 1000 richtte 
Boudewijn de Kale een tweede handels-
en scheepvaartcentuim op waar, mede 
clr)()i de beginnende lakennijverheid en 

/de aanwezigheid van een versterkt toe-
vUuhtsooid — het huidige s Graven-
steen — een vooispjedige stad zou uit 

'gloeien 

De eerste oniwailing omsluit een ge
bied \,\.n ongeveer 80 ha, waar talrijke 
kooplieden zich komen vestigen die 
diukke betrekkingen onderhouden met 
En.;eland en het Rijnland. Gent ku]gt 
niettciiijd meer aan/ien en politieke 
njacht. 1 ijdens de 12de en I3de eeuw 
worden de relaties nog uitgebreid, on-
dei meer met de noordelijke Duitse ha-

-vcns en met de kuststeden van de Golf 
van Gasconje, met Champagne en Ge
nu i Reeds in die tijd ondeivond men 
geduiig moeilijkheden met de verbin
ding naar de zee : de Schelde is kronke
lig, ei vvoi len op talloze plaatsen door-
vaartgelden geheven enz. 

De Gentenaars beginnen de nood aait 
een duekte verbinding te voelen en in 
12)1 Vlagen zij aan Margaretha van 
C.onsiantinopel, de toenmalige gravin 
\dn Vlaanderen, de toelating tot het gra
ven van het Lievekanaal dat Gent moet 
verbinden met het Zwin. De toelatim.; 
wordt inderdaad gegeven en van 1231 
tot 120̂ 1 wordt de eerste kunstmatige 

verbindin.; tussen Gent en de zee gegra
ven Hierbi] dient opgemerkt dat dit ka
naal slechts geschikt was voor de toen

malige binnenscheepvaart, waaibij ter 
illustiatie kan gezegd worden dat de 
maksimumlading beperkt werd tot een 
gewicht of een omvang van 5 vaten wijn 
of tien zakken graan. Sluizen waren er 
in die tijd niet, wel een soort sluisdeu
ren (rabotten genoemd) die het water 
konden ophouden tot maksimum 1,50 
m. De Lieve was 45 km lang en had tien 
kanaalpanden, door de hogergenoemde 
rabotten gescheiden De schepen werden 
met hi]sioestellen ovet deze sluishoofdeii 
gehesen 1 

f ^ - j^' 

Het goederenverkeer uit Noord-Fiank-
rijk geschiedde in die periode over de 
Leie en de Schelde, zodat van twee zij
den een drukke scheepvaart en voorspoe
dige handelsbetrekkingen onderhouden 
•werden. In de veertiende eeuw kent de 
stad het hoogtepuntvan de bedrijvigheid 
langs het Lievekanaal, maar vermits dit 
geen zeeweg is, kan Gent ook niet uit
groeien tot een zeehaven Ooilogen en 
gebrek aan gr*" idstoffen — de wol 
wordt meestal aangevoeld uit Engeland 
•— doen nadien de lakennijverheid ver
slappen en meteen ook een belangrijke 
faktor in het havenverkeer. 

• NIEUWE PERIODE 

Met keizer Kaïel begint een nieuv\e 
periode. Door de nieuwe stadkeure, die 
een hele omwenteling brengt in de be
staande reglementen, komen vele vreem
delingen zich te Gent vestigen. De stad 
wordt de grote Iijnwaadmarkt, de graan
handel bloeit en de scheepvaart voor de 
eigen schippers wordt bevorderd. 

Opnieuw doet de nood aan goede ver
bindingen met de zee zich gevoelen. Ant
werpen steekt de ogen van de Gente
naars uit door haar bloeiende handel 
met alle landen van overzee. De Sasse-
vaart wordt gegraven via Rodenhuize 
en Zelzate. Er is echter de moeilijkheid 
met de « landdijk », een scheiding tussen 
deze vaart en de Zeeschelde, waar de 
zeeschepen hun vracht dienen over te la
den op kleine binnenvaartuigen en dus 
niet zelf naar Gent kunnen varen De 
Gentenaars vragen aan Karel V of deze 
dijk mag doorgestoken worden. 

Een eerste groot geschil met Antwer
pen ontstaat, vermits de Sinjoren zeer 
scherp reageren en afwijzend staan te-
genovei het plan om Gent rechtstreeks 
met de zee te veibinden. De keizer be
sliste echter in het voordeel van zijn ge
boortestad en op 3 april 1563 komt het 
eerste zeeschip geladen met « 96 versche 
salmen » te Gent aanleggen Later wordt 
de Sassevaart van alle tol- en doeane-
rechten vrij veiklaard. 

• SCHEIDING 

De stad Gent heeft zich grote opoffe
ringen getroost voor de uitbouw van het 
kanaal en het sas Dit laatste gelegen te 
Sas-van-Gent, bevindt zich op een strook 
grond van 40 gemeten en vormt een 
kleine nederzetting die later uitgroeit 
tot een vrij belangiijke plaats, waar de 

opper-baljuvvr van Gent vertegenwoor
digd is door een stedehouder. In 1644 
wordt het door de Nederlanders vero
verd en afgescheiden van Gent. 

Van 1549 tot 1584 drijft de stad han
del met de ganse gekende wereld. De 
meeste schepen komen echter uit Hol
land en Zeeland en het goederenverkeer 
omvat hoofdzakelijk zout, vis en wijn. 
Grotere zeeschepen kunnen nog steeds 
niet tot de stad zelf varen omdat de Sas
sevaart te smal is. 

Na de godsdiensttroebelen, waarbij de 
brug en de sluisdeuren te Sas van Gent 
vernield worden en het kanaal gesloten, 
komt er nog een tijdeliike handelsvaart 
van binnenschepen onder de regeimg 
van Albrecht en Isabella, maar nadien 
valt het Sas in handen van prins Hen
drik Frederik van Oranje waardoor voor
taan een grens zal lopen tussen Gent en 
de monding van de verbinding met de 
zee. Daarna komt de sluiting van de 
Schelde in de Zuid Nederlandse havens 
en ook te Gent gedurende tientallen ja
ren de handel en welvaart verlammen 
De Sassevaart wordt verwaarloosd en 
slijkt stilaan dicht. 

In Noord Nederland wordt de Braak
man ingepolderd zodat de vaargeul die 
naar Sas van Gent leidt, reeds op het 
einde van de zeventiende eeuw tot een 
onbelangrijke vliet herleid is. 

• BRUGSE VAART 

Gedurende de oorlog tussen Spanje en 
de Verenigde provincies wordt er nog 
een poging gedaan om Gent een goede 
zeewaartse verbinding te verschaffen. 

Dit initiatief gaat echter niet van de 
Gentenaars zelf uit, zoals dat wel het 
geval was voor de Sassevaart en de Lieve. 
Het is nu de Staten generaal van Vlaan
deren die de Brugsevaart doet graven 
als een hulpmiddel om de grote ekono-
tnische inzinking die Gent en Vlaande
ren kennen, te keer te gaan. De verwe
zenlijking van deze vaart is met bijzon
der grote moeilijkheden gepaard ge
gaan. Alle voorziene werken tussen Gent, 
Brugge en Oostende worden echter uit
gevoerd en in 1665 loopt een kustvaar-
der, die herkomstig is uit de Golf van 
Gasconje de nieuwe Gentse haven bin
nen. 

Deze nieuwe haven is echter buiten het 
centrale stadsgebied gelegen en ook niet 
te water verbonden met de oude haven. 
Na het verdrag van Munster in 1648 
was er evenwel een nieuwe herleving in 
handel en nijverheid te bespeuien. De 
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:i NAAR ZEE (I) 
lasnijverhed, samen met nieu%ve indus-
iën als het tapijtweven, klokkengietea 
j vervaardigen van geglazuurd aarde-
erk, brengen een stijgende voorspoed. 
1 1713 gaan de zuidelijke Nederlanden 
rer naar Oostenrijk; de Schelde blijft 
os steeds gesloten. Maar in Gent gaat 
e nijverheidsontplooiing verder, zoda-
is dat besloten wordt de Keizerlijke en 
oninklijke Indische maatschappij op 
• richten in het kader van het drukke 

^ r k e e r met Indie. 
Na een driejarige bezetting door de 

ransen, wordt in 1751 de Coupure ge-
raven, waardoor de Brugse Vaart ver-
onden wordt met de Leie en de oude 

de nieuwe haven eveneens voor el-
aar bereikbaar zijn. Het belang van 

Coupure wordt zeer groot : niet al
ien neemt het veikeer met de zee via 
ostende voortdurend uitbreiding, maar 
ent ligt in deze periode op de enige 
ost Westelijke aaneengesloten en be-
arbare waterweg naar de zee die dwars 

|bor het land loopt van Leuven tot Oos-
nde. Bijna het gehele verkeer naar de 
e is aldus in de Oostenrijkse Neder-
nden verplicht langs Gent door te va-

n. 

WILLEM I 

Gedurende de regering van Jozef II 
orden pogingen aangewend om de 

Schelde te doen heropenen maar de Ke-
iloorlog levert geen rezultaat op. Na-
ien vallen de zuidelijke Nederlanden 

Franse handen, een periode die zal 
ren tot 1814 Onder Napoleon her-
emt de tekstielindustne haar bedrij-

igheid en ui 1795 woidt de Schelde 
eropend. Nadien echter valt de bednj -
igheid in de spmnerijen. die een grote 
loei had gekend door de uilbouw on-
er Lieven Bouwens, weer stil doordat 
Engeland de bevoorrading stopzet Wan-
leer Willem 1 aan de macht komt als 
Oning der Verenigde Nederlanden is de 
ipod groot. 

|De Nederlandse koning heeft echter 
Bg voor de Gentse situatie en hij neemt 

3 n aantal belangiijke beslissingen in 
ifex voordeel van de Gentenaars • tolta-

vcn worden ingesteld, waardoor de 
gelse konkurrentie vervalt, de nieuw-

stichte Nederlandse Handelsmaat-
appi| brengt mee dat de Gentse weef-

ils de markt van üos t Indië veroveren 
nieuwe weikhui/en worden opgericht, 
arbij ook tekstielwerktuigen worden 
rvaaidigd en een bazis wordt gelegd 

ïftn de Gentse metaalnijveiheid. 
Gent beschikt echter over geen enkele 

!

;rbinding met de zee tenzij de 140 km 
nge omweg via de Schelde over Ant-
erpen ' De Lieve heeft alle betekenis 

ferloren het kanalenstelscl Gent Brug-
|e-Oostende is niet meer aangepast aan 
ie nieuwe vereisten van de zeevaart en 
fle Sassevaart is een verslijkte gracht ge-
Worden die overigens door de indijking 
'^n de Braakman niet meer bruikbaar 
>|. Nadat een eerste voorstel tot hergra-
*En en verlegoen samen met het door-
Brekken naar de Westerschelde, ongun-
tig onthinld werd k ^ - r m 182.8 een ko-
tlnklijk besluit de ("renrenaien aan hun 
ftrlangens tegemoet De werken begin-
'fp in 1825 en worden in 1827 voltooid, 
fe inwijding van het kanaal en de twee 
uizen te Terneuzen geschiedt op 18 

itovember van dat/elfde jaai Van Gent 
H Terneuzen is het kanaal in drie sek-
es verdeeld : een eerste van Gent naar 
is-van-Gent, een tweede tussen Sas-\an-
ent en de sluizen te Teineuzen en een 
:rde tot aan de Westerschelde zelf Het 

I pnaal is ongeveer 25 m breed en 4 4 
diep De Arteveldestad kon hiermee 

'finnen aan de uitbouw van een mo-
rne zeehaven. 

NIEUWE AANPAK 

Men laat er dan ook geen gras o\er 
i oeien en in 1S28 wordt he t 'Handcls -
' 'k gegiaven. Wanneer Willem I, die 

VIERDE 

HAVEN IN 
BENELUX 

zeer veel voor Gent heeft gedaan, de in-
wijdingsplechtigheid komt bijwonen te
kent de toekomst zich zeer rooskleurig 
af zowel wat betreft de haven als de leks-
tielnijverheid. De omwenteling van 1830 
brengt dan ook m de Arteveldestad een 
diepe ontgoocheling de koloniah markt 
gaat verloren, een nieuwe krisis teistert 
de tekstielnijverheid en een massale uit
tocht naar het in wording zijnde leks-
tielcentrum van Noord-Frankrijk volgt. 
Het is pas na 1839 dat er weer schepen 
verschijnen in de (ientse haven en dat 
er weer beweging komt in de spinne
rijen. 

Verschillende verbeteringen aan de 
haveninstallaties volgen, er worden nieu
we pakhuizen gebouwd en de verbindin
gen te water als te land worden aange
past. In 1857 wordt de eerste haven
kraan, een vaste handkraan, opgesteld. 

Na de vrijkoping van de Schelde in 
1863 worden nieuwe steigers en loodsen 
opgericht. Het havenverkeer b tpc ik t 
zich vanaf die tijd niet meer tot cic lo
kale behoeften er worgiën regelmatige 
lijndiensten op Londen en Rotterdam 
ingericht en de verhandeling van stuk
goed neemt een grote uitbreidina 

Reeds in 1865 wordt voorgesteld het 
kama l naar Terneuzen te verdiepen 

Nadat nog een vooistel weid gedaan 

in Vlaanderen 

Zo ziet Set oude Genl er vandaag uït dit beeld roepf nog liennnevTnpen op aan de d^ven 
uit de <nidde'ec^i vven Het moderue Gent rekt zich «ntusseii tangs het zeekanaal naai de 
Noordzee (foto's C.G.T en Inbel). 

om Gent op Belgisch grondgebied via 
Heist met de zee te verbinden ( een ou 
de eis jdie tegenwoordig weei wordt ge 
formuleerd onder de vorm van een zee
kanaal Kust Gent Antwerpen) wordt 
overgegaan tot de definitieve goedkeu
ring van de eerste voorstellen tot ver
dieping De v\'eiken worden begonnen 
in 1870 en ~ na tal van moeilijkheden 
— komt men in 1885 klaai met de uit
eindelijke verbetering Nadien neemt de 
scheepvaart eens te meer toe; de haven 
zelf wordt uitgebieid Een tweede veibe-
tering van het kanaal komt zich al ^J)oe-
dig daarna ojjdungen In 1902 woidt 
een vculrag ondertekend waarbij dr ver
groting van de kunstweiken wordt voor
zien De nieuwe zeesluis — de huidige 
Westsluis — te Ferneiizen krijgt een 
lengte van 140 m een breedte van 18 
m. en een waterhoogte van 8.35 m De 
kanaalbreedte wordt op Nedeilands 
grondajebied oji f)T m gebracht en )p 
Bel'.>isch grondgjebied op 97 m 

Het kanaal werd in geijruik gesteld 
op officiële wijze op 15 febiuan 1910 
in teoenwooidi'ihefd van koninüin Wd-
helmiU'i 

Vont C.ent iwltkcnde tlit de dclini-
tieve opbloei \ ooi als na de eerste v\e-
leldoorlog kw-iinni 'iiote h.ivemiitbrei-
dmi-cn tot stand In 1920 weid het stads

gebied uitgebreid tot I angcrhruggf en 
later, in 1927, tot vooi Zelzate zodat een 
havengebied ontstond van 15 km lengte. 
De havenbedrijvigheid bereikt m )*)30 
in de -.ektor van het internationaal goe
derenverkeer nagenoeg 10 miljoen nie-
triekton' daaraan gaal een grote indus
triële uitbreidina gepaard. 

Na de tweede wereldoorlog weiden 
nieuwe plannen gesmeed en komen stil
aan tot veiwezenlijking Daaiover zullen 
wij het in een volgende bijdrage meer 
hebben 

Gent heeft iii /ijn geschiedenis steeds 
de drang gehad zich een verbinding te 
verschaffen met de zee Het is lang een 
tasten en zoeken geweest om de goede 
weg te vinden Fegenslagcn alleihande, 
spijtige historische gebeuiienissen zoals 
het verdelen van •''e Vedei landen heb
ben ook hier veel schade toegebracht. 

