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^-merkwaardige processies rond! 

KAPITULATIE 
De achtergrond van de stelling-neming: van de 

Belgische bisschoppen inzake het vraagstuli van de 
Leuvense Universiteit is de steun van kardinaal Suenens 
aan de Brusselse reaktionaire kringen, die de huidige 
regering Van den Boeynants als hun instrument 
beschouwen. In het verdere schema paste ook de 
Sinksenboorlschap van de kardinaal over Christendom 
en Burgerzin, die thans verdaagd werd omdat men te 
veel reakties in de Vlaamse kerken vreesde. Die aanspo
ring tot de beruchte burgerzin was andermaal bedoeld 
als een poging om, met de steun van het kerkgezag, de 
135-jarige slaafse onderworpenheid van de Vlaamse 
massa te bestendigen. Het is immers een feit dat, zo 
het juist is dat de Vlaamse katolieken de meerderheid 
geleverd hebben van strijders voor de Vlaamse ontvoog
ding, het even juist is dat de Belgische bisschoppen 
tot nog- toe een der voornaamste hinderpalen geweest 
zijn om de Vlaamse ontvoogdingstrijd tot een goed 
einde te brengen. 

Altijd weer heeft de Belgische kerk met haar macht 
over de eenvoudige Vlaamse gelovige aan de zijde van 
de franstalige kolonisators gestaan. De katolieke scholen 
bleven het langst verfranst, te Brussel heeft de 
katolieke overheid machtig bijgedragen tot de verfran-
sing, in de Brusselse randgemeenten zijn de kerken 
de eerste plaatsen waar het Frans semi-officieel aan 
bod kwam Om het Kerkfrans aan de kust, te Antwerpen 
en te Gent maar te vergeten. Degenen die menen dat 
kardinaal Suenens vlug de vlag zal strijken, zullen 
zich hoogstwaarschijnlijk vergissen. De Brusselse 
reaktie — de kringen waarin de kardinaal meestal 
verkeert — zullen het Belgisch kerkelijk instrument, 
dat hen al zoveel diensten bewees, niet zo vlug lossen. 
En de achtereenvolgende kardinalen waren steeds in de 
eerste plaats gesteld op hun goede betrekkingen met 
de Brusselse leidende kringen, die ook de Belgische 
leidende kringen zijn. 

De financiële faktor voor Leuven zelf kan die houding: 
immers niet verklaren. Hij legt immers, objektief 
gezien, nog weinig gewicht in de schaal. Voor kardinaal 
Mercier en voor kardinaaj Van Roey kon dit nog een 
belangrijke faktor zijn Toen kwam nog een groot 
gedeelte van het geld uit franstalige priveekringen. 
Thans zal dit van de 5 t.h., die niet van de staat komen, 
nog ten hoogste 3 t.h zijn. Wie beweert dat dit niet 
de moeite waard is voor de Itardlnaal om. na het verlies 
van het grootste deel van de arbeiders, thans nog het 
risiko te lopen de bloem van de intellektuele jeugd voor 
de Kerk zien verloren te gaan. miskent juist die 
Brusselse faktor. De kardinaal leeft geestelijk helemaal 
in de Brusselse kringen, waar men voor de Vlaamse 
provincialisten niets dan misprijzen voelt. De elite voor 
hen zijn de Brusselse franstalige papegaaien, die leven 
en streven in hun ghetto van taalracistische eigenwaan. 
Voor wie overigens geregeld « La libre Belgique » leest, 
•was de stellingneming van de bisschoppen geen ver
rassing. Zelfs de termen waren dezelfde in de weken 
die de verordening van de bisschoppen vooraf gingen, 
met inbegrip van de stelling dat die snotneuzen van 

(lees verder op blz. 3 in kader) 
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LEUVEN 

Ik ben lid en bestuurslid ^an 
^ele \erenigingen , daardoor 
kom ik haast dagelijks in kontakt 
met priesters en kloosterlingen. 
Als Ü wist hoe in die kringen 
wordt gereageerd tegen het dik-
tatonaal optieden \an de bis
schoppen, dan zou U uw oren 
niet kunnen gelo\en 

Velen \ragen zich af of we 
terugkeren naar de nuddeleeu-
\\en toen het \olstond de /lelen 
te beheersen om ook de rest \an 
de menselijke handelingen te 
kontioleren De gemiiterde He 
ren kijken achter zich niet naar 
het heden en nog \eel minder 
naar de toekomst 

De Vlamingen /ijn reeds 136 
jaar tweederan-^sburgeis, nog al-
tiid zijn wi| ^ ragende partij De 
ekstremiiten /iin niet de Vla
mingen, die enkel hun rechten 
^ ragen, maar w el Brussel, dat 
stelselmatig weigert deze rech
ten te ge^en. 

G D , Hasselt. 

H. HARTKOLLEGE 

Het VSHKG (Vlaamse studen
ten \an Heilig - Hartkollege te 
danshoren) stelt %ast dit, niet 
tegenstaande de sohdaiiteits%er-
klaring \an de leraren met de 
Leinense studenten in het kol
lege zelf door het bestuur een 
dl uk woidt uitgeoefend op de 
Vlaamse afdeling 

7ii klaagt aan dat de Vlamin 
gen sinds gera'me ti|d minder 
w aTr<hge en slee ht\ ei luchte klas
lokalen moeten betrekken om 
pHats te I uimen \oor de Waalse 
afdeling die ieder jaar aangroeit 

Het bestuur \an dit kollege 
•\ ei biedt de studenten /ich soli
dair te \ ei klaren met Leu\en 
door het dragen \an louwband 
jes Te Leu\en weiden alle 
Vlaamse studenten \ nagelaten 
maar op het bisschoppelijk kol 
lege weid op 24 mei een student 
uit het kollege gewe/en omdat 
hi| had deelgenomen aan de pro-
testaktie in de Mechelse kate 
dl aal Tegen deze uitsluiting 
tekent het VSHKG zeer sterk 
^ er/et aan maar is er zith \an 
bewust dat het alleen niets kan 
aanxnngen Het hoopt op solida 
riteit en diukking \an de ter 
zake be\oegde instanties 

V S H K G. 

DE BISSCHOPPEN 

De stuid tegen hunne Fxcel 
lenties de Bisschoppen moet aka 
demisch ge\oerd wolden, met 
eeibied \ooi bun titelatuur enz ' 
\ \ i l \echten tegen grote heren 
maar laat ons bewii/en dat wij 
hier de heren /ijn die weten boe 
men e\entucle geestcliike lepro 
zen behandelt met een afschu 
welijke eerbied 

De leakties ^an sommigen ziin 
jammer Als \o!wassen katoliek 
zonden zij moeten weten - dat 
heeft Kardinaal Suenens zelf ge
zegd (het IS alti|d gemakkehik 
als ge uw argumenten bij de 
tegenpaitij kunt \inden) - dat 
WIJ de Keik zijn en al hun Hoog-
waardigheden slechts « uit het 
\olk gekozen dienaien om hun 
kudde de graticn des Heien mede 
te delen » (\rij naar Sint Pau-
lus, die ook een bisschop was). 
Het heeft geen /in en heeft het 
nooit gehad - met bet \uile water 
waarin Bruggenliouwers tussen 
God en de mensen soms eens hun 
Pilatushanden wassen meteen 
het lezus kind w eg te gieten 
Zelfs al heeft de kristen Vlaming 
nooit de bisschoppen gehad die 
hij \ ei diende dan heeft onze 
Kerk nog \oldocnde geestelijken 
genroduceerd die het ons moge-
li|k maken in Ki istus te blij\en 
gelo\en Vergehik een man als 
Pater Sti acke met een kreatuur 
als de Kaïdinaal Mgr Desmedt 
met piiesters als de oude Calle-
waert, een Geeraid\n en een 
Verschae\e Mgr Tulius Diem 
(hoe diep zijt gij ge\allen luc i 
fer*?) met een Pater Vanopden-
bosch s I ' 

Ik ben geen pater en wil hen 
ook het jjreken o\erlaten maar 
er zijn nog \ee] te \eel VI imin-
gen, ook bi| onze intellektuelen, 
die het kristen erfdeel o^e^boord 
willen gooien omwille \an enke
le gepurperde schapen die lijden 
aan anti Vlaams schurft Zi| 
hebben e\en\eel nood aan de 
ga\en \ in de H Geest als on/e 
\er!oren gelopen herders die 
- in spe contra sjiem - moeten 
bli | \en eeibiedigen omwille \an 
de schat die zij diagen in bro/e 
\ i t en » (en of ze bi oos zijn ') 
Het IS nog altiid zo dat onze «pe 
tits Mcaires», de le/uieten en de 
Dominikanen de Kerk in Vli in 
deren moeten redden en bidden 
« Van Uw bisschoppen, \erIos 
ons Heer en wadit er niet te 
lang meer mee ' » ' 

^̂  P , Kleef 

ANTI-KLERIKAAL 

Tegenover deze kerk van de 
haat, ZOTIS WIJ ze hebben leren 
kennen kunnen wi| slechts een 
houding aannemen laat ons 
katolieke Vlamingen, katoliek 
blii\en, maar tc\ ens antikien 
kaal Verder kunnen wij de raad 
\olgen die een Vlaamse pater me 
gaf « geef niets meer \oor I en 
^en en andere kerkelijke instel 
lingen s> Dit is wat wii doen 
moeten als katolieken de KIen 
kale b i l t tegen()\er ons \oI!e(lig 
negeren 

D M , Schilde 

GEEN STEUN MEER 

Inge\olge de autoiitaire beslis 
sing der Bisschoppen m/ake 
splitsing der t'nixeisiteit en de 
daarop^olgende gebeurtenissen 
/ie ik me \erpliclit zowel in/ake 
Kerkenbouw als St Pieterspen-

VLAAMSE 

TOERISTENBOND 
Uw \akantie is meei waard dan « zo maar NCitrekken > ' 

l w \akantie moet op alle punten af zijn ze moet \lot en in de 
beste \ oorwaarden \ ei lopen en u wilt \rolijke, ontspannen 
mensen om u heen 

Bespieek dan nu uw plaats \oor etn \an de laliijke groeps 
rei/en \ an de VL\AMSE 1 OriHSIUNBOND 
per \liegtuig, trein, autocar of boot ' 

Alle inlichtingen het V T B sekretanaat, St Jakobsmarkt 4,5 te 
Antwei-pen (tel. 3109 95), de V I B kantoren of de \eitegen 
digers. 

ning en omhalingen in de kei k 
A an af heden geen steun meei te 
\erlenen en dit /olang een he-
^redlgende oplossing uit bliift 

Als goede kusten \alt die be
slissing me /waai maai ik heb 
in mijn lange le\en (78 ja u ) al 
te %eel meegemaakt in/ake bis-
sthoppeliike \ e ik ln ingen beslis
singen en autoritaiie uitspiaken 
die achteraf werden ingehaald of 
onhoudbaar bleken dat ik nog 
zou kunnen anders handelen 

F R , St Laui eins 

IMBECIELEN 

Bij het bezoek \an Kard Sue
nens aan de kerk in de Paloke-
straat te Molenbeek op 19 mei, 
hoorde ik een piiester, nameliik 
priester Bailleux \an het Insti-
tut Notre Dame, te Andeilecht, 
in het publiek \erklaien 
« Voila les etudiants Flamands, 
ce sont tous des imbeciles » 

Aan deze gezalfde des Hei en 
70U ik een paar \ragen willen 
stellen 

Vond hi| het norma il dat een 
Vlaamse tegenbefoger hem be 
schei rade tegen de woede der 
studenten na een /o hateliike uit
lating f Indien hij dooi /i |n pi o-
%okatie toch een pak slaag /ou 
gekregen hebhen (wat hi| /eUer 
niet gestolen had) dan had lui de 
gelegenheid gege^en aan de Mo-

lenbeekse politie, om enkele stu
denten meei aan te houden, / o u 
hij dan /o eeili|k geweest zijn 
te \eiklaien, dat hii de ophitsei 
was die de moeilijkheden uit
lokte '> Is dat de geest die waait 
in het Institut Notie Dame na 
het ( oncilie "? 

LEUVEN 

W i\ \ ei moeden dit de insi^ii i-
tie \()<)r de/e beslissing met 
komt \ m de H Geest maar \an 
zeci weieldse machten die heel 
andei e dan geestelijke belangen 
op liet oog hebben en waai aan de 
Keik, door de eeuwen heen, zich 
altijd te ^eel heeft ^e^bonden, 
misschien wel ten \oordele \an 
haai « pati imonium » maar heel 
/ekei ten nadele \an haai god 
deiiike opdi acht 

In de ^OIlge eeuw reeds weid 
een gioot gedeelte ^an on/e ii-
beidersbe\olking ^ an de Kerk 
\er \ reemd door die weinig e\ in 
geilst he houding \!s ons \olk 
nog in grote meeideiheid kato
liek is geble\en, dan is dat /eker 
niet te danken aan onze bis
schoppen maar aan on/e lageie 
geesteliikheid, de zo zeei ge
smade « petits Mcaiies » 

Als o^ertulgd katoliek en als 
oud student \an de K I I kan ik 
enkel beti eui en di t er nog meer 
^lamlngen buiten de Kerk ge-
j lagd worden door een middel
eeuwse mentaliteit 

L D , Moitsel. 

der gegaan aan Lo\anium Kongo. 
Het Verbond laakt de autokia-

tische halsstariigheid \an het 
bisschoppelijk bestel en steunt 
de stakende studenten te Leu\en 
in luin kamp \oor recht tegen 
machtsmisbi uik. 

V V \. 

MIJN KERKGELD 

V.Vi. 

Het Verbond der Vlaamse ^ca-
demid loept alle ^ lamingen op 
tot de stnid \oor uitsluitend 
nedei landstalig hoger onderwijs 
in \ laandei en en ^ooi \estiging 
\an een Lo^anium VI landtien 
naast een Lo^anlum-Wallonië, 
elk in /i |n kultuui sfeer De Leu-
\ense uni\ersiteit is niet ten on-

Wat de bisschoppelijke ^ei ki l 
ling \an 1906 beti ett heiinnei ik 
mi| nog /o goed hoe mi in \ iome 
oude \adei nog lange laren daai-
na geloofde dat de bisschop \an 
Luik \oor de handtekening \,MI 
de/e \ ei klaring dooi zijn secie-
taris na een \erraoeiende dng-
taak \erschalkt werd De hui
dige geneiatie laat zich zo naïef 
niet meer door die fabelties 
beetnemen ' Alleen het klein 
« glut » moet \oor een onbe
dacht woord of een handteke
ning ^ooI eeuwig boeten De 
gioten woiden niet ter ^e^ant-
woording geioepen en moeten 
dus niet lioeten -sooi een o^erl|ld 
woord of ^oor een daad die /ij 
later c^nlsch, soms /elf als \e r -
keeid bestempelen, ^nder/ijds 
worden ze alleen dan « \er -
schalkt » als het expeiiment niet 
IS uitge\ allen zoals bet door hen 
\ ei wacht werd O du ina come-
dia ' 

Ik ^oeg hieibij 2)0 fr zipide 
mi|n keikgeld \oor een jaar Ik 
hoop dat de bisschoppen mij niet 
zullen ^erjilichten mi|n zondags
mis te \eizuimen, en zal zolang 
kosteloos ^an « hun » stoel ge-
biuik maken Geen dank soor de 
gift beschouw het als een ca
deau \anwege de bisschoppen 
aan de Volksunie 

J L , Bi ussel. 

De redaktie draagt geen verant-
v\oordclijkheid voor de inhoud der 
gcpiibliceeide Lzpisbiie\en Ze be
houdt zich het recht vin keu/e 
en inkoTting \oor 0 \er de lezers-
rubiiek worjt geen bnelwisseling 
ge\oerd 

van de redaktie 

Brnss©!, 2 Juni 1966. 

Betr.J «igen pers-eigen macnt. 

Het i s nut t ig «n nodig, zich nog even de reak-
t i e s van de Vlaamse dagbladpers de dag na de 
bekendmaking van het bisschoppelijk mandement 
over Leuven voor de geest te halen. Over de 
bladen van B.S.P.- en P.V.V.-strekking kunnen 
we kort 2ijn : ze reageerden doodeenvoudig n i e t . 
Anders was het gesteld met de katolieke kran
t en . "De Nieuwe Gids" en "De Gazet van Ant'ver-
peri*waren ontgoochelend-plat in hun pogingen om 
de bissehoppelijke verklaring goed te praten ; 
hun houding wordt wellicht duidelijker wanneer 
«en beseft dat twee profs u i t Leuven - die dus 
b i j verordening verzocht werden om braaf t e 
zijn - er de pen voerden. "Het Volk" was u i t e r s t 
mager en herpakte zich slechts l a t e r , onder drvk 
van de protestaktie over heel Vlaanderen. "Het 
Belang van Limburg" deed het nog slechter en be
gon alvast met de verordening flink in de wie
rook te zet ten. Enige uitzondering in gans de 
krantenbijt : "De Standaard". 
Een i>over bilan J Een bilan dat trouwens weinig 
goeds voorspelt voor de maanden van s t r i jd cm 
Leuven, die thans op komst z i jn . 
Bt i s werkelijk maar één middel om de publieke 
opinie regelmatig in Vlaams-nationale zin te be
ïnvloeden i ons blad. In de mate dat ons abonne
mentenaantal s t i j g t , s t i j g t ook de Vlaams-nati-
onale invloed en macht. Besluit j a l le hens aan 
dek voor de voortgezette abonnementenslag I 

{JM 
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• Lijn en tekening in de fronten. 

leuven 
en de "grote" 
partijen 

(l.\.o.) El koniL lijn en tekening in de 
jsaak. 

Zo is bet in de loop der vocwrbije dagen 
duidelijker geworden, waar «^ens de 
grenslijn, van de meningen lag in het kol
lege der Belgische bisschoppen. De bisschop 
van Brugge, Mgr. De Smedt, zou een warm 
voorstander van de spKtsing geweest rijn. 
Hij werd gesteund door Mgr. Van Pete-
ghem \(aii Gent, een brave en eenvoudige 
herder van wie gefluisterd wordt dat hij 
op voorhand niet een» wist, in welke stren
ge obskurantentoon de verordening opge-
steki werd. Deze twee Vlamingen kregen de 
steun van Mgr. Himmer van Doornik, een 
sociaalvoelend en vooruitstrevend man. 
IVlgr. Van Zuylen zou getwijfeld hebben, 
een tweeslachtigheid die wellicht de afglans 
is van rijn tweeslachtig \laams-WaaIs bis
dom. Dat maakt dus drie en half op de ze-
\en. De andeie helft, met de kardinaal als 
doorslaggevende factor en de bisschop van 
Namen ak rijn ijveiigste sekundant, heb
ben het met klank gehaald. Bij die andere 
helft zou ook Mgr. Daem geweest rijn, die 
tl o uwens onlangs nog aan een groep gelo-
\igen die een « audiëntie hadden aange-
viaagd (ook post-concilaiie bisschoppen 
wonen in « paleizen » waarin zij i audiën
ties » verlenen) bevestigde, dat de bisschop
pelijke verordening onherroepelijk was en 
zou uitgevoerd woiden 

Lijn en tekening eveneens in de houding 
dci politieke partijen. Bij monde van haar 
\oorzitter heeft de P.V.V. — voor zover 
dat nog nodig was — stelling genomen 
voor de verordening. In « Volfcsgazet > 
schreef Jos Van Eynde gnuivend een be-
sfharaend artikel, dat de bevestiging is van 
het 6eit dat de Vlaamse socialisten de uni
taire kant gekozen hebben en hoogstens 
wat spekuleien op anti-klerikale afval bij 
de Vlaamse intellektuelen. In de CV.P. : 
eenheidsfiont van alle unitairen die hun 
duivel ontbonden hebben. En nauwelijks 
verdoken kapitulatie van de Vlaamse vleu
gel, die het wetsvoorstel Verroken liet ver
wijzen naar een nog niet bestaande kom-
misMe waar het a\ex een paar jaar niets 
méér zal zijn dan een der .joveel stukken 
uit het dossier. De elektorale lekenaartjes 
van de Vlaamse CV F. hebben uitgekiend, 
dat er inmiddels wellicht verkiezingen ko
men en dat het mirakuleuze wetsvoorstel 
Verroken dan dienst kan doen als vliegen-
vanger. 

Blijft het brede Vlaamse front van alle 
\'laamse verenigingen, blijft de bedieiging 
van de Volksimie, blijft de spontane ver-
ontv\aardiging in brede Vlaamse volksla
gen. bli)ft vooral en in de eerste plaats het 
studeutenfront Het uoidt een strijd die 
langer zal duren dan een paar weken en 
waann et volgend akademistli jaar te Leu
ven een grote ïe t zal sptlcn 

Tenslotte waren de dag na de verorde
ning de krachlverhoudingen grosso modo 
de/elfde en is het sludentenveizet toen de 
beslissende factor geweest om de Vlaamse 
opinie te mobilizeicn. 

• De bei'iolnis, m de Kamer. 

een toetssteen 
voor de 
Vlaamse c.v.p. 

(m coppieteis) Leei/aam iiit.;iview met 
Jan Verroken in de « Gariet van ontwer
pen » op de vooiavond van Pinksteren. 
Mipi wetsvoorstel wordt wei. zegt jan 
maai d'r is geen haast bi) 

Alles moet toch ten beide komen in 1%8, 

als de financiële aspecten van de universi
taire expansie moeten herrien worden. 

Van het wetsv^oistel nu, onmiddellijk, 
een geducht wapen iruiken in de strijd om 
Ylaams-Brabant, da^r komt niks van ! 

Ten andere, de C.V.P. volgt niet, want 
de Vlaams-Waalse pioblematiek moet 2 
jaar in de koelkast blijven. En er konu 
toch ook nog de Commissie Vranckx... 

Volgende week echter kan de Vlaamse 
C.V.P., achter de banier van Jan, iets doen 
om de K.U.L. te dwingen tot een volledige 
splitsing en verlening van autonomie aan 
een Nederlandse imiversiteit : de ki edicten 
weigeren in de begroting 1966 ! Want al
leen eea gesplitste boekhouding Iaat de 
Vlamingen toe te kontroleren, wat de 
R.U.L. zoal doet met 's lands penningen : 
een toelage van L206.343.0OO fr. ! (en dit 
nog zonder de toelagen van de A.S.L.K. 
voor de bouwleningen...). Zo maar event
jes een dik half miljard méér dan in 1965. 

Niet goedkeuren. Jan, in afwachting van 
de « bespreking » en... de « goedkeuring > 
van uw wetsvoorstel. 

• Bij het gmf van Mgr. Eekkers. 

levende dode en 
dode levenden 

(w. luytcn) De reeks betogingen is onover-
ziclitelijk geworden. Tussen de vele is er 
één onopgemerkt gebleven, misschien wel 
een van de simpatiekste. 

De propaganda was zeei / beperkt ge
voerd : op enkele dagen van man tot man. 
Een komilee met mensen als pater Wil-
dieis, pater De Witte van Tongeiio, Louis 
Mecit, Paid Daels e.a. had het initiatief 
genomen, een Vlaamse bedetocht te oiga-
niseren naar St. Oedcniode, het Noord-
Barabantse dorp waar Mgr. Bekkeis geboren 
en begiaven weid. 

Het is maar sinds kou dat deze bisschop
van-de-liefde ook in Vlaanderen bekend 
heid verwierf. De liefde is eenvoudige zij 
zoekt geen krantenpubliciteit Maar waai 
zij konsekwent beleefd wordt, is zij nog 
steeds zo ongewoon dac het gaat opvallen. 

Wat wij gelezen hadden — dat de eeiste 
twee dagen na de begiafenis van Mgr. Bek 
kers reeds 45.000 mensen even aan rijn 
graf kwamen vertoeven — hebben wij die 
tweede Sinksendag met eigen ogen kiiuneii 
vaststellen. 

Voor wie het niet ge/ien heeft, is het 
ongeloofwaardig. 

Van aan de kerkliotpooit tot aan het 
graf schoven wij met de Vlaamse delegatie 
aan, voetje voor voetje; twintig minuten 
hadden we nodig om de 150 meter tot aan 
het graf af te leggen. Eenvoudig graf, be
graven onder de eenvoudige bloemtuiltjes 
V an vele eenvoudigen. 

Zij die het dichtst bij het hart van Kris-
tus stonden, en voor wie Mgr. Bekkeis he
lemaal openstond. 

De Vlaamse krans met het opschrift «Ook 
\'laandeien eert bisschop Bekkers » maak
te wel indruk. Veel Nederlanders wisten, 
waai het schoentje wrong. 

« In Leuven krijgen jullie van je bis
schoppen op de kop, niet ? »,begon een 
Nedeilander het gesprek. « De man die 
hier ligt, hield zijn handen van de poli
tiek », zei een andere. 

Het deed ons dionien : « geef ons bis
schoppen om te beminnen ». Aangevuld 
met onze spontane bedenking : « en een \a-
deiland om te beminnen ». toen we op 
onze tocht door Eindhoven en Turnhout 
weer eens konden vaststellen wat de poli
tiek van het ene gemaakt heeft, en hoe de 
Belgische unitaiie politiek hei andcie heeft 
laten stagneren. 

Toen we het kcikhol veiheten. viel ons 
oog op een beeld vjn de profeet Daniel 
(stijl 19de eeuw) met een ingcgrihe tekst. 

« Mijn God heeft zijn engel gezonden, 
die den muil der leeuwen heeft toegeslo
ten » (Daniel VI 23). « Bij ons heet die 
engel gendarm ». zegde een spuiter Daar 
moesten we aan denken als we, teiug in 
[ielgic. over de radio vernamen dat voor 
de zoveelste maal die dag een bisschop ge 
éscoiteeid was gewouien door de gendar
merie van Van der Pooiten, de unitaire 
l'.V V -er Ik weet niet of het ook een bij
belwoord is : « Hij Leefde pas toen hij ge

storven was; zij waren dood toen rij in le
ven waren ». Het zou er in elk geval een 
kunnen zijn. 

Lang geleden schreef priester Poppe aan 
zijn bisschop dat de Kerk moest ophouden 
met zich legen de Vlaamse beweging te ke
ren, met jonge mensen te straffen om
wille van hun vlaamsgerindheid. 

« Vlaanderen dat voelen zij », schieef 
Poppe en voegde er aan toe : « Die liefde 
voor Vlaanderen vatten zij nog steeds sa
men in het A.V.V.-V.Y.K. Een anti-hou
ding ÔH kimnen mcebiengen dat het 
tweede deel zou wegvallen ». 

De vQorspeüing van de eenvoudige 
priester met de grote intuïüe van de lief
de, schijnt in brede kring lond zich te 
grijpen. 

Het lijdt lot abeiraties als van de dwaas, 
die een voetzoeker deed ontploffen in Sint 
Romboutskerk. Maar het komt bij velen 
voor als een reaktie op het blijkbaar biu-
taal afwijzen van de veizuchting « geef 
ons een v-adeiland om te beminnen ». met 
voor de kalolieken « .. samen met Vlaamse 
herders >. Zo werd reeds gevraagd in de 
tijd van Poppe, toen het nog te vioeg was. 
Is het nu no" te vroesj? 

Zeven dagen in een Belgische cel. | 

over Vietnam 
en de miswijn 
van de politie 

(jan caudron) Maandag 16 mei : de bi»» 
schoppelijke verordening is al enkele uren 
oud en sinds gisternamiddag is heel Leu
ven in gisting. Tegen de avond aan bezoek 
ik dokter X r einde van de dagtaak, waar
na ik even atmos-feer ga snuiven in « Cris-
tal » aan de Parijsstraat — vertrouwd adre» 
vanuit de studententijd nog niet zo lang 
geleden. Over de stemming hoef ik wel 
niets te vertellen; de lucht was gewoonweg 

(Vervo^ op blz. 4) 

DE KAPITULATIE 
(vervolg van blz. 1) s tudenten m a a r t e zwijgen hadden en anders door
gezonden dienden te worden. 

Een typisch a rgument is de fameuze internat ionale « ui ts t ral ing » van 
Leuven, die overigens voor een groot deel m a a r in de eigen ziekelijke 
verbeelding van de franstaligen bestaat . Over de grond ervan wensen 
we t rouwens niet te diskuteren. Eens op Waalse bodem gevestigd, mag 
voor ons de Franstalige katolieke universitei t u i ts t ra len zoveel ze wil. 
In Neder land s t ra len de ui ts lui tend neder landstalige miiversiteiten ook 
uit en als we de vergelijking maken tussen h e t gemiddeld kul tuurpei l 
van d e Neder lander en van de Vlaming, dan valt dit helemaal in ons 
nadeel uit. De ui ts tral ing van Leuven-Frans en van Brussel-Frans heeft 
dus Vlaanderen geestelijk alleen m a a r achterui t gehouden en het wordt 
hoog tijd dat een ui ts lui tend Leuven-Nederlands er komt, naast een wer
kelijk tweetalig Brussel. De navelaanbidders van de Franse ku i tuur heb
ben in Vlaanderen 135 j aa r een enorme fcultuurschade aangericht . 

En als de katol ieke Waalse universiteit de n a a m Leuven wil houden, 
kan ons dat niet schelen. In de Verenigde Sta ten en in andere landen 
liggen de onderscheiden campussen van éénzelfde universiteit soms 100 
k m en meer ui teen. Dat kan hier dus ook. Overigens heet te de katolieke 
universitei t in Kongo ook Lovanium. Ze hing ook af van het beheer van 
Leuven. E n de afstand was toen niet enkele tientallen, m a a r duizenden 
ki lometers . Dat men ons het gehuichel ter zake dus bespare . 

Een kostelijke faktor is het feit dat de Brusselse taairacisten de een
voudige volkse leuze « Walen bui ten » » verdraa ien tot het gelijkwaardige 
van de slogan « Juden heraus ». Het is ju is t da t « franstalige kolonisators 
bui ten » of « franstalige colons bui ten » een be tere leuze ware, al kl inkt 
ze niet zo goed en is ze niet zo beknopt . Vlaanderen heeft geen bezwaar 
tegen vreemdelingen of tegen Walen, die zich in Vlaanderen vestigen en 
zich aanpassen aan ons volksleven en aan onze taal, m a a r wel tegen een 
franstalig Herrenvolk dat onze bodem wil roven en ons een vreemde 
overheersers taai wil opdringen. Willen de franstaligen de zaken juis t 
zien, dan moeten ze terugdenken aan Algerië, waa r men de Franse kolo
nisat ie ook moe was en de kolonisators eveneens buiten wierp. 

Onder tussen hebben de Belgische uni tar is t i sche part i jen gesproken. 
Het « Volksbelang » van de Vlaamse P.V.V., da t de splitsing van Leuven 
s teunde , heeft een mokers lag gekregen van P.V.V.-voorzitter Vanauden-
hove. « Links », dat eveneens voor de splitsing opkwam, krijgt een zware 
mep van B.S.P.-ondervoorzitter Van Eynde. 

He t moet de vlaamsgezinde P.V.V.-ers van «Volksbe lang» en de 
Vlaamse B.S.P.-ers van « Links » thans wel duideli jk zijn, dat i jveren 
voor P.V.V. en B.S.P. i jveren is tegen de splitsing. 

I n de C.V.P. is h e t ' a n d e r s . Daar zijn de viaamsgezinden onder de Vla
mingen in de meerderheid . Daar diende men er wat anders op te vinden 
en m e n vond een begrafenis eerste klas : het wetbvoorstel Verroken twee 
j a a r bevriezen. Onder tussen kan Leuven en Vlaams-Brabant in flink tem
po verder verfranst worden en kan men te Leuven de franstalige afdeling 
nog verder u i tbouwen om binnen twee j aa r weer met het voldongen feit 
uit te pakken. Het is werkelijk grof. 

De kapitulat ie van Verroken en de Vlaamse C.V.P. is eens te meer 
beschamend. Het wetsvoorstel gaat naar een kommissie , die nog moet 
opgericht worden, in plaats van naar de gewone kommissie van Natio
nale Opvoeding ! De Vlaamse C V J . is de s te rks te groep in de regering. 
Zij levert prakt isch de helft van de s temmen voor de regering in Kamer 
en Senaat Kan zij eens nooit iets eisen van haar regering 1 Zij zou het 
kunnen, zo ze het zou willen ! Maar die wil is er niet. He t vraagstuk stel
len, zoals sommige vrijzinnigen, dat het katoliek onderwijs meer zou be
voordeeld worden, is de zaak verkeerd stellen. Men kan Leuven pracht ig 
koppelen aan Brussel waar de splitsing er ook moet komen en de Ne
der landse at deling volledig, volwaardig en vlug dient uitgebouwd. 

De stri jd van de VamJngen om de Walen een universiteit op eigen bo
dem als geschenk te geven, zal geruime tijd duren door het ellendig 
gedrag van de Vlaamse B.S.P -ers en P V.V.-ers en door de zoveelste ka
pitulat ie van de Vlaamse C.V.P 

Zoals altijd zal de basis, de gewone Vlaamse volksmens, het moeten 
doen omdat de Vlaamse top in de kleurpart i jen hopeloos faalt. 

De enige t roost die we hebben is dat, eens die basis Vlaamsbewust 
geworden en Vlaams van wil, alle hinderpalen zullen overspoeld worden. 
Om\ er en erover ! 

Wim Jorissen. 
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'(Vervolg van biz. 3)' 
dik. van opstandigheid. Laat op de a^ond 
•alt een vluchtende student « Cristal » bin
nen, met op zijn hielen twee pandoeren. 
Met veel fatsoen en zonder enig geweld 
worden de politie-agenten aan de deur ge
drumd, waarna ze zonder meer het veld 
ruimen. In < Cristal », waar alles nog her
innert aan die andere inval met het fatale 
gevolg, nemen de studenten hoegenaamd 
geen brutaliteit. 

Een paar uur later : in oekumenische 
geest zitten we aan de Mechelsestraat in 
een « walekot » met een aantal Walen een 
diskussie te voeren. Alles kalmpjes-aan : 
jonge mensen ondereen die gemakkelijker 
dialogeren dan bisschoppen met leken. Een 
ituk na middernaclat valt de politie bin
nen en ontruimt de gelagzaal. Buiten op 
de stoep beland ik tussen een woud witte 
helmen en voor ik goed besef wat er ge-

.beurt, hoor ik : « dat is den-die die u in de 
Cristal geslagen heeft ». De hele meute zit 
me op slag op de nek : drie dagen later zal 
ik nog hinkend op de gevangeniswandeling 
lopen, terwijl ik dagenlang mijn werk heb 
met het betten van talloze builen en het 
masseren van een eerst purperen (natuur
lijk !) en dan groene neuswortcl. 

Op het poliliebureel zitten al een paar 
opgeleide studenten; tot mijn niet geringe 
verbazing is een van hen een dominikaan, 
kompleet in wit-zwarte pij. Voor de rest 
van de nacht worden we op een stoeltje 
geduwd, een aardig folterdingetje dat lek
ker snijdt. De pater blijkt niet best tegen 
dergelijke Belgische modelbehandeling be
stand te zijn en wordt onpasselijk; zijn 
maandags menu moet er uit, waarbij stich
tend kommentaar gegeven wordt door het 
vijftal aanwezige pandoeren. Geestigste op
merking terzake : « En dat moet straks zijn 
mis gaan doen ! Wijn hebben we hier niet, 
zulle, maar een fles Fanta moogt ge er altijd 
voor bezigen !•. Ik herinner me vaagweg 
dat in de repressictijd het verblijf bij de 
lange arm der wet « wederopvoeding » 
werd genoemd. Inderdaad ! 

Babbeltje met de kommissaiis. Wachten. 
Babbeltje met de kommissaris. Telefoon 
van de prokureur : aanhouding blijft ge
handhaafd. Kommentaar van een flik : « ze 
moesten hem g.v.d. zes maand in Vietnam 
steken ». De kans om de Westerse bescha
ving in de rimboe te gaan verdedigen wordf 
me echter niet geboden : in de boeven-
wagen gaat het naar het justitiepaleis. Een 
paar ochtendwandelaars kijken verbaasd op 
als ze ons — rij boeven met handboeien 
aan — voorbij zien gaan. Weer wachten, 
uren lang. Onderzoeksrechter. En dan naar 
de kleine gevangenis. 

Een week lang gevangenis, afgewisseld 
met zitting van de raadskamer, waarheen 
we eens te meer gehandboeid worden ge
bracht. Over de gevangenis — objektief! 
— weinig of geen klachten. Bij het perso
neel heel wat jongens die me in het ge
niep komen verzekeren dat ze ook voor 
€ Leuven Vlaams 5> zijn. Eén cipier heeft 
gehoord dat ik in het Leu^ens sportkot 
studeerde en komt me verzoeken om een 
remedie tegen een zere rug. Maar ikzelf zit 
met een murwgeslagen zere rug 's morgens 
op het plastiekemmertje in de hoek \an de 
cel. 

Na zeven dagen eindelijk huistoe. Door 
de gevangenispoort stap ik terug opstandig 
Vlaanderen in. God, ik heb een goede week 
achter de rug : buiten de gevangenisrauren 
hoorde ik, luider dan ooit, het verzet 
loeien. 

Met een kluitje in het liet. 

waarom 
niet naar 
namen ? 

6 april 1965 bepaalt in haar arlikel 1, der
de paragTaaf : « Maken deel uit van de 
katholieke universiteit van Leuven, de in
richtingen voor universitair onderwijs die 
er aan verbonden zijn en die gevestigd 
zijn : 

1. in het arrondissement Leuven en in 
het kanton Waver; 2. op het grondgebied 
van de stad Kortrijk (...); 3. op het grond
gebied van de gemeente Sint Lambrechts-
Woluwe (...). 

Verder leren wij uit de wet nog dat het 
kanton Nijvel toegewezen is aan de Vrije 
Universiteit van Brussel en dat er o.m. te 
Namen in Notre-Dame de la Paix univer
sitaire faculteiten bestaan. 

Waar vroeger wel eens sprake was ge
weest van Namen als mogelijke vestigings
plaats voor de franstalige afdeling van Leu-

deze week in het land 
Iedere dag opnieuw nog betogingen en protesten tegen de bisschoppelifk* 
verordening. In de Kamer V.V.-interpellatie over het optreden van rijks
wacht en politie. 
Wetsvoorstel Verroken naar de dossiers verwezen. 
Te Brussel betoging voor loongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Sta
king in de mijn te Beringen, onrust in Zwartberg. 
Staking bij de douane, staking en lock-out bij Sabena, staking bij de BRT. 

ven, is deze stad de jongste tijd als dus
danig niet meer vernoemd geworden. 

Waar alles er op wijst dat de bovenver
melde bepalingen van de wet op de Uni^ 
versitaire Expansie een uitvloeisel zijn van 
een overeenkomst V.U.B. - K.U.L. heeft de 
C.V.P. zich, wat betreft de vestigingsmoge-

jan verroken 

(m.\.d.b.) In een vorige bijdrage hebben 
wij de viaag gesteld « Mag het soms niet 
lijn dat de franstalige afdeling van Leu
ven te Namen wordt gevestigd ? >. Dit zou 
inderdaad de enige logische oplossing zijn, 
maar het is wel zo, dat dit in het raam 
van de huidige wetgeving onmogelijk is. 

De wet op de Universitaire Expansie van 

Radio Kerksken zaliger gedachtenis lanceerde tussen de tioee wereldoorlogen 
een publicitaire slogan die algemene bekendheid en geliefdheid verwierf : « Wat 
eist het volk op de(n) boterham? Foxkaas! ». Even populair is thans in Vlaan
deren de slogan : « Wat eist het volk op de(n) boterham der bisschoppen ? Het 
wetsvoorstel Verroken ! ». 

Jan Verroken loopt duchtig in de kijker en (volgens een aantal van zijn 
Vlaamse vleugelgenoten) uit de spuigaten.Hij heeft de Hoogeeriueerde Belgische 
Bisschoppen een flinke pad onder de mijter geschoven met zijn wetsvoorstel hou
dende {wetsvoorstellen zijn altijd « houdende »J toepassing van de taalwet ook 
op het hoger onderwijs. De lapidaire kreet « Walen buiten I » heeft een juridi
sche bazis gekregen en al wat Vlaams is in den lande rept zich om de indiener 
van het wetsvoorstel een stut onder het achterioerk en een bezemsteel in de rug 
Ie schuiven. 

Op de beurs der Vlaamse luaarden staat Jan dus ontegenzeggelijk hoog ge-
kwoteerd. Hij zal er zich wis en zeker om verheugen, want na Hertoginnedal 
moest men tien straten ver lopen om nog iemand te vinden die één enkele frank 
in Jan Verroken zou gestoken hebben. 

De man van Oudenaaide-Ronse behoorde anno 1963 beslist niet tot de 
grootste schuldigen. Indien hij de macht en het aanzien van een De Saeger zou 
gehad hebben, ware er wellicht iets anders uit de bus gekomen dan de schande
lijke kapitulatie die door de Mechelse ministrabele met beide handen onderte
kend werd. In zijn diepste bitinenste moet Jan gexueten en toegegeven hebben 
dat Duchesse inderdaad een Val was, waar de Vlaamse C.V.P.-ers con amore of 
met de dood in het hart (het verschil doet in politicis niets terzake) met forse 
tred ingetrapt zijn. Echter : Jan telde in eigen partij doodeenvoudig niet mee 
en hij is — in tegenstelling met Gerard Van den Daele — niet uit het hout der 
eeuwige alleenlopers gesneden. Dus slikte hij de pil en — erger nog — achtte hij 
het nodig om in « De Standaard » een roman-fleuve bijeen te schrijven ter ver
dediging van wat hijzelf diep in zijn hart wel onverdedigbaar wist. 

En als hij het toen niet wist, nu weet hij des te beter. De « Libre » heeft zich 
dagenlang geamuzeerd om a plus b te bewijzen, dat Jan Verroken met zijn wets
voorstel het tegenovergestelde wil van wat hij in 1963 aanvaard heeft. Jan was 
inderdaad niet alleen de verkwanselaar van Edingen; hij tekende mede verant
woordelijk voor het zorgvuldig uitgekiend stelsel van voorrechten en uitzonde
ringen ten bate van de franskiljonse kaste aan de Leuvense universiteit. En de 
bisschoppelijke verordening anno 1966 is niets anders dan het logisch voortbou-
zven op het fundament dat Jan Verroken anno 1963 mede heeft aangeboden aan 
francofoon Leuven. Aangezien er echter in de hemel méér vreugde is om één 
bekeerde zondaar dan om tien rechtvaardigen, houden we het er (voorlopig!) 
maar bij dat Verroken — zoals alle zondaars na biecht, boete en restitutie — 
absolutie kan krijgen, mits hij volhardt op het pad der deugd. 

Eeilijk gezegd : we zijn er alles behalve gerust in. Jan Verroken is een ku-
rieuze knaap. Men moet hem steeds ten goede houden dat hij het in de harde 
jaren na de oorlog in het verdomd lastig arrondissement Oudenaarde-Ronse op
genomen heeft tegen de franskiljonse repressie-krokodillen. De flaminganten uit 
de streek — en dat waren praktisch allemaal Vindevogelisten — hebben zich 
voor Jan eelt op de handen gewerkt. Verroken weet dat heel goed, evenals hij 
heel goed gevoeld heeft hoe de kring van mensen-van-het-eerste-uur steeds klei
ner en kleiner is geworden, toen bleek dat Jan onder de maat van de beloften en 
verwachtingen bleef. Een na een zijn ze van hem heengegaan en wie de Volksunie 
van het arrondissement Oudenaarde-Ronse kent, weet dat zij volsleekt met men
sen die eens achter Vertoken hebben gestaan, die zijn weg naar omhoog mogelijk 
hebben gemaakt. 

Verlaten door zijn vroegere vrienden, machteloos in de CV.P., over het 
hoofd gezien en gekleineerd — ondanks zijn ietivat slordige bekwaamheid — 
door de hogere partijbonzen weid Jan Verroken een verbitterde. De wijze waar
op hij de Volksunie te lijf ging in de tijd dat het nog een onooglijk, ongevaarlijk 
en machteloos paitijtje was, hebben we héél minnetjes gevonden. Jan had het ge
rust aan anderen kunnen overlaten om week na week in woord en schrift te ket-
terjagen tegen de « keffers ». Het bezorgde hem dan toch een goedkeurend schou
derklopje van de hogere partijgoden : Verroken was bruikbaar in de rol van de 
bulldog die het keffertje van de straat moest blaffen. 

Hoe ver ligt die tijd thans achter de rug! Het bisschoppelijk mandement 
is vooi Jan Verroken een gelegenheid geweest om — onrechtstreeks en ongewild 
— een levensgrote hulde aan de Volksmiie te htengen. Onmiddellijk na het be
kend ivorden -oan de verordening heeft hij gebiiest « dat die stommiteit de Volks
unie wéér tien zetels ging opbrengen ». En na het indienen van zijn wetsvoorstel 
heeft hij zijn houding tegenover zijn partijgenoten verdedigd met hel argument 
« dat hij de Volksunie de kaas van het brood haalde >. 

Wij zijn er hem dankbaar om! Wat het Vlaams belang in geen twintig jaar 
van hem heeft veikiegen, dwingt de Volksunie thans af. Grootser lehabilitatie 
kon de keffer vanwege de buUdog onmogelijk verwachten. 

Er is echter een grote « mMT > bij. Moeder Napoleon zei reeds in haar tijd • 
< poinvou qvé fa doure ». Daar vrezen we heel hard voor. De bidldog liet zich 
in het vei leden al te vaak met een klontje paaien. En blijkens de wijze waarop 
de Vlaamse C.V.P. het wetsvoorstel Vertoken naar Stut Jutlemis heeft verwezen, 
zal dat weer het geval zijn ! 

dio Genes. 

lijkheden van de K.U.L., voor de zoveelste 
maal met een kluitje in het riet laten stu
ren. 

Dit was ook reeds het geval in 1963 toen 
zij, bij gelegenheid van de bespreking van 
de wet op de taairegeling, instemde met 
een onzinnige faciliteitenregeling voor de 
francofonen te Leuven. In een C.V.P.-werk-
groep, waarvan aan Vlaamse zijde deel uit
maakten de heren Lefere, Hermans, Ver
roken en mgr. Philips, werd met betrekking 
tot Leuven een kompromis gesloten, waar
bij enerzijds administratieve faciliteiten 
ten behoeve van de francofonen te Leuven 
worden georganiseerd, in de vorm van een 
openbare dienst voor de uitreiking van ex
pedities en eensluidende afschriften van 
alle akten, certificaten, berichten, enz. en 
anderzijds franstalige scholen worden voor
zien voor de kinderen van de francofone 
personeelsleden van de universiteit. 

• Herstel van een vroegere flater ? 

een "zuiver 
waalse 
aangelegenheid" 

(m.v.d.b.) In hoeverre van al die facilitei
ten misbruik is gemaakt, willen wij hier 
niet onderzoeken, maar dit mag niet uit 
het oog worden verloren : indien te Leu
ven of te Waver twee werkelijk volwaar
dige autonome universiteiten worden tot 
stand gebracht, dan zal het aantal franco
fone personeelsleden nog sterker opgedre
ven worden en zouden die faciliteiten, 
vooral inzake onderwijs, een nog grotere 
hipoteek leggen op het Vlaams-eentalige 
karakter van Leuven. Daarom, en daarom 
alleen reeds, moet als eerste doelstelling 
gelden : « Walen buiten >. 

De vraag is alleen maar : waar naartoe 
met de francofone universiteit ? In een nor
maal land met normale toestanden zouden 
wij de eersten zijn om te zeggen : dit is een 
zuiver Waalse aangelegenheid, waarmede 
wij ons niet wensen te bemoeien. Maar zo 
eenvoudig is het ook weer niet. Frans-Leu
ven in het kanton Waver zou het verfran-
singsgevaar voor Leuven niet bezweren. Al
leen reeds uit zelfverdediging moeten wij 
ijveren voor een gezonde en ditmaal wer
kelijk definitieve oplossing. En dan kan 
alleen Namen in aanmerking komen. Trou
wens, wie zou durven denken dat de Waal
se studenten indien zij zich vrij mochten 
uitspreken buiten alle inmenging, de boe
rendorpen van het Waverse zouden verkie
zen boven een stad als Namen ? 

Tot de francofonen die zich beroepen op 
de taalwetten van 1963 en op de wet op de 
Universitaire Expansie van 1965 om te be
weren dat aan de bestaande francofone af
deling van Leuven niet mag geraakt wor
den zeggen wij enkel dit, dat een wet al
tijd door een andere wet kan opgeheven 
of gewijzigd worden, en in de wet van 1965 
op de Universitaire Expansie kunnen de 
woorden « het kanton Waver » best vervan
gen worden door de woorden « het kanton 
Namen ». Elke overeenkomst is vatbaar 
voor \crbetering; wordt er niet onderhan
deld om het schoolpakt te wijzigen ? En 
waarom zou men de Vlamingen ontzeggen 
wat men de Kongolezen niet heeft gewei
gerd ? Met name nieuwe onderhandelingen 
over een zogenaamde definitieve regeling ? 

Dat VeiToken met zijn nieuw wetsvoor
stel een vroegere flater wil goedmaken, 
kunnen wij enkel toejuichen; wij zullen 
hem daarbij steunen en hopen maar dat de 
Vlaamse vleugel ditmaal stijf zal worden 
gehouden. We vrezen echter.» 

file:///crbetering
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Q ü nazijn 
N I E U W PCF?. 

Wc vestigen er de aan
dacht op, dat ons weekblad 
thans een eigen postreke
ning heeft. Alle s tor t ingen 
i.v.m. abonnementen , beta
ling van n u m m e r s enz. die
nen voor taan ui tgevoerd te 
worden, niet op de postre
kening der Volksunie, doch 
wel op per . 1711.39 van WIJ-
Vlaams-nationaal, M. Le-
monnier laan 82, Brussel 1. 

Mogen we iedereen die 
het aanbelangt vragen, hier
aan s t r ik t de hand te hou
den ? U bewijs t er ons een 
grote dienst mee I 

HERRIE IN D E KAMER 

E r is deze week weer volop 
her r ie in de K a m e r geweest 
n a a r aanleiding van een Volks
unie-interpellatie. Verleden 
woensdag interpel leerde Mik 
Babyion — onts tu imig en 
spontaan-verontwaardigd zoals 
da t pas t bij zijn b ru isend 
Westvlaams t empe ramen t en 
zijn leeftijd — de minis ter van 
Binnenlandse Zaken over de 
bruta l i te i t van de r i jkswacht 
t i jdens de s tudentenbetogingen 
te Leuven. 

Mik Babyion had een s terk 
dossier : preciese feiten en een 
overvloed van ci taten uit de 
Vlaamse pers — ook de niet-
katolieke. Zijn betoog m a a k t e 
zoveel indruk, dat he t onthaa ld 
werd op een eindeloze rij in
terrupt ies en onbeschoftheden 
waarbij vooral de P.V.V.-ers, 
en de Waalse C.V.P.-ers zich 
lieten opmerken . Onze Roese-
laarse volksvertegenwoordiger 
— zowat negen j aa r oud bij 
de bevrijding — hoorde zich 

allerlei liefelijkheden en voor
al de k r ach t t e rm « incivique » 
naa r het hoofd geslingerd. 

De V.U.-Kamerfraktie liet 
zich echter niet onbetuigd en 
vooral Coppieters en Anciaux 
s topten de groots te schreeu
wers herhaaldel i jk de mond . 

« O P S C H A N D A L I G E 

W I J Z E » 

In zijn b innens te weet mi
n is te r Vander Poor ten heel 
goed, da t de aangeklaagde fei
ten ju is t zijn en da t he t op
t reden der r i jkswacht s inds 
Zwar tberg steeds sadis t ischer 
is geworden. De feiten kan hij 
niet on tkennen : ze we rden 
eveneens aangeklaagd in de 
« Nieuwe Gazet », b lad van zijn 
par t i jgenoot en kollega-mini-
s ter Groot jans . Enkele parle
ments leden bevestigden trou
wens de verklar ingen van Mik 
Babyion. Verroken zegde « da t 
de gendarmen bij voorkeur 
s tudent innen sloegen, o m d a t 
die zich niet kunnen weren ». 
De Vlies bevestigde « da t de or
dediensten veel te b ru taa l en 
soms op schandalige wijze op
t raden ». De linkse Waalse so
cialist Le Grève en Moreau 
van de Par t i wallon waren 
eveneens van mening, da t he t 
op t reden der r i jkswacht niet 
door de beugel kon. 

B E S C H A M E N D 

A N T W O O R D 

Minister Vander Poor ten 
bleef ver beneden zijn taak : 
hij behandelde de interpel lat ie 
niet als minis ter , doch als ad-
vokaat voor de zaak der rijks
wacht . Hij t r ach t t e — net als 

Een fotografisch toeval met de kracht van een symbool ? Te Mechelen was op Pinksterzondag 
een spintwagen van de Rijkswacht opgesteld ter verdediging van de frituur « Cardinal ». 

ten ti jde van de Borms-inter-
pellat ie — een onbelangri jk 
e lement uit het dossier op te 
blazen, om des te be te r over 
de rest te kunnen zwijgen. 

In de gegeven omstandighe
den kan een dergelijke mini
steriële houding alleen m a a r 
een aanmoediging be tekenen 
voor he t b lauw kozakkenregi-
ment , dat b l i jkbaar opdrach t 
heeft om hardhandig een ein
de te stellen aan ieder Vlaams 
pro tes t . 

Vander Poorten, van wie we 
alti jd veronders te ld hebben 
da t hij de demokra t ie als een 
ernst ige zaak beschouwt , s taat 
met zijn houding voor een 
zware verantwoordel i jkheid : 
hij bl i jkt zijn zegen te geven 
aan de steeds voortschrijden
de ontspor ing van de politie
diensten, een evolutie die ons 
ver en zéér diep kan brengen. 

Die verantwoordel i jkheid 
draagt hij wetens en willens. 
Hij leest toch ook de pers en 
hij weet dus toch ook, dat tot 

zelfs de absoluut apolit ieke ge-
i l lustreerde bladen met zware 
feiten en overtuigend-onthut-
sende foto's over het op t reden 
der r i jkswacht hebben uitge
pak t . 

Of neemt hij er vrede mee, 
doodeenvoudig de he tman der 
kozakken te zijn ? 

B.S.P. MIST W E E R EENS 

V L A A M S E T R E I N 

Hoewel in privé gesprekken 
uit ing word t gegeven aan een 
weinig mooi leedvermaak, blij
ken de socialisten ook in de 
kwest ie Leuven de p la ts te krui
pers te zijn voor de Walen en 
franskil jons. 

Behalve enkele sporadische 
reakt ies (Socialistische Stu
denten, ABVV-Aalst, e.d.) 
zwijgt de Vlaamse B.S.P. als 
vermoord. Het weekblad 
« Links » schrijft dan ook ver
b i t te rd : « Wij beginnen n u 

sti laan te beseffen dat onze 
par t i j in Vlaanderen geleid 
word t door ouderlingen, die 
angstvallig de r amen van he t 
B.S.P.-gebouw gesloten hou
den. . . Het wordt hoog tijd da t 
de aflossing komt, wil men de 
kansen op doorbraak van he t 
socialisme in Vlaanderen niet 
voorgoed verkijken ». 

C.V.P.-ERS IN D E PUT 

Ondanks he t wanhoops^na-
neuver van Verroken ziet men 
slechts lange gezichten bij de 
C.V.P. in par lement , provincie 
of gemeente. Ze hebben blijk
baar alle hoop opgegeven, h u n 
verliezen van 1965 weer goed te 
maken ; ze vrezen door Vlaan
deren in één zak te worden ge
s token me t de purpe ren ver
ordenaars . 

Het is echter ónze schuld 
niet, dat de C.V.P. met de bis
schoppen word t v e r w a r d ! 

GRENSPROBLEMEN DER VLAAMSE PROVINCIES 

WEST - VLAANDEREN 

In liet jongste nnmmc: \an de « Mede
delingen van de Ekonomisclie P<aad \oor 
Vlaandeien » worden de referaten gepu 
bliceerd, welke door deskundige sprekers 
werden voorgedragen op een studiedag, 
gehouden te Gent op 3.12.65, onder boven 
staand motlo. 

Het IS onze bedoeling de/e /eer inteies-
sanfe « liundschau » van de Vlaamse 
sociaal ekonomische problematiek der 
grensstreken per -ïrovincie samen te vat
ten m enkele artikel . 

Als eerste proMncie nemen we West 
Vlaanderen, de grensprovinde bij uitstek. 
Einde 1964 woonden er iets meer dan 
1 milioen mensen 1.Ü21.08L 

Slechts één zijde grei>st aan een Bel 
gisch gebied , de andere drie zijden \or-
men rijksgren/.er ol kust. De ekonomische 
zwaartepunten van België liggen alle min 
stens op 100 km afstand verwijderd. In 
het verleden waren aJ deze elementen er 
oorzaak van dat West-Vlaandcren, op 
zichzelf teruggepb old, buiten de ekono
mische opgang van het land bleef. Daar 
bil kwam nog de landbouwstruktuur van 
het gebied en de jenzijdige industriële 
ontwikkeling. 

Pa* tijdens het laatste decennium kwam 

liierin een keerpunt en noteert men zelfs 
in West-Vlaanderen he' hoogste groei-
ritme inzake nieuwe arbeidsplaatsen en 
regionaal produkt. Zo zal deze provincie 
stilaan uit haar isolering en haar zwakke 
ekonomische bouw geraken. 