Vandaaq; gioeit langs de arm van het 
zeekanaal stilaan ^eer de vvoiidf^ \,in 
de scheiding dicht \ aiid.iag neemt G< nt 
met zijn haven en /i]ri groeiende indus
trie rond ie w-itcrvna een belangrijke 
plaat-, in en !•, /ij tot de vierde haven 
\ a n Benelux uitgcgroeid In het kader 
van "en goede samciiw'Tkinc met de .in-
deie Noordzeehavens heeft /ij ontecen-
sprckelijk een groie toekomst vooi zich. 

Staf De Lie. 



haar 

Het is grappig, soms ergerlijk — 
hangt er m a a r van af hoe je het bekijkt 
•— te zien hoe in warenhuizen, mode
zaken en bout iques de mode voor tie
ners en twens zich triomfantelijk op
dringt, ten koste van de brav€, klassie
ke (vaak synoniem met saaie ?) mo
dellen voor hun moeders bestemd. Moe
ders die nu opstandig of gelaten over 
h im «ondankba re » leeftijd kunnen 
mijmeren, waar die vroeger nog de 
b ron was voor de scheppingsdrang en 
he t zakeninst inkt van kappers en 
kuns tenaars, schoonheidsspecialisten 
en mode-ontwerpers. Iedereen voor wie 
de rijpere vrouw nog het toppunt van 
cha rme en vrouwelijkheid was en 
daar in inspirat ie vond : die haar lief
devol bezong, beschreef en schilderde, 
die haar zorg\-uIdig kleedde, kapte, 
met parfum omhulde. . . Dochters, jonge 
vrouwen-in-spe, leefden een schaduw
bestaan : in het ergste geval bebri lde 
wichten met vlechten en acné, langbe
nig en rondbors t ig r idikuul in kinder
jurken , t rachtend naar de eerste hoge 
hak, het eerste opgestoken kapsel dat 
hen volwassen en dus de aandacht 
waard zou maken. Maar met een « zo
iets kan jij nog niet dragen » bleef hun 
veel aanlokkeli jks in dozen, tubes en 
potjes lange tijd verboden. 

Moet je dan nu zo een tiener zien, 
hoe die zelfbewust opstapt naast de 
wat vage figuur die moeder heet. Hoe 
haa r mode geestig, gedurfd, meer of 
minder smaakvol m a a r altijd jong 
heet en een ganse verdieping vult. « Zo
iets kunt ü toch niet dragen » luidt 

ANTWERPS 
AVONDJE 
yiT 

Zoals het klokje thuis likt, tikt het 
ook elders. Met deze wijze ovei we
ging op zak heb ik sedeit geruime 
tijd de stille en eenzame huiselijk
heid verlaten en mij, zoals het een 
modern gerichte vrijgezeUin betaamt, 
alleen dan in de kalme beslotenheid 
van het knusse en eigen huisje opge
sloten, als de financiële toestand geen 
verdere esbattemenlen toeliet of als 
de olokken stof te opdringerig bezit 
namen van wat mijn studio pleegt 
te zijn. 

A'fl deze prachtige volzin (niet
waar?) weze het me toegelaten, me 
aan u voor te stellen : Anna P. La
ge, dochter bij de genade van moe
der en vader en zuster van een trio 
broeders en evenzoveel zustere?!. Al
ten, rustig gehuivde burgers (ook 
va en moe) met of zonder telgen (va 
en moet met), en bezield met het 
heilige streven « ons Anna » vro ig 
of laat aan De Man te brengen. Tot 
op heden zijn de diverse pogingen 
in deze richting falikant uitgevallen, 
gezien ik na jaren zelgstandig koken
eten niet zo bijster hoog oploop met 
den houweli]ksc1ie}i staat en de aan
vullende x'ijftig piocenten. Wanneer 
ik beweer, dat de naaste familie me 
regelmatig wenst voor te stellen aan 
« knappe, slanke en donkere jonge
lingen », da7i bewijst dit hun onbaat
zuchtigheid, want tenslotte zou een 
eventuele echtverbintenis hen recht
streeks benadelen, daar ik thans als 
gcattrireerde babysit fungeer. Deze 
toestand' brengt met zich dat ik 
slechts spoiadische weekends voor 
eigen vcimaak overhoud. Langs de 
andcie kant heb ik wet metteitijd 
de nodige enaiuig opgestoken met 
baby-, peuter- en kleuterveizorging. 

De loiuitingen zi]n niet uit de 

haa r afkeurend, ja zelfs beschermend 
k o m m e n t a a r als moeder aarzelend een 
toevallig niet zo buitenissige zonnejurk 
in een toevallig wat grotere maa t be
tast . 

Thuis showt dochterlief vakkundig 
haa r pas verworven kreat ie voor een 
wat ontdcme m a a r toch heimelijk trot
se vader. E n kan moeder geduldig he t 
arsenaal opmaakmiddel t jes van haa r 
jongste schikken en zich be t rap t voe
len met óók een streepje zwart bij de 
ogen. 

Laten we daa rom even de moeders 
h im zegje doen. Niet de t ieners en 
twens zelf, die komen genoeg aan he t 
woord. 

Monica, amper 35 en zo slank nog 
dat me t een beetje goede wil een 
« opar t ig » ju rk je haa r wel zou sieren 
(zelf zweert ze bij Chanel) , Monica 
vindt da t minder h u n leeftijd dan wel 
hun mental i tei t r i jpere vrouwen afke
rig maak t van de junior-stij l . «Wel 
sp i j t ig» zegt ze «a l s je bedenkt d a t 
zelfs het legendarische huis Dior — en 
wie kan het kwalijk nemen ? — be
zwijkt voor de nieuwste tendens en 
niet langer « de vrouw » kleedt, wel he t 

meisje of kindvrouwtje . Ik heb geen 
zin me te verkleden in kwajongen, mi
li tair of as t ronaut , wil geen klein meis
je spelen in roze lakschoentjes en 
hangjurkje . Ik kleed me niet om te 
lachen en laten lachen, niet om grappig 
en anders te doen, wel om verleidelijk, 
cha rman t en elegant te zijn. Komfor-
tabel en prakt i sch als het moet . Deze 
mode kan ik niet aanvoelen, moet ik 
weigeren omda t ze bes taa t ui t een 
reeks houdingen en gebaren, een zeker 
zichzelf niet al te ernst ig opnemen, een 
spelen met bi jhorigheden, wat niet pas t 
bij de vrouw die ik ben of denk te 
zijn ». 

Voor Simone, 43, gaat he t al lemaal 
te vlug. « Amper heb ik de ti jd me a a n 
te passen aan een harmonie , een lijn, 
en de mode verander t alweer. Drast isch 
soms. E n dat terwijl ik mijn eigen 
stijl gevonden heb en die enkel in de
tails wil modifiëren. Maar zie hoe de 
n ieuwe (vaak tegenstr i jdige) r ichtl i j 
nen van de mode m e willen dwingen 
die persoonli jkheid te herdenken . I k 
heb e r t i jd noch zin voor », 

Gnby is bi jna 40 en be t r eu r t de be
pe rk t e keuze die ze heeft « Bui ten de 
junior-stijl , die ik wel toejuichen m a a r 
niet dragen kan, rest al wa t « dames-

TWIST VOOR DE RECHTER 

(fb) I n Amerika is werkeli jk alles mogeli jk. Zo heeft m e n h e t k u n n e n 
m e e m a k e n d a t een danse res j e u i t een n a c h t c l u b een d a n s d e m o n s t r a t i e gaf 
voor de weledelgest renge r ech te r . De e igenaa r was e rvan beschuldigd d a t 
hi j immorele en suggest ieve d a n s e n toel ie t in zijn club. Beter d a n woor
den d a t zouden k u n n e n , probeerde h e t meis je de r e c h t e r s van h e t tegen
deel te over tu igen door te t onen hoe er gedans t werd. M a a r of zij in de 
club ook dezelfde kledij d r a a g t als die dag in h e t gerechtshof. . . d a t is 
een a n d e r e v raag . 

H EEN EIGEN GEVANGENIS 

(fb) Een Amer iakanse juff rouw koch t on langs een gevangenis voor 35 
dollar . Zij is n ie t z innens d a a r a l h a a r persoonl i jke v i j anden in op te 
s lui ten, zij wil enkel de s t enen r ekupe re ren om d a a r m e e d a n zelf t e bou
wen. J a m m e r genoeg ging d a t n ie t dadeli jk, de n ieuwe gevangenis was 
nog m e t af en de sheriff wist n ie t wa t hi j m e t de misdad ige r s moes t a a n 
vangen . Om zich te t roos ten k a n zij nog al t i jd cipier t je spelen in h a a r 
eigen gevangenis a ls zij d a t wiL 

achtig » is, en dat s inds ja ren . Het 
eeuwige jersey kleedje, de rechte man
tel met a s t r akankraag , smaakvolle kle
dij van vaak dure stof en tegen dito 
pri js , m a a r die nergens even « nieuw » 
aandoet . En de zogezegd «vrouwelijke» 
stijl, vaak synoniem me t t ierelanti jn-
tjes allerlei die me t vrouweli jkheid 
nog weinig te m a k e n hebben in deze 
tijd. Een ui tzondering is Chanel. Maar 
je krijgt al vlug genoeg van een uni
form, hoe fraai ook ». 

Dora (36) is van goede wil. « Ik heb 
verbeelding en ben vindingri jk genoeg 
om tussen al da t jeugdigs iets te vin
den wat mi t s een kleine aanpass ing 
( ie ts je langer, ietsje soberder van 
kleur, ingetogener van l i jn) ook bij 
mi jn leeftijd pas t . Maar he t word t m e 
moeili jk gemaakt , wan t in die manne
quins vind ik m e nergens terug. Mooi 
en slank, dat kan nog, m a a r al t i jd zo 
hopeloos jong ! En dan i m m e r hetzelf
de type : d ichte haarf ranje boven 
grootogig kinderl i jk gezichtje. . . He t 
kost moei te dat al lemaal weg te denkeA 
om enkel he t model te zien. Toch be
s taat wa t ik zoek mees ta l wel : te j ong 
geïnterpre teerd , of toevallig verborgen 
in zo'n moderne « bout ique », waa rheen 
j e wat oudere benen zich nauwel i jks 
durven bewegen. . . ». 

Annie. 

lucht als ik na een woelige vrije 
avond van broer of ztis, vol opoffe
ring ook nog een halve zondag spen
deer aan het bereiden en voederen 
van fruitpapjes of lichtjes verzuurde 
melkekslrakten. Gew'oonlijk komt 
die lof. uit vermoeid kijkende gezich
ten en naar alkool ruikende mon
den, di^^in^^e grond alleen maar 
snakken naar koppen hete koffie, 
welke ik dan ook met de mij karak
teriserende opofferingsgave prompt 
bereid. 

Maar blijven dan voor mijzelf de 
zalige weekavonden... De eerste veer
tien dagen van elke maand worden 
zi] praktisch integraal en tot in de 
vroege uurtjes opgesnoept. 

Eerst een korte en verkwikkende 
in-de-pas-wandeling langs antwerp-
se hoofd- en binnenstraten met spo
radische stilstanden voor winkelra-
men met betoverende jurken en an
dere kledingsattributen en vervol
gens... de zalige relax in een stil café 
met koele glazen deens bier, de be
tovering van een goed toneelstuk (de 
blijde spanning voor het rood-fluwe-
Icn doek langzaam de zijdelingse 
hoogte ingaat, wordt door niets over 
doffen) ofwel... de inleuke gemeen 
leraadsbijeenkomsten. 

Want inderdaad, mijn beste vrien 
den, ik ben eeji trouw volgelinge van 
de zittingen van onze plaatselijke en 
vroede vaderen. De Craeybeckxen 
Detièges, Kieboomsen zijn me bijna 
even vertrouwd als de gezichten van 
fidele en hechte vriendinnen. Ik 
geef me er tenvolle rekenschap van, 
dat deze vrijetijdsbesteding weinig 
konventioneel is en dat ze vooral 
vreemd in de oren moet klinken van 
seksgenolen, die in de politiek abso 
luut niet ingewijd zijn, of xvillen zijn. 
Ik kan slechts één raad geven (en 
dat gebeurt me nu echt niet elke 
dag) : mensen, ga, al dan niet voor 
de lol, eens kijken en luisteren. Se
dert het veidii'ijnen van de eens zo 
suksesvolle Komediantenrevues in on
ze K.N.S., bestaat er geen subliemere 
ontspanning (gratis, goed verwarmd 
en met zitplaatsen). Moet je meema
ken. Is natuurlijk niet allemaal even 
geestig, maar je kansen op lol liggen 
beslist even hoog als bij om 't even 
welke feiry Lewisprent. 

Anna P. Lage. 
Tot volgende week. 
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Van nu af zullen wij op deze pa
gina's geregeld een rubriek aan 
de film wijden. De eerste bijdra
gen in deze rubriek betreffen de 
film in Vlaanderen. Zij kwamen 
tot stand uit de praktische erva
ringen van enkele mensen die bij 
de kreaties van filmend Vlaande
ren zeer nauw betrokken waren. 
Dit is onze eerste bijdrage. 

VAN TE 

ERNSTIGE 
MENSEN.. Still uit « A blonde in Love » van de Tsjekse regisseur Milos Forman. In zijn 

eenvoud en eerlijke kwaliteit een scherpe tegenstelling met alles waarover wij 
ons hier drukmaken. 

FILM IN VLAANDEREN 
Er was eens een land, België geheten, waar er mensen 
woonden die in tegenstelling met andere mensen in ande
re landen, nog vrij van zorgen waren... want er werd nog 
niet gefilmd. 
Nu werken hier bijna 30.000 mensen in en rond de film en 
de televisie, besteedt het Ministerie van Nationale Opvoe
ding en Kuituur 35 miljoen aan de film en gebruikt de 
televisie om en nabij de 50 miljoen van haar budget aan 
verfilmde programma's. Er werden de afgelopen jaren 14 
langspeelfilms geproduceerd, een reeks kluchten en een 
honderdtal dokumentaires en kortere speelfilms van profs 

en semi-profs die steeds met veel goede wil, maar zelden 
met enig talent gemaakt werden... en dan meestal ook na 
1 of 2 voorstellingen vaak voorgoed in het blikken doosje 
verdwijnen. 
Onze kritiek is vettegenwoordigd op bijna alle filmfesti
vals ter wereld en we hebben zelf een eigen nationaal 
filmfestival (plusminus 750.000 frank prijzen), elke drie 
jaar het Internationaal Experimenteel Festival te Knokke 
(waar o.a. Godard, Mekas en Polanski aan deelnamen) en 
ten slotte een Benelux Festival voor de poëtische film. 

In feite zijn we dus al van heel wat 
voorzien. We missen enkel nog de 
kleurrijke schandalen en... de mees
terwerken. Want of we dit nu graag 
toegeven of niet, onze films zijn veel
al vrij bedroevende, te saaie, te ernsti
ge maaksels waar waarschijnlijk nie
mand rechtstreeks schuld aan heeft, 
tenzij de koUektieve schuld van het 
gebrek aan lef. 

Een gebrek aan lef waarvoor als 
enige verzachtende omstandigheid 
geldt dat een film enorm veel geld 
kost en de producent die nagenoeg 
nooit een vrije financierder kan vin
den, bijna steeds aangewezen is op 
een ruime staatssubsidie met alle in-
houdsbeperkingen en banale financie-
ringsprocédés die daaraan verbonden 
zijn. Deze geldelijke last wordt nog 
vergroot door het feit dat Belgische 
films die in eigen land geprogram
meerd worden, niet « cash > worden 
vergoed, maar volgens een detaksatie-
systeem. 

Privé-kapitaal wordt nagenoeg 
nooit bekomen, wat wel enigszins be
grijpelijk is wanneer men de artistie
ke kwaliteiten en het trieste kommer-
ciële lot van onze films kent. Inder
daad kunnen zij in het buitenland 
nooit op de affiche. Zo ontstaat de 
eerste cercle vicieux. Onze filmers 
krijgen geen geld omdat ze hun ta
lent nog niet bewezen hebben en ze 
kunnen dit niet bewijzen omdat er 
geen geld voor hen voorhanden is. 