Waar de grens in hel Westen met de 
/ee naast nadelen ook belangrijke voor
delen bracht (drie zeehavens Zeebrugge, 
Oostende en .Nieuwpoort, visserij en voor
al het toerisme) en waar de noordgrens 
met .Nederland kort is en een agrarisch 
gebied raakt, is bet vooral de zuidergrens 
met Frankntk die ten grote rol heeft ge
speeld en nog speelt in het sociaal ekono 
misch leven van West-Vlaandei en. 

De prolektionistische handelspolitiek 
van voor de wereldoorlog was oorzaak 
van het ekonomisch afsluiten van West 
Vlaanderen en .Noord-Frankrijk. Veel be
drijven zagen zich genoodzaakt, bijhuizen 
op te richten over de grens om daai het 
gebied te kunnen bewerken. 

De infra-struktuurprogramma's waren 
niet hef minst op elkaa- afgestemd : zo 
verloren Schelde en Leie aan de grens 
plots veel van de ^rote belangrijkheid die 
die stromen op Vlaamse bodem bezaten. 

Flef meest spectaculaire gevolg van deze 
ekonomische afzondering was te vinden 

op de arbeidsmarkt. Hier stelde men drie 
belangrijke verschijnselen vast : de mi
gratiebewegingen, de grensarbeid en de 
seizoenarbeid in Frankrijk. 

De emigratie uit West-Vlaanderen heeft 
in het verleden dramatische wendingen 
aangenomen : rond het einde der 19e 
eeuw telden sommige Franse grensge
meenten meer Belgen dan Fransen ! 80 % 
der Belgische inwijkelingen in Frankrijk 
zijn van VVestvlaamse oorsprong. De emi
gratietraditie za! ook el aan de basis 
hebben gelegen van het belangrijke West-
vlaamse aandeel in xie uitwijking naar 
iNoord-.^merika rond de eeuwwisseling. 

Slechts rond 1930 veranderde de emi
gratie in een pendel : het gebruik van de 
fiets en van buurtspoorwegen werkte een 
dagelijks of wekelijks heen- en terugrei
zen in de hand. In het zuidelijk deel van 
West-Vlaanderen vond men vroeger veel 
« slaapgemeenten •», waar bijna de ganse 
bevolking in Frankrijk ging werken. Ook 
nu blijft die pendel een belangrijk pro
bleem : einde 19G1 waren er 26.079 grens
arbeiders of 6,3 % van de aktieve bevol
king. 

Alhoewel de pendel der grensarbeiders 
eerder over korte afstanden liep, was en 
is het verschijnsel fundamenteel onge
zond . een belangrijk deel der aktieve 
West Vlaamse bevolking dient immers zo 
als arbeidsreserve voor het Noord-Franse 
industriegebied. Reserve die weinig kan
sen had op promotie : als vreemdeling en 
als nederlandssprekend. 

In de 19e eeuw ontstond de seizoenar
beid in de landbouwsektor van .Noord-
Frankrijk. De « Fransmans », zoals men 
de Westvlaamse seizoenarbeiders noem
de, waren rond 1900 met 20.000. Door de 
mechanisatie in de landbouw is dit aan
tal na 1945 sterk teruggelopen en bedroeg 
het in 1963 nog slechts 2.392, zodat dit 

verschijnsel gelukkig tot het verleden 
behoort. 

Thans kan men hopen dat door de af
bouw van de ekonomische grenzen in de 
E.E.G. nieuwe kansen en stimulansen 
komen voor West-Vlaanderen, dat in 
Noord-Frankrijk een nieuw afzetgebied 
vindt. Opdat deze kansen maximaal zou
den kunnen benut worden, dienen o.m. 
problemen opgelost op drie niveau's : de 
arbeidsmarkt, de regionale handel en de 
infrastruktuur. 

Voor wat de arbeidsmarkt betreft, stelt 
zich de vraag hoeveel grensarbeiders in 
de toekomst dienen opgevangen. Ir E.E.G.-
verband werkt thans reeds een koraitee, 
opdat de volledige tev\erkstelling zou be
komen worden in het ekonomisch gewest 
Kortrijk - Hijsel - Bobaais - Toerkonje. 

De handel dient verder vriigemaakt 
door voortgaande afbouw der ekono
mische en fiskale belemmeringen die nog 
bestaan. 

Het belangrijkste probleem is misschien 
dat der infra-struktuur, dat zolang ver
waarloosd werd in West-Vlaanderen. De 
meest dringende wegenw erken zijn deze 
aan de E-3, de autoweg Kales-Vlaamse 
kustweg-Handstad Holland en de verbete
ring der bestaande verbindingen (o.m. 
RijseJ-Ieper. Armentiers-leper». 

Voor de waterwegen dringt zich de 
verhinding op van de Schelde met het 
kanaal Duinkerke-Valenciennes en verbe
tering der Leie aan weerszijden van de 
grens. 

Spoor- en andere verbindingen van 
openbaar verkeer dienen verbeterd ook 
buiten de as Kortrijk-Rijsel. 

Mits een dinamische aanpak van zijn 
problemen heeft West-Vlaanderen, en in 
het bijzonder de zuidelijke grensstreek, 
een mooie toekomst voor zich. 

E. Slüsse. 
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TE VEEL NATIONALISME 

Volgens een Leuvens s tudent 
in de « Nieuwe » schrijft, is er 
in Vlaanderen te veel racisme 
en te veel Vlaams nationalis
me, wat voor deze onderlegde 
man wel ongeveer hetzelfde 
zal zijn. 

Al vaak hebben we vastge
steld dat sommigen niet eens 
he t fundamenteel onderscheid 
kennen (of willen kennen ?) 
tussen het volksnationalisme 
en het s taatsnationalisme. 
Volksnationalisme of bevrij-
dingsnationalisme heeft niets 
te maken met het imperialis
tisch en soms racistisch staats
nat ional isme. Integendeel, het 
wil de bevrijding daarvan. En 
om het prakt isch te zeggen : 
•was er meer Vlaams nationa
lisme in Vlaanderen, de Leu
vense s tudenten zouden niet 
meer moeten vechten voor de 
geografische spreiding. Ze zou 
e r al lang zijn. En vermits on
ze volkse stri jd wezenlijk de-
mokrat isch is, zouden ze hun 
terecht zo begeerde demokra-
t ische s t ruk tuur al lang gehad 
hebben. 

NIET UITGEPRAAT 

« Links » en « De Rode Vaan » 
raken er niet over ui tgepraat 
dat er niemand van de Volks
unie in de ant i-atoommars was. 
Daarui t besluiten ze dat onze 
par t i j rechts geworden is ! 

Vooreerst waren er wél 
Volksuniaanhangers aanwezig 
en ten tweede heeft de Volks
unie nooit iemand verboden 
n a a r de ant i-atoommars te 
gaan. Wij denken daar overi
gens niet aan. Wie wil gaan, 
kan rustig gaan. 

Geen woord echter noch in 
« Links », noch in « De Rode 
Vaan » over het feit dat de in
r ichters de Volksunie stelsel
mat ig jarenlang genegeerd 
bebben. Waarschijnli jk was 

dat hun lektiek : ons eerst 
mets laten weten en ons na
dien verwijten dat we niets 
wisten ! Komedianten ! 

Het blijkt inderdaad achter
af dat « Links » en « De Rode 
Vaan » maar voor twee groe
pen bang waren : voor de Chi
nese kommunis ten en voor de 
Volksunie. Geloven ze met 
meer in hun eigen dinamisme? 

V R U E T R I B U N E 

ENKEL VOOR WALEN ? 

Onder deze titel klaagt 
« Links » het feit aan, dat de 
langgewenste vrije t r ibune in 
de socialistische pers enkel in 
het franstalige par t i jblad « Le 
Peuple » werd ingevoerd. 
« Links» vraagt zich af of 
« Volksgazet » en « Vooruit » 
het affront gaan slikken, ais 
minder ontwikkelde broert jes 
te worden behandeld door de 
B.S.P. 

Een raad : waarom gaat 
« Links » zijn licht niet opste
ken bij kameraad Van Eynde, 
hoofdredacteur van « Volksga
zet » en grote mani toe in de 
par t i j ? 

BRUTO 

N A T I O N A A L PRODUKT 

Prof. Van Rompuy heeft in 
een rede voor de Katolieke 
Werkgevers te Tilburg de so-
ciaal-ekonomische ontwikke
ling in België uiteengezet. 

Hierbij wees hij er op ' dat 
de groei van het BNP m ons 
land voor de periode 1949-1965 
slechts 3 t.h. gemiddeld be
droeg tegenover 5 tot, 5,5 t.h. 
bij de E.E.G.-partners. Sedert 
1960 was een lichte verbetering 
ingetreden, doch men mag ver
wachten dat voor 1956-1970 het 
cijfer van 3,5 tot 4 t.h. zal be
reikt worden, terwijl in de 
E.E.G. 4,5 t.h. wordt vooropge
zet. 

ƒ "1 •,J 
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« Eindplijk, en geen dag te vroeg », zullen talloze Brabanders verzuchten : aan de Verbrande 
Brug verdwijnt dan toch binnenkort het aftands overzet je. De nieuwe betonnen brug wordt een 

indrukwekkende merkpaal in het landschap. 

Zulks in tegenstelling tot de 
optimist ische vijfjarenplan-
netjes van de exaltante rege
ring Lefèvre ! 

S O C I A A L - E K O N O M I S C H E 

RAAD 

In zijn rede sprak prof. Van 
Rompuy ook over de noodza
kelijke samensmelt ing van de 
Centrale Raad voor het Be
drijfsleven en de Nationale Ar
beidsraad tot één sociaal-eko 
nomische raad. Zijn argumen
ten waren dezelfde als die 
re^ds door de V.U. ih haar 
kohgressen en p rogramma uit
eengezet werden. 

Nogal geheimzinnig zei de 
professor dat dit opzet « om 
eerder persoonlijke redenen » 
nog niet kon verwezenlijkt 
worden. Wedden dat de man-
datenhonger van sommige sin-

dikale bonzen er voor iets tus
sen zit ? 

D E S A M E N H A N G 

Aan de hand van een interes
sant onderzoek heeft de psy
choloog-priester drs W.J Ber
ger van de Nijmeegse universi
teit in een onlangs voor het 
Neder lands Thi jmgenootschap 
gehouden voordracht duidelijk 
gemaakt , dat er enige samen
hang bestaat tussen religieus 
conservat isme, au tor i ta i ie per-
soonl i jkheidsst rukturen en een 
zekere graad van neurot ische 
labiliteit. 

Religieus konservatief en 
autor i ta i r zijn wis en zeker 
kenmerken van de verordening 
der Belgische bisschoppen 
over de Leuvense universiteit . 
Volgen de teorie van de emi
nente Nederlandse psycholoog
pr ies ter zitten we dus vlak in 

de buur t van neurot ische labi-
Hteit 

We hebben wel wat schrik 
om in deze r icht ing logisch 
door te denken. Want dan zou
den we wellicht tot de (on
eerbiedige) konkluzie komen, 
dat heel de zaak van het Leu
vens bisschoppelijke mande
ment thuishoor t op het vlak 
der psychiatr ie. 

Dat a l thans menen wij be
grepen te hebben uit de stel
ling van drs . W.J. Bergers. 

« BEVRIEZEN » 

V d B heeft de Waals-Vlaam
se problemen voor twee j a a r 
bevroren. Resultaat : méér 
Waals-Vlaamse agitatie thans 
als ooit te voren. 

V.d.B heeft de prijzen be
vroren. Resultaat . de indeks 
steeg verleden maand met 
0,63 punt . 

Slechte f r igo! 

DIALOOG 
We herinneren onze lezers er aan, dat 
deze rubriek door henzelf wordt ge
schreven; zij staat open voor al wie 
meent, een positieve bijdrage te kun
nen leveren over doel en wezen der 
Volksunie. De rubriek « Dialoog » :5 
slechts aan één enkele beperking onder
worpen : persoonlijke aanvallen wor
den geweerd. Voor de rest is het woord 
volkomen vrij ! 

Enkele punten waaro\er de V.U. zich 
moet beraden. 
1. We moeten dringend en hard (\erder) 
verken om de « image » van onze partij 
bij de man-van-de-straat te verbeteren of 
aan te vullen. 

Verbeteren ? De gemiddelde Vlaming 
denkt dat de V.U. een groepje woelmakers 
is, dat onnodig en voor een reeks bagatel
len de boel overhoop gooit. Verder is hij 
ervan overtuigd dat we Hitleriaanse allu
res hebben, regelmatig bijeenkomen om 
oude Vlaamse en Duitse strijdliederen te 
brullen en om tussen 2 potten bier kom-
plotton te smeden voor de volgende 
strarircl die we gaan ontketenen. 

Vi'crkchjk, ik overdrijf niet. Wie veel 
in Kontokt komt met de gewone volks-
DKns, zal mij beamen. 

Lr bestaat tenslotte een kategorie die 

wat meer op de hoogte is van de binnen
landse politiek. Maar ook bij deze mensen 
moet het beeld van onze partij gekorri-
geerd worden. Zij leven immers dikwijls 
met de o\ertuiging dat we een héél kleine 
partij zijn (doe eens een proef : vraag 
aan een buitenstaander hoeveel % voor 
de V.U. gestemd heeft ) die enkel wat 
zanikt over taalkwesties en repressie-pro
blemen. Want vergeet het niet • de meeste 
mensen kunnen de taalproblemen met 
situeren in hun sociale kontekst en heb
ben ook heel wat anders om het hoofd 
dan dat. 
2. Ons grote programmapunt is het fede 
ralisme. 

En ia, v\e moeten voortdurend, duide
lijk, eenvoudig aanduiden wat dil belielst 
en hoe het in België bepaalde problemen 
kan oplossen. Maar laten we ook realist 
zijn • federalisme is geen wonderzalf. 
Strikt genomen is het slechts een admini
stratief middel tot beter bestuur van dit 
land. Het streven naar een federalistisch 
systeem betekent niet dat er geen opties 
op sociaal ekonomisch en kultureel plan 
meer zullen moeten genomen worden. 

Laat ons dus nu reeds praten over ar
beid, ruimtelijke ordening, sociale voor
zieningen enz. Een hele/reeks vitale sek
toren van het leven in onze gemeenschap 
zijn V ei rot. De V.U. dient hierover funda

menteel na te denken en heel binnenkort 
durvende, toekomsigeru hte oplossingen 
voor te leggen. Vooral de oudere Vlaams 
nationalisten kunnen zich de vraag stel
len • of aan het nationalisme geen brede
re en nieuwe inhoud kan gegeven wor
den ? In ieder geval, de nieuwe generatie 
V.r.-kiezeis heeft dit al gedaan ! Het is 
goed dan men beseft, dat de V.U, zich niet 
moet ontbinden wanneer er ooit federa
lisme komt. 

Wat ik zeg, veronderstelt geen breuk 
tussen de generaties. De jongeren v\eten 
immers hel werk van de vooroorlogse 
flaminganten te waarderen Hun denk
beelden waren toen modern ' Laat ons 
dus ook nu eigentiid.s denken ! 

3. Een heel klein (gelukki.g !, deel van 
onze militanten lijkt me soms gefrustreerd. 
Voor hen is politiek sluikbnefies schui
ven, aktivisten herdenken en harde beto
gingen meemaken. Maar terwijl zij roepen 
<? Vliegt de Blauw\oet ' » zoeken de klaar-
ziende flaminganten bi|v, gegevens bij 
elkaar om de noodzikehikheid van een 
vliegveld bij Antwerpen te bewijzen. 

Waarmee we willen zeggen ' jongen.s, 
we \e\en in 1960 en onze kinderen leren 
stellig de rehéfkaart van de maan. We 
gaan een nieuwe, prachtige tijd tegemoet 
en het zou hoogst vvenselijk zijn dat ieder
een, /onder kompleksen, meebouwt aan 
een humane maatschappii in Vlaanderen 
en de wereld. 

Nog een opmerking in dit verband. We 
hebben absoluut ijiets tegen een Borms-
herdenking. Het moet ons echter van het 
hart dat rond ziilkdanige aktiviteiten heel 

wat krachten worden gemobiliseerd die 
we elders toch zo nodig hebben. Ik stel me 
bovendien de vraag of die Krachten wel 
aan te spreken zijn voor andere zaken, 
bijv. tegen de benneining van een konser-
vatieve (en in tweede oide daaruit voort
vloeiend franskilionse; top diplomaat. 
Ook moet de V.l'. leiding v\el inzien dat 
de traditionele partijen de/e herdenkin
gen bewust gebruiken om .)n/e parti) bij 
middel van allerlei machtsvertoon, t.o.v. 
de publieke opinie in een getto te dr i | \en. 

Enkele besluiten . 
— Er is een schreeuwende nood aan voor
lichting. Wil weten dat de paitij intens 
werkt. Enkel omdat we « Wij j . Ie/en. 
Maai 'ip de dag van de betoginj in de 
Westhoek hoorden we er geen woord over 
in hel H.H.I .-nieuws van 19 uur . ( lussen 
haakjes ons weekblad is heel goed V\'e 
verstaan ook niet hot het komt dat som
mige lezers niet houden van de cartnons). 
— Bi| onze kaderleden moeten we stieven 
naar een voortdurende verdieping, open
heid, vernieuwing van de inzichten. 
— laktisch gezien is het volstrekt nutte
loos vijanden te maken. Onze parlemen
tairen geven ons het goede voorbeeld. 
Lokaal gezien moet er wel nog wat ver
beteren minder gefrustreerdheid, meer 
humor, meer kompetentie. Stiil VViin 
,lorissen . de tegenstander de wind uit de 
zeilen nemen 
— Iedereen is verUeugd da! nu ook de 
V.l . op 1 mei op straat is gekomen Onze 
partii wordt volwassen. En de andeien 
krijgen schrik ! 
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REDELIJKHEID 
Van de Franse filosoof Descartes is de 

uitspraak dat het normale gezond ver
stand, dat bij iedereen verondersteld 
•svordt, in feite iets zeer zeldzaams is. In 
dat gezond verstand, in die redelijkheid 
hebben wij Vlamingen al te veel en met 
een altijd weerkerend kinderlijk vertrou
wen onze hoop gesteld. Het openbarsten 
van de krizis rond de Leuvense universi
teit is de zoveelste les dat deze hoop en 
dit vertrou\\ en gemakkelijk tot vergis
singen leiden. 

De belangstellende en bewuste Vlamin
gen hebben dagen na elkaar de zeer dege
lijke artikels gelezen die verschillende 
Vlaamse proffen in zowat alle Vlaamse 
kranten (de «katolieke » ten minste) aan 
het probleem hebben gewijd. Enkel het 
artikel van Dondeyne was ontgoochelend 
door zijn gebrek aan werkelijkheidszin en 
een onbegrijpelijk naïef vertrouwen in 
een goede wil ^an de franstalige proffen 
die nooit heeft bestaa.i. Maar alleen zij die 
de waarschuwingen in « Wij » tegen deze 
Vlaamse « leider » niet hadden gelezen, 
waren verrast. 

Wie echter het « evangelie » van de Bel
gische bisschoppen las wist, dat het de 
redelijke uiteenzettingen onverbiddelijk 
en oneerliik totaal negeerde. Zelfs de 
berekeningen in verbanc met het grote 
argument, nl. de financiële onmogelijk
heid van de o\ erheveling, werden totaal 
dood ge/wegen Men mocht dan al de 
cijfers vermelden voor de bouw van de 
nieuwe campus van de Luikse universiteit, 
die heel wat lager liggen dan de beweerde 
25 tot 30 miliard en dit hoewel ook deze 
nieu^\bouw berekend werd voor 7 tot 
8.000 studenten : er werd geen rekening 
mee gehouden. Men mochl dan al bereke
nen dat de noodzakelijke nieuwbouw te 
LeuNen zélf heel waarschijnlijk nog duur
der zou uit\ allen dan op goedkopere 
gronden in Wallonië - er werd geen reke
ning mee gehouden. 

En hoe armzalig stond daartegenover de 
zogezegde « wetenschappelijke, universi

taire en katholieke » argumentatie van de 
franstalige « verenigde hersenen » (brain-
trust). Met een stadszicht op Leu\en werd 
« bewezen » dat de Walen geen uitzicht 
op de Waalse weiden nodig hadden om 
de Waalse problemen te bestuderen. Wat 
even juist als belachelijk is. Uit de eeuwen
lange aanwezigheid \an de Ierse Erancis-
kanen die aan hun bescheiden klooster
poort een naamplaat hebben in het Iers 
en in het Nederlands) zou de noodzaak 
moeten blijken van de bestaande vorm 
van eenheid voor de universele uitstraling 
van de universiteit. Die universele uit
straling heeft men niet trachten te bewij
zen met de veel talrijker groep Afrikaan
se studenten die hun « heren »-le\entje te 
Leuven verkiezen boven hun eigen Lova-
nium... Zouden ze dit doen, wat normaal 
zou zijn gezien de eis tot «afrikaniseren», 
dan zou bijna een vierde van de frans-
talige(?) buitenlandse studenten uit Leu
ven verdwenen zijn. Het ergste van al 
was nog wel, dat een evangelietekst over 
de naastenliefde dienen moest om te be
wijzen dat de gebouwen van de fransta
lige afdeling (of universiteit) te Leuven 
moesten gelokaliseerd zijn. Maar wie het 
hysterisch geschreeuw van een (jaritte 
kan publiceren en zelfs lezen zonder be
schaamd te worden over het menselijke 
en intellektuele niveau van de franstalige 
proffen, is wel ongeneeslijk. En tot die 
ongeneeslijken behoren blijkbaar ook 
zeer hoge kerkelijke waardigheidsbekle
ders. 

De tijd van de redelijkheid is nu ook 
voor ons voorbij - en in zover wii naar 
redelijkheid verlangen is dit spijtig. Maar 
onvermijdelijk. Men schiet niet met een 
speelgoedgeweertje op een muur. Er zelfs 
niet op de « houten koppen » (zo drukken 
de Chinezen ons woord domkop uit) die 
de macht hebben. Een paar bierflesies die 
in het bureel van de rektor terecht kwa
men, hebben méér uitgehaald dan alle 
redelijkheid. Ellendig, maar waar ! , 

Nemrod. 

D E V O E R S T R E E K 

Het door V.d.B. gepredikte 
offensief tegen de « ekstremis-
t e n » (lees : de Vlaamsgezin
den) word t overal waar het 
m a a r enigszins mogelijk is, 
geestdriftig gevoerd. Te Leu
ven. Te Brussel . En ook in de 
Voerstreek, waar burgemees te r 
Wijnants van St Maartens-
Voeren verleden week de kin
deren van de Vlaamse school 
oorvegen en stokslagen k w a m 
geven. 

De ouders van de Vlaamse 
schoolkinderen zagen m a a r één 
ui tweg meer om zich te verde
digen tegen de t e r reu r van de 
Luiksgezmde woesteling : een 
schoolstaking. 

Welke maatregelen treft de 
minis te r van Binnenlandse 
Zaken tegen deze burgemees
ter, die zich vergrijpt aan kin
deren en die er een genoegen 
in vindt het Vlaams onderwijs 
me t t e r reur het leven onmoge
lijk te maken ? 

Tussen haakjes : zijn nu ook 
de '< raids » van de Volksunie-
eks t remis ten de schuld van al
les ? 

KOZAKKEN 

Ook de ordehanhavers van 
de r i jkswacht en de politie
korpsen nemen V.d.B.'s aan
sporing tot s t r i jd tegen het 
« eks t remisme » ijverig te r 
ha r t e . 

Het op t reden van onze ko-
zakkenkorpsen word t met de 
\yeek gortiger Tot voor enkele 
t i jd waren het doorgaans 
« slechts » V.V.B.- en Volks
unie-mensen die de regen ma-

t rakslagen te ve rwerken kre
gen : de pers reageerde al te 
weinig. Nu echter op een paa r 
m a a n d afstand van Zwar tbe rg 
de herr ie rond Leuven de ko
zakken in het geweer heeft ge
roepen, begint de pers una
niem te spreken van een poli
t iestaat . 

Verleden week woensdag 
knuppelde de Brusselse politie 
zonder enige noodzaak on
ba rmhar t ig los op de 300 be
togende s tudenten van het 
Schaarbeekse St Lukasinsti-
tuut . Politie-officieren beroem
den er zich achteraf op, dat zij 
er flink « op gedoefd hadden » 
en dat zij een s tudent « bi jna 
in de kliniek » hadden geram
meld. Het was zo erg da t het 
francofone en al lerminst me t 
de Vlaamse betogers simpati-
zerende Brusselse publiek het 
openli jk opnam tegen de ko
zakken van Cooremans . 

TE M E C H E L E N 

Verleden zondag te Meche-
len werd eens te meer tegen de 
Vlaamse betogers en s tuden ten 
opget reden me t weerzinwek
kende brutal i te i t . Tot de gelief
koosde sport van de ordehand
havers behoorde opnieuw het 
gezamenlijk aftroeven met de 
m a t r a k van één enkele, er op 
goed geluk uitgepikte, betoger. 

In de pers — ook in de ge-
i l lustreerde weekbladpers — 
zijn de jongste weken tiental
len fotos verschenen die alle 
duidelijk het ongehoord sadis
me van r i jkswacht en politie 
aantonen. E r heeft een nieuw 
« type » zijn in t rede gedaan in 
de Belgische polit ieke wereld : 

de E t t e rbeekse k rach tpa t se r in 
zijn somber-brutaal gevechts-
pak, me t ontblo te a rmen — 
zwar te handschoenen rond de 
vuist — losknuppelend op een 
weerloos op de grond liggend 
Vlaams betoger of op een stu-
dentin. De slager bij ui ts tek in 
het s lagersregime bij u i ts tek : 
de « lange a r m » van V.d.B. 

EN W E E R D E P E R S 

De pers die met tekst of foto 
tegen deze Gestapo-prakt i jken 

reageert , behoor t tot de ge
liefkoosde slachtoffers van de 
sadisten. Verleden zondag te 
Mechelen ruk te een politie-of-
ficier een joernal is t de nota ' s 
uit de hand : het zoveelste inci
dent in een reeds onoverzich
telijke r i j . 

Vandaag nog vraagt ieder
een zich met walging en ver
bazing af, hoe in het Derde 
Rijk de poli t ie-ambtenaar zo 
ver kon komen dat hij een 
Jood of een kommunis t als on
gedierte ging beschouwen en 
als schorem behandelen. Wij 
zien eenzelfde proces onder 
onze ogen tot s tand komen : 
het sadisme word t van hoger
hand geduld en zelfs aange
moedigd. Omdat het tégen de 
vijanden van de regering gaat. 
De Vlaamse v i j anden! 

J O N G EN O U D 

De Kommunis t i sche Jonge
ren hebben zich eveneens uit
gesproken voor de splitsing 
van de Leuvense universi tei t 
en voor de inplant ing van de 
franstalige vleugel in Wallonië. 
Wij zijn n u eens benieuwd, 
wat de houding zal zijn van de 
kommunis t i sche parlementsle
den. Want tot nog toe hebben 
we uit hun mond nog alleen 
maar pro-Waalse, pro-Brussel-
se en anti-Vlaamse stellingen 
gehoord. 

Zullen ze thans de koers wij
zigen ? Eers t zien zei de blin
de. 

W O L U W E , 

W A V E R EN NAMEN 

Velen beweren da t Wallonië 
zélf m a a r de plaats moet aan
duiden w a a r de franstalige 
Universiteit heen moet . Dit zou 
juis t zijn in een federale s taat , 
wanneer de Vlamingen zelf 
gemakkeli jk hun grondgebied 
tegen het franstalig imperia
lisme kunnen beschermen. In 
een uni tar is t ische s taat blijft 
een franstalige universi tei t in 
een grensgemeente van Vlaan
deren als Woluwe of te Waver 
een gevaar. Daarom dat we ze 
in de uni tar is t ische s taat lie
ver naar Namen zien verhui
zen. 

Trouwens, indien wij niet 
he t recht hebben om in uni
tair verband ons woord mee te 
spreken over de vestigings
plaats der franstalige K.U.L., 
waarom mogen de Walen dan 
wél beslissen dat ze te Leuven 
zouden blijven ? 

E X - S C H E P E N 

Van den Boeynants , de m a n 
van de nieuwe stijl, heeft o p 
de laatste dag der voorbije 
maand laten weten dat hi j 
verzaakt aan zijn Brussels 
schepenmandaat . Hij deed h e t 
me t de hakken over de sloot, 
48 uur voordat in de K a m e r 
een motie van' wan t rouwen 
door de B S.P. ter s temming 
zou worden gelegd. 

Om V.d.B. te dwingen tot 'n 
« oude » stijl van e lementai r 
politiek fatsoen, is er een hele 
perskampanje en een interpel
latie nodig geweest. 

We zijn benieuwd, wie de 
eerste-minister als schepen van 
Openbaar Onderwijs zal ver
vangen. 

Hoogstwaarschijnli jk ergens 
een oude kruk of een toege
wijde ziel die zich op het ge
wenste ogenblik terug de woes
tijn laat inzenden. 

V.d.B heeft eveneens — met 
heel wat vertraging — ontslag 
genomen als beheerder van 
Philips. De beheerraad van di t 
mammoetbedr i j f heeft ech te r 
beslist, zijn mandaa t niet t e 
vervangen zodat het zeteltje 
warm gehouden wordt . De be
langen van Philips en h a a r 
(Brusselse) mante lmaatschap
pijen zullen er niet s lechter 
mee varen. . . 

B E R I N G E N STAAKT 

In de Limburgse mi jns t reek 
heerst weer grote ongerust
heid. Die onrus t is op de mijn 
Beringen uitgegroeid tot een 
sociaal konflikt : met 16 werk
dagen per maand vestigt de 
mijn inderdaad een t reurig 
Westeuropees rekord van non-
aktiviteit . Er word t alom reeds 
ha rdop gezegd, da t « men » het 
er op aanlegt om Beringen te 
doen sluiten. 

Inmiddels blijven de arbei
ders en bedienden, a lsmede de 
bevolking van gans de mijn
streek, uitkijken naar de be
loofde maatregelen in verband 
met de sluiting van Zwartberg. 
Ook daar ziet het er naar ui t , 
da t men handig en stilletjes 
bezig is de zaken zo te schik
ken dat de sluiting, op veel 
kor tere termijn dan beloofd 
werd, onvermijdeli jk zal wor
den. Vooral de bedienden 
(veelal zonder diploma's) en 
de oude of door stof long lij
dende mi jnwerkers zien de toe
komst somber in en stellen 
met verbeten woede vast, da t 
er niets in huis komt van he t 
desti jds tussen de s indikaten 
en de regering gesloten ak
koord en de er in vervatte be
loften. 

Vóór de Belgische ambassade te Londen : een foto van de geslaagde betoging, ingericht door 
het Vlaams Verweer, otn te protesteren tegen de onwettige benoeming van baron Van den Bosch 

en tegen de B.B.C.-uitlatlngen van Vanaudenhove. 
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NIEUWS VA?i DE VOLKSUISIEPARLEMENTSFRAKTIES 

" BRUSSELS " ONDERWIJS 
1 In antwoord op een par lementa i re vraag, gesteld op 5 mei jl. door senator | 
1 Wim Jorissen, zag de minis ter zich verplicht onders taande — 
1 lijkheid niets te wensen overlatende — 
1 pri js te geven. 

1 FRANSTALIG ONDERWIJS : 

Gemeente 
Anderlccht 
Brussel 
Eisene 
Et terbeek 
Evere 
Ganshoren 
Jet te 
Koekelberg 
Oudcrgem 
Schaarbeek 
St.-Agatha-Berchem 
St.-Gilles 
St.-Jans-Molenbeek 
St.-Joost-ten-Node 
St.-Lambrecht-Woluwe 
St.-Pieters-Woluwe 
Ukkel 
Vorst 
Wate rmaa l -Bopoorde 

NEDERLANDSTALIG 

Aantal 
jemeente 
scholen 

17 
39 
14 
7 
3 
1 
6 
2 
5 

17 
3 
6 
8 
4 
5 
5 
9 

10 
7 

168 

Aantal 
- lagere 

klassen 
147 
503 
109 
54 
23 

.— 
47 
18 
37 

151 
15 
77 
78 
39 
39 
33 
91 
81 
42 

1.584 

ONDERWIJS : 

Aantal 
gemeente-

Gemeente 

Anderlecht 
Brussel 
Eisene 
Et terbeek 
Evere 
Ganshoren 
Jet te 
Koekelberg 
Oudergem 
Schaarbeek 
St.-Agatha-Berchem 
St.-Gillis 
St.-Jans-Molenbeek 
St.-Joost ten-Node 

scholen 

4 
7 

— 
— 
2 

— 
3 
1 

— 
1 
2 

__ 
7 
1 

1 St.-Lambrechts-Wolu\\-e 1 
St.-Pieters-Woluw e 
Ukkel 
Vorst 
Watermaal-Bosvoorde 

1 
— 
1 

31 
1 Uit bovenstaande statistiek blij 

Aantal 
lagere 

klassen 

48 
25 
— 
— 

7 
— 
24 

6 
— 
12 
11 
— 
32 

4 
6 

11 
— 

8 

194 

statist iek 

klassen 
kleuter
klassen 

51 
104 
46 
23 
14 
8 

22 
6 

11 
43 

7 
23 
30 
12 
17 
16 
21 
26 
21 

501 

klassen 
kleuter
klassen 

14 
9 

— 
— 

4 
— 
10 
2 

— 
4 
5 

— 
11 
2 
3 
5 

— 
2 

71 
kt o.m. dat niet eens 

1 in de gemeentescholen der Brusselse agg 
1 wijs volgen. In zeven 

lomerat ie 

^an duide- 1 
aan de openbaarheid 1 

Aantal leerlingen 1 
leerplich

tigen 
3.550 
7.122 
2.649 
1.298 

52Ó 
'— 

1.079 
436 
845 

3.423 
352 

1.873 
1.879 

949 
748 
789 

2.136 
1.987 

891 

32.532 

kleuters 
1.344 
2.829 
1.199 

549 
328 
205 
515 
151 
290 

1.320 
117 
600 
795 
334 
469 
441 
594 
749 
490 

13.319 

Aantal leerlingen 1 
leerplich

tigen 

788 
420 
— 
— 
107 
— 
388 
100 
-— 
153 
170 
— 
507 

59 
101 
166 
— 
113 
— 

3.072 

kleuters 

236 
145 
— 
— 
67 

__ 
161 
33 

. 
54 

107 
— 
231 

33 
48 
78 

— 
32 

— 

1.225 
10 % van de kinderen | 

nederlandstal ig onder- 1 
gemeenten is er niet eens nederlandstal ig lager- en 1 

1 kleuteronderwijs . Te Brussel-stad — waar 
— zitten slechts 3 % 
landse klassen ! 

der kleuters en 6 
V.d.B. mee het beleid 

% der leerlingen L.0. 
bepaalde 
in Neder-

SENATOR JORISSEN 

OVER OPENBARE WERKEN 

Bij de bestreking van de begroting 
van Openbare Werken in de senaat 
herinnerde onze algemene sekretaris 
Wim Jorissen minister De Saeger aan 
zijn verklaring in de senaat van 8 fe
bruari jl. over de E-39, toen de mini
ster na de interpellaties van Hubert 
Leynen en van Wim Jorissen een ex-
press-weg beloofde van Lummen naar 
Genk. Senator Jorisseri vroeg, wat er 
sindsdien aan gedaan werd. 

Anderzijds raakte Wim Jorissen het 
vraagstuk aan van de toegangswegen 
naar Mechelen. Hij vroeg de minister, 
niet al te zeer in het altruïsme te ver
vallen en zijn eigen stad te vergeten. 
Want Mechelen is de vijfde grootste 
stad van het land, maar vele kleinere 
steden hebben veel betere uitvalswe
gen. Wim Jorissen raadde de minister 
aan, eens te Diest te gaan kijken. De 
kronkelpaden Vilvoorde-Mechelen en 
vooral Mechelen-Lier dienen zoveel 
mogelijk recht getrokken volgens on
ze senator. 

Verder vestigde Wim Jorissen de 
aandacht op het verkeersknooppunt 
aan het station te Lier, drukke ver
bindingsweg zowel voor het treinver
keer als voor het wegverkeer, waar de 
toestand op de topuren onhoudbaar 
geworden en op het zorgenkind te 
Willebroek, de kanaalbrug waar ieder 
jaar circa 500.000 werkuren verloren 
gaan wat op een bruto-loonverlies van 
minimum 35 miljoen neerkomt, zon
der de afschrijving van de wachtende 
wagens te rekenen. Een tunnel zou 
ongeveer 100 miljoen kosten wat op 
twee jaar kan afgeschreven worden. 

VOLKSVERT. V IC A N C I A U X 

OVER SOCIALE V O O R Z O R G 

Op 18 mei j.1. kwam volksvertegen
woordiger Vic Anciaux tussenbeide in 
het debat rond de begroting van So
ciale Voorzorg. Hij wees er om te be
ginnen op dat zeer veel werkgevers 
een grote achterstand hebben in het 
betalen van de bijdragen voor R.M.Z. 
en vroeg in dat verband of de bijdra
gen van de werknemers niet recht
streeks kunnen geïnd worden door de 
bedoelde dienst. 

Op het stuk van de arbeidsongeval
len stelde onze volksvertegenwoordi
ger voor de invaliditeitsrente, toege
kend tengevolge van een arbeidson
geval, aan te passen aan de stijgin
gen die de indeks ondergaat. Iemand 
die op dit ogenblik bv. 50 t.h. van zijn 
huidig loon toegewezen krijgt als 

rente, zal ingevolge de stijgende 
levensduurte spoedig ervaren dat zijn 
inkomsten verminderen. Ook op het 
gebied van de beroepsziekten werden 
in de tussenkomst enkele rake opmer
kingen gemaakt o.m. over het feit dat 
een achthonderdtal dossiers voorlopig 
bevroren liggen ingevolge zekere rem
mende wetsbepalingen. Onze volks
vertegenwoordiger haalde terzake en
kele sprekende voorbeelden aan, zo 
van arbeiders die tientallen jaren vlij
tig gewerkt hebben maar ' die — om
dat zij ziek en werkonbekwaam wer
den voor 31 december 1963 — niet van 
de wet op de beroepsziekten kunnen 
genieten ! Dr Anciaux vroeg dat men 
in de toepassing soepel en dinamisch 
zou zijn en dat de nodige wijzigingen 
zouden aangebracht worden opdat de 
werkelijke beroepszieken allemaal, 
zonder onderscheid, de schadeloos
stelling waarop zij recht hebben zou
den kunnen verkrijgen. 

SENATOR JORISSEN 

OVER B I N N E N L A N D S E Z A K E N 

Bij de begroting van Binnenlandse 
Zaken kwam senator Jorissen tussen 
beide. Hij sprak de onrust van de 
vlaamsgezinden uit wanneer hij mi
nister Van der Poorten uitleg vroeg 
over zijn stelling te Brussel met over
reding te werk te gaan terwijl de ge
meentebesturen schaamteloos nu, 
zoals al tientallen jaren, alle taalwet
ten — oude en nieuwe — aan hun 
laarzen lappen. Hij vroeg de toepas
sing van de wetten, met of zonder 
overreding. 

Senator Jorissen kwam terug op 
het antwoord van de minister op een 
vraag van volksvertegenwoordiger 
Anciaux over de eentalig Franse toe
spraak van de burgemeester van 
Brussel bij de ontvangst van de En
gelse vorstin. De burgemeester van 
Brussel kent noch Engels noch Ne
derlands en dit laatste is een schan
de. Senator Jorissen vroeg de minister 
spottend of hij het voorbeeld van zijn 
kollega Poswick niet zou volgen en de 
Brusselse burgemeesters die Neder
lands zouden studeren een premie zou 
toekennen naast «bibbergeld» om 
het ook nog te durven spreken als de 
angst voor hun taalracistische frans-
talige kiezers hen aangrijpt. 

Scherp hekelde hij ook de houding 
van sommige rijkswachters en politie
agenten die afgezonderde studenten 
tijdens betogingen tot moes slaan. Zo 
dit voortduurt zal men terecht de mi
nister verantwoordelijk stellen omdat 
hij te laks optreedt. 

P A R L E M E N T A I R E KRABBELS 
De Senaat wordt vrij algemeen be

schouwd als konservatiever dan de 
Kamer en in sommige opzichten is hij 
dat ook. 

Misschien zijn de name zetels daar 
symbolisch voor. Zij zijn een stuk kom-
fortabeler dan de banken in de Kamer 
en schijnen bestemd om de rust van de 
« achtbare » senatoren — zoals hun 
kwalijikatie in Belgiscli parlementair 
jargon luidt — te bevorderen. 

De groene Kamer lieeft ook geen op
gesmukte zoldermg en schilderijen aan 
de muren zoals de wijnrode senaat. De 
Kamer is sober, naakt, demokratisch; 
de Senat burgerlijk, 19e eeuws weel
derig, wat thans ouderwets aandoet. 

De schilden van de 9 provincies aan 
de zoldering en de portretten van na
tionale grootheden aan de muren in de 
senaat hebben eentalige, Franse onder
schriften evenals de portrettengalerij 
van de achtereenvolgende voorzitters 
in de wandelgangen, die van de voor
zitters nl., maar naast de namen staan 
alleen data vermeld : ook een opvat
ting om liet taaivraagstuk te ontwij
ken. 

In de Senaat is dit taaivraagstuk nu 
aan de orde gebracht bij de bespreking 

van de dotatiën (huishoudelijke onkos

ten en vergoedingen voor de senato
ren), toen Wim Jorissen deining ver
wekte met de bewering dat de V.U. die 
begroting jiiet kon goedkeuren, daar 
de V.V.-senatoren zich niet thuis voe
len in een Frans huis, stijl België 1830. 

dom. Want zowel langs de kant van de 
Kamer als langs de zijde van de Senaat 
staan drie gestandbeelde vaderen des 
vaderlands op eentalig Franse sokkels. 
De vrij talrijke Vlaamse schoolkinde
ren die het parlement bezoeken, z.uUen 
niet tevreden zijn over de Vlaams» 
parlementariërs. De opvoedende waar
de van het bezoek zal om die reden al 
niet heel groot zijn. 

SENAAT 
Voorzitter Siruye deed of zijn neus 

bloedde en de Vlaamse C.V.P. keek ver
baasd. Zij had nog nooit dat Frans ge
zien, beweerde zij. Een nieuwe Vlaam
se grief is dus geboren en ook hier z.al 
het wel enkele jaren duren eer de 
Vlaamse CV.P. er werk zal van maken. 
En dan zullen de Vlaamse B.S.P. en de 
« Vlaamse » P.V.V. (die voor 50 Vo 
Frans praat in de Senaat) het nog niet 
gezien hebben. 

De Kamer gaat echter evenmin vrij
uit als de Senaat, beneden in de hall, 
eer men de drie maal dertien trappen 
beklimt naar het parlementair heilig-

In de Senaat woedt het patriottisme, 
aan de oppervlakte althans, nog ster-' 
ker dan in de Kamer. Dit beleefden we 
na de uitstekende en objektieve inter
pellatie van senator Ballet over Dr. 
Borms, waarvan hij de fouten en de 
hoedanigheden naar voren bracht. De 
holle fossiel, die de 82-jarige franstali-
ge P.V.V.-fraktieleider Gillon int Kort
rijk is, had de immer voor zijn verle
den bevreesde C.V.P.-fraktieleider Lee-
•mans overhaald om een patriottisch 
maneuvertje idt te halen tegen de 
Volksunie, bij de stemming over de 
vertrouwensmotie. Gillon had zelfs de 
komnuinisten er bij betrokken, die sa

men met hem geleden hadden, zoals 
hij dat uitdrukte. Hij sprak toen zelfs 
één enkele zin Nederlands, waarover 
senator Jorissen zich even prompt als 
cynisch verheugde. « Patriottisme dat 
Frans spreekt in Vlaanderen verbeurt 
alle gezag », zei de V.U.-fraktieleider. 
Het maneuver van het oudste lid van 
de Senaat, (dat is trouwens de reden 
waarom men Gillon zoveel mogelijk 
spaart) slaagde echter slechts ten dele. 
Een achttal C.V.P.-senatoren verlieten 
vóór de stemming, idt protest, het half
rond. Senator V erboven verklaarde 
achteraf in de wandelgangen dat het 
fusiljeren van Vindevogel en Borms ge
rechtelijke moorden waren. Zelfs tal 
van C.V.P.-senatoren die Gillon steun
den, sakkerden privatum op « dit stuk 
franskiljonse folklore s. Waarom gin
gen ze óók niet buiten ? 

Senator Ballet hield een stevig gedo-
kumenteerde rede bij de begroting van 
Landsverdediging, terwijl senator De 
Paep bij de begroting van Openbare 
Werken andermaal bewees dat nie
mand de streekproblemen in het Waas
land zo goed kent als hij. 

Deze week maakten senator Roosens, 
na twee maanden ziekte, en senator 
Elaut, terug na een veertiendaags we
tenschappelijk kongres in het buiten
land, de V.V.-gelederen weer volledig. 
De laatste maand vóór de vakantie zal 
de senaat nog veel werk moeten ver
zetten. 
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ACHTERSTALLEN 
VAN DE STAAT 

Op een vraag van volksverte
genwoordiger dr. Goemans 
antwoordde de minister van 
Sociale Voorzorg dat het Rijks-
fonds voor Ziekte en Invalidi
teit volgende bedragen achter 
stond voor betalingen aan de 
apotekers : einde januari 1966 
845.129.000 fr; einde februari 
441.775.000 fr; einde maart 
669.361.000 fr. 

Slechte betaler, dat Fonds ! 

HELDENHULDE' 

ZERKJES 
De heldenhuldezerkjes op 

soldatenkerkhoven in West-
Vlaanderen zijn private eigen
dom en worden door de Staat 
niet onderhouden of ver
nieuwd. Voor de graven zelf 
worden vergoedingen verleend 
aan de organismen die met 
het onderhoud worden belast, 
juist zoals voor andere solda-
tengraven aan het Rode Kruis 
en de vereniging « Onze gra
ven ». 

Dit antwoordde de minister 
van Binnenlandse Zaken aan 
kamerlid Goemans. 

FRANSE 

TELEFOONCENTRALE 

VOOR DE VOERSTREEK 

In de pers was een bericht 
verschenen volgens welk de 
Voerenaren langs franstalige 
bedienden om gebruik moes
ten maken van telefooncentra
les. Dr. Goemans voelde de 
minister van PTT hierover aan 
de tand. Deze heeft geant
woord dat de abonnees van de 
Voergemeenten deels aange
sloten zijn op de centrale te 
Aubel en deels op de centrales 
van Warsage en Verviers. Het 
personeel van die diensten is 
eentalig Frans. De minister be
loofde beterschap : een studie 
werd aangevat om zodra mo
gelijk tweetalig personeel aan 
te stellen, en zo de wet van 
2.8.1963 op het gebruik der ta
len in bestuurszaken na te le
ven. 

KANDIDAAT

BIBLIOTHECARISSEN 

Volksvertegenwoordiger An-
ciaux stelde de minister van 

Europese Zaken en van de Ne
derlandse Kuituur de vraag of 
er — evenals dit gebeurde 
voor franstalige kandidaat-bi
bliothecarissen — ook een kur-
sus werd ingericht voor de 
nederlandstaligen. Het ant
woord van de minister luidt 
bevestigend voor wat het in
richten van dergelijke cursus 
betreft te Brussel, Hasselt en 
Gent in 1965. In de loop van 
1966 werden nog lessen gege
ven te Brugge, Antwerpen en 
Aalst, terwijl de Dienst der 
openbare bibliotekep nog één 
of twee cursussen voor het 2e 
semester van dit jaar plant te 
Brussel, Herentals of Leuven, 
alnaargelang de belangstelling. 

VUILNISBELTEN 

Maurits Coppieters stelde 
aan de minister van Volksge
zondheid de vraag, welke maat
regelen kunnen genomen wor
den om te beletten dat het toe
nemend aantal vuilnisbelten 
zich als een schurft over onze 
kontreiën blijft uitbreiden en 
zelfs gekende plekken natuur
schoon verpest worden. Meer 
bepaald wilde onze volksverte
genwoordiger weten op welke 
wijze en met welke middelen 
de betrokken stads- en gemeen
tebesturen kunnen verhinderd 
worden, onhygiënische en ont
sierende maatregelen te ne
men; of de stads- en gemeente
besturen niet kunnen verplicht 
worden het steeds toenemend 
huisvuil volgens de meest mo
derne metoden te verbranden 
of te verpulveren; welk gevolg 
er werd gegeven aan de pro
testmotie uitgaande van het 
Aktiekomitee ter bescherming 
van het Scheldeschoon dat 
protesten had geuit in verband 
met de verontreiniging van de 
Schelde-oevers tussen Rupel-
monde en St Amands. 

Het antwoord van de mini
ster is niet bijster verhelde
rend. Hij legt uit dat de vuil
nisbelten onderworpen zijn 
aan het regime van de als ge
vaarlijk, ongezond of hinder
lijk ingedeelde inrichtingen. 
De vergunnmg wordt verleend 
door de Bestendige Deputatie 
na advies van de inspekteur 
de huidige wetgeving is het 
van Volksgezondheid. Volgens 
niet mogelijk een gemeentebe
stuur een bepaalde metode op 
te leggen voor het behandelen 
van huisvuil en wat betreft het 
protest van het hogergenoem-

Schilderachtig zijn ze wel, deze veteranen van het wegverkeer anno 1916. Sindsdien zijn we 
echter een halve eeuw verder en het is dan ook maar normaal, dat onze volksvertegenwoordiging 
zich aktief inlaat met moderne verkeersproblemen, ten bewijze waarvan de zoveelste parlemert-

taire vragen van V.U.-mandataris mr. Leys hieronder. 

de aktiekomitee, verwijst de 
minister van volksgezondheid 
naar de departementen Toeris
me, Openbare W e r k e n en 
Nederlandse Kuituur. 

Wel wordt er bij klachten 
overgegaan tot een onderzoek 
omtrent de naleving van de 
uitbatingsvoorwaarden d i e 
verband houden met de hygi
ene. 

TWEEDE TAAL 

Een andere vraag van Mau
rits Coppieters betrof het on
derwijs en meer bepaald de 
vrije keuze van de tweede taal. 
Vanaf het eerste jaar wordt in 
het rijksonderwijs inderdaad 
een keuze voorzien inzake de 
tweede taal, namelijk tussen 
Frans en Engels in Vlaande
ren, tussen Nederlands en En
gels in Wallonië. Onze volks
vertegenwoordiger verzocht de 
minister van Nationale Opvoe
ding, hem mee te delen in wel
ke Vlaamse athenea en R.M.S. 
er een voldoende aantal ouders 
voor leerlingen in de zesde (of 
eerste) klassen voor het En
gels hebben gekozen en hoe
veel er in Wallonië waren. 

Uit het antwoord van de mi
nister kan geleerd worden dat 
in geen enkel Vlaams athene
um of R.M.S. het Engels wordt 
onderwezen als tweede taal in 
de zesde klas! In Wallonië 
daarentegen volgen niet min
der dan 11.961 leerlingen van 
de zesde klasse de leergang 
Engels. Op een bijkomende 
vraag ot er voldoende waarbor
gen tot naleving van de regle
menten terzake worden getrof
fen en of de ouders wel vol
doende worden ingelicht, ant
woordde de minister dat aan 
het gezinshoofd van elke leer
ling, ingeschreven in de zesde 
klasse (of eerste middelbare) 
bij het begin van het school
jaar een formulier betreffen
de de keuze der talen alsmede 
de keuze van de verstrekte kur-
sus in de tweede taal wordt 
voorgelegd. Indien minimum 
acht leerlingen per afdeling er
voor opteren, mag een kursus 
Engels tweede taal ingericht 
worden. De onderrichtingen 
terzake worden — volgens de 
minister — in de rijksinrich
tingen voor middelbaar onder
wijs van het Nederlands taal
stelsel overal stipt en korrekt 
nageleefd. 

WETSVOORSTEL 
Een wetsvoorstel, houdende wijzi

ging van het Wetboek der inkomsten
belastingen voor wat betreft de verre
kening van de onroerende voorheffing, 
werd onlangs door de senaatsfraktie 
der V.U. ingediend. 

De toelichting ervan luidt als volgt : 
Artikel 188 van het Wetboek der in

komstenbelastingen vermeldt dat de 
onroerende voorheffing met de globale 
belasting mag worden verrekend, ech
ter met een maximum van 20 t.h. van 
het bedrag van het kadastraal inko
men. 

Anderzijds is aftrekbaar als bedrijfs-
last, ingevolge artikel 45, negende lid, 
van hetzelfde Wetboek, het gedeelte 
van de met provincie- en gemeenteop-
centiemen verhoogde onroerende voor-
helfing betreffende de tot het bedrijf 
dienende immobiliën, dat meer be
draagt dan 20 t.h. van het kadastraal 
inkomen. 

Het is onbetwistbaar dat het percen
tage van 20 t.h. niet meer aan de wer
kelijkheid beantwoordt. 

Onlangs nog heeft de Minister van 
Binnenlandse Zaken de gemeentebe
sturen dringend verzocht ten minste 
625 opcentiemen op de onroerende 
voorheffing te vestigen voor 1966, het
zij dus 18,75 t.h. van het kadastraal in
komen. Hierbij komt dan nog 3 t.h. 
voor de Staat, plus de provinciale op
centiemen (3 tot 4 t.h.). 

Het is dus niet meer dan rechtvaar
dig en redelijk het percentage van 20 
t.h. te verhogen tot een bedrag dat het 
gemiddelde van de onroerende voor
heffing zal worden. Dit gemiddelde zal 
ongeveer 30 t.h. bedragen. 

Het eigenlijke wetsvoorstel is als 
volgt geformuleerd : 

Eerste artikel. 
In artikel 45, negende lid, van het 

Wetboek der mkomstenbelastingen 
wordt het percentage van «20 t h. » 
vervangen door « 30 t.h. ». 

Artikel twee. 

In het eerste lid van artikel 188 van 
hetzelfde Wetboek wordt het percen
tage van 20 t.h.» vervangen door 
« 30 t.h. ». 

PSYCHIATRISCHE 

INRICHTINGEN 

Senator Jorissen stelde de 
minister van Sociale Voorzorg 
de vraag of er voor de terug
betaling van de verplegings-
kosten door het ziekenfonds, 
waarbij een geesteszieke is 
aangesloten, vereist is dat de 
plaatsing in een psychiatrisch 
gesticht vooraf werd goedge
keurd door de adviserende ge
neesheer van het verzekerings
organisme. 

In zijn antwoord maakt de 
minister onderscheid tussen 
de opneming in een open en 
in een gesloten psychiatrische 
inrichting. Voor wat de eerste 
betreft is er een overeenkomst 
tussen de open inrichting en 
de verzekeringsinstellingen, 
waarbij de inrichting zich ver
bindt enkel rechthebbenden 
van de verplichte ziekte- en in-
vahditeitsver/ekering op te ne
men, wanneer zij in het bezit 
zijn van een toestemming van 
de adviserende geneesheer van 
hun verzekeringsinstelling. In 
verband met de opneming in 
een gesloten psychiatrische in-
nchtmg, is geen toestemming 
van de adviserende geneesheer 
vereist. 

AUTOWEG 

De minister van Openbare 
Werken antwoordde bevesti
gend op een vraag van volks
vertegenwoordiger Leys of het 
tracé van de autoweg Zeebrug-
ge-Doornik, vak Blauwe Toren 
- Loppem, reeds definitief werd 
vastgelegd. Er worden regel
matig verkavelings- en bouw
vergunningen afgeleverd waar
bij rekening wordt gehouden 
met het tracé van de geplan
de autoweg. Aangestipt wordt 
dat de bedoelde autoweg bo
vengronds (d.i. onder de vorm 
van een viadukt) zal gebouwd 
worden, zodat de terugslag op 
verkavelings- en bouwvergun
ningen betrekkelijk gering is. 
Verder wist de minister nog 
mee te delen dat het hogerge-
noemde vak, althans voor wat 
betreft Blauwe Toren Brug 
(kanaal naar Oostende), voor
zien wordt in het werkpro
gramma 1966-1970. Het vak ka
naal - Loppem werd nog niet 
geprogrammeerd. 

VERBREDING 

Aansluitende op zijn voor
gaande vraag wilde volksverte
genwoordiger Leys nog verne
men of de verbreding van de 
rijksweg Brugge — Aanslui
ting autoweg Brussel-Oos ten-
de overwogen wordt en, indien 
dit niet het geval is, waar
om de rooilijn langs deze weg 
niet definitief vastgelegd kan 
worden. Meer bepaald wilde 
hij nog weten of een verbre
ding kan verantwoord worden, 
vermits de verbinding Blauwe 
Toren - Autosnelweg Brussel -
Oostende een grote ontlasting 
zal teweegbrengen en zelfs bij 
een verbreding, al het verkeer 
zal dienen opgevangen te wor
den door de bestaande spoor
tunnel bij het station te Brug
ge, waarvan de doorgangs
breedte te smal is. 