Natuurlijk dragen deze filmmakers 
In die toestand een deel van de schuld, 
omdat het ten slotte ook ergens aan 
hen ligt dat hun resultaten zelden 
de naam « film » verdienen. Zij doen 
er namelijk beter aan om opdrachten 
die zij noch financieel, noch wat hun 
talent betreft aankunnen, te weigeren 
in plaats van door hun gebrekkige 
eindresultaten het wantrouwen van 
de mogeli]ke financierders nog te 
verscherpen 

De pas opgericnte Hoge Raad voor 
Nederlandstalige Films is met vijf 
mtiljoen voor heel filmend Vlaande
ren een pleister op een houten been... 
maar biedt toch een zekere hoop op 
enige verbetering. Want al zal door 
deze raad niemand in de gelegenheid 
gesteld worden een werkelijk grootse 
film te realizeren, toch berust de es
sentie van het opzet op een gezonde 

basis : door meerdere produktiemaat-
schappijen te steunen en hen een re
gisseur aan te wijzen, of omgekeerd 
door een regisseur in een dan gesteun
de produktiemaatschappij mogelijk
heid tot werken te bieden. Al werden 
er de laatste maanden alleen reeds 7 
produktiegroepen opgericht wat veel 
te veel is voor de beschikbare gelden, 
toch kan uit de aldus ontstane kom
petitie wel iets goeds geboren worden 
omdat het oordeel over de film nu 
veel meer de realisator dan wel de 
producent betreft. 

Zo is de weinig rooskleurige situatie 
waarin zich de Vlaamse film bevindt. 
Toch zou het absoluut verkeerd zijn 
hierin alleen de oorzaak van ons voor
lopig mislukken te willen zoeken. Er 
ontbreekt ons nog iets essentiëlers... 
namelijk dat wat we filmisch te ver
tellen hebben, wat een film zijn 
noodzakelijkheid en vanzelfsprekend
heid geeft .kortom wat hem echt 
maakt. We missen de geest en het 
métier om een film te maken, de fil 
mische intellisjentie en de geesteli] 
ke moed om het medium film konse-

kwent te gebruiken... en, onze filmers 
hebben vaak te veel zelfgenoegzaam
heid om dit te bekennen. 

Daarom blijven hun opdrachten en 
ook vaak de zelfgekozen tema's zo 
ernstig en steriel, te veel litteratuur 
en te weinig film : omdat alles de 
toeschouwer de indruk moet geven 
hoe intelligent, hoe ernstig, hoe goed 
(?) de film wel is, en juist daardoor 
in onfilmische ballast verstikt en ont
spoort. Zo werd een filmprojekt 
waarin het tema liefde verwerkt 
wordt in een gangster-scenario, niet 
omwille van het gangsterdom maar 
om juist in dit kader de liefde beter 
tot haar recht te doen komen, gewei
gerd omdat de decision-makers het 
gegeven ontgaat, omdat zij mensen 
zijn die zich niet met gangsterliefde 
(foei) kunnen inlaten. Intussen wor
den door dezelfde mensen films als 
On the Waterfront, West Side Story, 
Lucky Joe, enz... gulzig aanbeden en 
als voorbeeld gesteld. 

Ja, met al die ernstige gezichten 
maken we voorlopig nog steeds 's we
relds belachelijkste speelfilms... om
dat we nu eenmaal aog niet « ge
woon » Kunnen tilmen. 

TONEEL TE BRUSSEL 
De keuze van de twee door de To

neelgroep Centrum uit Amsterdam, 
in de K.V.S. opgevoerde Engelse stuk
ken — < Liefde's loze les » van Sha
kespeare en « Lief zijn voor Sloane » 
van Joe Orion — kunnen we niet 
gelukkig heten. 

Als we ons herinneren wat deze 
uitstekende groep verleden jam ver
toond heeft — < Elektra » (Euripi
des), < De Minnaar > (H. Ptnter), 
« De Eerbiedwaardige Lichtekooi » 
(Sarlre), «De Polyester Polka (Frenkel 
Fiank) en < De Gedachte » (Andre-
jew), stuk voor stuk hoogstaand werk 
waarmee een reis naar het buiten
land verantwoord is — kunnen we 
het slechts spijtig vinden dat voor dit 
nieuwe bezoek totaal minderwaardig 
werk werd meegebracht. 

« Liefde's loze les » is een jeugd
werk van Shakespeare, een blijspel 
geschreven onder de invloed van 
Lyly, waarin hi] de spot drijft met 
de overdreven gemaniëreerdheid 
aan het hof in het genre van < Les 
Précieuses Ridicules » van Molière. 
Het werd destijds door de hofadel 
zelf gespeeld, wat een kostelijk 
schouwspel moet geweest zijn! 

Door een woordenspel zonder veel 
inhoud, maar met overdreven kon-
ventionele, zelfs belachelijke tafere
len, laat Shakespeare vier vrouwen 
vier mannen van een zuiver plato
nisch en geestelijk leven afbrengen, 
waarbij zij spot als voornaamste wa
pen aanwenden. 

Goede vertolking van het Gen
tium; vooral de uitbeelding van een 
Spaans edelman door Ton van Duin
hoven was kostelijk ; echt om van 
te smullen ! 

< Lief zijn voor Sloane » wordt 
door de auteur als een €funny play* 
voorgesteld, maar in de zin « dat de 
hele wereld en onze hele situatie 
daarin een komische klucht is! >. 
Het bevat absoluut geen humor (of 
toch geen die we hebben kunnen 
vatten), is echter wel een opeensta
peling en een uitstalling van vuil
heid, vunzigheid, goorheid, zwijne-
rij : twee moorden, die daarbij on
gestraft blijven, bloedschande, homo
seksualiteit, gemis aan eerbied en ge
voel voor iedereen, bedrog, omkope-
tij, meineed, a- en immoraliteit 
langs alle kanten en noem maar op : 
een mestvaalt! 

Joe Orton mag dan tot de < An
gry Young Men » gerekend worden, 
hij schiet zijn doel voorbij. 

Wie teveel wil bewijzen, bewijst 
niets en overdaad, ook in het vun
zige, schaadt. Hij geeft de indruk 
absoluut in de kijker te willen lopen, 
met welke middelen dan ook. Rea
lisme en ook naturalisme zijn volko
men aanvaardbaar, maar de « Enter
taining Mr. Sloane » is dit niet meer 
en in iedei geval de Centrum-groep 
onwaardig. 

Dat de schrijver zich bewust was 
van het buitenissige en het extra
vagante in zijn werk bewijst het feit 
dat de enige vrouw in het stuk een 
onevenwichtige is, daar een normale 
vrouw de toestanden, waaun hij haar 
plaatst, met zou dulden. Maar, « de 
gustibus non est dtsputandum >. 

Dit dioevige, degraderende en op
geschroefde stuk werd met een toe
wijding weergegeven een betere zaak 
zvaardig. De vier peisonages werden 
op buitengewone manier uitgetekend 
door Jules Hamel (goed als Sloane, 
maar de minste van de vier), John 
Koch (een sjofele, zieke, oude va

der), Piet Romer (als Eddie een zo 
onharmhni tige lage figuur dat het 
was om van te kotsen — maai raak!) 
en laU not least Henny Oiri als 
Kathy, de verdwaasde morsebel. We 
kendei- deze laatste reeds door haar 
overweldigend optteden vet leden 
jaai; wat ze hier piesteeit brengt de 
hevesliguig van een talent en een 
tempeiametit dat men nitzondeihjk 
ina<^ noemen. 

Jf. 
Marlon Brando ui « On the Waterfront» : goede jilm met « slechte » gangsters. 
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Piet Schepens 
(tekening : De Clercq) 

PIET 

SCHEPENS 

65 JAAR 
Het jnoet zijn dat Piet Schepens. onlangs 65 geworden, geen at te brave burger 
is geweest naar de onbarmhartige normen van onze « propere » kunstwereld. Ik 
herinner mij niet, ergens al gelezen te hebben dat óók hij verdient gehuldigd te 
worden om wat hij voor de kulturele ontplooiing van het Vlaamse volk heeft ge
daan en nog doet. Niet dat huldigingen belangrijk zijn, oprecht en altijd gerecht
vaardigd, maar op te merken valt toch dat er in Vlaanderen slechts twee soorten 
kunstenaars zijn : deze die gevierd worden, de andere die verguisd of doodge
zwegen worden. Men zou ze nog anders kunnen noemen : de intriganten en de 
onbuigzamen. 

Dat Piet Schepens uit het aller-
hardste hout gesneden is, s taat boven 
alle twijfel. Daarom staat hij alleen, 
leidt hij het vereenzaamd leven van 
een zelfstandig man. 

Het IS wellicht daaraan te wijten 
dat hij zoveel verwezenlijkt heeft. 
Met hart en ziel verknocht aan de 
rijkdom der Skandinavische kuituur, 
die hij voor het eerst aan de bredere 
lagen van ons volk kenbaar heeft ge
maakt, gaat nog steeds geen jaar 
voorbij zonder nieuwe vertalingen, be
werkingen, voordrachten die schakel 
na schakel smeden tussen Vlaande
ren — dat soms wel wat te eng wordt 
— en de bakermat van bijvoorbeeld 
een literatuur die de hele wereld heeft 
aangesproken. Door zijn jarenlange 

Innige kontakten mag Schepens te
recht een uitstekend ambassadeur 
genoemd worden van Vlaanderen en 
het Noorden, van ons volk dat door
gaans op zulk een vervalste manier 
in het buitenland vertegenwoordigd 
wordt. 

Met of zonder huldiging in een of 
ander officieel voorgezeten koffie-
kransje : blijven zal zijn Skandina
vische Biblioteek, waaruit vooral te 
vermelden zijn een monumentaal 
werk over de wereldberoemde toneel
schrijver August Strindberg (be
kroond door de Koninklijke Vlaamse 
Akademie) en een trilogie over he t 
land en het volk van Zweden, Noor
wegen en Denemarken. 

Tussen zijn talrijke vertalingen valt 

« II' 

vooral «Het Geslacht Odmark» op 
van Ragner Holmström Velen heb
ben Andersen, Lagerlof, Undset, 
Hamsun beter leren kennen en waar
deren dank zij het litetair en kunst
historisch pionierswerk Van Piet 
Schepens. Weinigen zullen hem dit 
op stuk van liefde, gewetensvolheid 
en hardnekkigheid nadoen ! 

Het ware verkeerd, zich Piet Sche
pens voor te stellen als een bitter fi
guur naar het profiel van de door hem 
aanbeden vrouwenhater Strindberg. 
Wie hem van dichtbij kent, weet 
maar al te goed dat hij vol Uüenspie-
gelstreken zit, misschien zijn sterkste 
wapen : tegen vriend om hem op 
gang te brengen, tegen vijand om 
hem te doen afdruipen. 

Een detail dat ik niet kan vergeten; 
Piet Schepens verliet eertijds de 
Gentse Normaalschool als «anoniem» 
onderwijzer. Als zovele andere onder
wijzers in Vlaanderen groeide hij 
door harde zelfstudie en onbaatzuch
tige liefde voor zijn volk uit tot een 
auteur, qui a bien mérité de la pa-
trie. Een Franse Akademie heeft er 
hem te Parijs in 1964 voor beloond 
met een gouden medaille !!! 

Roni Ranke 

}} EIN HERMELIN IN TSGHERNOPOL" 
« Ein Hetmelin in Tschernopol » van Gregor von Rezorri, dat nu in pocket bij 
Rowohlt verscheen, kreeg in 1959 de Fontaneprijs. De Duits-Roemeense filmre
gisseur von Rezorri heeft dus ook nog literaire pijlen op zijn boog. Dat dit werk 
geen eendagsvlieg is, wordt daarenboven bewezen door het feit dat von Rezorris 
literaire produktie, zonder overweldigend te zijn, toch kan meetellen. Benevens 
deze lijvige roman schreef hij o.m. nog « Maghrebinische Geschichten », « Oedious 
siegt bei Stalingrad » (een boek dat hij een « Kolportageroman » noemt). Zopas 
verscheen van hem « Die Toten, auf Ihre Platze ». Het is het dagboek van een 
filmopname : von Rezorri was met Louis Malle in Mexico voor de opnamen van 
« Viva Maria » met Brigitte Bardot en Jeanne Morreau. 

Hij beschrijft in dit boek wat er 
zoal bij zo'n opnamen gebeurt, en 
gunt de lezer een kijkje achter de 
schermen. Is zijn dagboek over de op
name van een film in het heden ge-
ploatst, dan is «Ein Hermelin in 
Tschernopol» het verhaal van een 
verleden, van een jeugd. Tschernopol 
is een fiktieve stad, in de fiktieve pro
vincie Teskowina. Wie stad en land 
— en het eveneens fiktieve Maghre-
bmien van zijn verhalen en roman — 
zou willen situeren aan de hand van 
von Rezorris gegevens, zou belanden 
in een Europees randgebied, een Roe
meense randprovincie waar Duitsers, 
Roemenen, Ruthenen, Polen en Joden 
tesamen en toch apart leven en wer
ken, met hun onderlinge kontrasten 
en hun wederzijds wantrouwen dat 
soms tot haat omslaat en uitbarst in 
vechtpartij en pogrom Tschernopol : 
is het soms het Tschernowitsch in de 
Boekowina, waar de auteur geboren 
werd in 1914 ? Na gymnasium in zijn 

geboortestad en in Kronstadt volgde 
hij universiteit te Wenen, kwam in 
1938 in Berlijn, werkte er mee aan 
verscheidene tijdschriften en vestig
de er zich. Na de oorlog belandde hij 
bij de radio en de film en in de lite
ratuur. 

In deze « maghrebinische » roman 
verhaalt de hoofdpersoon, Von Rezor
ri zelf, over de stad en de periode van 
zijn jeugd, d.L de periode tussen de 
twee wereldoorlogen. In deze wereld 
met zijn sterke kontrasten en opeen-
botsende belangen en meningen ver
moeden wij reeds de opkomst van een 
naderend onheil. Het oude is voorbij, 
de Donau-monarchie viel uiteen en 
in de nieuwe staten is er nog alles
behalve een voldoende cohesie. 

Von Rezorri schildert deze burger
lijke maatschappij tussen de twee 
oorlogen zoals zij zich presenteerde 
voor het oog van een jeugdig waarne
mer in een stad en een landstreek 
waar een mengelmoes van volkeren 

de sociale strukturen nog ingewikkel
der maakte. Latijns chauvinisme en 
zorgeloosheid, Slavisch fatalisme en 
anarchie, Duitse gewichtdoenerij en 
superioriteitsgevoelens. Joodse han
delsgeest en nihilisme, het vindt al
les zijn exponent in de veelkleurige 
en levendige figuren in dit boek 
waarin de majoor Tildy, rond wie de 
eigenlijke centrale handeling is op
gebouwd — in zover er van een cen
traal handelen kan sprake zijn, zo 
centrifugaal lijken de tegenstellingen 
en hun simbolen, de aristokraat is, de 
overlevende uit een voorbije wereld. 
Hij gaat tenonder aan de onontkoom
baarheid van het historisch lot dat 
zich voltrekt. Het irreeele van een 
erecodex uit een voorbij verleden — 
(verleden kan ook levend zi jn!) — 
voert hem naar zijn ondergang. Men 
heeft von Rezorris boek vergeleken 
met Joseph Roths «Radetzkymarsch» 
— en zijn Maghrebinien doet wel eens 
denken aan Robert Musils «Kaka-
nien -> — maar bij alle fantasie blijft 
het een werkelijkheidsnabij boek, een 
studie over de diepere zin der wer
kelijkheid en de onontkoombaarheid 
van het historische lot. . 

« Ein Hermelin in Tschernopol > 
Gregoi von Rezorri 
Rororo-Taschenbuch 759/60 
331 blz. - Bfr. 65 
Internationale Pers, Berchem-Antw. 