De minister antwoordde dat 
de bedoelde verbreding inder
daad ter studie Ugt en dat de 
toekomstige breedte 35 meter 
wordt. Het rooiplan werd op
gemaakt maar, in-;evolge moei
lijkheden, nog niet goedge
keurd bij K.B. De minister 
acht de verbreding verant
woord, daar studies hebben 
aangewezen dat een grote ver
meerdering van het verkeer 
zal ontstaan in de toekomst. 
Verder acht hij een ontdubbe
ling van de hogergenoemde 
tunnel mogelijk, zo dit nodig 
moest blijken. 



10 
WI4 

clev^^ereld 

De Vietnamese politiek is op dit ogenblik op een 
punt gekomen, waarop haar anarchie zo volkomen 
is als in de laatste dagen van het Diem-regime. 
De scenes van burgeroorlog die zich verleden week 
afspeelden in de straten van Da Nang, waarbij de 
getrainde troepen van premier Ky oog in oog 
stonden met de dissidente troepen die de Boed-
disten steunden, waren even « vuil» als deze van 
de « dirty war » waarvoor de Amerikanen overal 
ter wereld de blaam beginnen te dragen. Rege-
ringstanks schoten op dezelfde wijze boeddisti-
sche pagodes aan stukken en regeringsbommen
werpers — ironisch genoeg Amerikaanse Skyrai-
üers — lieten hun bommen vallen op Vietnam's 
boeddistisch- religieuze hoofdstad, met dezelfde 
ijver alsof zij tegen de « kommunistische » vijand 
gebruikt werden. Hoogtepunt van de krisis — of 
beginpunt van de open burgeroorlog — waren de 
zelfverbrandingen van enkele boeddistische non
nen. De taktiek waarmee Diem ten val werd ge
bracht, was weer aan het werk. Wie begrijpt nog 
waarvoor de G.I.'s vechten ? 

WACHTEN OP 

HET NIEUW ELEMENT 
Wie begrijpt nog waar het de Vietna-

mezen om te doen is, wanneer zelfs de 
ambassade van de V.S. moest toegeven dat 
de problemen zo oneindig kompleks zijn 
dat zijzelf voorlopig niet meer aktief wil
de bijdragen om de krisis op te lossen ? 
Hoge regeringsambtenaren te Saigon 
gaven zelf toe dat zij niet meer begrepen 
waar het om ging. Dat ambassadeur Henri 
Cabot Lodge liever de burgeroorlog wil 
laten uitwoeden dan ertussen te geraken, 
is begrijpelijk. De Amerikaanse politici in 
Vietnam zijn immers onmachtig om er iets 
aan te verhelpen. 

Premier Ky wachtte bijvoorbeeld tot 
op het allerlaatste moment om de Ameri
kanen in te lichten over zijn militaire 
« heroveringsaktie » - een operatie die de 
naam Dinh Bo Linh droeg, naar een Viet
namese generaal uit de tiende eeuw die 
met drakonische middelen de eenheid van 
Vietnam wilde bekomen. 

De strijd die de Vietnamezen op dit 
ogenblik aan het uitvechten zijn komt, 
onder vele andere elementen, hoofdzake
lijk neer op de vraag wie de kontrole zal 
hebben op de Zuidvietnamese politiek : 
de militairen, de politici of de religieuze 
groepen. 

Voor de Amerikanen, die zulke fantas
tische inspanningen doen voor dit land, 
is deze hele in,terne problemaiiek frus
trerend op allerlei terreinen. 

Er is, zoals wij verleden week aanstip
ten, in verband met de Vietnamese kwes
tie een enorm probleem van de ekono-
mische weerslag van deze oorlog. In de 
tweede plaats is er het aspekt van de oor
log zélf. En in de derde plaats is er het 
binnenlands politiek probleem. 

In elk van deze probleemgebieden wor
den fle Amerikanen geïmmobiliseerd. Wat 
de interne politieke problematiek van 
Zuid-Vietnam betreft, wordt president 
Johnson gehandicapt door het feit dat de 
Amerikanen als zodanig geen zijde mogen 
kiezen. Zijde kiezen in de burgertwisten 
70U betekenen, dat zij vroeg of laat ver
plicht zouden worden een deel te bevech

ten van de bevolking die zij geacht wor
den te verdedigen. 

Die beperking voor president .lohnson 
is heel moeilijk. Het geen zijde mogen 
kiezen heeft immers onmiddellijk weer
slag op de militaire afloop van de Viet
namese oorlog. 

Hij heeft zijn standpunt deze week, tot 
verrassing en soms tot ergernis van vele 
kritici, met onverwacht harde taal klaar 
gemaakt. « Ik heb vier alternatieven s>, 
zei de president. 

« In de eerste plaats zouden wij kunnen 
de oorlog opdrijven, zodanig dat wij de 
Noordvietnamezen komjileet zouden kun
nen vernietigen. Het zou voor ons gemak
kelijk zijn om vlug één miljoen soldaten 
naar Vietnam te brengen, maar geen tien 
procent van de Amerikanen zouden zo'n 
manier van oorlog kunnen goedkeuren en 
daarbij zou de rest van de wereld dit niet 
nemen. Dat is dus buiten kwestie ». 

Het tweede alternatief definieerde de 
president als volgt • « Wij zouden onze 
staart tussen de benen kunnen nemen en 
eruit trekken. Maar daarmee zou de hon
ger van de vijand naar aggressi\iteit en 
meer territoria om te overheersen groter 
worden. Dat zou tot niets dienen en is 
dus uitgesloten ». 

Het derde alternatief kenschetste de 
president als de enklaafpolitiek, zoals die 
door specialisten als (jeorge Kennan en 
mannen als generaal Gavin werd voorge
staan : « de Amerikanen zouden kunnen 
standhouden zonder grotere oorlog, en liet 
niet-kommunistische Vietnam bliixen on
dersteunen voor de rest van hun le\en. 
Dat zou mogeliik zijn, maar het /ou ook 
zeer duur zijn en daarbij zou het niets 
bewijzen. Dus is het ook uitgesloten ». 

Johnson's keuze-alternatief luidde ten
slotte als volgt : « Beperkte drukking, 
waardoor de agressie voor de vijand zo 
duur wordt dat hij vroeg of laat leert dat 
de Amerikanen van plan zijn er te blij
ven totdat de bevolking vrij is. Dat is een 
kostelijke zaak, maar d zaak waarvoor 
wij vechten is deze kosten waard ». 

In het licht van dit laatste alternatief, 
dat dus het standpunt uitmaakt van de 
huidige Amerikaanse regering, onthulde 
de president dat de militaire « escalatie » 
rezultaten begint af te werpen. De bom
bardementen en systematische uitkam
mingen beginnen resultaat op te leveren : 
de kommunikatielijnen van de vijand 
( Noord-Vietnam en de kommunistische 
guerrilla in Zuid-Vietnam) beginnen ver
broken te zijn, de benzine- en olietoevoer 
is lamgelegd en de ammunitie is vernie
tigd. « We zijn bezig, op suksesvolle wijze 
de mogelijkheid van de vijand om agres
sie te plegen te vernietigen ». 

Op die manier zou het mogelijk zijn, 
althans volgens de president, de oorlog te 
beëindigen tegen juni van volgend jaar. 
In een speech enkele uren nadat hij 
bovenstaande alternatieven uiteenzette, 
sloeg de president op agressieve toon 
terug naar al diegenen die hem de jongste 
tijd kritiseren voor de keuze van dit laat
ste alternatief. Op weinig vergoelijkende 
toon sprak hij straffe woorden. « Het 
ongeluk is dat er zijn die nerveus begin
nen te worden en die, juist door geen 
eensgezind standpunt in te nemen, de 
eensgezinde aktie van de Amerikanen on
dermijnen ». 

De nervositeit van Johnson ten opzichte 
van zijn vele kritici, die steeds groter in 
getal worden, deed die kritici echter niet 
verstommen. Integendeel ! Het debat in 
Amerika over de Vietnam-politiek werd 
de laatste weken steeds maar heter. 

En misschien is dat precies wel het 
ongelukkige in de Vietnamzaak. Het de 
bat wordt steeds hexiger . er wordt steeds 
maar straffer taal gesproken. Maar nooit 
komt er een nieuw element bij. Ook niet 
vanwege de regering. Of anders gezegd 
juist niet vanwege de Amerikaanse rege
ring. Alleen de twijfel wordt groter. 

Wanneer men het Vietnam-probleem 
de oorlog-zijde of de politieke zijde - op 

zichzelf bekijkt, dan is er geen uitweg. Er 
is niet veel kans dat de binnenlandse sta
biliteit enigszins beter wordt. Wat presi
dent Johnson ook moge beweren, de uit
zichten voor een militaire uitputting aan 
de zijde van de « vijand » worden ook niet 
algemeen aanvaard onder de Amerikaanse 
experten. 

Feit is dat een revolutionaire oorlogs
voering - en dat is de Vietcong-guerrilla -
aan andere wetten beantwoordt dan deze 
van een « gewone » militaire ondefne-
ming. Zelfs als de « vijand » militair, en 
a fortiori ekonomisch, uitgeput geraakt 
onder het militair overwicht, dan is daar
mee het revolutionair vuur nog niet ge
doofd. Het voornaamste wapen van de 
kommuntsten is, dat hun taktiek steunt 
op de principes van de kommunistische 
propaganda. En die is wezenlijk verbon
den met de kommunistische teorie. 

Het ongelukkige voor de Amerikanen is 
op dit ogenblik, dat de principes van de 
vrijheid - dat is tenslotte waarvoor men 
heet te vechten - meteen in zich houden, 
dat er rekening gehouden wordt met an
dermans overtuigingen. 

De Amerikanen en d \rijheidslievende 
Vietnamezen zijn verplicht, rekening te 
houden met de opinies van de boeddisten 
- om maar één groep te noemen. Rekening 
te moeten houden met de kritici op het 
thuisfront beperkt ook in grote mate de 
overwinningsmogelijkheden van de Ame
rikanen Men kan dat betreuren maar het 
is zo. Daarom is een oplossing van het 
Vietnam-probleem slechts op veel groter 
niveau mogelijk dan op dat van het gelo
kaliseerd oorlog-voeren. Op het niveau 
van de wereld-verhoudingen. Plaatseliik 
gaat de oorlogsmachine en de oorlogs-
ekonomie haar eigen gang. of de oolitici 
akkoord /ijn of niet. 

Slechts wanneer men Berliin en Viet
nam koppelt, zijn er kansen op een op
lossing in het zicht. 

E.H.M. 

(leze week in de wereUi 
• Te Leopoldstad wordt een tegen generaal Moboetoe gericht komplot ont

dekt. 

• Vijfstigste verjaring van de slag oni Verdun. 

• Zes Franse jachtvliegtuigen storten neer in Spanje. 

• Vlaag van boeddistische zelfmoorden over Vietnam. 

• Ruimtevaarte : Amerikaanse halve mislukking met Gemini, Amerikaans 

succes met zachte maanlanding. 
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C H I N E E S ETEN 

De Neder landse Veiligheids
diensten hebben reeds meer 
dan eens moeten vaststel len 
da t de Chinese kommunis ten 
een aanta l van de over talr i jke 
Chinese r e s t au ran t s in Neder
land gebruiken als s teunpun
ten voor hun p ropaganda en 
spionage. Ro t t e rdam bijvoor
beeld is de omslaghaven voor 
al het Chinees propagandama
ter iaal met bes temming naar 
Spanje . Talri jke Chinezen wer
ken voor Peking als « slapers ». 
« Slapers » zijn in het ja rgon 
van de Neder landse Veiligheid 

agenten die zich maandenlang 
rust ig houden, ergens als kok 
of kellner een baant je zoeken 
en dan zeer geduldig en voor
zichtig inlichtmgen beginnen te 
verzamelen of propaganda be
ginnen te voeren. 

Er zijn in Nederland niet 
minder dan 358 Aziatische, gro
tendeels Cliinese, eethuisjes. 

V E R Z O E N I N G 

Naar aanleiding van de «Dag 
van Verdun » heeft de Paus 
aan de bisschop van Verdun 'n 
boodschap laten worden die 

handel t over repressie en am
nestie. 

De Paus dringt daar in aan 
op he t schenken van « weder
zijdse vergiffenis en de \ ei zoe
ning tussen de tegens tandeis 
van gisteren ». 

Opmerkeli jk daarbi j is het 
feit, da t de Paus zeer duide
lijk spreekt van « wederzi jdse 
vergiffenis». Men kan deze 
woorden niet anders opvatten, 
dan clat Paulus VI van mening 
is dat zowel de excessen van 
de koUaboratie als die van de 
repressie door één/elfde ver
giffenis en verzoening moeten 
gedekt worden. 

NICOLAS CEAUSESCU 
De Roemeense kommunisten zijn in de 

loop der jongite jaien herhaaldelijk in bot' 
sirig gekomen met liet beleid dat door Rus
land aan de Oostbloklanden opgediongen 
u'eid. Twee jaar geleden rebelleeiden de 
Roemene7i tegen de kommunistische E.E.G. 
— de Comecon — die van hun land de 
gtondsloffenlevetancier voor de meer ge-
indnstiializeeide buurstaten zvon maken. 
Thans heeft K.P.-leider Nicolas Ceausescu 
het, naai aanleiding van de elfde verjaar
dag van het Pakt van Warschau, opgeno
men tegen dit militair bondgenootschap : 
hij kondigde ondermeet eenzijdig een ver-
koiting van de diensttijd aan. 

Om de juiste draagkracht van deze re
bellie te beseffen, moei men zich heiinne-
ren dat stiaks tien j/iai geleden de Sovjet-
Unie zich het odium van een inteiveyitie 
in Hongaiije op de nek haalde, omdat ze 
wilde beletten dat de regering van hm e 
Nagy o.m. dal deed xuaamaar thans de Roe
menen stieven : zich losmaken vil de eko-
nomischa en mililaiie bindingen met het 
Kremlin. 

Sinds de dagen dat de ketter Tiio zich 
het uitstoten uit de -echlgelovige kommu-
nistische gemeenschap, gelooft geen mens 
meer dal het oostelijk blok een monoliet 
is. Nadei hand is er nog méér gebeurd : de 
sliijd om de leiding in de kommunistische 
wereld tussen China en Rusland heeft heel 
wat middenpuntvliedende krachten een 
kan\ gegeven. Zo ook in Roemenië, 

Vadei Marx zou zicli waai schijnlijk m 
zijn giaf omkeren, moest hij kunnen vast
stellen dat m een sinds decennia getiestig-
de kommmiislische maatschappij het natio
nalisme spunglevendei dan ooit is. Want 
wat anders dan een nationalistische rejlrks 
heeft Albanië in zijn huidige poütie ge-
biacht ? De liefde tussen Moskou en Tirana 
ging koelen op hetzelfde ogenblik dat het 
Kremlin teiug een modus i ivendi met Tito 
zocht Het kleine op een smalle strook tus
sen foegoslaviS en de zee levende Albanese 
bergvolk met een wild nationalistische tra
ditie vreesde, het kind van de rekening te 
wolden bij de toenadering tussen de Joe
goslavische 1 eijvijand > en het Kiemlin; 
het ging aanleunen bij China niet omwille 
van de een of andere duistere ideologische 
reden, maar uit zelfbehoud — uil een re 
fleks die niet andeis dan nationalistisch 
kan geheten worden 

Wie kan ontkennen dat een diepe onder 
slioom van echt bevitjdingsnalionalisme 
uiteindelijk gedieven heeft tot de uitbar 
sting i>an ^uoede en geweld in hel opslan 
dige Boedapest? Wie zou er durven aan 
twijfelen dat de verhouding tussen Polen 
en Rusland mede in hoge mate bepaald 
ivoidl door het zeer sterke en tiotse besef 
der Polen een eigen natie te zijn üie in 
het verleden én vanuit hel westen en van
uit hel oosten steeds weer bedreigd weid ? 

Het vet ketterde, x>ei loochende i'ooi af
tands en overleden vei klaarde nationalisme 
d-'ukt ook heel duidelijk zijn stempel op 
de Roemeense rebellie legen het Russisch 
overwicht in Oost Euiopa Men hoeft 
slechts even te luisteren naat de klachten 
en veitangens van Nicolas Ceausescu en de 
Roemeense kommunisten, om het teidege 
te beseffen Deze klachten en vertangens 
kunnen in dr huidii^e machtsverhouding 
weltiwaar slechts dtskreet en voorzichtig 

gefoimuleeid xooiden en — xce beroezen 
ons niet aan illuzie's ! — ze blijven in het 
raam van een kommunistische vizie. Ze 
zijn er echter niet mindei duidelijk om. 
De Roemeense stiaatnamen, die al te zeer 
aan de Russische periode en hel leidei schap 
van het Kremlin heiinneiden, weiden sinds 
een paar jaien weer oer-Roemeens omge
doopt. Te Boekarest werd hel Russisch 
Kul uwlriis g'sl' 'en. De peis e'i de toe
spraken der paitijleideis glijden steeds 
vlugger over de giole data der Roemeens-
Russische vriendschap heen. En — toppunt 
van nauwelijks-verdoken nationalisme — 
steeds weei worden de Roemenen heiin-
neid aan het feit dat Rusland hen na de 
ooi log Bessaiabië ontstolen heeft. 

In het spoor van de Albanezen, de Joe-
goslaven, de Hongaren en de Polen heb
ben ook de Roemeense kommunisten 
slechts gewacht op een gunstige gelegenheid 
om aan een nationale politiek binnen de 
gienzen van wat mogelijk is te doen. Die 
gunstige gelegenheid is er nu en zg wordt 
ten volle benut. 

Aan een hei uitgave van de interventie in 
Hongarije zal de Sovjet-Vnie wel niet den
ken, tioinuens, zelfs als ze dat wilde, zou ze 
er met toe in staat zijn : Boekarest speelt 
vooitieffehjk op de tegenstelling tussen 
Moskou en Peking. Overigens zou een in
terventie als enig rezultaat hebben dat het 
opgeschiikte Westen terug nauwer aaneen 
gaat sluiten, teiwijl een desintegratie in 
Oost Fm opa alleen maar op gang zou ko
men. 

Het is integendeel waaischijnlijk, dat hel 
Kiemlin een zeei realistische nuchtere kijk 
heeft op het beleid van Nicolas Ceausescu. 
De Roemeense K.P leider ts vanuit kom-
munistisch oogpunt absoluut betrouzrbaar; 
het regime zelf wordt aangevochten noch 
bedreigd. In luii voor deze stabiliteit kan 
de ^ovjet-Unie rustig méér plaats iniuimen 
voor bewegingsvrijheid op hel vlak van da 
buitenlandse politiek, dan ze destijds aan 
Hongarije kon toestaan. Deze vrijheid — 
hoe ongemakkelijk ze ook ts — raakt im
mers nauwelijks de grondslag van de Rus
sische marht en ideologie t.o.v. de Westeise 
wereld. 

De politiek van Ntcotas Ceausescu ver
dient de volle aandacht van het Westen. 
De Gaulle moet men geven wai hem toe
komt • hij heeft oog voor de Roemeense 
pozitie Er 'S vaak beweerd geworden dat 
de Gaulle de goede politiek voeit. vertiek-
kend van veikeeide piacmissen Dat is geen 
reden om met goede praemissen tn de 
hand. een andere politiek te gaan voeren. 

M e schieven reeds vaker dat ook iii de 
kommunistische wer'-'d de fundamentele 
gcogiafische. kullurele, historische — kor
tom nationale — gegeiens hun waaide en 
klacht behouden De koers die Kitolas 
Ceausescu vaait, bewijst het eens Ie mcr. 
Het H estev moet leren deze nationale ge
gevens ziniijk Ie belrekkeri bij een beleid 
dat — met of tegen heug en meug — re
kening houdt met dat andere fundamen
tele gegeven de i'oortschrijdende stabitne-
ring van de Oost Europese regimes stabili-
zering die mede hel gevolg is van het feit 
dal zij van tangs om meer letiiggiijpen 
naar een iiatioiialtStisclie ba^is. 

A A Tovano. 

Opgedragen aan Omer Van-
audenhove, voorzit ter van de 
sinds onlangs ook op de «kris-
telijkheid » zich beroepende 
P.V.V. en vader van het ver
schrikkeli jk ^^oord « dat ze 
spijtig genoeg met allemaal 
doodgeschoten werden » ! 

T R O U W E N IN D E D . D . R . 

Tot voor kor t werd in Oost-
dui ts land een aktieve kampan
je gevoerd om jonge huweli j
ken in de hand te werken . 
Daarin is nu verandering ge
komen. De jongste tijd werd 
herhaaldel i jk tegen te vroege 
huweli jken gewaarschuwd; de 
reden voor deze koerswijziging 
ligt waarschijnl i jk bij het 
groot aanta l scheidingen. 

Totnogtoe werd in de D.D.R. 
over het algemeen jonger ge
t rouwd dan in West-Duitsland. 
Oorzaak daarvan was de Oost-
duitse regeringskampanje, sa
men met het feit dat in Oost-
Duitsland de meerder jar igheid 
teruggebracht werd op 18 jaar . 

De koerswijziging in de 
D.D.R. valt samen met een om
gekeerde tendenz in de meeste 
VVesteuropese landen. 

MINDER C O R V A I R 9 

De Amerikaanse advokaat 
Ralph Nader schreef onlangs 
onder de titel « Unsafe at Any 
Speed » een boek dat in de 
V.S. groot opzien baarde . De 
au teur beweerde (en bewees) 
er in, da t de autofabr ikanten 
moedwillig de veiligheid der 
autovoerders en -passagiers 
over het hoofd zien, om gi'ote 
zaken te kunnen doen met «in
s laande » verkoopsargumenten. 

Alhoewel Nader bij heel wat 
autotypes precies beschreef 
wat er aan schort te , had zulks 

De grens tussen Ghana en de 
Ivoorkust is voor het vrij ver
keer geopend, nadat ze gedti-
rende verscheidene jaren op 
bevel van ex-prezident N'Kroe-
mah gesloten was geweest. De 
plechtige heren op onze foto 
zijn de vertegenwoordigers 
van de regeringen van Ghana 

en Ivoorkust. 

geen invloed op de verkoop 
ervan. Alleen de Chevrolet Cor-
vair, die in « Unsafe at Any 
S p e e d » als gevaarlijkste wa
gen werd genoemd, verloor 
veel terrein op de Amerikaan
se mark t . Verkoop in m a a r t 
1966 : 13.208 stukje. Verkoop i a 
m a a r t 1965 : 24.851 stuks. 

Charles en Charles : wie is de lang'ite 7 Prins Charles, erf prins 
van Boeroendi, werd onlangs door de Gaullc op het Elyscc ont
vangen. Spijtig genoeg toont onze foto beide Charles niet samen. 
We hadden wel eens willen weten (en nieten) wie het eiei'-ilijk 

in lengte haalt : onze Van de Walle of de Watoetsi-priiis. 
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,>t»*r/a^ legenox'er hel oudohjk Jiuis van Mik Babylon aan de Weststiaat te Roese-
^,,'ia7e kan men op het et f van een schroothandelaai een oude, van zijn moioieii ont-

^dane Meteor-II zien pronken. Vanuit de werkkamer kijkt men over een groot stuk 
' ' Rpdenbachsiad, op de muten van de kliniek en op delen van de H. Hailkeik Op 

dl schouiü staat een Beethoven te peinzen. Klassieke muziek xcandelt zachtjes uit 
een bandopnemer door het vertrek. Een Rodenbachbeeldje, zelfgeschoten foto's 
(waawnde) de vaatt BruggeDamme met de gekende scheefgewaaide bomen) en 
een kaa)t van Roeselare sieien de wanden. In het boekenrek ziet men lijvige 
Winkler Ptinsen, delen vati de Geschiedenis der Vlaamse gedachte, werken over 
Kennedy, Van Severe?! en een vrij oideloze veizamehng tijd.schriften Op de schtijf-
tajel puilt een stapel domers betreffende dienstbetoon, alsmede een schiijfmachine 
waaman de r slecht tikt en de o's gaatjes in het papier bijten. 

I 

In deze kamer werkt het jongste lid 
\ a n de kamer van Volksveitegenwoor-
digers (geboren 17 februari 1935), de 
man die \oor een flink deel de schitte-
lende doorbraak \an de V.U. in West-
Vlaanderen wist te bewerkstelligen en 
die de jongste weken weer heel wat van 
7Kh heeft doen spreken o.m. door rijn 
spontane redevoering in de Kamer tij
dens het debat over de Bormsbetogins:, 
het bekendmaken van de bedelbrief van 
de C.V.P. in de scholen van het arron
dissement Kortrijk en zijn aanwezigheid 
tijdens de jongste studentenbetogingen 
Ie Leu\en. 

• UIT EEN GROOT GEZIN 

1-1 zijn in het geheel negen kinderen 
geneest ui het gezm Babylon. Mik was 
de zesde na vijf dochters. Met een pijn
lijke trek op zijn gezicht veitelt hij van 
de twee die gestorven zijn : zijn jong
ste zusje op de leeftijd \an nog geen 
dl ie maanden en zijn broer Jos. die op 
tiagische wijze omkwam in l'.)j9 samen 
met zes makkers op een terugreis vaa 
Oostenrijk. Ze waren naar een Verschae-
vehcrdenking geweest met de scouts. 
Mik en hij. Nadien maakten ze elk af-
zondeilijk een trektocht en spiaken tele
fonisch af dat zij elkaar na een week. 
in een bepaalde berghut zouden ont
moeten om dan gezamenlijk naar huis 
te keren en de IJ zei bedevaart bij te v\o-
iien. Op de dag van de afspiaak was )os 
echter niet in de hut; hij v\as (dooi de 
verkeeide of slechtbegrepcn afspraak) 
samen met de scoutsgroep in de auto
bus teiuggekeerd. Mik veitrok op zijn 
beurt met de trein naar huis In een 
dagblad las hij onderweg het vleselijke 
belicht : op de autostrade VA as een zwa
re traktor vlak vooi de bus de baan 
op^esch(jien, een botsing v\.is onvermij-

deli]k: de zware staven op de vracht
wagen drongen in de car. De zeven jon
gens op de rechtse kant vooraan waren 
op slag dood... Thu i s dachten ze dat 
Mik er ook bij was. 

Hij brengt het verhaal vlug in een 
andeie richting. Hij is de enige die nu 
nog thuis is; de anderen zijn allemaal 
gehuwd. (I Men zegt dat ik zeer kieskeu
rig ben. maar dat is niet waar, ik heb 
het te druk en een huwelijkspartner 
kiezen is geen dagjesweik ». 

• FLAMINGANTISCHE JEUGD 

Dertig jaar. iemand van de na-ooilog-
se generatie, iemand die de meest tra
gische bladzijden van de Vlaamse Bewe
ging reeds als geschiedenis ziet, zoals 

j||i,,ii«^»iipr*''-* 
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Manu Ruys liet onlangs nog in de 
« Standaard » schreef. Hoe komt 'zo ie
mand in de Vlaamse strijd terecht, hoe 
reageert een jongere van zijn soort ? 
He t verhaal van zijn jeugd is t iperend 
voor zovelen van de jonge generatie Vla
mingen. Mik komt niet uit een zoge
naamde incivieke familie. Zijn groot
vader langs vaders kant was fabrieks
arbeider. Vader Bab)lon was bediende, 
wel Vlaamsgezind maar niet als dusda
nig in de politieke Vlaamse strijd. Moe
der kwara uit de Roeselaarse burgeii j , 
traditioneel Vlaamsgezind langs de ka-
tolieke weg. Daar lag een bazis. De rest 
kreeg hij uit de boeken en de kranten. 
Ook op school, waar zijn zin voor recht
vaardigheid het hem deden opnemen 
voor de kinderen van « zwarten » die 
destijds, zo vlak na de oorlog, nog het 
mikpunt vormden van hoon en misprij
zen. Tijdens een van de vechtpai tijen 
gaf hij op zekere dag een kerel die veel 
groter was dan hij een fikse rammeling. 
He t heeft hem zijn aanvankelijke kom-
pleksen doen vergeten. 

Nadien kreeg hij in de scoutsbevve-
ging de vorming die hem later in de 
politiek heeft doen doorzetten : organi
seren, plannen, leiding geven, doorbij
ten, 's nachts werken... 

• Na zijn kleutertijd bij de Roeselaarse 
nonnekens en de lagere school bij de 
broeders, kwam hij vanaf het zevende 
studiejaar in het klein seminarie van 
zijn geboortestad, waar hij de Grieks-
Latijnse zou uitdoen. Aanvankelijk 
vormde hij er een groepje jong veiken-
ners, later zelfs een afzonderlijke scouts
groep waarvan hij als zestienjarige ge
heel alleea de leiding had. Hij kiecg er 
veel kontakt met de Vlaamsgezinden uit 
scouting : Van Haegendoorn en Cop-
pieters, onze huidige volksvertegenwoor
diger, die de Vlaamse lijn van zijn voor
ganger doortrok en verbondskommissa-
ris was toen Mik hem leerde kennen op 
een kamp-week waar een ongevalletje 
gebeurd was met een verkennerstoren. 
Later werden de kontakten verder uit
gebreid en onderhouden in het jeugd-
komitee voor de W.T. , tijdens de inrich
ting van het Rodenbachjaar in 1956 
reeds. Aan al de toenmalige Vlaamse 
akties werkte Mik mee : Guldensporen-
jaar, goedendagavonden, jeugddagen 
enz... Na het Rodenbachjaar werden er 
door hem pogingen gedaan om de Roe
selaarse jongeren te verenigen voor meer 
Vlaamse aktie; het was allemaal nog 
enigzins in het kader van de C.V.P.-
jongeren, maar er ontstond alras tegen
werking van bepaalde zijde omdat de 
aktie als een « vonn van ekstremismc « 
werd beschouwd 1 Na een uitermate ge-
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Jciigajoio : Mik op trek 
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tocht met de scouts. 

slaagde avond «Brussel Vlaamse grond» 
en een bepaalde aktie voor de IJzer-
toren, waaruit de Vlaamse meisjesgroep 
« Ie dien » werd geweerd (iets waartegen 
Mik zich verzette) werd hij uit de Kato-
lieke Jeugdraad gebannen. 

• N.\AR LEUVEN 

Dit kon hem alleen maar sterken in 
zijn overtuiging en hij slaagde er in op 
eigen houtje 60.000 fr. rond te halen 
door een zogezegd simbolische frank te 
vragen op alle Vlaamse feesten die er 
rond dat tijdstip plaatsvonden en door 
iedere avond op zijn fiets te springen 
om leeuwenvlaggen te gaan veikopen ! 

In 1954 ging hij naar Leuven. Het 
was het eerste jaar van de schoolstrijd, 
een strijd waaraan hij reeds dadelijk ak-
tief meedeed. « Het sukses van de ver
boden betoging te Brussel had de C.V.P. 
te danken aan de studenten, die een 
volgehouden aktie ondernamen » zegt 
Mik. Hij vertelt hoe Johan Fleerackers 
(later kabinetschef van De Clercq) en 
Berten Raes (later attachee bij Wigny) 
in die tijd, samen met hem. de grote 
kasseiopbrekers waren. 

Later organiseerde Mik de Vlaamse 
avonden in Wallonië. Het begon in de 
tijd van de ramp te Marcinelle, toen pas 
duidelijk tot uit ing kwam hoeveel 
Vlaamse dompelaars in de Waalse mij
nen werkzaam waren. De aktie was voor
al bedoeld voor de arbeiders. Aanvan
kelijk beschikte men over weinig kon
takten, maar via de Vlaamse verenigin
gen ter plaatse konden de/e toch gelegd 
worden en het eerste j . i i werden met 
veel bijval een tiental avonden inge
richt. Ze bestonden uit volksdans, sa
menzang, voordracht, folklore, sketchen 
en werden meestal gevolgd door een 
volksbal. Tegelijkertijd was Mik nog 
steeds aktief te Roeselare als scoutslei
der en organisator van Vlaamse mani
festaties, medewerker aan <(Ons Leven», 
praeses kuituur, medeorganisator van de 
amnestiebetogingen te Leuven samen 
met Walter Luyten en Jan Kaufman, 
ui tbouwer van het Jeugdkomitee voor 
de Wereldtentoonstelling enz... Het 
werd zo erg dat hij aan een zenuwinzin
king toe was en een jaar bleef « han
gen ». Nadien haalde hij de rechten 
er toch met klank door. 

• STUDENTENWERKING 

In Leuven heeft de groep Babyion, 
Werner Engels (als preases) Walter Luy
ten, Kaufman en enkele anderen zeer 
veel werk geleverd om het Veibond, dat 
financieel aan de grond zat door het 
niet-nakomen van aangegane verbinte
nissen van C.V.P.-zijde inzake school
strijd, er terug bovenop te brengen. Hij 
spreekt nog altijd met lof over Fleera-
ckeis, een grote organisator, een man met 
stijl en die er toch niet tegenop zag het 
kleine werk te doen. Ook ovei Lode 
Verhaegen vertelt hij met geestdrift; hij 
was hoofd red akteur van Ons Leven en 
samen heeft deze ploeg de Vlaamse geest 
te Leuven uitgebouwd, ontstond er lang
zaam ook een federalistische strekking 
onder de studenten. Er wordt van hun 
generatie vaak gezegd dat zij de laatste 
was die met krachtdadige middelen te 
werk kon gaan, maar Mik weerlegt dit : 
« de studenten wei eld is zeei labiel, men 
mag niet vergeten dat er om de drie jaar 
een aflossing is van de wacht. In deze 
tijdspanne kan Leuven beinvloed wor
den door een paar figuren; men kan 
zonder overdrijving zeggen dat wij met 
onze ploeg gedurende diie jaar het kli
maat te Leuven hebben bepaald, door 
goede samenwerking en openhartige 
stellingnamen, ook tegenover het rekto-
raat. Wij waren bereid op straat te ko
men als het er op aan kwam. Nu is het 
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el zo dat er een zekere vervlakking op-
rad door de demokratisenng van liet 
nderwijs. Zo kwamen er studenten die 
linder op straat verschenen, zich min
er aan algemene vorming, aan de poli-
pk interresseerden en er minder men-
;n vrijkwamen voor de algemene aktie 
1 de studentenleiding. Maar de jong-
e reaktie te Leuven heeft bewe/en dat 
- na een mogelijke korte overgangs-
jd — dezelfde studentengeest als in on-
; tijd is blijven bestaan en dat wij de 
lannen van nu niets te veiwijten heb-
ebben. Integendeel ! » 

UITBOUW WEST-VLAANDEREN 

Na Leuven is Mik een jaar te Paiijs 
lan studeren. Hij voelde — ondanks 
Et feit dat hij doctor in de rechten was 
- nooit veel voor de balie; er was bo-
:ndien een zekere « ovei loop » op de 
Ivokatenmarkt en hij had het meer be-
epen op het bedrijfsleven. Aan de Sor-
rane werkte hij zijn ekonomische ken-
s bij, vooral de ekonomische politiek 
I het is later op die bazis dat hij een 
nktie kreeg bij een grote West Vlaain-

in Vlaanderen 

Mik propagandaleider voor West Vlaan
deren. Hij begon onmiddellijk aan een 
sistematische uitbouw : de kolportages 
die reeds bestonden werden in een 
nieuw kleedje gestoken de massa diende 
voorgelicht te worden, de afdelingen 
uitgebouwd en geherstruktureerd. Bij 
de gemeenteverkiezingen deed zich 
reeds een enorme ommezwaai voor. In 
Roeselare haalde het kartel 28,5 % 
waarvan de V U 21 % kreeg en zes ze
tels in de gemeenteraad. Bij de parle-

Mik in de verkiezingsstrijd : propaganda en anti-propaganda. 

onderneming nl Claeys te Zedelgem. 
•II hij de uitvoei naai de Latijnse 
den onder zich kreeg 

Staande aansankehjk iii de C V P.-
qeren werd hi] destijds zo oiiigoo-

^Id door de ' lutontaire houding die 
>'ie C V.P politic) te hunnen opzichte 
i innamen (ondei meer inzake de zetel-
1 Sipassing. waarover Mik een grondige 
ndie had gemaakt) dat hij na enkele 

ï ontslag nam samen met verschil
de vrienden die overtuigd waien 

het langs die weg op Vlaams gebied 
niets zou komen en die door hun 

*'ng te Leu \e r ovei tuigde flaniin-
^ ten en iatei Volksunie aanhangers 
l^en Reeds van in de studeiitenti)d 
, stonden deze jongeren geestelijk in 
VU. en het hoeft dan ook geen ver-

lljdenng dat Mik onmiddellijk na /ijn 
«ie tijd aktief in onze partij ging 

e Vlaamse paiti j was in West-Vlaan-
en gestagneerd juist omdat men liu-r 
repressie zo giondig, ook in de sïees-

had doorgevoeld terwijl men VAXX 
• '̂ •-zijde de Vlaamse beweging 

htte in een lomantisch kleedje te 
J"en In 19.58 droeg men nog de «e-
Sen van de biief van de bisschop, 
' inmiddels werd tiei roepen. Er wa-
I Weinig mensen die over de nodige 

beschikten om zich ten volle in te 
'ff en men bleef veelal in een l)e-
•̂ te kring ronddraaien. In lyo» \vcid 

mentsverkiezingen zou zich deze strek
king nog duidelijker aftekenen. Belang
rijk waï dat de gemeenteverkiezingen 
aantoonden dat stemmen voor de V.U. 

"Il '' "i" 
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niet meer verloren stemmen was Daar
bij kwam de vorming van B.S P C V P.» 
kolleges een einde maken aan het fa
beltje van de kristelijke eenheid. 

Onmiddellijk nadien werd het blad 
« Kijk Nieuw » uitgegeven en op grote 
schaal verspreid in het arrondissement, 
terwijl met een werkelijk sprekend pro
gramma op allerlei vlakken werd uitge
pakt De dinamische, open werVing, de 
presentabele lijst met populaire en hard
werkende mensen, de zeer volkse aktie, 
brachten met zich dat een hoog percent 
werd gehaald en de doorbraak bezegeld-
bij de parlementsverkiezingen. 

• VOLKSVERTEGENWOORDIGER 

Zo bracht Mik Babvlon het dus tot 
volksvertegenwoordiger met in zijn ei
gen stad 25 ten honderd van de stem
men. In de Kamer vormt hij als het wa
re het simbool van de Vlaamse jonge
ren. Hij heeft er trouwens veel omgang 
— en naar hij zegt op een pret
tige wijze — met de jongeien uit 
andere partijen Ertigzins ontgoo
chelend in dat verband is de hou
ding van sommige kristen demokraten 
in het pai lement die enigzins sektair, 
stiak en afgelijnd zijn Hij wijt deze 
houding aan het feit dat vele van deze 
mensen van kindsbeen een harde strijd 
hebben gevoerd die hen niet veel ruim
te toeliet en weinig kontakten buiten 
hun eigen kring. Zij aanzien de ande
ren meestal als vijandig tegenover hen 
staande, als lieden die geen begrip heb
ben voor hun strijd. Dat is zeker niet 
het geval voor wat de Volksunie betreft, 
zo zegt ons Mik. « Moesten wij geleefd 
hebben in de opkomende arbeideisbe-
weging, dan zouden wij socialist of kris
ten demokraat geweest zijn, waai schijn
lijk Doensist ». Zijn sociale ideeën heeft 
hij toegepast in zijn arrondissement. 

If 

m il 

Mtk als bei gbeklimmer : samen met een groep en W. Lttyten in de Alpen. 

Mik aan de Soiboime : diukke «tiiile"» 

waar de stiijd mcest.il geleveid uerd en 
•woidt door de kleine man, waai de Ija-
zis van on/e paitij zeer volks is Mik 
spreekt met gevoel over de aibciders; 
men beseft dat hij er met hart en /iel 
bijstaat en dat hij het meest begaan is 
met de miniicn en de kleinsten van ons 
volk. 

• BERGSPORT 

Tot slot van ons he/oek vrccgeii u i j 
Mik ook nog een en aiidei te veiieileu 
over zijn geliefkocjsde spoi t • hei beip--
bekliminen Hij heeft er de liefde vcjor 
gekregen bij de scouts, samen nu t de 
hartstocht voor de wilde natiiiii Hij 
heeft met de )eugdbev\eging zcei veel 
tochten gemaakt, zeer veel kampen be
leefd, ook in het buitenland en toen hij 
in zijn Leuvense tijd tijdens de vakan
tiemaanden de gelegenheid kreeg naar 

Oostenrijk te gaan, begon hij samen 
met enkele vrienden in het Lechtal een 
drie-wekenlange tocht vol avonturen, zo
als onervaren bergbeklimmers die kun
nen meemaken. Hef jaar daarop keerde 
hij terug en zo begon hij stilaan aan 
« zwaar » alpinisme te doen, ouder meer 
beklimmingen van de Jungfrau van al 
de hoge toppen in Tirol en zwaie toch
ten van hut-tot-hut Hij maakte daarbij 
enkele levensgevaarlijke zaken mee /o 
die keer toen zijn viiend en meige/el 
Waker Luvien in een kloof viel en drie 
uu r en half aan een touw bleef hangen, 
waarna hij gelukkig kon gered woiden 
door redders die Mik was gaan halen. 
Of die andere keer toen een mei'-je van 
Nederlandse vrienden zestig metei diep 
in een afgrond viel. echter /onder een 
schrammetje op te lopen maar toch 
door een hefschroefvliegtuig diende weg
gehaald. Het « grapje » kostte 10 000 fr., 
maar er werd broederlijk gedeeld. 

Zo is Mik Babyion : een sportieve s^e-

hiuinde kerel, een goeie kameraad met 

een open lach. Iemand die haid kan 

doorzetten en onwrikbaar ts waar hi] het 

recht aan zijn kant weet. Iemand die 

niet bang is, ook als volksvertegenwoor

diger, midden onze mensen te staan ge

lijk in zijn studententijd, desnoods 

voortgesleept over de kasseien Iemand 

die 7iog de oprechte veiontwaaidigmg 

en spontaniteit van de jeugd kan op-

biengen. De man die kenlschelsend is 

VOO) de hedendaagse Vlaamse geveiatie. 

Slaj De Lie. 

«'; 
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Ze wonen achter in de straat, 

twee hoog. Een icelig tierend, vrij 
konseri'atief gezin met ijikast, band-
rekorder en zitmeubelen op afbeta
ling. Tien centimeter boven de sa-
londeur : een bronzen kruisbeeld 
zonder Kristus en op het dekblad van 
de buffetkas (rechts in de hoek) : 
een praclttige verzameling krassen, 
vingerafdntkken en b)andplekken. 

Tegen de muur, naast hel raam 
ten slotte : een « dot » van een TJ', 
ook op afbetaling. 

Toen ik er nog volop vuend aan 
huis was en me vrij regelmatig in 
« ticee hoog » - middens bewoog, 
biacht ik keer op keer een hoop ster
ke verhalen mee. Kursiefjes in po
cket f or maat, kompleet met « pointe » 
en « koldergest ». Tzree hoog was er 
erg dol op en ik werd er zonder uit
zondering op open armen en gevulde 
koek onthaald. Alsof ik een zoon xcas. 
Een broer. Een echtgenoot. 

Tot, op een avond (ik had lang 
en nadrukkelijk gebeld en tenmin
ste drie volle minuten moeten wach
ten), de jongste telg met een rotver-
veeld gezicht de huisdeur voor me 
openknipte, me in een paar woorden 
diets maakte dat « papa een TV had 
gekocht > en halsoveikop weer naar 
binnen holde. 

« Kijk es », kirde de vrouw des 
huizes toen ik — mensenvieemd en 
schoorvoetend — over de kamer
drempel was geklommen, « we heb
ben 'm » .' « 'M s. stond oogloos op 
een tios samengeklitie kindei koppen 
te staten met een duizelingwekkend-
geometrisch lijnencombinaat in zijn 
glazen facies. « Papa » zat er op de 
knieën naast, onwennig aan knoppen, 
toetsen en panelen wriemelend, 
f Een best toestel », zei hij. « Veruit 
het scherpste testbeeld... Een likje 
meer kontrast nog ». 

Hel werd een fanatieke TV-avond. 
Wat ik « te begrijpen » vond. zij het 
dan met in het hart de stille hoop 
dat alles ivel weer normaal worden 
zou. Ik vergiste me mateloos. Want 
amper drie weken later stelde ik met 
ontzetting vast dat de familie hemel
tergende sommen begon te besteden 
aan programmabladen, .selektiefol-
ders, TV-brillen en « kijkkoekjes t 
en dat de sterke verhalen, waar ze 
voorheen zo kipverlekkerd op waren, 
nog slechts sporadisch — of liever : 
beleefdheidshalve — gehoor vonden. 

Mijn bezoekjes werden met de dag 
schaarser en, naarmate de blinde 
kijkkast-adoratie toenam, ook minder 
interessant. Omdat van zeven tot en 
met elf het door paps en mams in
gevoerde < spreekverbod » diende 
gehuldigd (aanmerkingen op piesen-
tatrices enz... inbegrepen) en ik me 
geen ogenblik wenste te distantiëren 
i'an de vrijheid die ik me, na jaren 
u'ild schermutselen, eindelijk had 
mogen toemeten Ik begon dus stel
selmatig mijn <visites> te verminde-
Ten en koos precies die avonden uil 
waarop de programma's — naar het 
me voorkxvam — het meest 
te wensen overlieten. Dokters-
praatjes, ontmoetingen met be
kende, niettemin door en door 
saaie peisonaliteiten, reisherinnerin
gen, godsdiensthalfuurtjes en politie
ke debatten. 

Weer vergiste ik me want, 
na verloop van tijd, bleek dat 
mevrouw rondweg gek zvas op me
dische raadgevingen, mijnheer zich 
buitenmatig interesseerde voor volks-, 
partij- en andere belangen en de 
kinderen zowat xi'cg waren van < be
zienswaardigheden 171 het verre bui
tenland >. « Twee hoog > liet als
maar langer op zich irachten en 
meermaals kivani het voor dat ik on 
verrichterzake — dit wil zeggen . na 
vier d vijt keer langdurig drukken 
op de belknop — naar huis moest 
teiugkeren. 

Ten einde rand en bezield met de 

haar 

«In mijn tijd», zucht Jeanne van 
tufesen de groentebakken waar ze de 
bloemkool argwanend keurt, «in 
mijn tijd had je als kind nog interes
se voor boeken en zo. Moet je m'n 
gasten nü 's avonds zien : op een rij
tje voor de televisie stomweg kijken 
tot het gedaan is. En dan nog moord 
en brand schreeuwen als ze, later dan 
eigenlijk goed is, naar bed moeten...» 
De kruideniersvrouw, beroepshalve 
altijd akkoord en zelden vutbaar voor 
diskussies, knikt wijsgerig van ja, 
maar Vera en Kristien blikken me
kaar veelzeggend aan. 

« Die klappei gehoord ? » snuift Ve
ra op weg naar huis laatdunkend. 
« Zij en lezen ! Stripverhalen zeker, 
toen net zowel als nu. En de TV maar 
voor zondebok schelden terwijl ze zélf 
van opvoeding geen kaas gegeten 
heeft». 

Kristien wil het niet ontkennen en 
haakt meteen doodernstig in op het 
probleem dat televisie heet. Geen tra
gisch probleem meent ze, want is Ve
ra bv. niet verstandig genoeg om het 
fenomeen de baas te blijven ? Nu dan 
kunnen Klaasje, Dirk en Anneke er 
maar wel bij varen, zal hun moeders 
wijze houding het TV-gevaar wel we
ten in te dijken. 

Bij zoveel lof komt Vera pas goed 
op dreef. Dus niet meteen de bood
schappentas uitladen maar zich ge

noeglijk tegen de deurstiil installeren 
en krist ien haar T.V.-principes extra 
verduidelijken. Zo'n jong, nog kinder
en televisie!oos mevrouwtje kan er al
licht wat van opsteken. Voor later... 

Neem nu Dirk. Die is bijna 11 en 
wat je een pientere knaap noemt. 
Geen problemen op school, al wil zijn 
cijfer voor gedrag wel 'ns laag uitval
len... Dirk maakt trouw zijn huiswerk 
als voorheen, verslindt behoorlijk wat 
lektuur en kijkt met identieke aan
dacht naar het scherm. Op het T.V.-
gebeuren toont hij een onbevangen, 
altijd gezonde en soms licht ironische 
kijk (hém kun je geen sprookjes meer 
wijsmaken !) die menig volwassene 
voor schut zet. Dirk mag dus meer 
en langer T.V. kijken dan broer en 
zus. Niet zozeer als privilegie van 
oudste maar vooral door zijn ver
standige reaktie op het medium, dat 
voor hem echt al een « venster op de 
wereld » opent. 

Bij Klaasje van 8 ligt het anders. 
Die is geen uitblinker en lijdt wat 
aan de luie ziekte. Wel of geen T.V. 
kan daaraan weinig verhelpen, ook 
geen moedertjelief, zelfs niet als ze 
Vera heet. Dus maar toezien of ie ten
minste zijn huiswerk afmaakt, hoe 
onwillig dat ook gebeurt. En hopen 
dat bij het kijken Vera's verstandig 
kommentaar (of geestig bij een min
der intelligent programma) hem wat 
stimuleert. 

Negenjarige Anneke reageert wéér 
anders. Leren doet ze ijverig en huis
werk maken pijnlijk nauwgezet. Maar 
Anneke is bovenal gevoelskindje en 
wat op het scherm gebeurt, beleeft ze 
intens; gefascineerd door wat ze be
grijpt, geïntrigeerd door wat ze niet 
begrijpt, en licht bewogen tot lachen 
of schreien. Vera's kommentaar moei; 
voor haar de uitwerking milderen. 
Iets van het verschil tussen werke
lijkheid en fiktie laten proeven. Via 
het scherm stormt heel die volwassen 
wereld op Anneke af, maar in fantas
tische verwarring. Aan Vera de lijn. 
scherper te trekken, zonder al te bru-
taal illuzies te verstoren. 

Goed, maar hoe ziet Vera, na al die 
lessen over de kinderpsyche, de meer 
praktische problemen ? Krijgt ze de 
indruk dat T.V.-kijken haar peuters' 
slaap en ogen aantast ? Dat wil Kris
tien toch wel 'ns horen. 

Niet té lang kijken en al te opwin
dende programma's taboe verklaren, 
meent Vera lakoniek. Het toestel goed 
installeren is belangrijk. Klaasje, 
Dirk en Anneke zitten altijd recht te
genover het scherm, nooit op minder 
dan 2 meter. En een goede lichtbron 
in de kamer hebben, die niet het 
scherm beschijnt. 

Wat het slapengaan betreft, daar 
komt heel wat diplomatisch overleg 
bij kijken. Een gulden regel : de «jon
ge kijkers » nooit dadelijk na T.V. 
naar bed sturen, wel ter overgang een 
rustig kwartiertje in petto houden 
Dus onverbiddelijk de knop omdraai
en (wel een opoffering voor de TV-
verhangen volwassene, meent Kris
tien). Nooit brutaal het bedsein lui
den middenin een uitzending, omdat 
het toevallig negen uur is. Dat houdt 
de verbeelding aan het werk, belet te 
slapen en bezorgt het kind allicht een 
gevoel van onrecht. Als er dan toch 
gekeken wordt, het beduur liever licht
jes variëren naargelang het program
ma : dat van tevoren besturen en het 
kijken doseren. 

Als Vera eindelijk schuldbewust na 
zoveel tijdverpraten het huis instuift, 
bedenkt Kristien dat in een hecht ge
zin T.V. de kinderen weinig kan scha
den. En het mooiste voorbeeld van een 
hecht gezin is wel bij Vera te vinden... 

Annie. 

KOOPJE 
I n e e n R o t t e r d a m s e b o e k e n z a a k w e r d e n n a a s t m e k a a r v o l g e n d e b o e k e n 
a a n v o l g e n d e p r i j z e n a a n g e b o d e n : « H e t g e s l a a g d e h u w e l i j k » a a n 10,5 
g u l d e n e n « D e k u n s t o m a l l e e n te l e v e n » a a n 5 g u l d e n . 

TE KRIJG 
T e M e m p h i s ( T e n n e s s e e , V.S . ) s c h r e e f S h e r e e H o f f m a n n a a n d e p l a a t s e 
l i jke k r a n t : « Ik h e b v e r n o m e n d a t e e n k l e i n m e i s j e g r a a g e e n b r o e r t j e 
zou h e b b e n Ik b e n a c h t j a a r o u d e n h e b e e n v i j f j a r i g e broer . Hij h e e t 
N a t h a n . H e t m e i s j e m a g h e m h e b b e n ». 

VOORZORG 
I n B u e n o s Aires v e r s c h e e n o n l a n g s e e n v r o u w voor h e t g e r e c h t , b e s c h u l 
d i g d v a n b i g a m i e . T o e n d e r e c h t e r h a a r vroeg , w a t ze t e r v e r o n t s c h u l d i 
g i n g v a n de t w e e n a m e k a a r a f g e s l o t e n h u w e l i j k e n w i s t a a n t e v o e r e n , 
a n t w o o r d d e ze : « M e n l e e s t t e g e n w o o r d i g v o o r t d u r e n d over d e o n t r o u w 
der m a n n e n . Ik d a c h t d a n m a a r bij m e z e l f : d u b b e l g e n a a i d h o u d t b e t e r ». 

VOORWAARDE 
T e D a l l a s ( T e x a s , V.S.) l i e t e e n o l i e m i l j a r d a i r z i jn v r o u w e e n r e u s a c h t i g 
v e r m o g e n na , op v o o r w a a r d e d a t ze w e k e l i j k s m m . s t e n s d r i e m a a l z i jn d is -
k o t e e k zou b e l u i s t e r e n . D e p l a t e n v e r z a m e l i n g b e s t o n d uit o p n a m e n v a n 
e c h t e l i j k e t w i s t g e s p r e k k e n in d e l oop der h u w e l i j k s j a r e n . 

KWEEKSTATION 
De e c h t g e n o t e v a n d e B r i t s e m i n i s t e r v a n H a n d e l , D o u g l a s J a y , k r e e g e e n 
m e r k w a a r d i g b a a n t j e bij de L o n d e n s e s t a ' d s d i e n s t e n : er werd h a a r g e 
v r a a g d , de l e i d i n g o p z i c h t e n e m e n v a n e e n b o e r d e r i j d ie t e n b e h o e v e 
v a n d e s t a d s p a r k e n v l i n d e r s g a a t k w e k e n . 

eerder ivarikele overtuiging er voor
goed een eind aan te maken, vestig
de ik mijn laatste restje hoop op het 
« weekend ». De teleurstelling was 
groot. Vooral toen bleek dat het ge
zin de middaguitzendingen best wist 
te waarderen en zich zowat het vuur 
uit de sloffen liep om tijdig bij de 
« inhuldiging van het blindendorp » 
of de « pontifikale mis, opgedragen 
ter gelegenheid van het vierde Xlus-
trum » aatnoezig te zijn. Ongemeen 
erg werd het. Zodanig zelfs dat de 
gaandezveg kromgegroeide (als het 
ware : vertévéaniseerde) atmosfeer 
zich spontaan frekirenteerde en, voor 
de buitenstaander althans eerder 
tchrikicekkende afmetingen aannam. 
Amper één maand later (zaterdag 
was het) werd me de toegang tol het 
huis vrij onverumcht geiueigerd. In 
de deuropening : een witgeschorle 
verpleegster mei de wijsvinger waar 
schuwend op de lippen gedrukt. 
« Zwaar ziek », zei ze. 

< Allemaal? », « Allemaal! Vraag 
het de dokter... » 

Ik vroeg het de dokter. « Verge 
vorderde toestand van televisitis t>, 
vertelde die. « Kwaadaardige neven 
werking. Zes tveken platte rust. lichte 
kost en vooral geen ontspanning f ï . 
« En de vooruitzichten ? v Hij glim 
lachte : « Als ze mijn raadgevingen 
konsekwent involgen, ontlopen ze de 
hersenkanker xvil... * 

Roland. 
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BEDENKINGEN OVER REKLAME, 
PRETENTIE EN POP-ART 

llKllllMlU 

België's / ? gtootste rekinme bureau's beheren jaatlijks gezamenUjk een budget van 
om en nabi] 2 miljard Belgische pank Deze som wo-idt veruiterlijkt m persadver
tenties, aanplakbiljetten, reklamefilms, radio-spots, enz... verletdmgsmiddelen die 
allemaal recht naar het koopgrage hart van de eventuele konsument mikken. Ver-
leidmgimiddelen waarmee wi] dag aan dag gekonfi onteerd worden, waai mee wij 
uur aan uur. oog in oog leven .. willens nillens moeten leven. 
Juist omdat deze reklame een bijna onbeschaamde en nagenoeg onontkoombare 
inbreuk pleegt op onze geestelijke intimiteit, mogen wii ons geiust hel leclil toe-
eigenen, die leklame vnj ktitt^ch onder de loepe te nemen. 