KORT 

KOMMENTAAR 
Km el Jonckheere is zestig gewor

den. Er zijn genoeg kranten en week
bladen — te beginnen met de « Stan-
daaid » — die aan die gebeurtenis 
hele kolommen geiuijd hebben, zodat 
wi] meenden er in ons blad geen 
kommentaar te moeten aan toevoe
gen : Dat kommentaar werd gepast 
en juist door « 't Pallieterke > gege
ven, die de Belgische anivist Jonck
heere in al zijn kleinheid protretteer-
de. Dat wij nu toch van ons voorne
men zijn ajgeiveken ts te wijten aan 
het feit dat het weekblad « De Nieu
we Dag » een artikel publiceerde 
waarin deze averechtse humanist en 
gelegenheidsflamingant duchtig met 
wierook ivordt omwolkt. Wij hebben 
daaraan alleen toe te voegen, dat ie
mand die tegenover Matthijs en De 
Pillecijn destijds zulke kleinzielige 
houding aannam, in een Vlaamsge-
zind weekblad geen iofartikel ver
dient. En zeker geen lof voor dingen 
waarvoor hij xueinig of niets gedaan 
heeft, tenzij kleingeestige stokken in 
de wielen gestoken omdat anderen 
deden wat hij verzuimde. Zijn sclield-
wooiden tegen Hermanowski in het 
N.V.T. typeren heel de figuur Jonck
heere. Wanneer E. Manjsse dan ook 
in « De Nieuwe Dag J> schrijft dat, 
met beliekking tot de vertalingen 
van Vlaams werk in het buitenland, 
» dit alles vooral het werk is geweest 
van Jonckheere... >, dan is dat een 
schtoiiielijke vergissing. 

Wij hebben Jonckheeie niets te 
danken : als Vlaming is hij een mos
sel geweest en als mens heeft hij zich 
cd te vaak van zijn kleine zt]de ge
loond. Hij is dat geworden, wat de 
dl oom IS van elk arrivist zonder re-
volutionnair elan, van de kleine bur
ger zonder geestelijke weerbaarheid : 
een Belgisch ambtenaar. Wel beko
me het hem. : Wij benijden hem er 
niet om. Maar om hem ei voor te 
huldigen? Neenl René De Clercq 
zei hef al : een man is anders.' 

Jan Cammans moge het ons uerge-
ven, wanneer wij nu pas zijn zeven
tigste verjaardag vermelden. Wij lig 
gen nog wel eens meer overhoop met 
de kulturele aktuaJiteit, vooial wan
neer het politiek seizoen tamelijk 
drtik is en het primum vivere deinde 
philosophare (in V.V.-termen omge
zet : de kulturele aktie en bericht-
gexfing voor de politieke) doet gel
den. Biografie en waardering van de 
kunstenaar die Jan Cammans is, kon 
de lezer van dit blad reeds elders vin
den. Wij lüillen evenwel zijn front-
peüode, zijn med_ewerking aan De 
Ctuyteis toneel en aan hel Vlaamse 
Volkstoneel onderstrepen. Cammans 
iieeft de hoogste leerschool voor tea-
tei kunst gevolgd die er in Vlaande
ren ooit bestaan heeft : hij werd er 
tot de begaafde — een der meestbe-
gaafde en veehijdigste — akteiirs uit 
onze leatergeschiedenis. 

Maar zowel Fiont- als Volkstoneel 
waien nog wat a?iders : ze waren ook 
een leerschool m dat wat met een 
veel-gesmaad woord ais « volksver
bondenheid » wordt aangeduid : de 
kunstenaar leerde er zijn volk dienen 
en leefde ei, dat teater — vooral tea-
ier — een loeping is, men dan een 
bei oef). 

Cammans heeft dte les niet veige 
ten. Dat hij ei Aa de ooi log last door 
gehad heeft met de — nu nog steeds 
« aktieve » — hyena's en dal hij zijn 
x'olkse trouw niet onder sloclcn of 
banken stak (hij trad als deklamatoi 
op tijdens de eeiste Were-DiSporen-
heidenking te Antwerpen) maakt er 
hem in onze ogen des te sympatirker 
I'll iiahijc) om ' 
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TOERISME 
Hulst is een merkwaardig oud stadje in Zeeuws-Vlaanderen. Het 
werd reeds in 1180 door de graaf van Vlaanderen met rechten 
begiftigd en werd ook spoedig van vestingen voorzien, vestingen 
die tot op heden grotendeels bewaard gebleven zijn en die met 
de omliggende versterkingen en wallen een idtstekend beeld geven 
van wat de vroegere verdcdigings-tnstellingen waren. Het is van
daag een bediijvig handelsstadje, een kleinood voor toeristen en 
voor mensen die even over de grens wippen om gezellig te gaan 
•winkelen of eten. Het is ten slotte ook het Reinaartstadje omdat 
het gesitueerd is m het bekende veihaal van de vos, die er overi
gens zijn standbeeld heeft, (zie foto hiernaast). 

HULST:HET REINAERTSTADJE 

Opmerkelijk; is de Grote Markt, het 
vertrekpunt van een wandeling door
heen het oude vestmgplaatsje. Hier 
bevinden zich twee monumentale ge
bouwen : het stadhuis en de St Wil-
lebrordsbaziliek. Het huidige stadhuis 
werd, van 1582 tot '34 opgericht door 
Laurens Keldermans en Willem van 
Sassen. Nadien hebben grondige wij
zigingen het laatgotisch karakter van 
dit gebouw grotendeels doen verdwij
nen. Zo werd de toren o.m. van een 
achthoekige bekroning voorzien, na
dien werd ten nieuwe balustrade ge
bouwd en een nieuwe spits aange
bracht. Aan de hoge pui, ziet men 
weerszijden arduinen schilden met 
het wapen van Vlaanderen en het 
wapen vtni Hulst. Aan de achterzijde 
van de toren bevindt zich de Waag, 
het vroegere Vleeshuis, stammende 
uit dezelfde periode als het stadhuis 
In de gangen en zalen, waaronder de 
burgemeesterskamer, de archivaris-
kamer, de trouwzaal, de burgerzaal 
en de raadzaal, zijn er verscheidene 
merkwaardige kaarten en tekeningen 
met o.m een grote panoramatekenmg 
in kleuren « Hulst voor de ontmante
ling » en een grote kaart van het Am
bacht van Hulst. Er zijn ook schilde
rijen en portretten, meestal voorstel
lende prinsen uit het Huis van Na!3-
sau. 

Naast het stadhuis bevindt zich de 
Oudheidkamer ,een muzeum met be
langrijke verzameling wapens, kleder
drachten, schilderijen, kaarten; boe
ken en voorwerpen van gewestelijke 
folklore Het kan bezocht worden mits 
verzoek bij de konservator. Grote 
Markt 10. Verder is er het voormalig 
Refugiehuis van de Abdij van Boude 
Jo, thans een meisjeskostschool, mei 
trapgevels en vijftiende eeuws toren 
tje 

Zeer opmerkelijk is ook de laatgoti 
sche St Willebrordsbaziliek die stamt 
uit de 15e en 16e eeuw. De zware on 
derbouw van de vieringtoren en het 
muurwerk van de kruisbeuk is zelfs 
uit de 14e eeuw; de kerk werd m 1645 
door de protestanten m gebruik ge
nomen In 1807 echter werden het 
koor en de kruisbeuk door de kato-
lieken afgekocht; deze eigenaardige 
loskoop geschiedde nog eens m 1929 
toen gans de kerk terug m katolieke 
handen kwam. In 1935 werd de kerk 
tot baziliek verheven. Zij is een prach
tig voorbeeld van een kleine stadsba-
ziljek in rijpe Brabantse stijl De wis
selende gewelfhoogten van schip en 
kerk, evenals deze van kruising, zij
beuken en dwarsarmen, vormen een 
zeer schild e n f ̂ ^IIT^ ruimtegroepe
ring 
Merkwaaidig ziju ook de zijkapellen, 

gebouwd onder de leiding van de Ant
werpse bouwmeesters de Waghemake-
re. De toren werd herhaaldelijk door 
brand vermeld; na de laatste brand 
werd een stenen verdiepmg bijge
bouwd, bekroond door een m 1944 ver
nielde en later gerestaureerde spits 
die zeer eigenaardig aandoet. Het in
terieur van de kerk bevat met zo erg 
veel kunstschatten, wat te begrijpen 
is gezien de protestantse periode van 

de kerk. Wel is er een opmerkelijk 
venster aan de westkant en een rijk 
gesneden preekstoel uit het begin van 
de 19e eeuw. 

Een van de voornaamste attrakties 
van Hulst wordt gevormd door de 
goed-bewaarde 17e eeuwse vesting
wallen en grachten die men bereikt 
langs de Steenstraat (let op de 18e 
eeuwse gevels en fraaie deuromlijs

tingen) de Vismarkt en de Overdam-
straat. 

Wanneer men de wallen naar rechts 
volgt, komt men op de plaats waar in 
1956 onder de Molenberg de oude 
«Dubbele poort» werd ontdekt. Dit 
was een land- en waterpoort, dienstig 
zowel voor schepen als voor landsver-
keer. Even verder ziet men de stenen 
windmolen uit 1772 die als gemeente-

molen dienst doet. De wallen verder
op bevatten nog negen bolwerken, 
gaande van de Begijnepoort tot de 
Gentse Poort. Vanop deze wallen 
heeft men een prachtig vergezicht op 
Hulst en op het omliggende Polder
land 

Nabij de Gentsepoort vindt men. 
ook het reeds hoger vermelde Rei-
naertgedenkteken in 1938 gemaakt 
door de uit Nederland afkomstige Ant
werpse beeldhouwer Antoon Damen. 
Het stelt de epizode voor uit het le
ven van de beroemde vos, waar hij, 
als pelgrim verkleed, afscheidt neemt 
van het hof van koning Nobel. Via de 
Gentse straat kan men de wandeling 
besluiten en terugkeren naar de Gro
te Markt. 

Een andere trip kan gemaakt wor
den vertrekkende van de Markt langs 
de Begijnepoort en de Zoutestraat 
naar de Linie Dit is een 3 km lange 
vestinggordel met niet minder dan 
elf bolwerken en twee grote aarden 
forten uit het emde van de 16e eeuw. 
Het gehele verdedigingssisteem met 
forten en schansen in een straal van 
15 tot 20 km bleef vrij goed bewaard. 
In Zeeuws Vlaanderen werd een ge
deelte verbonden door de « Linie » een 
10-km lange dam met op regelmatige 
afstanden « uitsteeksels » als verdedi
ging De wandeling langs de nog res
terende Linie is ongeveer 5 km lang. 

Vermeldenswaard te Hulst zijn nog 
de vogelkolonien die zich in de 
Grauwse kreek en de Vlaamse kreek 
bevinden. 

S.D.L. 

Een fraaie erker 
van het kasteel 

van Egmont. 

ZOTTEGEM: 

STAD VAN 

EGMONT 

Het is weldra vierhonderd jaar 
geleden dat graaf Lamoraal van 
Egmont met zijn vriend, de graaf 
van Hoorn, op 5 juni 1568 te Brus
sel onthoofd werd op last vati de 
Spaanse hertog van Alva. Zotte-
gem, de stad waar Egmont zijn 
kasteel had, komt hierdoor in de 
belangstelling. 

Theo Segers, griffier te Zotte-
gem, hangt ons in de brochure 
nr 58 van de Vlaamse Toeristi
sche Biblioteek, een vrij volledig 
beeld op van de Egmontstede. 
Eerst, zoals gebruikelijk, een 
woordje geschiedenis, en dan 
volgt het verhaal van de ontwik
keling van dit klein landelijk vlek 
in de 19e eeuw tot belangrijk 
centrum (vredegerecht, allerhan
de nijverheden, talrijke verbin
dingen per spoor en op de weg, 

technische scholen enz.). Een 
hoofdstuk is natuurlijk gewijd 
aan de martelaarsfiguur van Eg
mont : zijn leven, het verhaal van 
het totstandkomen van zijn ge
denkteken te Zottegem en, ins
gelijks merkwaardig, wat er met 
de stoffelijke overblijfsels van de 
graaf en van zijn echtgenote, gra
vin Sabina van Beieren ( -\- te 
Antwerpen op 19-7-1573), verder 
geschiedde totdat ze in een praal
graf onder de hoofdkerk werden 
bijgezet. 

Als merkwaardigheden citeert 
de auteur de kerk en het kasteel 
van Egmont, dat meer en meer 
gerestaureerd wordt en reeds een 
muzeum voor oudheid, geschiede
nis en folklore herbergt, en ver
der het stadhuis dat een muzeum 

voor schone kunsten bevat. Er 
zijn dan nog de kapel van Deins-
beke, de moderne H. Hartkerk op 
de Bevegemwijk enz., om niet te 
vergeten de beschrijving van en
kele wandelingen in die buiten
gewoon schilderachtige natuur 
die Zottegem omgeeft. Alleszins 
een gidsje dat men zich moet 
aanschaffen. 

Losse nummers van de Vlaam
se Toeristische Biblioteek zijn, zo
lang de voorraad strekt te ver
krijgen tegen 13 fr (14 fr indien 
over de post moet worden toege
zonden) in al de V.T.B.-boekhan
dels, waar men ook kan abonne
ren tegen 130 fr op een reeks van 
twaalf achtereenvolgende afle
veringen (verzendingskosten in
begrepen). Zulk abonnement kan 
op ieder ogenblik ingaan. 
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Gupstijl! 
De drie grote bekerfinales liggen 

achter de rug. 
Na Liverpool-Dortmund kregen wij 

de « grote » finale Real Madrid - Par-
tizan Belgrado. 

De eerste helft verliep in vertraagd 
tempo; het leek een studieronde, 
waarin wij ontelbare onzuivere pas
sen noteerden. 

Partizan kreeg drie doelkansen, 
Real drie spelers op het scheidsrech
tersboekje 

De kaalhoofdige Duitse kleermaker 
Kreitlein was volgens ons de man die 
de wedstrijd redde. Pachin, De Felipe 
en konsoorten kregen niet de gele
genheid hun bokserskwaliteiten te de
monstreren. De pugilistische en an
dere eigenschappen van de Madnle-
nen bleven dus gelukkig achterwege, 
zodat de tweede helft genietbaar voet
bal bracht. 

Na het kopdoelpunt van Partizan 
kwam Real voorgoed los. 

Amancio, de enige voetballer van 
wereldklasse m het Heizelstadion, gaf 
door een enig mooi dnbbelnummer de 
wedstrijd een andere wending. 

De Soaanse supporters bestormden 
toen voor de eerste keer het speelveld, 
dat door de Brusselse politie na eni
ge moeite kon worden ontruimd. 

Toen Serena even later in Libuda-
stijl Real OD winst schoot, barstte de 
Spaanse furie voor de tweede maal 
onweerstaanbaar los De dienaars 
van de H Hermandad hadden dit
maal heel wat meer last om de opge
togen zuiderlingen van de Heizel-
grond te verwijderen. 

Van dat ogenblik af akteerden de 
Jojgoslaven zoals Manchester te Bel
grado ' zonder veerkracht, zonder ze-
gedritt 

M'sschien dachten de meeste Zuid-
slaven aan hun volgend seizoen in de 
Duitse kompetitie. 

Geen enkel ogenblik gaven de Par
tizanen de indruk Real Madrid nog te 
kunnen bedreigen. 

En "-.oen begonnen de Spanjolen nog 
maar eens aan hun ongeëvenaarde 

komediestukjes. Amancio, met Kreit
lein de beste akteur van het veld, liet 
zich toen opnieuw langs een minder 
prettige kant kennen : om tijd te 
winnen kronkelde hij zich als een ge
kwetste paling en Kreitlein was er als 
de kippen bij om de dodelijke ge
wonde Real-isten op de been te hel
pen Op twee minuten vóór het einde 
kregen wij dan de apotheose van de 
match : het spektakel had eigenlijk 
weinig met voetbal te maken, maar 
het was zo ongewoon dat wij er toch 
even moeten bij stilstaan. 

De spelleider floot voor het geven 
van een vrijschop en de Spaanse voet
balfans waren overtuigd dat zij het 
eindsignaal hadden gehoord. 

In een oogwenk was het terrein 
propvol fans, die slechts na een 
kordate tussenkomst van de politie 
het veld ruimden. 

De resterende honderdtwintig se-
konden waren het aankijken niet 
waard. 

Real had deze wedstrijd verdiend 
gewonnen, doch de Europacup was 
naar een klub gegaan die wel pra t 
kan gaan op een roemrijk verleden, 
doch momenteel dat soort voetbal 
produceert dat door kenners niet zeer 
wordt gewaardeerd. 

kordate 
kreit lein. . . 