Iloe\\el de peis h.iar Ic/eis van alle 
niaaibchappelijke veischijnselen volledig 
en nauwkcuiig op de hoogie houdt, /e 
erovei vooilicht en haar kiitiek zelden 
spaart wanneei een bepaald aspekt ei 
van indruist tegen de dooi haai ge\olg 
de ideologie. 7ien we haai uiteist zelden 
stelling nemen tegen ot vooi de rekla 
me. Uiteraaid doet ii] dit nitr omdat 
de leklanie haar voornaaimic Ljton \An 
inkomsten is, een levensnood/akelijk-
li(.id \ an uie haai veidei bestaan af
hangt en the dus .eel zorgvuldig moet 
gekoestcid uorden 'zondei reklame zou 
een gewone krant ongeveei 15 frank 
mf)eien kosten). IJe enige ^telllngllame 
\ an )n/c pers bcirol de reklame televi
sie In \o()i/Khtige bewDoidingen weid 
de/e i[<;ck(ind wellicht omdat overi
gens geheel ten onrechte gevleesd wordt 
dal de kouimercicle televisie het me-
duini nioi! )i)(>li( \aii Ie £>eschieven peis 
te /eet /on lantasttn niet al de finan-
cic Ie \ci l i ( /cn die d t iiaan /ouden \e i -
bonden n\\i 

De iinlocfl \aii (k icklainc oveistiaalt 
zoveel in elkaar vloeiende elementen 
van ins leven dat het vrij moeilijk 
vvoidt /( a ' ( ) iuki l i )k te behandelen. 
De 'iioicU tn ekonomisdie piohlemen, 
7oals hl] VOOI beeld fle manipiiiarie van 
de menseli|ke geest the hidden persua
ders) of de psv<hologistlie ve ioudenng 
van nog waardevolle, duu i / ame ver-

briiiksgoederen (the waste makers) zijn 
boeiende tema s waarover trouwens 
reeds een uitgebreide l i teratuui bestaat, 
maar die wij gezien de aaid van deze 
pagina hier niet kunnen behandelen. 

Beperken wij ons dus tot het visuele 
aspekt (het artistieke aspekt zo men 
wil) van de moderne reklame... haar 
vormgeving, haar plastische waarde, 
haar grafiek, kortom haar estetiek. 

Voor hem of haar die zelf niet bij het 
kreatieve ontwerpen van de reklame be
trokken is, stelt zich hier maar één pro
bleem : probeer de advertentie zo mooi 
mogelijk te maken en klaar is kees. Een 
eenvoudig, zeker gezond, maar hopeloos 
onrealistisch s tandpunt . Immers, het 
« zo mooi mogelijk » is zeer zelden in 
overeenstemming met de funktionele 
bedoeling van de reklame. 

En hoe fantasierijk een reklame-bu-
reau er van b innen soms uitziet, deze 
bedoeling is even prozaïsch als on-artis
tiek. Zij luidt : verkoop mijn produkt 
beter. En in deze bedoeling is dan met
een inbegrepen : als mijn verkoopcijfer 
niet met zoveel ten honderd gestegen is, 
zoek ik een ander agentschap. Het ar
tistieke, het plastische kan dus zelden 
meer dan een hulpmiddel zijn en zeker 
nooit een doel op zichzelf. Want al he
ten in het beroep de hoofdontwerpers 
art-directors, dan betoont dit vrij in
drukwekkende woord enkel de reklame-
technische kwaliteiten om de artistieke 
middelen in funktie van de verkoops-
boodschap te hanteren. En zelfs dan nog 
moeten wij het woordje artistiek niet 
interpreteren als betrekking hebbende 
op kunst met grote K, maar wel als een 
aanduiding van een kreatief ambacht
schap, een vorm van toegepaste kunst. 

Dit alles wil echter niet zeggen dat 
wij de talenten en de waarde van een 
goed art-director willen onderschatten. 
Integendeel, wij willen enkel een ver
schil duidelijk maken. De reklame ont
werper is zeker geen minor-artist, maar 
wel een geïnspireerd kreatief vakman 
die zowel plastisch als technisch mins
tens even goed onderlegd en begaafd 
moet zijn als de plastische kunstenaar. 
Technisch moet hij er zelfs ver boven
staan omdat zijn kennis ook de domei
nen van fotografie, fotogravure, druk
kunst, reproduktie, typografie, enz... 
moet omvatten. 

Dat het uiterlijk van de meeste Bel
gische advertenties zeker niet van aard 
is om van het reklame-ontwerpen een 
prestigieus beroep te maken, ligt niet 
aan de reklame zelf. Amerika, Groot Bri-
tannië, Zwitserland, Japan en in min
dere mate ook Nederland en Duitsland 
bewijzen met hun vaak voortreffelijk 
werk het tegendeel Enkele zeer talent
volle of in het buitenland gevormde 
ontwerpers uitgezonderd, is het peil van 
onze styling en onze design beslist on
dermaats. Niet dat wij hiertoe het ta

lent ontberen, wel het goede onderwijs 

en de juiste mentaliteit . Een volwaar» 
dige reklame-opleiding kan hier nog 
steeds niet gevolgd worden. De afdeling 
publiciteit in onze kunstscholen staat 
als een pauperistisch buitenbeentje met 
amper enkele uren per week op de les-
rooster. Bijna altijd zijn de lesgevers 
mensen die zelf geheel buiten de rekla
me staan en het ontwerpen enkel zien 
als een estetische opgave van verhoudin
gen en vlakverdeling. Van het emotio
neel overdrachtelijk maken van een ver-
koopsboodschap hebben zij zelden ge
hoord, een kommerciele background om 
het reklame probleem m zijn essentieel-
ste betekenis (het verkopen) te door
gronden hebben zij helemaal niet. De 
door hen gevormde leerlingen zijn in de 
organisatie van een echt reklame-bu-
reau dan ook meer onwennige artiesten 
of droge esteten dan de bezielde vaklui 
die ze zouden moeten zijn. 

Het schrijnendste gebrek dat onze 
ontwerpers tekent, is hun jammerlijk 
gemis aan internationale interesse, voor
al aan aandacht voor wat er in de An
gelsaksische landen gepresteerd wordt, 
want juist daar bereikt de reklame top
punten die haar ver verheffen boven 
het schijnbaar banale van de verkoop-
taak. Daar is zij een boeiend, inspiratie-
rijk, kreatief bedrijf waar zelfs nobel-
prijswinnaars er zich geenszins voor 
schamen advertentieteksten te schrijven. 
Daar was het de reklame die de foto
grafie, die ontspoord was in een verve
lend eentonige reportagestijl of een 
droog abstrakt experimentalisme. op
nieuw bewust gemaakt heeft van haar 
interpreterende mogelijkheden. Fotogra
fen als Klein, Stern. Avedon, Kane, 
Penn e.a. zijn ongetwijfeld de grootsten 
van onze tijd Zij verkregen hun moge
lijkheden en inzichten door hun rekla-
mewerk en ondanks hun grote naam 
zijn ze niet schuw van reklame opdrach
ten. Integendeel, juist omdat deze men
sen beseffen dat in de discipline en de 
beperking van de opdracht hun gioot-
heid en vrijheid niet het minst geschaad 
wordt, wanneer zij deze aanvaarden met 
de nederigheid die elke kunstenaar niet 
zozeer tegenover zijn publiek dan wel 
tegenover het objekt van zijn kunst 
moet kunnen opbrengen. 

Dat juist in Amerika de Pop Art (po
pular art) ontstond uit het abstraheren 
van grafische reklame elementen be
wijst ren overvloede de mentale invloed 
van de ontwerper op het smaakgevoel, 
ja zelfs het hele geestesleven van zijn 
volk. Het bewijst ook dat in deze tijd 
de starre grenzen tussen kunst en krea
tieve toegepaste kunst vervaagd zijn, 
zonder dat dit noodzakelijk een nivelle
ring naar omlaag hoeft te betekenen. 

Wat wij uit deze boodschap van de 
reklame moeten leren is, dat zowel de 
kunstenaar bi] het scheppen van zijn 
kunst, als het publiek bij het kiezen van 
zijn kunst een beetje verwaandheid moe
ten afleggen : een beetje gewoner en 
menselijker moeten scheppen en oorde
len. De Beatles en Corelli mogen ge
rust naast elkaar in het plateniekje 
liggen. 

Nic van Bruggen. 

Sinds maanden praktisch het normale sttaatbeeld in bezet Vlaandeien.. 
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A N N E D E L A R T 
ff DE MISTGRENS" 

Atwe Delia)t is met haar roman « De Mistgrens » ntet aan haar proefstuk. Bene-
7iens een paar gedichtenbundels voscheen van haar enkele jaren geleden een roman-
« üorp van de dorst n, die dooi de kritiek zeer gunstig werd ontvangen en dit 
zowel om de zeer verzorgde taal als om de inhoud. 
Met haar tweede roman heeft Anne Dellart haar talent bevestigd — en tevens be
vestigd wat wij reeds langs weten, maar wat nog wel eens nadrukkelijk mag gezegd 
worden : dat de romankunst in Vlaanderen zich met die in het Noorden kan me
ten en dat zij daarenboven niet alleen i'ertegenwoordtgd wordt door linkse schrij
vers, maar ook door jonge auteurs die stellig niet « links » te klasseren zijn. 
Er IS wel een tijd geweest dat de indruk gewekt werd alsof in Vlaanderen al wat 
enig talent had, ook links waf. En wij heriniieren ons nog hoe Major triomfantelijk 
in de <i Volksgazet » orakelde, dat alle grote Vlaamse schrijvers socialist waren. Ook 
de (( Rode Vaan » wijdde hieraan enkele ailikels en stelde voorop dat « de besten 
onder de mensen van links te vinden zijn ». 

Hoe betwistbaar en bi'oos deze bewe
ring wel was, bleek uit het slot van het 
Rode Vaan-artikel zelf, dat « Mensen 
achter de Dijk » van Filip de Pillecijn 
als een der meest linkse werken onzer 
l i teratuur aanduidde. Het dooreenlias-
pelen van « links » als sociaal en als 
politiek begrip kan tot de meest-fantas-
tische kombinaties leiden. Wijzen wij er 
slechts op, ddt de nationalist De Pille
cijn op dat ogenblik meewerkte aan ons 
blad en zich dus allerminst tot het iinks-
politieke kamp lekende ! 

De Pillecijn is slechts één geval. Er 
zijn er zo nog vele. Maar het stelselma
tig onderschatten of doodzwijgen van 
auteurs die als konkuirent geducht wer
den en het om de haverklap ontdekken 
van jonge linkse genieën, schiepen een 
klimaat dat veel katolieken in Vlaande
ren ten slotte zelf deed geloven in hun 
e i ' en minderwaardigheid... Daarenbo-

TONEEL TE BRUSSEL 
NEDERLANDS TONEEL 

GENT 

IN DE K.V.S. 

In het kader van hel iittwisfelings-
sisteem tussen Biussel, Antwerpen 
en Gent gai het gezelschap uit Gent 
een reek-: vooistellingen m de K.V.S 
van <• Een 7,omer smeult tot as » van 
Tennessee Williams. 

Mei deze Ameiihaanse schrijvei is 
men zeker, goed dramatisch spet te 
zien. In « Een Zomer smeult lot 
as » schildert htj op de hem ken
schetsende, steeds heftige maniei het 
mislukte leven van een half-htstei i-
sihe, half-neinotische domineesdoch-
tei die, wanneer zij haar diepe lief
de voor een jeugdvriend versmaad 
ziet, zich aan de eeisie de beste voor
bijganger vergooit. Steik in konfltk-
ten, in konti asten, tn simbolen (b.v. 
het indelen van de enscenering — 
li7iks « ZIJ », rechts « hi-j » — mei 
de onschuldige engel en de levens-
bton in het midden), in de liaide 
dialoog, m het kiezen van nevenfigu
ren (b.v. de zwakzinnige moedei en 
de siifferige dominee) getuigt Ten 
iiesice Williams weer van een mees-
Ierschap in hel uilraielen van de ge-
i'oehscala en het zieleleven van de 
ticee hoofdpei \onages, dat de toe-
srhouu'C) onderstcboi'en haalt. 

Aan tiet Gentse gezelschap dient 
nog heet iret geschaafd om tot volte 
ontplooiing te komen . bijna onvei 
mijdelijk, gezien h(t slechts sedeil 
een ]aai beslaat. Oiidei de legie van 
c'nektein Die Poppe wes het lezul-
taal zeci bevredigend. Wat speciaal 
dr twee hoofdfigmen betiep (Alma, 
het meisje, en JoJin, de jeugdviiend, 
gespeeld door Maiia Veiheyden en 
Jef Demedis) wijzen we giaag of) een 
interpretatie van eerste gehalte; deze 
tv ee jonge klachten bei eikten op 
elk gebied een werkelijk hoogtepunt 
Onk dient het optreden vermeld van 
Diane De Ghouy die van haar koit 
lolletje (de zwakzinnige moedei) een 
f)rnellj£ heelt nrmnnlil 

}V. 

ven was er nog de jarenlange « kultu-
rele » repressie door hoge en lage kul-
tuurambtenaren en de plagerijen die 
auteurs als Marcel Matthijs en onlangs 
nog Ward Hermans van officiële zijde 
moesten ondervinden, zonder dat er 
vanwege hun linkse ambtsbroeders enig 
protest kwam. 

Spijts deze officiële en officieuse beïn-
\ loeding en deze appreciatie naar nor
men die buiten het literaire lagen, 
heeft het « kultuurdragende ;> volksdeel 
in Vlaanderen, heeft het lezende publiek 
zich de vrijheid van een eigen mening 
blijven voorbehouden. Het heeft zich 
daarbij , veel minder dan in het Noor
den, door snobisme laten leiden. He t 
heeft zich niet bekommerd om kerke
lijke en andere banvloeken tegen Tim
mermans of Walschap, noch om spot en 
gehuil tegen Verschaeve en Servaes, noch 
om de houding van het officiële België 
en zijn kul tuurpotentaten tegenover 
Wies Moens, de Pillecijn, Matthijs, Re-
ninca. Van der Hallen of de Oostfron-
ters Beerten en Van den Eynde. 

Het verheugt ons derhalve, dat het 
boek van Anne Dellart nog eens de on
juistheid van de bewering der politiek 
« linkse » superioriteit in de moderne 
Nederlandse l i teratuur komt bewijzen. 

Reeds met haar debuutroman u Dorp 
van de dorst » die verscheen toen zij 
pas vierentwintig was, bewees zij haar 
talent. Het boek verhaalt de geschiede
nis van een jonge vrouw die eenzaam 
in de nabijheid van een dorp woont en 
die in deze eenzaamheid naar de zin 
van het leven, de waarheid en het geluk 
zoekt. De kritiek sprak van « een be
wonderenswaardig boek, waarin een 
van een diepe vroomheid doordrenkte 
poëzie gepaard gaat met de dramatische 
klacht van een Teirlinck » en noemde 
haar een begaafde kunstenares. 

Met « De Mistgrens » bewees ze geen 
belofte gebleven te zijn-en bevestigde ze 
haar talent op overtuigende wijze. Ik 
denk hier niet alleen aan de problema
tiek die zij aanraakt en die in haar vroe
ger werk reeds aanwezig was, namelijk 
het menselijke drama in zijn vele aspek-
ten en met zijn diverse gezichten; maar 
ik denk ook aan het uitzonderlijk type
ringsvermogen. In enkele regels, met en
kele zinnen, heeft zij bijvoorbeeld ergens 
in dit boek door het geestelijke portret 
te schetsen van een jonge lerares een 
hele generatie getekend, met haar ge
bleken en haar gaven, haar deugden en 
hebbelijkheden. 

Eenzaamheid is zowat een mode
woord geworden en de » eenzaamheid 
van de moderne mens <> werd tema en 
inspiiatiebron voor romanciers en sce-
naiio-schrijvers, voor dichters en drama
turgen. Bij .4nne Dellart ligt dit begrip 
<' persoonlijke eenzaamheid » dieper ; 
het is hier geen modewoord, geen na-
piaterij , maar hel besef van ï e n in ons 
we/en onbeiieden gebied, onberoeid 
door rede en kennis, weten en inzicht, 
van waaruit wij onszelf worden, van 
waaruit ons diepste dramatische impuls 
ontstaat : een gebied dat voor ieder an-
dei achter een « mistgrens i> ligt. 

Ill het boek van Anne Dellait wordt 
de verscheidenheid der mensen en hun 
lol. de verscheidenheid van het land 
achter deze grens geïllustreerd aan de 
hand van het persoonlijk lot van nauw 
door liefde en bloed met elkaar verbon

den mensen : mensen die als geen an
der elkaar na zouden moeten staan. En 
toch moet elk zijn eigen lotsbestemming 
dragen : alleen de smart brengt, samen 
met de onvergankelijkheid der liefde, 
terug een verbinding teweeg. 

Het verhaal wordt, door zijn drama
tische geladenheid en verscheidenheid, 
haast melodramatisch wanneer men het, 
ontdaan van zijn diepere psychologie, 
samenvat in louter feitelijkheden. Te
genover de architekt Yvo Van Damme, 
een enigszins a streberische » persoon
lijkheid, door zijn werk en zijn meer 
extroverte aanleg naar buiten gekeerd, 
staat als antagoniste zijn vrouw Yvonne, 
lerares, die een tweede kindje verwacht. 
Zij is inniger, maar ook zwaarmoediger 
en ingekeerder dan haar man. Er zijn 
spanningen en meningsverschillen in 
het gezin, zoals overal, maar het breekt 
de rust aan de oppervlakte niet. Ach
ter de « mistgrens » zijn er echter wel 
barsten gekomen. Dan gebeurt het tragi
sche dat meteen een reeks dramatische 
gevolgen met zich mee zal brengen. Het 
dochtertje Marisa wordt door de dorps
idioot gewurgd, terwijl Yvonne in het 
moederhuis ligt met het pasgeboren 
jongetje. De oude Vandamme, vader 
van Ivo, neemt zijn geweer en schiet de 
moordenaar na een achtervolging neer. 
Na de schok van dit gebeuren tracht 
Yvonne vergeefs haar eenzaamheid te 
ontvluchten. Van de twee broers-pas
toors van haar man is het Lieven die 
zich tot Yvonne het meest aangetrokken 
voelt; een gevoel dat in een plots-opflik-
kerende begeerte vervulling vindt. Bij 
haar is het als een radeloze levenslust 
uit wanhoop, bij hem werkelijke liefde, 
maar zonder hoop 

Wanneer de oude Van Damme, na 
zijn veroordeling, zijn zoon aanraadt 

de zaak voor een tijdje te verlaten en 
met zijn vrouw eruit te trekken — weg 
uit het dorp, uit de omgeving, uit he t 
land en al wat aan het voorbije herin
nert .— denkt Yvo aan de zaak en aan 
de bestelling die nog uit te voeren is. 

In haar desperate eenzaamheid kiest 
zijn vrouw de zelfmoord : men tracht 
nog, haar te redden maar als Yvo in he t 
hospitaal komt is ze dood. Wat blijft er 
nog ? Het kind ! « Het leven staat altijd 
aan de kant van het kind en van de 
sterkste ». En datgene waarom de non 
die b innenkomt en de radeloze m a n 
ziet, neerknielt en bidt : het enorme res
pect voor de smart der mensen... 

Wij hebben slechts enkele facetten 
van dit rijke boek, en in enkele trekken 
het verhaal ervan, weergegeven. Wi j 
zouden nog willen wijzen op de taal en 
haar poëtische kracht. Zonder grote ge
baren en technische kunstgrepen is di t 
poëtische een glinstering die over alles 
heen ligt, bijna ongemerkt aanwezig 
maar voelbaar. Wel is er hier en daar 
eens een hapering in de zin, soms een 
woord dat niet juist of zuiver is... E n 
wij meenden dat Hamlets geliefde 
Ophelia heette, en niet Orfelia — of is 
dat een zetfout ? 

« De Mistgrens » is zowel in het ge
heel van het werk van Anne Dellart als 
in de huidige Zuidnederlandse litera
tuur een boek van betekenis : niet om 
de vormtechniek (hoewel het mij voor
komt dat de compositie van een even-
wichtig-gebouwd en klassiek roman die 
tevens een modern uitzicht heeft, zowel 
naar taal als naar inhoud, heel wat meer 
talent en kunde van de auteur vergt dan 
het epigonisme van vreemde experimen
ten, dat op gemakkelijke suksessen spe-
kuleert), maar om vorm en inhoud te
gelijk... 

Anne Dellart is door dit boek in onze 
l i teratuur een naam geworden, die wij 
niet mogen vergeten. 

J.D. 

Anne Dellart « De Mistgrens » — 
uitgeverij Desclée-De Brouwer, Brugge, 
ingen. 123 fr., geb. 160 fr. 

ffl uuiïxr cĝ  

De Mechelaars die dezer dagen het prachtig beeld « Hms-i'i ke zorgen » van Rik 
Wouters aan de Van Benedenlei zouden missen, hoeven zich geen zorgen te ma
ken : naar aanleiding van de 50e verjaardag van het overlijden van de schilder 
en beeldhouwer, wordt door cineast Paul Haesaerts een film over leven en werk 
van Rik Wouters vervaardigd. Daarvoor hleek het beeld even naar Brussel te 

moeten. 
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TOERISME 

op een 

halve dag 

van huis: 

het 

zwarte v^oud 
Als U op uw eerste vakantiedag vroeg genoeg 
opstaat om met uw wagen de baan op te gaan 
op het ogenblik dat de morgenstond nog net 
wat goud in de mond heeft, dan bent U na en
kele gemakkelijke autosnelweg-uren reeds 's 
middags waar U wezen moet om alles te vin
den, wat een vakantie aantrekkelijk en onver
getelijk maakt : heel veel zon op lekker-warme 
hellingen, de rust en de stilte van een groots 
landschap, het komfort van een streek met een 
oude toeristische traditie, de nabijheid van 
duizend-en-één gelegenheden om uw dagen m 
weldoende kalmte en uw avonden in prettige 
ontspanning te slijten. Het paradijs dat U zon
der tijdverlies en zonder een zenuwslopende 
reis doorheen de helft van Europa kunt be
reiken : het Zwarte Woud, meer bepaaldelijk 
het noordelijk deel ervan. 

Ja natuurlijk, men kan in het voet
spoor van de mode en offerend aan het 
kilometervreten stukken verder gera
ken tijdens dat handvol vakantiedagen. 
Maar heeft het eigenlijk wel veel zin, 
uit vakantie terug te keren met trillen
de zenuwen na een run van 1.500 of 
méér kilometer of na een slopende 
treinreis ? Hoeveel prettiger en ont-
spannender is het, niet verder te gaan 
dan nodig is om te vinden wat men 
zoekt, zich daar maximaal te ontspan
nen en dan boordevol energie na een 
vlotte rit van minder dan een halve 
dag weer kiplekker thuis te zijn. 

De autosnelweg Antwerpen-Aken-
Keulen-Frankfurt-Karlsruhe-Pforzhcim 
brengt U op de drempel van het noorde
lijk Zwarte Woud. Voor de terugweg 
neemt U eventueel de variante Freu-
denstadt - Straatsburg - Luxemburg -
Brussel. Indien U het zonder wagen 
doet, hebt U een keuze van snelle trein
verbindingen naar alle belangrijke cen
tra van het noordelijk Zwarte Woud. 
Met het vliegtuig (tot Karlsruhe) is het 
natuurlijk slechts een kwestie van lut
tele minuten. 

• ZON OP DE HELLINGEN 

Het mooie Freudenstadt (dat na de 
oorlog als een feniks uit zijn as is her
rezen en dat alleen al om deze urbanis-
tisch uitzonderlijk geslaagde herrijze
nis een bezoek overwaard is) geniet de 
gelukkige faam, een der meest zonbe-
schenen plekjes van Duitsland te zijn. 
In het noordelijk Zwarte Woud geniet 
U reeds volop van een kontinentaler — 
dus warmer en droger zomer — dan 
onder onze verregende Lagelandse 
luchten. De zon maakt er echter niet 
loom; de zuivere lucht van het middel
hoog gebergte en de ozoon van de uit
gestrekte dennewouden sporen aan tot 
een ge<conde en ontspannende aktivi-

teit, waarvoor gelegenheid te over is : 
wandelen en het beoefenen van een 
hele gamma sporten, van de meest de-
mokratische tot de ekskluziefste. Wie 
graag een lijntje in het water gooit, 
komt aan zijn trekken met kanjers 
van Scharzwaldforellen. Voor luieren 
op een zonneweide of zwemmen is er 
gelegenheid te over. Tussen haakjes, 
Wildbad heeft op het gebied van zwem 
men een Europees unicum : midden in 
de winter, tussen centimeterhoge 
sneeuw, wordt er nog onder de open 
hemel gezwommen in het door warm
waterbronnen gevoede kuurbad. De 
uit het water opstijgende nevel vormt 
dan in het witte landschap een waar 
achtige sensatie. 

• TRADITIE VAN GASTVRIJHEID 

In het noordelijk Zwarte Woud heeft 
de toeristische nijverheid reeds een 
eerbiedwaardige traditie. Sinds gene
raties is men er gewoon, de vreemdelin
gen gastvrij te ontvangen. Centra zoals 
Baden-Baden, Bad Griesbach, Bad Lie-
benzell. Bad Peterstal, Bad Rippoldsau, 
Rotenfels, Bad Teinach en Wildbad zijn 
reeds eeuwenlang bekend als bad- en 
kuurplaatsen zoals hun naam door
gaans aanduidt. En alhoewel de mo
derne toerist andere behoeften heeft 
dan vorige generaties van maag- en le
verlijders, komt de gevestigde toeris
tische traditie hem prachtig ten goede. 
Het hotelwezen boogt op een ervaring 
van generaties en kan iedereen bevre
digen : enkele van de meest moderne 
hotels van heel Duitsland liggen in het 
noordelijk Zwarte Woud, terwijl er 
daarnaast de volledige gamma voor al
le beurzen is — steeds met een voor
treffelijke uitrusting. Dat geldt niet al
leen voor de eigenlijke bad kuurplaat
sen, doch te\'ens voor de andere schil
derachtige verbhjtscentia en luchtkuur-

oorden zoals het centrum Freuden
stadt, het schilderachtige Herrenalb, 
het rustige Alpirsbach (een droom 
voor gezinnen-met-kinderen!), het his
torische Calw, het stille Enzklósterle, 
het bekende Gernsbach, Hirsau, Na-
gold, Schramberg, Wildberg en hoe ze 
ook allemaal heten. Komfortabele kam
peerterreinen en jeugdherbergen vindt 
men op talrijke plaatsen. Een goed
koop pensionnetje, waar men de harte
lijke kost van de streek nog aan een 
demokratische prijs kan vinden, is 
heus geen uitzondering. 

Voor de lekkerbekken : in het Zwar
te Woud wordt uitzonderlijk lekker 
gegeten. Men krijgt er een fijne keu
ken (Frankrijk is nabij!) voorgescho
teld, maar men verliest er tevens zijn 
hart aan de eerlijke dingen van een 
landelijke keukentraditie : appeltaar
ten, hesp, wild, allerlei bessengerech-
ten. De beste wijnen van Duitsland 
(proef eens een Stich den Buben of, 
beter nog, een Kafcrsbcigcr Himmels-
leiter Eiswein) groeien in de buurt en 
wie van « kort » houdt, beleeft een 
gloeiende sensatie aan echte bocren-
Kirsch. 

• ONTSPANNING EN KULTUUR 

Over dag de rust in het heerlijke 
landschap of de ontspanning bij sport 
en spel; 's avonds voor de liefhebbers 
een waaier van uitjes — ook hier 
speelt de oude kuurtraditie een rol. 
Ieder stadje acht het zijn plicht, de 
vakantiegast 's avonds wat te bieden. 
Dans bij een strijkje, toneel, kabaret 
en koncerten, leeszalen, tatel tennis, 
bowling, mini-golf : niet overal vindt 
men alles, maar altijd toch genoeg. De 
afstanden tussen de centra zijn klein 
genoeg om dagenlang desnoods steeds 
iets nieuws te hebben. 

Mooie historische stadjes zoals Al-

tensteig, Nagold en Calw noden tot een 
bezoek. De plaatsjes die hun ontstaan 
(en doorgaans ook hun naam) aan een 
kloostervestiging te danken hebben, 
bezitten merkwaardige kerken : Al
pirsbach, Lautenbach, Klosterreichen-
bach, Schwarzach. Het noordelijk 
Zwarte Woud is tevens een streek van 
historische kastelen. 

Een speciale vermelding verdient 
wel de bloemenstad Freudenstadt. Men 
verzuime niet, bij een bezoek aan dit 
(voor inkoopjes uitzonderlijk geschikt) 
centrum zijn licht even op te steken 
over de wederopbouw : voor een paar 
mark is daarover een merkwaardig 
boekje te koop. Deze unieke architec
tonische prestatie is uw belangstelling 
en bewondering méér dan waard. 

Een speciale vermelding ook voor 
Pforzheim, de poort tot het noordelijk 
Zwarte Woud : een fraaie stad die zich 
terecht beroemt op haar traditie van 
edelsmeedkunst. In het moderne 
Reuchlinhaus (een pracht van een ei
gentijdse bouw, ontworpen door archi-
tekt Lehmbruck, zoon van de bekende 
beeldhouwer) bevindt zich een der 
merkwaardigste muzea van Europa, 
het zgn. Schmuckmuseum dat een der 
grootste juvvelenkollekties ter wereld 
bevat — een bezoek overwaard. Om 
even bij muzea te blijven : ook het 
Badische Historische Museum en het 
Zahringer-Museum, beide in Baden-Ba
den, lonen een omwegje. 