Sinds het avontuur met Barberan 
heeft de FIFA-leiding het probleem 
der scheidsrechters met ijzeren hand 
aangepakt. 

De grove overtredingen werden tot 
een uiterst minimum herleid en de 
spelleiders waren meesters van het 
terrein. 

Met een kordate Kreitlein had Spor
ting Anderlecht in het Bernabeu-sta-
dion wellicht Madrid kunnen uitscha
kelen en had dan een ernstige kans 
gemaakt om tot de finale door te 
dringen 

Maar dat is nu natuurliik voltooid 
verleden tijd en Sporting kan zich 
slechts de lessen van de voorbije Cup 
te nutte maken. 

Neen, geen rebel of descaminado die opgeleid wordt door de ordestrijdkrachten. 
Doodeenvoudig een speler van Real Madrid die verleden week, na de overwin
ning op Partizan Belgrado, door al te geestdriftige fans van z'n shirt werd beroofd. 

Op de Grote Trofee van Metlet lag de Duitser Lutscher (nummer 17} gemunt' 
lijd aan de teiduig Uiteindelijk was het de Bul Dungworlh (nuinmei 1) die de 

wedstrijd won. 

Met referees als Dinst, Schwinte, 
Hannet, Kreitlein e.a. zal de Europe
se Bekerkompetitie vast niet buiten 
de sportieve perken lopen. 

De FIFA heeft op dit punt de teu
gels in handen genomen en de hoog
ste instanties van het Europees voet
bal schijnen het thans zeer ernstig te 
menen met de sanering van de voet
balsport op internationaal vlak. 

Na de wedstrijd Real-Partizan wer
den drie spelers van ieder elftal ver
zocht zich aan een medische test te 
onderwerpen, om na te gaan of deze 
voetballers zich niet hadden schuldig 
gemaakt aan het gebruik van opwek
kende middelen. 

De betrokken spelers voldeden 
prompt aan dit verzoek. 

Na de wielersport wordt ook het in
ternationaal voetbal op de anti-do-
pingrooster gelegd en dit kan ons en
kel verheugen. 

Men is thans flink op weg verschil
lende misbruiken in deze beide sport-
takken uit te roeien. 

Sinds wij deze sportrubriek verzor
gen, hebben wij haast onophoudelijk 
kritiek uitgebracht op de onduldbare 
wantoestanden die onze populaire 
sporten teisteren. 

Het toeval wil, dat er de laatste 
maanden ernstige inspanningen wor
den geleverd om ze de kop in te druk
ken. 

. . . e n 
onhoudbare 
supporters 

De FIFA-leiders en de bondsleiders 
m diverse voetballanden zouden er 
3hter niet slecht aan doen de regle-
lenten i.v.m. het onbetamelijk ge-
rag van spelers en supporters in een 

ocherper daglicht te stellen. 
Om te vermijden dat de spelers zich 

aan ergerli.ike komediestukjes zouden 
schuldig maken met als enig doel tijd 
te winnen, om te beletten dat de toe
schouwers bii verschillende gelegen
heden het veld zouden opstormen en 
om het werpen van flessen en andere 
gevaarlijke voorwerpen op het ter
rein tegen te gaan, zou het menselijk 
zijn volgende regels aan de reglemen
ten van de komende Europabeker-
kompetitie toe te voegen en onder de 
bizondere aandacht van spelers en 
publiek te brengen ; 

— indien een speler op het veld blijft 
liggen moet de scheidsrechter onmid
dellijk bevel geven de betrokken spe
ler te evakueren; de tijd, die daartoe 
nodig is mag worden afgestrokken. 
Wil de speler terug het terrein op, dan 
zal hij wachten tot de bal niet meer 
binnen de lijnen is en zich bij de 
scheidsrechter aanmelden om terug 
aan het spel te mogen deelnemen. 
— indien toeschouwers het veld op-
stormen en het te lang zou duren om 
het veld te ontruimen, heeft de 
scheidsrechter het recht de wedstrijd 
te schorsen. 
— het gooien van gevaarlijke voor
werpen op het terrein zou ook tot 
schorsing van de wedstrijd en even
tueel tot zware geldboeten voor de 
verantwoordelijke vereniging leiden. 

Het is hoogtijd dat er een beetje 
orde in de sportjungle wordt ge
bracht . Dan zal misschien ook een 
einde komen aan de Latijnse suppre-
matie in de Europabeker, die de eerste 
tien jaren onaanvechtbaar was maar 
die in de laatste twee uitgaven in 
Inter Milaan en Real Madrid slechts 
overwinnaars troffen die het (finan
cieel zeer interressante) doel willen 
bereiken met om-het-even-welke-mid-
delen. hoe verwerneüik die ook mo. 
gen zijn. 

Als wij het m ou^e titei dus over 
«zuivere» Cupstijl hadden, dan be
doelden wij Liverpool-Dortmund en 
Everton-Sheffield Wednesday en ook 
de tweede heltt van Real-Partizan. 

Doch wij zijn ervan overtuigd, dat 
weinige sportliefhebbers ons zullen 
tegenspreken als wij de « spel »-opvat-
tingen van Inter en Real volledig af
keuren Met het onloochenbaar indi
vidueel talent dat beide elftallen ber
gen moeten zij ongetwijfeld in staat 
zijn om het zonder misselijk kome
diespelers klaar te krijgen en tot de 
finale door te dringen 

In elk geval werd dit jaar een aan
vang genomen met de gezondmaking 
van de wielrennerij en de voetbal
sport Indien deze weg verder wordt 
bewandeld, is een gunstige kentering 
onvermijdeliik. 

In Nederland is Ajax kampioen ge
worden; bij ons heeft Sporting Char
leroi de (achter)deur naar de hoogste 
afdeling opengegooid 

De bekerfinales en de kompetities 
zijn ten einde; het doek valt over het 
voetbaltoneel 

Tijdelijk althans, want de verstok
te voetbalentoeziasten kijken reeds 
verlangend uit naar de Vlaams-na-
tionale feestdag, die dit jaar samen
valt met de eerste wedstrijden om de 
Wereldbeker in Engeland. 

Onze verwachtingen staan reeds 
zeer hoog gespannen ! 

Cynel Temmerman. 



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

L A M 6 R E C H T S P.v.b.a. - Dries 16, Beerzel (Antw.) 
Telefoon : 015/41198 • Bestuurder Jos Feyaerts 

T U I N A A N L E G 
O N D E R H O U t̂  

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

VOOR HET SEIZOEN GEVRAAGD : 

goede kokin, plus jonge 

hulp in keuken. 

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

.KONSTRUKTIEWËRKHUIZEN S T O K O T A 

Stookolietanks in alle afmetingen. 
VERZORGDE AFWERKING. 
GUNSTIGE PHIJZEN, 
a el. : Antx^erpen 03 / 37 95 89. 

Gent 09/ 2b 49 41. 
D e n d e r m o n d e 052/ 470 60. 

G E L D VANAF 3 , 2 5 % 
L o o n t r e k k e n d e n tot lÜO.ÜÜÜ F : zelf
s tandigen, landt)i>u\vcrs tot 5Ü0.ÜÜÜ F 
Auti>, g r o n t t eigendom, tot tOü %. 
Krediet , geen voorschot oudig. 

20.0ÜÜ = 60 » 376 

50 OOI) = fiO s 940 
100 000 = 60 X 1880 
100.000 = l?0 X 990 

Telef. 03/35.<m.85. tot 21 uur of sr i i r 
F.B. Bisschoppenhof laan fi9 te Ueurne-
. \ n twe rpen . — Ik kom thuis . 

ALLES VOOR UW T U I N 
Kleyei* 

Gazonmaaiers 

Zwembaden 

Mof-orzagen 

Sproeiers 

Firma DE COCK 
Anfwerpsesteenweg 96-98, Konfich. Tel . 53.12.11 

D O R T M U N D E R 
Thie rb rauhof 1 
te Leuven. 

Alle zater- en zondagen 
Opper Beieren orkes t . 
S temming - plezier . 
Alle dagen, 's middags en 
's avonds besie keuken, 
niet duur . 
Vanaf s morgens 
tof s nach t s 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder inger icht voor 
groepsre izen scholen enz . . . 
Pa rk ing voor honde rden 
au tobussen en a u t o s . 
Alles pr ima verzorgd 
en goedkoop. 

D O R T M U N D E R 
Tli ierbraul iot II 
Groenplaa t s 33 te Antwerpen 

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

D O R l - B I E R K E L D E R 

Oude Markt 22 Leuven. 
Schoonste b ie rke ider 
van het land. 

Niet vergeten dat men In 
de d r ie lokalen de echte 
D o r t m u n d e r T h i e r b r a u 
d r i n k t met de 'l Heitjes. 

DOR1 I HIKKBKAl HOF III 
lanc;» au tosnelweg Antwer-
pen-Aken Tessenderlo 

DORT rHlKRBRALHOF IV 

Autosnelweg Aalst 
Café rest ( loor pi.) 
Ruime parkee ige legenheid . 

SCHMMIU BBEH.MM H^.SSE.N 
met 
Gebi e \ e t e e r d e 
bedekkings lagcn 

HESSOHI \!.\I!>,AS.SEN 
(Bievet 52il70,S) 
niet 
Geb ieve tee rde karkassen 

MET 
6PEC1AAL 
BREVET 

STAK' 
(Brevet 512767) 

TE Z E L E (O VL.) 
G E W A T T E E H DE BEDSPR El EN 
WOI.LE.N DEKE.NS 
l e l (052) 4<()4I en 44(i42. 

Indien l ' geen verkoper 
in uw omtrek kent s tuur 
ons een kaar t i e en we 
zenden I hef ad i e s van 
de d ich ts biigelegen ver 
koper Stat Zele 

HERMES 
SGH^L 54 Zuidlaan 

211 .M l .emonnier laan 
T e ' 11 Jü.33. 
Brussel . 

VOI.l .EDIGE 
S E K B E l A H I A A T 
KI B S r S IN 2 JAAR. 

Steno- en 
dakly lograf ie 
in vier ta len. 
BoeUn^uden 
Sociale wetgeving 
M >derne talen 
Handels 
c o r r e s p o n d e n t i e 

Dag en avondlessen 
De school waar V'laniin|>eD 
zich ttiuis koelen 

Beter en roorde l ige r 

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERHAHDEUNGEN IN 

BINHEN EN BUITENLAND: 

RUDI VAN DER PAAL 
Jan Van Riiswücklaan 62. 
A N l W F R P F N. 

Telefoon . 03/38.91.24. 

'M/'M M H "Ĥ W 
^^ xm /m. JOL i l i?.Bj 

1 0 0 0 - F R bij 
a a n k o o p v a n e e n 

W E N T E L P O O R T 

type ALUGA 

Standaarduitvoering O D P \ / F T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting ö K C V C I 
in gephojsfateerde staalplaat O ^ O Q fl 
Zeer lichte bediening. ^ <•> O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

J E U R C L O O 
A. JEURiSSEN-dLOOSTERMANS & ZONEN 

Z O N H O V E N -
Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36 

EN HET OOSTELIJK GEDEELTE DER PROVINCIE ANTWERPEN. 

file:///ntwerpen


persspi egel 
Hoe zit dat weer met die molensteen en 

het ergernis geven aan de « kleinen M ? Zo
wel de exploitatie van het vrij onderwijs door 
de C.V.P. (de beruchte taxatiebrief van de 
C.V.P., door Mik Babyion publiek gemaakt) 
als de nieuwe Mercier-beslissing van de Bel
gische bisschoppen hebben een flink stuk er
gernis bij de meest trouwe a kerkelijken », 
les petits flamins, verwekt. 

En wij denken dat het nog nriaar een be
gin is. 

DE STANDAARD 
Ons jongste kamerlid k-wam fel in de be

langstelling door de onderschepte brief van 
de C.V.P.-afromers van collegegelden. Ook 
door zijn tussenkomst in het debat over de 
Bormsherdenking. Manu Ruys gaf een simpa-
tieke beschrijving ever deze tussenkomst. 

« Mik Babyion (.̂ 0) is het jongste kamer
lid. Nog niet zo heel lang geleden tempeestte 
hij op studenten\ergaderingen en kreeg hij, 
languit tegen de kasseien, meppen van de 
Brusselse politie. De \'olksunie-kie/.ers van 
Roeselare-Tielt zonden hem naar de Wet
straat, waar hij helemaal achteraan op de 
hoogste banken zetelt en gemakkelijk rood 
aanloopt. Mik Babyion is immers de felle in-
karnatie van, een moderne blauwvoelerie die 
doorkruist wordt door een progressisme dat 
de oudere nationalisten afschrikt. Babyion zit 
zelden stil op zijn bank. De play-boy van de 
Westhoek luistert niet snuivende neusvleugels 
in het door de zeelucht gebruinde gelaat en 
wordt geregeld door de Kamervoorzitter, nog 
een Westvlaming. \aderlijk tot de orde ge
roepen : « Bnb\lon, zwige ! ek seg : zvvige, 
Bab\ lon ! Goa jie zette? » 

Deze week heeft hij op de Kamertr ibune 
de stem van dat jonge nationalistische 
Vlaanderen Liten horen, voor wie de meest 
tragische bladzijden van de N'laamse bewe
ging reeds geschiedenis zijn geworden. Die 
jeugd oordeelt meer op boeken dan op leven
de getuigenissen. Haar oordeel is er niet min
der juist om, maar — ondanks de gloed van 
de woorden —• iets meer literair. De oude 
aktivist spreekt anders dan de oorlogs-burge-
meester van 40-43 en in de stem van deze 
laatste leeft een harde verbetenheid, die bij 
de jongeren niet meer doorklinkt. 

Voor Mik Babylon en zijn generatie is 
Vlaanderen, ondanks alle blaiiwvoetroman-
tiek, bijna als een « case study » die men 
sociologisch benadert. Daarom was het leer
rijk deze week in de Kamer zijn vmig plei
dooi te horen over de weedom van vroeger. 
Daarom ook heeft de Kamer niet geprotes
teerd, toen hij de in.'et van de Oostfronters 
verantwoordde. Het was reeds een historische 
blik. koel onder de passie, en het slotwoord 
was treilend : Wij willen een nieuw België 
bouwen. \ 'roeger zou het anders hebben ge
klonken, wrekender : België moet kapot... » 

VOLKSGAZET 
Jos Van Eynde heeft eerst enkele dagen 

versteld gezeten over de brief van de C.V.P.-
schooierij (of wilde hij zijn C.V.P.-vrienden 
ontzien ?); dan stormend als in zijn beste 
dagen schrijft hij volgende bedenkingen. 

« Wat leert de/e brief ? 
Ten eerste, dat politieke mandatarissen van 

de C.\ ' .P. die een schoolwet hebben gestemd 
die bepaalt dat de vrije scholen (zoals de of
ficiële trouwens) niet aan politiek mogen 
doen. zich tot de hoofden van deze vrije 
scholen in hun arrondissement richten om 
geld voor him kiesfonds los te maken ! 

ï e n tweede, dat zij bekennen reeds in het 
verleden regelmatig financiële steun te heb
ben gekregen van deze gesubsidieei de vrije 
scholen. 

Ten derde, dat deze oproep tot ongeoor
loofde financiële ondersteuning van een po-
htieke partij door het katholiek gesubsidieerd 

onderwijs, ^•olge^s de beweringen van de on
dertekenaars gebeurt na afspraak met de 
geestelijke overheid ! 

Men is het dus onder mandatarissen en 
geestelijken eens geworden over het soort 
van « politieke taks » die in het arrondisse
ment Kortrijk op de vrije scholen wordt ge
heven, ten bate van de C.V.P. ! 

Twee frank per hoofd in het kleuter- en 
lager onderwijs, drie frank per leerling in 
het secundair onderwijs ! » 

L E P E U P L E 

De Vlaamse katolieke kranten zaten Jn de
ze tijd van zogezegde « dekonfessionalisatie » 
van de C.V.P. blijkbaar erg verveeld met het 
geval; ze laten de socialistische pers onge
stoord alleen praten, wat op een slecht gewe
ten duidt. 

« Indien de brief juist is — en alles wijst 
er op — dan zijn de onthullingen die hij be
vat en de praktijken die hij onthult werke
lijk onverdraaglijk en Immoreel. Het brengt 
de basis zelf van het schoolpakt in opspraak. 
Want ofwel is het verspreide dokument echt, 
en dan is het het land zelf dat bedrogen werd, 
ofwel is hel dokument vals en dan moet die 
kamerheer in kwestie verantwoording afleg
gen voor het gerecht. » 

Maar Mechelen moet niet vrezen. Het heeft 
ook nog waardering bij de B.S.P.-roden ge
vonden, namelijk rond het klerikale diktat 
over Leuven. B.S.P.-rood en kardinaalsrood 
vinden elkaar op unitair vlak. 

« Wat de politieke aspecten betreft, ver
bonden met de Mechelse beslissing, stelt men 
vast dat de bisschoppen geen ballast hebben 
uitgeworpen, geplaatst als ze waren tegen
over de drukkingsgroepen met nationalisti
sche, ja racistische strekking. Op een ogen
blik dat het katholicisme de nadruk legt op 
zijn universeel karakter, zou het ten andere 
vreemd zijn geweest Belgische bisschoppen 
op sleeptouw genomen te zien door nationa
listische groeperingen onder dewelke men 
personen ter goetle trouw kan aantreffen 
maar wa.irin eveneens de geestelijke erfge
namen van de vijfde hitlerlaanse kolonne 
strijden, » 

Zo is dat dan ook -weer onthuld. In zijn 
Campagne en Flandre in 14-18 heeft den Dolf 
bij de Madchen aus Flandern voldoende bas
taarden verwekt om er een hele vijfde ko
lonne van te vormen. 

Wij die dachten dat Keizer Karel en Leo
pold U met hun bastaarden straffe mannen 
ivaren ! 

LA WALLONIË 

De super-rode demokraten van « La Wal
lonië n staan ook vol bewondering voor de 
kromstaftikkende eminenties. Zolang het 
maar op Menapische schedels is, zijn die 
Waalse broeders niet anti-klerikaal. 

a Op te merken valt dat de toon van de 
verklaring op zijn minst gebiedend is en niet 
aanvaardt dat de genomen besluiten opnieuw 
ter sprake komen. De eventuele tegenstrevers 
^ professors of studenten — worden verzocht 
zelf de Ijesluiten te trekken indien zij de stel
lingen van de bisschoppen niet aannemen. 

Het is niet de eerste keer dat het Belgisch 
episcopaat tegen de Vlaamse extremisten 
moEt tussenbeide komen. 

Tussen beide oorlogen, bracht een gelijk
aardige verklaring als die van heden, leder
een terug in het gelid. 

Zal men nu dczelde onderdanigheid bij de 
opgehilsten van het Vlaamse Imperialisme 
aantrelfen ? » 

LA METROPOLS 
De Monsignores hebben ook weer de sup

porters die zij verdienen in Vlaanderen. 

De aftandse franskiljons van deze Antwrerp-
se krant zingen ook een i Te Leo lauda-
mus ». 

« De kordate verklaring van de bisschop
pen is bovendien een oproep tot de gematigd
heid van allen, een document dat de basis-
oriëntering van de katholieke universiteit in 
functie van de huidige conjunctuur en de toe
komst bepaalt. Het is ook om zo te zeggen 
een sla.g voor het militant flamlnganlisme : 
wanneer de bis.schoppen opnieuw bevestigden 
dat nu de besluiten genomen zijn, zij deze 
bulten alle druk zullen uitsoeren. » 

LE MATIN 

Deze blauwe franskiljons-krant is ook te
vreden, maar eist nog meer. 

« Een eerste reden om tevreden te zijn 
waarbij zich die andere voegt, vast te stellen, 
nl. dat de bisschoppen een uitzonderlijke 
krachltladige toon gebruiken. Maar nogmaals 
indien men gaarne erkende dat « de oplos
sing zich al tamelijk gunstig voordeed » liet 
men toch niet na daaraan toe te voegen dat 
het uitzwermen van de kandidaturen een be
slissing was die in de toekomst grote gevaren 
kon inhouden. Een onzer zegslieden van het 
profe.ssorenkorps van de Alma Mater heeft de 
bitterheid niet verheeld die hij samen met 
een goed aantal zijner collega's deelde, wan
neer hij vernam dat het Episcopaat meer in 
het bijzonder zulk een « uitzwermen » had 
voorzien naar Waver, gemeente waar het ex
tremisme bedoelde de franstallge sectie van 
de l'nlversiteit te vestigen. 

Zeker, op dit punt hebben de bischoppen 
neen gezegd. Maar, liet men ons opmerken, 
het gevaar bestaat dat met enkele kandida
turen begonnen wordt die wel te verstaan het 
extremisme niet zullen bevredigen. 

En dan ? » 

LA LIBRE BELGIQUE 
De hogepriesters van het Brussels ultra-

montanisme heeft ook nog diezelfde zorg. 
« Na de krachtdadige verklaring die zij af

legden, zal niemand eraan denken de wil van 
de bisschoppen om de eenheid van de Ahna 
Mater te doen eerbiedigen, in twijfel te trek
ken. 

Maar het zou ook niet mogen dat zekere 
tegenstanders van de eenheid zoeken om ge
leidelijk de ontdubbeling der kandidaten te 
omvormen in een overheveling zonder meer 
van de franstallge sectie. 

In dit persi>ectief bhjft het nieuws van de 
aankoop van grond te Waver, dan wanneer 
zoveel ruimte beschikbaar blijft in het ge
bied van Leuven, zekere leden van het Leu
vense academisch koips verontrusten.• » 

GELDSCHIETERS 
Par t i cu l i e r v raag t op zijn e igendom 
2e r a n g hypo theek . Ik geef 9 % 
in te res t . 
Schr i jven l e t t e r s D 46 gazet. 

DE STANDAARD 

Duidt aan, waarom die woede en ontgooche
ling in Vlaanderen. Het episkopaat staat voor 
de zoveelste maal in dienst van de unitaire 
verfransing. 

« Op grond van argumenten die hier reeds 
ten overvloede ontwikkeld werden en vooral 
ook gelet op het agressieve karakter van de 
leidende Franstalige elite te Leuven (zie : 
het beruchte plan-Woltrin om Leuven met 
Brussel te versmelten), kan het antwoord 
niet anders dan negatief zijn. 

In Vlaanderen is dan ook een ruime con
sensus gegroeid : de Franstallge afdeling moet 
naar Wallonië. De Vlaamse rechterzijde in 
het parlement, nagenoeg alle Vlaamse kultu-
rele verenigingen, de Vlaamse professoren en 
studenten hebben zich ervoor uitgesproken. 

De bisschoppen doen echter alsof er geen 

probleem is. Hun beslissing tot verdubbeling 
van de kandidaturen en tot verdere spreiding 
van belde taalsekties kan zelfs meebrengen 
dat de Vlaamse tegenwoordigheid te Leuven 
verzw.ikt wordt en de Waalse versterkt. De 
ongunstige psjchologische weerslag van de 
beslissing zal immers de aantrekkingskracht 
van de alma mater op de Vlaamse jeugd niet 
versterken. Is het dat wat men ten slotte na
streeft : dat Leuven een tweede Brussel 
wordt ? 

Wie het probleem negeert, kan het enkel 
maar verscherpen. In Vlaanderen duldt men 
niet langer een unixersitaire mastodont die 
misbruikt wordt als een bolwerk van \er-
fiansing. » 

HET LAATSTE NIEUWS 

Solidariteit in het Vlaams protest, ook uil 
deze hoek. Hier wordt herinnerd hoe inder
tijd de kerkelijke hoge heren ook zijn moe
ten terugkrabbelen. 

« \ ' an een diepgaande wijziging van de in
richting van de universiteit is er dus geen 
sprake. 

De Belgische bisschop]>en zijn overigens 
nooit erg vooruitstrevend geweest op het ge
bied van de Vlaamse eisen. Men zal zich her-
mneren, dat de bisschoppen in verband met 
een wetsvoorstel tot vernederlandsing van het 
onderwijs in 1906 al verklaarden, dat er ot in 
de hogescholen, de officiële zomin als de ka
tholieke Leuvense, geen sprake kon zijn van 
vervlaamslng, omdat de katholieke liefdadig
heid geen twee hogescholen tegelijk zou kun
nen onderhouden en omdat het Frans nood
zakelijk het Vlaams moet overheersen in de 
loopbanen, waartoe de universiteit voorbe
reidt. » 

HET VOLK 

« Verwonderd maa r hopend i is de hou
ding van Miei Van Cauwelaert als een trou
we misdienaar die een klets kreeg van zijn 
opvliegende kapelaan. 

Maar hoop doet leven. Als na Hertoginne-
dal hoopt het Volk dat de toekomst wel licht 
zal brengen. 

« Opvallend — men zou zelfs kunnen zeg
gen : verbazend — is dat in de bisschoppe
lijke verklaring, in tegenstelling nogmaals met 
de rectorale kerstboodschap, geen enkele ver
wijzing te vinden is naar één van de funda
mentele oorzaken van het geschil rond Leu
ven, namelijk de bedreiging voor de taaigaaf
heid van Vlaams-Brabant en de kennelijke 
onwil van vele franstallge professoren om 
ook maar in het minst rekening te houden 
niet het taaistatuut van de stad en van de 
streek. 

Er is nog één lichtpunt. Een bisschoppelijke 
verklaring als deze, opgesteld in moeilijke 
onistandigheden — wij herhalen het — is 
uiteraard algemeen in de bewoordingen. 
Wellicht zijn we te pessimistisch in onze be
schouwingen en zal de inrichtende macht van 
de universiteit meer armslag nemen bij de 
uitvoering. » 

Over de verklaring van Omer Eichmann, 
Fuhrer van de P.V.V. dat ze alle radikale 
Vlamingen hadden moeten fusilleren, loopt 
Miei Van Cauwelaert woest. Omer Van Au-
denhove zal voortaan «Omer de bloedhondi 
heten. 

Alva redivivus. 
« Wij hebben van deze verklaring niet vroe

ger melding gemaakt omdat ze ons zo onge
looflijk scheen. Maar het blijkt dat de woor
den van Vanaudenhove letterlijk werden op
genomen door de diensten van het magazine 
« Actueel » van de Vlaamse Radio. Het staat 
dus vast dat de nationale voorzitter van de 
P \'.V. deze krasse verklaring voor de Britse 
radio heeft afgelegd. Wij hebben dan ook ge
meend dat zij verdiende geboekstaafd te blij
ven, ter inlichting van de Vlaamse openbare 
opinie. Want , wat de P.V.V.-voorzitter ook 
moge denken. Woorden vliegen niet altijd ! 
Men zal de P.V.V.-voor/Itter voortaan « Oiner 
de Bloeddorstige » of « Omer de Verschrikke
lijke » moeten noemen. » 

' Walter Luvten. 
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bewegi 
ANTWERPEN 

Antwerpen 
KOMENDE MANIFESTATIES 

24 mei : allen naar KNS voor de 
vertoning « De opgaande zon ». 

Kaarten kunnen besteld worden 
op het secretariaat. 

27 mei : vergadering voor alle le
den en sinipatisanten; lokaal Peter 
Benoit om 20 uur 30. O p initiatief 
van sektie noord spreekt daar Wim 
Jorissen. 

28 mei tot 5 juni : tentoonstelling 
schilderijen door kunstschilders me-
juf. Elsocht en de heer De Boeck 
van <t Kunstkring 64 ». 
DIENSTBETOON 

Met V.U. geen problemen indien 
u ze tijdig meedeelt op het vast 
secretariaat Frankrijklei 8, boven 
lokaal Peter Benoit. 

Toegangsuren : alle werkdagen 
van 13 tot 17 uur, donderdag tot 
•19 uur 30, zaterdag gesloten. Tel. 
32.81.0i. 
STEUN 

Wilt ge meer propaganda in Ant-
stad stort dan nog heden uw klei
ne bijdrage onder omslag op het 
secretariaat of postrek. 616245, Wal-
scharts R, Antwerpen I. 
TAARTENSLAG 

Langs deze weg houdt V.U.M.-
Antwerpen er aan alle kopers te 
danken voor hun steun in de 
« taartenslag ». 

Tevens willen wij ons veront
schuldigen om al de gebeurde ver
gissingen. 

Mogen wij er aan herinneren dat 
de niet bestelde taarten allen naa r 
het weeshuis van Beveren-Waas 
zijn gebracht, waar zij met veel 
blijdschap ontvangen werden, en 
waar de Volksunie met een bijzon
der pluimpje vanwege de zusters 
bedacht werd. 
O P T O C H T 22 MEI 

Langs deze weg roepen wij nog
maals alle militanten op om stipt 
aanwezig te zijn. Alle leden van de 
muziekkapel, vaandeldragers enz. 
moeten die dag van de partij zijn. 

Wij verzamelen stipt om 9 uur 30 
aan Vlaams Huis « Tyl », S t Jans
plein te Antwerpen. 

Denk er aan : alles piekfijn in 
o r d e ! 

Berlaar 
Ter gelegenheid van het Zang

feest te Antwerpen wordt een au
tobus ingelegd naar Merksem. Prijs 
80 fr., inkomkaart inbegrepen. 

Vertrek : 12 uur 45 aan de kerk 
van Heikant, om 13 uur in het Cen
t rum. Inschrijven bij M. Van den 
Broeck, Kapellebaan 35; C. Van de 
Put te , Venushoek 39; H. Van Ho
ve, I tegembaan 20; R. Torfs, Mel-
cauwen 29. 

Borgerhout 
De maandelijkse ledenvergade

ring van 13 mei bracht, zoals het 
nu al een traditie is geworden, 
weer een groot aantal V.U.-ers bij
een. Een verheugend feit is wel, 
dat naast de ouwe getrouwen 
steeds weer nieuwe gezichten op
duiken. Nieuwelingen die echter 
hartelijk in de grote V.U.-familie 
opgenomen worden en er zich best 
op hun plaats voelen. 

J a m m e r genoeg moest de aange
kondigde spreker volksvertegen
woordiger Mr. Schiltz, belet geven. 
Als plaatsvervanger bracht Mr. 
Herman Waegemars ons dan ech
ter een briljante improvisatie waar
in hij ons uiteenzette hoe de Bel
gische machthebbers niets, maar 
dan ook niets onverlet laten om 
het Vlaams Nationalisme te nek
ken. Strenge straffen, grote geld
boetes, intimidatie, alle middelen 
zijn goed als het er om gaat het 
unitaire P"1 M" te redden. Ook als 

men er een politie-staat van moet 
maken. 

Mr. Waegemans sloot zijn toe
spraak met een oproep om hard 
te blijven, niet te buigen en vol te 
houden tot de overwinning. 

Het aanhoudend applaus, dat hij 
na zijn toespraak mocht ontvan
gen, zullen hem er wel van over
tuigd hebben dat de afdeling Bor
gerhout verder zijn man zal staan. 

Turnhout 
In algemene vergadering bijeen

gekomen op 13-5-66 in ons lokaal 
de Zwarte Ruiter, Zegeplein 16, 
heeft de afdeling Volksunie een 
nieuw bestuur gekozen. Deze ver
kiezing was er nodig daar verjon
ging en groeiende aktiviteiten, een 
bestuursomvorming noodzakelijk 
maakten. De stemming gaf volgen
de uitslag : HH. Van Houtven 
(voorzitter), Muylaert Mare (sekre-
taris), Beaufays Rudi (penningmees
ter), Bauweraerts Jef (propagan
da) en Mertens Isidoor (organisa
tie). Aan deze nieuwe ploeg onze 
hartelijke gelukwensen. Wij zijn er
van overtuigd dat alle leden en 
sympatisanten hun volledige mede
werking zullen toezeggen. 

BRABANT 

Dworp 

T W E E D E NUMMER VAN VLAAMS GEMEENTEBELEID 
Het tweede nummer van dit driemaandelijks tijdschrift, be 

stemd voor de mandatarissen van provincie, gemeente en K.O.O 
is in voorbereiding en zal in de loop der maand juni 1966 ver 
schijnen. 

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 hun plaatsvervangers. 

Ook de plaatselijke afdelingen zullen hierin voorlichting vin
den in/onderheid met het oog op de eerstvolgende gemeente
raadsverkiezingen van 1970. 

Abonnementsgeld voor 1966 : 100 tr op de postrekening nr. 
51.40.69 van J. Torfs-Mertens, Berlaar (bij Lier). 

Sekretariaat : Melkouwensteenweg 29, Berlaar 

trek te 12 uur 45 aan de kerk te 
Herent. Inschrijven bij Willy Knij
pers, Swertmolenstr. 23, Herent. _ 

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

Molenbeek 
O p 7 dezer had in de zaal de 

« Groene Poort » onder ruime be
langstelling de tweede kanton-ver
gadering plaats. 

De Heer De Eerlanger J., kan-
ton-gevolm. gaf een uiteenzetting 
der werking en wenste de afd. 
Jette met haar 98 leden geluk. 

De aanstelling van een vice-kan-
ton gevolm. werd goedgekeurd. 

Hierna nam Vic Anciaux het 
woord en gaf uitleg over de parle
mentaire werking. 

De heer Tuur Ebraert , arrond. 
voorzitter deed een oproep tot fi
nanciële mobilisatie. 

De vergadering werd besloten 
met een algemene gedachten-wis-
seling. 

Onze afdeling legt een autocar in 
naar het Vlaams-Nationaal Zang
feest te Antwerpen op 22 mei e.k. 
Prijs 45 fr. Inschrijving in het lo
kaal « De Leeuwerik » voor 16 mei. 

Vertrek met autocar om 12 uur 
15 voor het Gildenhuis. 

A.N.L Leuven 
Bussen worden ingelegd voor het 

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

vertrek Gerechtshof te 8 uur 45. 
Inschrijven bij de bestuursleden 

of in ons lokaal. 
's Middags vertrekt er eveneens 

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

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

Tienen. Vertrek te 8 uur 30 op 
de Grote Mark t 

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

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

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

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

Herent - Wijgniaal - Wilsele. Ver-

V R I J E V E R K O O P S T E R ^ 
gevraagd In alle gemeenten en steden 
van het Vlaamse land voor de ver
koop van allerlei verbruiksartikelen 
aan partikulieren. Verdienste 20 toi 
30 % Geen kapitaal nodig. Schrijven 
adres blad. 

P A R F U M . 
ü ruikt graag parfum, meld ons uw 
geliefkoosde bloemengeur en ü ont
vangt gratis een staalfltsje (adres 
niet vergeten) MILADY, P.B. 403 -
Antwerpen. 

Ganshoren - Koekeiberg 
Na de kanton, vergadering werd 

door de verantwoordelijken der 
kern, en in aanwezigheid van de 
arrond.-secretaris een vergadering 
over deze kern gewijd. 

Inlichtingen : Knabben, Guido, Si-
monisplein 6, Koekeiberg. 

Sint-Agatha-Berchem 
ZANGFEEST 

Het Verbond van de Vlaamse 
N'erenigingen legt een cardienst in. 

Nadien brengen onze deelnemers 
onderweg een stemmige avond 
door. Waar ? Dit blijft een verras
sing, maar in ieder geval daar 
waar er vreugde en leute heerst. 

Vertrek : zondag 22 mei 1966 te 
13 uur aan het parklngsplein voor 
de gemeenteschool. 

Prijs : a) car : 70 fr.; b) plaatsen 
op het zangfeest (naar keuze) : 100 
fr (genummerd), 50 fr. (genum
merd), 30 fr. (niet voorbehouden), 
20 fr. (staanplaatsen). 

Inschrijvingen op het sekretariaat, 
Koekelberglaan 6, tel. 25.7633. 

De mensen van buiten Sint-Aga
tha-Berchem kunnen ook mee. O m 
12 uur 30 staat een car aan de 
« Graaf van Egmont », J. Van 
Praets t raat 28; deze mensen dienen 
eveneens vooraf in te schrijven. 

LIMBURG 

Maaseik 
Autobus naar Antwerpen op 22 

mei e.k. : Zangfeest. 
Inlichtingen en inschrijvingen bij 

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

Munsterbilzen 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST 

Op zondag 22 mei heeft te Ant
werpen het groot Vlaams zangfeest 
plaats. 

Een moderne autobus zal om 8 
uur 45 te Munsterbilzen vertrekken. 
Samenkomst op de Perron. De no
dige gegevens kunnen en moeten 
doorgegeven worden aan de heer 
Alfons Jackmaer , arrondis. afge
vaardigde. 
ADRESVERANDERING 

Gelieve nota te nemen van de 
woonstverandering van onze prov. 

afgevaardigde dhr. Alfons Jack
maer, nieuwe adres luidt : Oude 
Beekstraat 30 (achter speeltuin). 
Munsterbilzen. Het sociaal dienst
betoon zal verder doorgaan op elke 
1ste en derde zaterdag van de 
maand vanaf 14 tot 18 uur. Buiten 
deze dagen is er eveneens elke dag 
gelegenheid om sociale zaken te 
regelen maa r dan al naargelang de 
mogelijkheden en de tijdsspanne 
die nog blijft. 

OOST-YLAANDEREN 

Denderleeuw 
Zondag 22 mei reizen we per 

luxe-car naar het Vlaams Nationaal 
Zangfeest te Antwerpen. 

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

Lebbeke 
Wij hebben het genoegen hier

mede onze leden en syinpathlsan-
ten de kunsttentoonstelling, welke 
plaats vindt in de zaal « Inter-
Nos » van zaterdag 28 mei tot en 
met zondag 5 juni e.k., aan te be
velen. Deze tentoonstelling wordt 
georganiseerd door de Vlaamse 
Klub van Lebbeke in samenwer
king met kunstschilder H. Weze-
mael. Dus opening op zaterdag 28 
mei e.k. om 20 uur met spreek
beurt. 

De Vlaamse Klub gaat verder op 
de ingeslagen weg en heeft voor 
11 juni e.k. een 2de kulturele ont
moeting gepland onder de vorm 
van een groots opgevatte boeken
beurs. Wij kunnen nu reeds mede
delen dat enkele televisievedetten 
uit « Johan en de Alverman » hun 
medewerking en aanwezigheid op 
deze tentoonstelling hebben toege
zegd. 

Oudenaarde 
ZANGFEEST 

De afdeling legt eveneens een au
tobus in voor de volksvergade-
rtng, de optocht, en het Nationale 
zangfeest op 22 mei a.s. 

Inschrijvingen in het lokaal « Pal
lieter » voor 18 mei. 

Deelname in de kosten 70 fr. 
Vertrek : 8 uur stipt lokaal « Pal

lieter ». 

Wetteren 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Gaan zij die bij de laatste verkie
zingen de rug toekeerden aan de 
kleurpartijen om zuiver Vlaams te 
stemmen, hun geld blijven geven 
aan de kiesfondsen van deze door 
hen verlaten partijen ? Aangeslo
ten blijven bij een kleurmutualiteit 
betekent het kiesfonds van een 
kleurpartij spijzen. Verlaat de 
kleurmutualiteiten en probeer het 
500ste lid te worden van Zieken
fonds Flandria, afdeling Wetteren. 
Maar haast U of U komt te laat. 

Flandria betekent bovendien 
kleinere bijdragen en toch grotere 
voordelen ! 

En waar blijven de mannen van 
Laarne ? Alhoewel zij goed stem
den, blijven zij nu ten achter. Gaan 
ze hun geld verder blijven geven 
aan degene die ze op eigen gemeen
te buitenwalsten ? 

Plaatselijk sekretariaat : Cra-
poen, Serskampsteenweg 147, Wet
teren. Tel. 09-79.22.15. 

ANTWERPEN 2 2 MEI 

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

WIM JORISSEN 
en REIMOND MATTHEYSSENS 

Armand P r e u d ' h o m m e aan het Hamondorge l . 

Na deze ko r t e meet ing, 

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

door de Antwerpse middenstad 

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

Na het sukses van 1 mei te Hasselt , word t 22 mei te Antwerpen 
een n ieuwe bevest iging van de groe iende macht en s lagvaardig
heid van de Volksunie ! 

ERLAU TUINMEUBELEN 
Niet d u u r - -wel hand ig 
(nooi t s ch i l de r en ) . 

Al leen- invoerder : 

D E M E Y E R E 
Kor t r i jks t r aa t 
INGELMUNSTER. 

Hoofdredakteur . 
T. van Overs t rae len . 

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

Alle br iefwissel ing voor 
redakt ie naa r 
Rotatyp, Sylv. Dupuisl. , 
110 Brus. 7. - Tel . 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonnie r l . 82 
Brussel L • Tel . : 11.82.16. 
Alle klachten voor niet 
on tvangen van blad op dit 
adres . 

J a a r a b o n n e m e n t : 280 P. 
Halt jaarl i jks 160 F 
Drietnaandel i iks 9(1 K 
Abonnement bui tenland : 

i^a F. 
S t eunabonnemen t : 750 F 

( m i n i m u m ) 
Losse n u m m e r t 8 F 

Alle s tor t ingen voor net 
blad op pos t rekening 
1476.97, Volksunie l i ius I. 

Veran tw. uitg Mr F Van 
der Eist, Beizegetnslraat 20 
Brussel 12 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

B e z o e k « De v e e r m a n » 
te St -Amands a.d. Schelde. 

Mosselen • Pa l ing 
Ui tbater : J an Brugmans . 

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

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

BIEREN ATLAS 
Alle special i tei ten 

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

Guido Gezel les t raat 39 
ZWIJNDRECHT. T. 52.70.70 

B O U W E N • W O N E N 

De specialist der 
s t a n d a a r d d e u r e n 

J. LEEMANS, Deurne z. 
Van Havrelei 70 T. : 35.63.17 
Agent : De Coene - Kor t r i jk 

H O T E L • R E S T A U R A N T 

BLANKENBERGE 
« R u b e n s h o f » 

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

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeer. 
Verminder ing voor g roepen . 
El isabethl . 105. Tel . 632.70. 

UURWERK - JUWELEN 

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

Dewin te r s t r . 11 - ü u d e r g e m 
T. 72.45.43 T e r m i n u s t r . 35. 
10 % kor t ing v. leden V.U. 

PLASTIEK 

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

Lg. Lobroeks t raa t 44 
ANTWERPEN. 

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

RAADPLEEG ONS. 

http://32.81.0i


22 wu. 

bewegingsryÜter 
OOST-VLAANDEREN 

Gent 
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 inbe
grepen : 60 fr. Eventueel kan men 
daar ook kaarten (zitplaatsen) van 
30 fi-. bekomen. Inschrijven : enkel 
en alleen bij uitbater K. De Clerck, 
Korte Kruisstiaat 3, te Gent. 
V.O.S. 

Op zondag 5 juni a.s. heeft in lo
kaal « Roeland » om 2 uur 's na
middags het landelijk kongres 
\ .O.S. plaats. Als sprekers treden 
op H. Borgignon en .1. Dhaese. Al
le \'.O.S.-sen zijn zeker op post ! 
Belangstellenden zijn hartelijk wel
kom. 

Erembodegem Centrum 
\ ' 1 . Nat. Zangfeest 22 mei. Prak

tische schikkingen : 
1) Autobus Ingericht door de 

\'.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 + 30 fr. (inkom zangfeest). 

2) Autobus ingericht door het 
Davidsfonds. 

Vertrek om 12 uur voor de Tcerk. 
Prijs 110 fr. (zitplaats 50 fr. inbe
grepen). Inschrijven bij H. Coes-
sens, Kerkstraat. 

Merelbeke 
ZANGFEEST 

Tweede Sneyssens - karavaan op 
zondag 22.5.66. 

Inschrijven : P . De Pauw, G. Ge-
zellelaan 38, Merelbeke, aan 60 fr. 

Vertrek : 10 uur. Privé-wagens 
sluiten aan bij het station. 

Arrondissementele kolportage op 
zondag 5 juni te Merelbeke : 2 open-
luclUnieetingen. Datum vrij houden! 

St Niklaas 
PERSMEDEDELING 

De stiidiekommissie Linker Schel-
deoever van Volksunie Waasland, 
in haar vergadering van 13 mei 
1966, onder voorzitterschap van se
nator dr. De Paep, onderzocht de 
ontwikkeling van het probleem van 
d t havenuitbreiding en de reakties 
hierop tot op heden, en ging over 
tot de oprichting van gespeciali

seerde werkgroepen. 
De rapporten van deze werkgroe

pen zullen in pleno-vergadering be
sproken worden uiterlijk tegen 1 
juni eerstkomend. 

De daaruit voortvloeiende voor
stellen en besluiten zuUen verbol
gens in een koordinatiekomitee be
handeld worden, samen met afge
vaardigden van de studiekommis
sie Linker Scheldeoever van de 
Volksunie arrondissement Antwer
pen. 

WESTYLAANDEREN 

Jabbeke 
Van 18 mei tot 18 jimi richt de 

Volksunie afdeling Jabbeke een 
tentoonstelling in over de werken 
van de Brugse kunstschilder Mar-
keine. Deze tentoonstelling is open 
ieder dag en grijpt plaats in café 
St Hubert op het dorp. 

De opening is op vrijdag 27 mei 
om 20 uur. ledere kimstliefhebber 
nodigen wij uit op deze opening en 
ook tot het bezoeken van deze ten
toonstelling. 

Biankenberge 
Moderne app. op hoek te 
1-6 pers. tegen strand er 
aen voor de maand juni : 
ters, Koninginnelaan 127. 

huur 
dui-

Duys-

Menen 
NAAR ANTWERPEN 

De autobus vertrekt zeer stipt te 
7 uur 45 aan ons lokaal Wervikstr. 
49, alwaar tevens toegangskaarten 
zullen te verkrijgen zijn voor het 
Zangfeest. 

Nationale Bevlaggingsaktle 
224 kernen zijn reeds in de weer 

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

Zoek kontakt met de elf jaar jon
ge Nationale Bevlaggingsaktie, Wa
terstraat 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 Na
tionale Bevlaggingsaktie samen met 
het IJzerbedevaartkomitee, IJzer-
dijk 2. Kaaskerke (tel. 051-50286). 

Roeselare - Tieft 
ZANGFEEST ANTWERPEN 

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

Wij leggen een bus in, die ver
trekt op de Grote Markt, te 7 uur 
30 stipt. 

Gelieve nog in te schrijven b i j : 
Demeester Gerard, Meulebekestr. 4 
te Roeselare. Telefoon 248.77. ofwel 
bij Gerard Van Onacker, Vijfwe-
genstraat 11, Roeselare. 

X'oor Beveren : Roeland Verman-
der, Brabantstraat 1, Beveren. Tel. 
248.06. 

Bij de Inschrijving kunt U tevens 
uw ingangskaarten bestellen ! 

Zorg voor een massale deelname! 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L. LUYTEN 

Trooststraat 12 
(Gemeenteplein) 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 

Wervik • Geluwe 
O p zondag 29 mei kolportage te 

Geluwe. Er wordt verzameld om 
9 uur aan de kerk te Geluwe. We 
doen een beroep op alle beschik
bare krachten om deze kolportage 
te doen slagen. 
11 JULI 1966 

De afdeling Wervik-Geluwe zal 
in het vooruitzicht van 11 juli een 
grootscheepse kampagne voeren bij 
de leden en sympatisanten om op 
Vlaanderens hoogdag met de leeuw 
te bevlaggen. 

Leeuwenvlaggen in alle maten en 
prijzen zijn van nu af reeds ver
krijgbaar bij het bestuur. Als U 
niet wenst teleurgesteld te worden 
wacht dan niet tot het laatste ogen
blik, maa r maak uw bestelling da
delijk over. Personen die oin een 
of andere reden in de onmogelijk
heid verkeren zich een Leeuwen
vlag aan te schaffen, of die deze 
moeilijk doelmatig kunnen gebrui
ken wenden zich bij de bestuurs
leden waar mooie vensteraffiches, 
in het teken van 11 juli, te verkrij
gen zijn. 

ZOEKERTJES 
Zelfstandige verkopers • sters ge 

vraagd voor verkoop aan alle au to 
bezitters en garagen, van nieuw 
Duits autopoliermiddel, als hoofd- ot 
bijverdienste. Schrijven : Ëuroplast 
Eugeen Dierck.xlaan 21, Schilde. 

Dienstbetoon 
Anciaux V. (volksvertegenwoordi 

ger), Opwijk, bij Karel Van Nes-
te, 4de woensdag, 19 uur .30. Hekel-
gem, bij De Schrij\'er, 4de woens
dag, 20 uur 30. Essene : café Pa-
jottenland, 4de woensdag, 21 uur. 

Babyion M. (volksvertegenwoor
diger), Roeselare ; ten huize West
laan 145, elke maandag, 17-19 uur, 
ook op afspraak : tel. 20208. Oost-
Nieuwkerke : bij Willy Moyaert, 
Spanjestraat 19, 4de zaterdag, 9-
9 uur 30. Moorsleden : café De 
Nieuwe Statie, Roeselarestraat, 4de 
zaterdag, 10 10 uur 30. Dadizele ' 
café St. Sebastiaan, Grote Markt, 
4de zaterdag, 10 uur 30 - 11 uur, 
Ledegem : café Het Vliegend 
Peerd, Rollegemstraat, 4de zater
dag, 11 uur 30 - 12 uur. 

Coppieters M. (volksvertegen-
v\ oordiger) : 

St. Gillis (Dend.) : Vlaams Huis, 
4de vrijdag 11 uur. Zeie : 4de vrij
dag, 9 uur 30. 

Goemans H. (volksvertegenwoor
diger) : 

Bercbem : ten huize (ïrotesteen-
\veg 86, dagelijks, 9 - 10 uur. 

Levs P. (volksvertegenwoordiger): 
St. Kruis : 4de vrijdag, 19 - 20 

uur. St. Michiels : bij J. Fraipont, 
Leiselestr. 104, tel. 14411, 4de vrij
dag, '20 - 21 uur. 

Ijootens E. (\ olksvertegenwoordi-
ger) : 

Koekelare : ten huize Oostmeet-
straat 56a, op afspraak tel. (051) 
58031. 

Maltheyssens R. (volksvertegen
woordiger) : 

Morlsel : ten huize Liersesteen 
weg 326, op afspraak te l (03) 513599. 

Schikz H. (\oIksvertegenwoor(fi-
ger) : 

OrgeHste met orgel; steeds be
schikbaar voor al nw feesten. Groot 
Vlaams repertorium. Schrijven : 
Liefkenshoek 23, Halle (Kempen). 

Gevraagd verstiindige, werkzame 
arbeider; gehuwd. Woonhuis bij 
het werk ter beschikking. Op te 
leiden tot brigadier. Aanbieding : 
schrijven kartonfabriek AVinde-
rickx, Dworp (bij Halle). 

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

VLAAMS PERSAGENTSCHAP 
In het buitenland verschijnen ge-

legeld bijdragen over de taaiver
houdingen in dit land en over het 
Vlaams-nationalisme. Deze artikels 
zijn meestal opgesteld door frans-
talige Brusselse korrespondenten en 
\ erdraaien de waarheid. 

Het Vlaams Persagentschap 
houdt zich bezig met een objektie-
ve voorlichting van het buitenland. 

U kunt ons hierin helpen door 
kranten, weekbladen, uit het bui
tenland, waarin artikels aan de 
Vlaamse Beweging worden gewijd 
op te sturen. Wij zullen ze in de 
taal van het land - Nederlands, 
Frans, Engels, Duits of Spaans) be
antwoorden. 

Ons adres : V.P.A. Postbus 330, 
Antwer pen-I. 

VI. militant, 17 j . deftig, beleefd, 
zk t wei-k bij \ ' laamse werkg. omg. 
Antw. voorkeur bureel-verkoper. 
Schr. Postbus 7- Antw. 20. Machi
neschrift. 

Reizigers gevraagd voor de ver
koop van foto's, in gans het Vlaanj-
se land sektoren vrij. Telefoon 03-
333485. 

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

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

Zoek koper voor bromfiets Zün 
dapp Perfekte staat 3.000 fr. Schril 
ven naar Gust Geens, Trekkerstr 
18. Sint-Stevens-Woluwp. Bromfiett 
ook te bezichtigen op dit adres. 

Vlaams binnenhuis-architekt te 
Brussel, om overtuiging gebrood
roofd, zoekt passende betrekking 
Dringend schrijven redaktie blad 
onder numinerD-4Z 

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

Wie biedt werk ? 
Telefoon : 03-715181-

Antwerpen : ten huize Wetstraat 
103, tel. (0.3) 357284, maan- dins-
en donderdagen 17 - 18 uur 30. 

Van der Eist F. (volksvertegen
woordiger) : 

Brussel 12 : ten huize Beizegem-
straat 20, op afspraak te l (02) 
162833. 

Van Leemputten R. (volksverte
genwoordiger) : 

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

Wannijn J. (volksvertegenwoor
diger) : 

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

Wouters L. (volksvertegenwoordi
ger) : 

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

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

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

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

de spreekuren. 

Elaut L. (senator) ; 
Gent : ten huize St. Pietersnieuw-

straat 130, elke zaterdag 14 - 16 
luir. 

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

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

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

VI. bepr. jonggezel wenst kennistn. 
vr huw. met VI. Meisje of wed. van 
42 tot + 50 j . Brieven bureel blad 
onder letters D45. 

Chalet Zwitserland te huur 4 a 
7 pers. juni en sept. voordelig 
rechtstr. eigenaar. Alle inlicht, bu
reel blad D44. 

Jong leraarsgezin wonende o p 
100 m. van de zee te Raversijde-
Middelkerke, wenst, tegen vergoe
ding, gedurende de zomermaanden 
enkele kinderen tussen 4 en 11 jaan 
op te nemen. Voor inlichtingen ; 
t e l 059-729.40. 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
15.00 : Voor boer en tuinder — 
15.30 : Tienerklanken presenteert : 
Muziek voor jonge mensen — 
16.20 : Autorennen. Rechtstreekse 
reportage van een gedeelte van de 
races om de « Grote Prijs van Mo
naco » — 16.45 : De n in t s tone» 
(herli. van de 134e afl.) — 1710 : 
Team, team, team. De geschiedenis 
van een rugbyploeg — 17.25 : Auto
rennen (vervolg) — IS.s'ö : Klein, 
klein kleutertje — 18.55 : John en 
de kennisreizigers, avonturenfilm 
voor de jeugd — 19.55 : Weerbericht 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.15 : 
Sportweekend — 20.40 : Bernard 
Show. Variétéprogramma met Ber
nard Haller, Maria Vincent, Les 
GentVmen, Christine Lebail, OM-
vier Despax, de Swingle Singers en 
Jacqueline Dano — 21.20 : Praag op 
zaterdag en zondag, een documen
taire van Bruno Sefranka en Milos-
lav Harvan — 22.00 : Diapason. 
Vandaagq : Victor Legley — 22.30 i 
TV-nieuws. 

M A A N D A G 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 ï 
Zandmannetje — 19.05 : Teletaalles: 
Engels. 34e les : At the zoo — 
19.20 : Internationaal jeugdmaga-
zine — 19.30 : De Plintstones. 135o 
afl. : De zwijgende sijsjes — 19.55 : 
De Weerman — 20.00 : TV-nleuwB 
— 20.30 : Detective Story, toneelstuK 
van Sidney Kingsley — 22.05 : 
Zuidafrikaanse poëzie — 22.35 : TV-
nieuws 

D I N S D A G 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 s 
Zandmannetje — 19.05 : Filmmu
seum van de schaterlach. De auto
verkoper, filmkucht mét Monty 
Banks — 19.20 : Tienerklanken — 
19.55 • Hier spreekt men Nederlands 
— 19.59 : Weerbericht — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.25 : De Dick van 
Dyke-show. 11e afl. : Laura's klein» 
leugen — 20.50 ; Panorama — 
22.00 Gastprogramma. De socia
listische gedachte en actie — 2230 : 
TV-nieuws. 

W O E N S D A G 
17.00 : Tclevisum — 19.00 : Zand
mannetje — 19.05 : Die arme huid, 
filmschets — 19.15 : Concerto voor 
cello, animatiefilmpje — 19.25 : 
Voetbal. Rechtstreekse reportage van 
de wedstrijd Begië-Ierland. gespeeld 
te Luik — Tijdens de rust, om
streeks 20.15 : TV-nieuws — 21.15 : 
Speelfilm : Hiroshima, mon amour, 
drama van Alain Resnais, naar een 
scenario van Marguerite Duras. me t 
Emannuele Riva en Eiji Okada —» 
22.40 : TV-nieuws. 

D O N D E R D A G 
14.05 . Schooltelevisie — 19.00 ï 
Zandmannetje — 19.05 : De jongo 
ruiters Vierde episode : Bonny 
brengt redding — 19.20 : De avon
turen van Popeye — 19.27 ; In Sjo-
lochows dorp een filnn van do 
Zweedse Televisie, over de Russiscüo 
schrijver — 19.55 : Hier spreekt 
men Nederlands — 19 59 , Weerbe
richt - 20.00 TV-nieüws — 20.25 : 
Op de man af — 21.15 : Première
magazine — 22.05 : Penelope — 
22.35 ; TV-nieuws. 

Z A T E R D A G 
19.00 : Zandmannetje — 19.05 • 
Teletaalles : Engels Herh. van do 
34e les : At the zoo — 19 20 ; Tie
nerklanken - 19.45 : Zoeklicht —r 
19.55 : De Weerman — 20.00 : TV-
nieuws — 20.25 : Speelfilm ; Als Ut 
een miljoen had. komedie met sket
ches van Ernst Lubitsch, Norman 
Taurog en Sam Roberts, vertolkt 
door Gaiy Cooper, Charles Laugb-
ton, George Raft en W.C Fields — 
21.45 : TV-nieuws — 21.55 : Teil
hard de Chardin. 

V R I J D A G 
18..5'5 ; Zandmannetje — 19.00 : 
Luceat, katholiek-godsdienstige ui t
zending — 19 30 : Mare Sleen Safari. 
Een boottocht op de Nijl — 19.55 : 
Hier spreekt men Nederlands — 
19.59 : Weerbericht — 20.00 : TV-
nieuws — 20.30 : slechte tijd voor 
sergeanten. 12e afl. : Een dure veld
fles — 20.55 : Peter Nero. Optreden 
in het Theater Carré te Amsterdam 
van de Amerikaanse pianist, muzi
kaal ter zijde gestaan door zijn eigen 
combo en door het groot Cosmopolt-
tain-orkest o.l.v. Jos Cleber — 21.30: 
Echo — 22 00 : De man van U.N.C.. 
LE. 10e afl. : De conferentietafel — 
22.50 : T-Vnieuws. 

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

« De opgaande zon » door Herman Heijermans 
DOOR H E T GEZELSCHAP VAN D E 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHOUWBURG. 

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

Kaar ten voor deze voorste l l ing k u n n e n nog altijd bes te ld 
worden door overschr i jv ing op de pos t r eken ing n r 86.89.97 van 
Mevr. Wed. HAETS-VAN DEN DRIESSCHE, St. Mat theuss t raa t 
45, Borgerhout , of door r ech t s t r eekse bestel l ing, bij het a r r o n 
dissementeel secre ta r iaa t , of de sec re ta r i a ten der afdel ingen. 
De nummer ing der p laa tsen zal geschieden op m a a n d a g 23 mei, 
van '20 tot 22 uur 30, in « Pe t e r Benoi t ». 

PRIJZEN DER PLAATSEN : 
Stal les 200 fr. 
Fauteu i l Middenloge Middenbalcon 150 fr. 
Parke t 120 fr. 
P a r t e r r e + pa r t e r re loge 100 fr, 
Ie Zijbalcon -f- zijloge 75 fr. 
2e Middenbalcon - 2e Middenloge 50 fr. 
3e Middenloge 3e Middenbalcon 25 fr. 

HKRMAN HEUF.R.M.ANS (1864-1924) Is een Nederlands toneel- en 
roman.<hrijver Gmg in de journalistiek, leidde later een eigen toneel-
vereniiiiig. Hl) d. buteerde met naturalistische romans, maar maakte 
naam met ziin toneelwerk dat door de kracht van uitbeelding en de 
visie h. lil de ereplaats geeft onder de Nederlandse toneeJschrljvers van 
deze ê  uw. De meeste van zijn werken hekelen sociale misstanden. Zeer 
populair werden ook zijn humoristische schetsen gepubliceerd onder de 
pseudoniem Samuel Falkland. 
Htt toneelstuk « IX" Ocpaande Zon » behoort tot deze werken, die 
sociale misstanden van het begin dezer eeuw hekelen Het werk dateert 
van 19H. 
In dp hoofdrollen zal U Yvonne De Bruyne en Robert Marcel kunnen 
W8 «irü^ren. 
In l'w eigen beliuig raden wij aan. nog heden Uw plaatsen te bestellen 



WIJ 23 

Het Algemeen Bouwbedri j f KUNNEN n.v. 
1. WIJ B O U W E N OP UW GROND : 15 % V A N 
MODERN OF KLASSIEKE VILLA'S Groot of komfortabel ! 

Prijzen : « De Merel » 600.000 F. 

« De Dennen » 690.000 F. 

« Landrust » 750.000 F. 

« Markies » 900.000 F. 

2 . EXTRA VOOR A N T W E R P E N 
• 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. 

DE B O U W P R I J S VOLSTAAT. , 
Waar U ook wil! 

Kom vrijblijvend deze en andere plannen 

inl^ijker 1 ! 

— degelijke konstructie 

— volledig afgev/erkt 

— geen administratieve beslommeringen ! 

• Residentie « Middenstad » app. met 3 slaapk. 900.000 F.. 
B Verkaveling « Schemmersberg » 72 percelen vanaf 95.700 F. 
• « Patricia Residentie i> Destelbergen. App. 3 slaapk. 599.000 F. 
• Mooie villapercelen te Mariakerke Drongen ! 

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

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

G E N K 
MOLENSTRAAT 39 — Tel. 011/54442 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
DIT BLAD 
d i e n e n toeges tuurd a a n onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

S. De Lie. « Papenhoek ». Berendrecht TeL (03)73 66.59 
Ook de 
zoekert jes k u n n e n n a a r d i t ad re s gezonden worden. 

BECO 
brandsto[[en 

TEL : (03) 32.04.77 

32.02.10 

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

Op 11 juli 1966, gans 
Vlaanderen van de Noordzee 

tot de Maas. 

EEN LEEUW 
Aktie . 300.000 LEEUWEN 

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

Tel. : (03) 79.01.24. 

Zopas kwam van de pers, de brosjuur 

Van Verzetsstrijder 
tot heel-lSederlander en Flamingant 

met her inner ingen uit het verzet; 
vol re i sdokumenta t ie uit vier kont inenten 
en met een schri jnende aanklacht tegen onrecht 
en Vlamingendiskriminat ie . 

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

Te bestellen door storting van 40 fr of 3 gulden op postchekrekening 8784.58 

van de auteur : Jos De Freine, Diestersteenu^eg 36A, Sint Truiden, Limburg. 

25 PERCENT KORTING PER BESTELLING VAN TIEN EKSEMPLAREN. 

V E R Z E K E R I N G E N 
- L E V E N 
- A U 1 0 
- H U I S 
- I N B O E D E L 

VAN DER PAAL - VOORBRAECK EN C° 
Jan Van Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN. 
T E L E F O O N : 03/37.54.38 

j é MITSUBISHI ELECTRIC COR 

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

[Sra. rrr» .-^ r - 3 [] 

B IKJI ! 

=X-233U 

PORATION 

Cafe en Forellenvisserij 

MALPERTUVS 
W E L L E N ( L l i V l B U R G ) 

Open : alle zaterdagen, zon- en feestdagen 

vanaf 5 uu r 's morgens 

KARPER — ZEELT — SNOEK — FOREL 

Per lijn word t een halve kilo forel bijgezet in tegenwoordigheid van de 

visser en bij zijn aankomst . — Groothandel in forellen en goudvissen. 

W l M M A E S 

DIANALAAN. 10, BERCHEM • Antwerpen. • Te l . : (03) 39.69.34. 
— stelt ziijn kandidatuur bij alle Vlamingen in de 

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

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

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

- L E N I N G E N 

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

Jan Van Rijswl|ck!aan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38. 
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