Voor alle inlichtingen en doknmen-
tatie over het noot delijk Zwarte Woud 
komt U terecht bij uw reisagentschap 
en natuurlijk bij V.T.B.-V.A.B. We zijn 
er van overtuigd, dat U zich stellig niet 
zult beklagen de zon en al die andere 
zonnige dingen eens op een halve dag 
lijden van bij U thuis te zijn gaan zoe
ken. 

t.v.o. 
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0^100000 
nieuwe 

gezichten 

a.u.b.! 
De wedstujd tegen Rusland en Eire 

brachten het khnkend bewijs van de op-
Aallende leiuggang van het Belgisch na
tionaal elftal, zoals de Rode Dui\els 
vaak worden betiteld... 

Na de overwinning tegen de Franse 
Haantjes in het Prinsenpark waren ver
schillende joernalisten de mening toe
gedaan d.it de Rode Dui\els zich her
pakt hadden en dat hoopvol mocht 
worden uitgekeken naar de Europabê-
ker voor landenploegen, die in het na
jaar van start gaat. 

Wij waien eeidei sceptisch en vroe
gen bondstrainer Goethals naar nieu
we gezichten uit te kijken, naar jong en 
bruisend voetbalbloed .. 

Lcinoine en Vandeboer zijn nu niet 
meer bepaald zo )ong en als Goethals 
pei sé iemand van Sint Truiden wilde 
nemen, waarom dan Lou Polleunis 
nicL ? 

Waarom weid hel Brugs talent Theo 
Lambert met behouden ? 

En zit ei in de kleineie klubs geen 
authentiek voetbaltalent \eiborgen, bv. 
bij Berchem en Beringen en in de 
Tweede Afdeling? 

t i e t is met spijt en ook met wrc\el 
dat men telkens opnieuw het oog op 
dezelfde klubs richt om de kern van 
het nationaal elftal samen te stellen. 

Volledig akkoord dat de Anderlecht-
kern iritstekende diensten heeft bewe
zen de afgelopen jaren, doch thans ver
tonen spelers als Hanon, Stockman en 
zelfs Jurion sporen van sleet; op inter
nationaal niveau zijn zij althans niet 
meer wat zij vioeger waren. 

Cornells, een uitstekend verdediger, 
bezit in \ves Bare minstens zijn even 
knie. 

Laat ons dus rond de resterende An-
deilechtenaren Heylens - Plaskie Van 
Hinist - Puis de kern herbouwen met 
jonge elementen. 

Een andere ojDlossing is er o i. niet. 

verouderde 

opvattingen 
De oefeinvedstrijden tegen de Russen 

en de Ieren boden een prachtige gele 
genheid om eens eclu te ckspeniiiciue 

ren. Men heeft het niet gedaan. Goet
hals en Van den Stock borduurden ver
der op het oude stramien en dit bete
kent \oor het Belgisch voetbal op korte 
termijn de onveimijdelijke teleurgang. 

Sommige verouderde opvattingen 
over voetbal die men er hier nog op 
nahoudt , doen bepaald lachwekkend 
aan. 

Waarom wordt een speler als Semme-
ling nog weerhouden ? Louter omdat 
de wedstrijd tegen Ierland op Sclessin 
werd betwist ? 

Vijftienhonderd moedigen waren ko
men opdagen om de wedstrijd met ei
gen ogen te zien, de anderen verkozen 
het televizie oog. 

Hoeveel kwamen er voor Semmeling? 
Het argument van de publieke be

langstelling vervalt hier dus onmiddel
lijk. 

Integendeel, na deze beschamende 
wedstrijd van onze roodhemden zal de 
opkomst vooi landenwedstrijden van 
België nog gevoelig dalen. 

Wil men toch aan het sisteem van 
plaatselijke - spelers - in - de ploeg 
vasthouden, dan had men Johnny T h i o 
en Raoiil Lambert voor hun ver-
tiouwd Biugs publiek kunnen laten op
treden in Rode Duivelsshirt. 

Laaiende geestdrift veizekerd in een 
volgelopen « Klokke «-stadion, waar de 
plaatseli|ke jonge idolen zich de ziel 
uit het jonge lijf zouden hebben ge
speeld en de rest van het elftal in hun 
vurig elan zouden hebben meegesleept. 

Neen, men verkiest een Semmeling, 
een ongezellig verlaten Slandaardveld 
en een v ei wend publiek met uiterst on-
sportie\e leaklies ten opzichte van Jef 
Jur ion, een jongen die dit na zijn prach
tige loopbaan echt niet verdiende. 

Er zijn heel wat spijtige dingen te 
noteren rond ons « nationaal » voetbal. 

Het is echter een feit, dat men in de 
bondskringen te veel Brussels en Luiks 
denkt en zeker niet nationaal, laat staan 
inrei nationaal . 

De mensen die zich zo vaak smalend 
uitlaten ovei de « provincie », gedragen 
zich spijtig genoeg maar al te dikwijls 
als bekrompen provinciaaltjes ! 

De int et nationale roeiwedstrijd heeft gedurende de Pinkffeidagen duizend deel-
nemers en duizenden kijkeis naar Oostende gelokt. Zoals te veiwachten was, haal
de de Britse ploeg Tideway Scullei Scltoll haar slag thuis in de « acht », hoogtepunt 
van dit Pmkstcrtiefjen. 

forza Italia! 
Gimondi, Dancelli, Motta, Adoini . 

forza Italia I 
Adorni I 
Een prachtkerel. In het voorseizoen 

reed deze lange, slanke 28 jarige in 
dienst van zijn jongere landgenoot en 
ploegmakker Gimondi . 

O p de 2de Pinksterdag reed hij in de 
tijdrit te Parma tegen het verbijsteren
de uur-gemiddelde van 48,617 km en 
fietste zich meteen in de loze leiders-

t iui van de Giro d'Italia, die hij vorig 
jaar reeds won. 

Vittorio Adorni neemt meteen plaats 
in de galerij der allergrootsten, want 
hij haalde immers het 8 jaar oude re-
kord van Roger Riviere nepi;' dopi; fijn 
verbluffend exploot van vorige maan
dag. 

Onze vijf landgenoten Boons, Huys-
mans, Houbrechts, Messelis en Nol-
mans doen hun uiterste best. 

Daarmee is dan ook alles gezegd. 
Het belooft voor de Ronde van 

ï i a n k i i j k I 

Cyriel Temmenman . 

Vcih'd<ti zn))da<i te Gnnslioten g">S 
I laiis Btaiids zcgivteiend ovei de lijn. 

a r me r ondy... 

Voilge week ovei leed Randolph 
'1 inlHH, de man die het boksxconder 
Ray « Siigai » Robinson veislocg 
toen deze op hel liooe^lelyiint van zipi 
io(in ua\. 

7i]n vrouw, die hem een uin ievo-
Tcn ni een opgeirekte stemming had 
acht')gelaten, vond bij haar tliuis-
komst het levenloze lichaam van Ran
dolph Een geweei kogel had zijti hart 
dooibootd. Naast hem lag zijn twee-
jang lievehngsdocfitertje Cat men. 
Zi] nas gewond, maar haai leven 'S 
met ui gevaar. 

hauivelijks 75 jaai geleden stond 
de hngelse klewlmg « Randy » 1 ur-
pin aan de top van de spoitioem. 

De bokssport telde toen nog ver
schillende markante figinen en nas 
nog zeet populair. 

De man die in dit tijdpeik onge-
tui]ield boven alle andere hokseis 
nilloiende, was Ray Robinson, xve-
icldkampioen dei middengeuichlen 

Dn' wondei li]ke bolaei ku'am naar 
louden om zijn tilel te veidedigeii 
tegen 1 ui pin 

legen vele vein ai htm gen in IL on 
Randy en weid weieldkampioen In 
de levanchewedstujd veilooi htj 
zieliswaat zijn titel, maar hij slieek 
6S 145 pond op (8,5 miljoen jrank). 
Een tijdlang nog teerde hij op de 

veiicoiven loem oinza eimd dooi 
een legertje viietiden. 

Precies deze « vrienden » wei den 
zijn ondelgang Tinptn, een hiave, 
goedgelovige jongen een echt naïe
ve ziel, leende geld aan al xeie er 
liem om vioeg 

Du kon natuurlijk niet blijven du 
ren 

Toen 7 ui pin op de duur vei plicht 
leeid zijn geld terug Ie viagen,moest 
liij ondervinden dat zijn viienden 
niel geneigd waien het geleende geld 
tei lig te geven '. 

R'indy taakte in zeer tieaie geld 
moeilijkheden en loas zodanig onl-
goorlield over de houding van de 
mensen die hij uit de nood had ml-
leii helpen en die hem thans als een 
stuk vuil behandelden dat hij een 
boidje kocht met de volgende spieuk: 
« 7 hal xchich •ieldom comes back 

to him rrho uait'; 
IS the money he lends to Ins 
ft lends » 
(i\'at zelden tetiigkomt naai de-

gene die etop ivacht, is hel geld dat 
hij aan zijn viienden heeft geleend). 

D'l boidje hmg hi] in het tajeetje 
dat hij inlassen was gaan uitbaten 
en waar zijn klientcel voot name lijk 
bestond uit vrachtvoeiders. 

At moede leden Tui pins viouw en 
Viet dochleitjes met, doch zeei bteed 

findden zij het niet. Ondanks allt^ 
joolden zi] liet toch nog wel. 

Tot een brie] van de itskus alle' 
in het honderd deed lopen. De En 
gelse belastingsontvanger eiste IT.OOl, 
pond (2,4 miljoen liank) van Tut 
pin 

HIJ kon dit niet betalen en wem 
bankroet verklaatd. 

HIJ werd verplicht 2 pond ster 
Itng per xveek te betalen om het vet 
scJiiildigde bediag aan te zuiveren. 

Het zou 150 jaar hebben s^duuti 
vooraleer deze schuld gedelgd zoi 
xijii gexeeest . 

Maar Tiirpin deed ongestoord vet 
der, tot het Item te machtig xeeid en 
hij op die zonnige meidag een einde 
stelde aan hel leven, dat hem onver
getelijke roem bracht en rijkdom 
doch dat tenslotte slechts veinedering 
en ellende i r hem over had. 

Al me Randy... 
Dominee John Haselden, zijn 

vtiend, sptak bij hel giaf xan de 
ongelukkige Tiirpin volgende xuooi-
den : 

« Htj xeas een eenvoudige man die 
VIlenden nodig had om hem Ie be
schermen legen profijtenjagers 7 ol 
onze schande xras Randolph in de 
steek gelaten » 

Met het dtamalisch einde x'an Tur-
piri xveid nog eens bewezen hoe ver 
gaiikelijk de sportroem is, hoe on
dankbaar de mensen zijn en hoe 
moeilijk de xveelde te toisen is. 

At me Randy .. 
Anne mensen! 

C Temmer man. 

file:///eiborgen
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B O O M K W E K E R I J E N 
H. L A M B R E C H T S P.v.b.a. • Dries H. Beerzel (Antw.) 

Telefoon : 015/41198 • Bestuurder Jos Feyaerts 

TUrNAANLEG 
O N D E R H O U t ) 

laan- en bosbomen, kanada's. slerdennen. rozen, 
sierstruiken. maasrotsen, alies voor de tuin. 

VOOR HET SEIZOEN GEVRAAGD : 

goede kokin. plus jonge 

hulp in keuken. 

Te bevr. : WERE Dl, Middelkerke. 

•KONSTRUKTIEWERKHUIZEN S T O K O T A 

Stookolietanks in aile afmetingen. 
VERZORGDF AFWERKING. 
GUNSTIGE PRIJZEN. 
lel. : AntxAerpen 03/ 37 95 89. 

Gent 09/ 2b 49 41. 
Dendermonde 052/ 470 60. 

GELD VANAF 3 , 2 5 % 
Loontrekkenden tot 100.000 F ; zelf
standigen, landbouwers tot 500.000 F. 
Auto, grond, eigendom, lot 100 %. 
Krediet, geen voorschot nodig. 

20.000 = 60 X 376 
50 GOU = 60 X 940 

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

Telef. ; Ü3/35.9S.85, tol 21 uur of srhr 
F.B. Bissrhoppenhoflaan 69 te Deurne-
Antwerpen. — Ik kom tbuis. 

ALLES VOOR UW T U I 
Cazonmaaiers 

Zwembaden 

Moforzagen 

Sproeiers 

Firma DE COCK 
A n t w e r p s e s f e e n w e g 9 6 - 9 8 , K o n H c h . T e l . 5 3 . 1 2 . 1 1 

D O R T M U N D E R 

Thierbrauhof I 
te Leuven. 

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

D O R T I M Ü N D E R 
Thierbrauhot II 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

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

DORT-BIERKELDER 

Oude Markt 22 Leuven. 
Schoonste bierkeider 
van het l a n d 

Niet vergeten dat men fn 
de drie lokalen de echte 
Dortnmnder Thierbrau 
drinkt met de 2 Heitjes. 

DORT THIRRBRAl HOF fll 
langs aato.snelweg Antwer» 
pen-Aken. Tessenderio 

DORT PHIEKBRAUHOF IV 

Autosnelweg Aalst 
Café resl (1000 pi.) 
Ruime parkeei gelegenheid. 

SCHI IMHI BliKHMAl UA.SSEN 
met 
(je |jre\eteei(le 
bedekkmg>>l;igen 

BESSDH I M.\l HASShN 
(Bievet V2<.I7().S) 
met 
Gebrev etterde Isarkassen 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

(Brevet .TI27H7) 
r e ZELE (O VL.) 
GEWA n KEBDh BKDSI'BHIEN 
WOU,RN DEKENS 
le l (0.521 t)ti4l en 44t)42. 

Indien l geen verk<.per 
in u « omtrek kent stuur 
ons een kaartie en we 
zenden I het adies van 
de diohfs bijgelegen ver 
koper Star Zele 

VOOR AllE ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

BINHEN EN BUIfENLAKD : 

HERMES 
SGHC^L 54 Znidlaan 

?11 M l.ernonniei laan 
I e ' IIJÜ.33. 
Brussel. 

VOI.I.EDIGF 
SEKHKIAHIAAT 
KI HSI S IN 2 JAAR. 

Steno- en 
daktylogi afie 
m v'iei talen. 
Boekiii'iiden 
S"Cialf wetgeving 
M iderne talen 
H<indpls 
correspondentie 

Dag en avondles'sen 

De «otiool waar Vlamingen 

zich ihuio loeien 

Beter en ruordeliser 

Rüoi V : N DER PAAL 
Jan Van Rijswiicklaan 62. 
A N I W F R P F N 

Telefoon 03/3891.24. 

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

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering _ ryc \i c T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting tJ K C V t i 
in gephosfateerde staalplaat. O T Oi Q ö 
Zeer lichte bediening. Z ^J\J H O 
AutojTjatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

J E U R C L O O 
A. JEURlSSEN - CLOOSTERMANS & ZONEN 

Z O N H O V E N -
Weierstraat, 2 - Tel. 011 /132 .31 & 132.3ó 

V E R , ^,..aw^.>>. >,ofcR GtVK-.Mv^^ Vo^R NOv^K tK . r'EN 
EN HET OOSTELIJK GEDEELTE DER PROVINCIE ANTWERPEN. 
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persspi egel 
De aktualiteïtsverslasten over de kruisweg 

van de bisschoppen door Vlaanderen leest 
U in de dagbladen; iedere dag een « statie » 
bij. 

Bij de politieke beschouwingen blijft 
c Leuven » doorwegen. 

Het w^etsvoorstel Verroken staat volop in 
de polemiek. En voor het overige heeft de 
kerk plots een verdedigingsbataljon van 
blauwe profeten gekregen in « Pourquoi 
P a s ? », « Le Soir'ft en tutti quanti. 

Pater Van Bladel wast in « De Nieuwe i» 
de bisschoppen de bol. 

D E P O S T 

DU gekende neutrale weekblad kijkt het 
paard van Verroken even onder de staart 
en ontdekt opnieuw het geheim van Lefèvre 
« les VU-mouches qui gagnent les batailles ». 

« Drie dinsen zijn in de afgelopen week 
dan ook zonneklaar geworden. 

Ten eerste de schriUbarende onwetend
heid bij de hoogste kerkelijke leidins, die in 
haar schemerige paleizen elk contact niet 
de werkelijkheid heeft verloren. 

Ten tweede de anti-unitaire gezindheid 
van het zichzelf bewust wordende N'laande-
ren, die veel dieper en breder geworteld is, 
dan uit de politieke partijverhoudingen en 
de pers blijkt. 

Ten derde het paniekvoetbal, dat in 
Brussel kan uitbreken, zotira datgene, wat 
men schouderophalend als « extremisme » 
placht af te doen, helemaal geen extremis
me meer blijkt te zijn. Hik extremisme heeft 
namelijk de eigenschap, dat het deze naam 
verliest, naarmate het meer algemeen aan
vaard wordt. 

Het dient erkend, dat de monseigneurs 
hun C \ ' P een pad in de kort hebben gezet 
van voorhistorische afmetingen. De l,eu\en-
se explosie ontplofte namelijk geheel en al 
in de richting, die de Volksunie altijd heeft 
voorgest;ian. De winst lag voor deze partij 
voor het oprapen. En in een zeldzaam staal
tje ^an paniekvoetbal, smeet volksvertegen
woordiger .Jan N'erroken een wetsvoorstel op 
tafel om tie taalwetgeving door te trekken 
naar het hoger onderwijs. In zijn ijver om 
de Slag der Gulden Mijters niet helemaal 
aan de Volksunie te laten, had hij zelfs geen 
tijd voor overleg met zijn ^^'aalse partijgeno
ten. » 

DE STANDAARD 
Ook Ruys in de « Standaard )) onder

streept, hoe gevaarlijk dun voor de C.V.P-
haar binding geworden is met het Vlaams 
front dat steeds breder wordt. 

« Ifet is wel zonderling dat men op rege
ringsniveau en in de C.V.P.-leiding niet 
schijnt te beseffen, dat de katholieke Vlaam
se opinie niet meer zo heel vast' met de 
christelijke volkspartij verbonden is. Sommi
gen zeggen : nog maar met enkele dunne 
draden. En een van die draden heet : wets-
voorstel-N'erroken. 

Zeer vele Vlamingen verwachten van de 
grote politieke formatie, die de C.V.P. nog 
steeds is, dat zij de taattoestand in het ho
ger onderwijs wettelijk aanzuivert. Zij gaan 
ervan uil dat de C.V.P. haar basis in het 
Vlaamse kiezerskorps heeft en bijgevolg als 
woordvoerder en verdediger van dat korps 
moet optreden. Indien mocht blijken dat 
die verwachting teleurgesteld wordt, dan zal 
over drie jaren, met de verkiezingen, de par
lementaire geografie een grondige wijziging 
ondergaan. Dat is geen. sentimentele drei
ging maar een koele prognose. 

Wat de jongste weken gebeurd is, bewijst 
dat de Vlaamse opinie niet ineer terug
schrikt voor duidelijke, konsekwente en ra-
dikale uitspraken. Dat zal ook morgen het 
geval zijn, wanneer er geoordeeld wordt 
over de politieke vertegenwoordiging En in
dien het unitaire regime er niet in slaagt 
het klimaat op te klaren, zullen zeer \elen 

naar het alternatief van het federalisme grij
pen. ^^'ant ook hier is een versiielUngsproces 
gaande... » 

LA LIBRE BELGiQUE 

De « Libre » steunt nog ii 't komt er toch 
niet door », maa r vreest toch de federalisti
sche vloedgolf. 

« De politieke waarnemers die zich in
spannen om huil koelHoedigheid te bewa
ren, laten dan ook opmerken dat de buiten
sporige uitbarsting van drift die zich tegen
woordig openbaart in de schoot van de ka
tholieke en van de C.V.P.-wereld (ingevolge 
de steun verleend aan het wetsvoorstel \ 'er-
roken in de Vlaamse pers en door zekere 
Vlaamse C.^'.P.-JlarIementairen en ook in
gevolge de betogingen die zich voordeden 
tegen de bisschoppelijke verklaring van 13 
mei) slechts ten zeerste schaden kon aan de 
kerk en aan de C.\ ' .P. zonder dat men daar
mee — onderlijnen wij het — tot een oplos
sing in het domein van de wetgeving komt 
die voldoening schenkt aan de radicalen die 
de uitdrijving eisen van de fran.stalige sectie 
uit I^euven. 

Men kan nochtans niet verhelen dat die 
agitatie die zich bij andere van federalisti
sche aard voegt, een gevaar betekent voor 
"s lands eenheid. » 

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

Ziet als unitarist ook met ongerustheid de 
federalistische spoken aan de Leuvense he
mel opduiken. 

K Het derde aspect beweegt zich op het 
partijpolitieke vlak, met name in de schoot 
van de C.V.P., waar beide vleugels thans 
scherper dan ooit tegenover elkaar staan, 
als gevolg van het feit dat de Waalse vleu
gel steeds meer terrein verliest. 

De aftakeling van de C.V.P. in AVallonië 
is een feit, dat duidelijk naar voren treedt 
uit de statistieken der jongste parlements
verkiezingen. Ten dele is deze teruggang toe 
te schrijven aan de collectivistische politiek 
van de vorige regering, maar zeker ook; in 
belangrijke mate, aan de nadruk die de 
Vlaamse vleugel, uit vrees voor de aantas
ting door de Volksunie, op het taalprobleem 
legde. 

De kwestie Leuven maakt het de Vlaam
se C.V.P. niet gemakkelijker om aan de druk 
van dit politieke opbod te ontkomen, laat 
staan de Icloof binnen de partij te overbrug
gen. 

Reeds werd van Waalse zijde het dreige
ment uitges]>roken dat de partij zal opgehou
den hebben te bestaan, indien het ontwerp-
\ erroken, dat de verwijdering van de frans-
talige universiteitsafdeling uit Leuven bij 
wet wil bezegelen, voor het parlement zou 
worden gebracht. T> " 

HET LAATSTE NIEUWS 

Dit P.V.V.-blad heeft ook gevoeld, hoe tot 
in atenea toe de Leuvense vloedgolf heilige 
staatse huisjes wegvaagde, die het daareven 
sterk meende als de andere heilige huisjes 
in de kolleges. 

Dan komt het gewone sussersgepraat. 

« Aan Vlaamse zijde leven velen nog in 
het verleden en zien niet in welke ontwikke
ling zich voordoet in de richting van een 
werkelijke rechtsgelijkheid tussen Walen en 
Nlamingen. 

Enige verbetering is ingetreden in het 
Brusselse maar zij is in de laatste tijd ver-
fbuwd onder invloed van het wanordelijk 
optreden der Vlaamse extremisten. 

Doordat de toestanden in het Brusselse 
onbevredigend blijven heerst van Vlaamse 
zijde de viees dat het behoud van een twee
talige universiteit te Leuven ten slotte het 
Vlaams karakter van deze stad zou aantas
ten. 

De groeiende I>ewustwording van de Vla
mingen is nochtans een waarborg tegen een 
uitbreiding van de zogenaamde « Bi nsselse 
olievlek ». In het economisch leven nemen 
meer en meer Vlamingen de plaats in die 
hun toekomt. De sociale vooruitgang komt 
alle Vlamingen ten goede en van de Vlaam
se gewesten gaat een koopkracht uit waar
mee de Brusselse en Waalse ondernemingen 
rekening zullen moeten houden. 

Er is dus geen reden voor de Vlamingen 
om bang te zijn voor de Walen die overi
gens in toenemend aantal de werkelijke 
Maanise verzuchtingen erkennen. » 

EUROPE-MAGAZINE 
In een super-konservatieve reaktie ontleedt 

dit Brussels pseudo-blad de a ziel »- (ketters-
7.iel) van Vlaanderen. 

« De Volksunie is natuurlijk ontketend en 
het is zij, die de hevige tegenaanval te Leu
ven ingezet heeft. Maar men moet toch vast
stellen dat de standpunten die zij verdedigt, 
gedeeld worden door een groot aantal 
Vlaamse katolieke dagbladen en door een 
nog groter aantal kristen-demokratische par
lementairen, zonder daarbij gewag te ma
ken van de kulturele verenigingen gelijk het 
Davidsfonds, dat geleid wordt door tie be
krompen nigr. Janssens. We zeggen het ti in 
alle waarheid : het Vlaams katolicisnie is, 
op het vlak van de kristelijke leer, zwaar 
geperverteerd vooral door het racisme. In 
die voorwaarden is het onvermijdelijk dat 
tie bt^ïlissing van het episkopaat over Leu
ven in de schoot van het Vlaams katolicisnie 
een grote anti-klerikale beweging in het le
ven roept, waarbij het kwaatl noch de semi
naristen spaart noch de klerus die vtilgt on
der het bannier van mgr. De Smedt. 

Alleen Gotl weet, waarheen het glijden 
langs deze helling zal leiden. » 

POURQUOI-PAS ? 

De Brusselse boulevard-politiekers worden 
plots ook zeer bekommerd om het Vlaams 
« paganisme ». De Belgische staatsbisschop-
pen krijgen na hun beslissing werkelijk de 
verdedigers die zij verdienen. 

« Of men het wil of niet . setlert begin 
van vorige week is een laatste vesting van 
het gezag, een der laatste grondslagen van 
ons regime en van onze maatschappij bezig 
in te storten of althans toch zwaar aange
vreten te worden. 

Het gaat om de kerk, van aangezicht tot 
aangezicht met haar voornaamste winge
west : Vlaanderen. 

En de waarnemers zouden ongelijk heb
ben, de zaken al te licht op te nemen. De 
uitslag van deze konfrontatie zal het lot van 
heel « a t dingen bepalen. Misschien zelfs 

LE SOIR 

Charles Moureaux, de grote blauwe papen-
vreter van weleer, doet met zijn gedaas in 
de « Tribune Libre « van de Brusselse 1830-
moniteur de deur dicht. Hij wordt de man 
van (t Trone el Autel » a la sauce unitariste. 

o; Wanneer nu de Vlaamse katolieke jeugd, 
vooral geleid door fanatiekers van de Volks
unie, de oproerstandaard hijst tegen een 
macht waarvan zij altijd het gezag heeft er
kent!, flan is het toegelaten te zeggen dat 
het na de regeringsautoriteit het gezag van 
de kerkelijke hiërarchie is dat in gevaar 
komt. 

Want ondanks de separatis-tische wonde 
die in de schoot der kerk opengehouden 
werd door bepaalde Vlaamse geestelijken, 
was zij tt>ch lot op vand;iag een waarborg 
voor de eenheid van het land gebleven. 

Met klare blik begreep ze overigens, welk 
risiko van ondergang er voor haar schuilt 
in het uiteensclieuren van België. Zij heeft 
duitlelijk begrepen dat een breuk in de 
schoot van tie katolieke universiteit de weg 
zou ojienen voor het uiteenvallen van het 
lantl. 

Dat hebben de bisschoppen niet gewild; 
zij hebben krachttladig verzet gebotlen te
gen een dergelijk gevaailijke breuk in tie 
kerk en het land. » 

D E N I E U W E 

Geen graftombe^eur als in « Le Soir » 
maa r een geluid van durven doordenken 
klinkt in het artikel van Pater Van Blade), 
Jezuiet-hoogleraar, in zijn artikel (t Ontdub
bel de bisschoppen », 

« Wat de bisschoppen over Leuven tiok 
mochten beslissen, hun beslissing had poli
tieke implikaties. Nooit is zo duidelijk geble
ken als nu, hoe onontwarbaar de herderlijke 
taak van de bisschoppen op vele niveaus van 
de samenleving gedubbeld is door politieke 
macht of bemoeiing. Zolang deze dubbeling 
niet ratlikaal en overal wordt weggenomen, 
zullen wij nooit een zuiver zicht krijgen op 
het herderlijk ambt , wordt de Kerk in 
Vlaanderen nooit een evangelische Kerk. 

De enige evangelische daad die de Bel
gische bisschoppen op dit ogenblik kunnen 
stellen, de enige manier waarop zij kunnen 
bewijzen tlat zij met deze ontdubbeling een 
begin willen maken, is de terugtrekking van 
hun rampzalige verklaring en het vragen 
van excuus. Zij hebben het volk beledigd. 
Om maar één voorbeeld te noemen, dat niet 
alleen de leden van de universiteit, maa r de 
hele kerkgemeenschap betreft : de bisschop
pen zeggen heel duidelijk dat zij die met 
hun verklaring niet instemmen, niet tot « de 
beste krachten van het land » behoren. Als 
zij tlit hantlhaven, hoor ik liever niet tot de 
beste krachten van het land. » 

DE BOND 

Na al die kilo's kritiek uit de franstalige 
pers die de Volksunie met al de zonden van 
Leuven belaadt, als balsem op de wonde een 
instemmend kommentaar in het blad van 
de Bond der Grote Gezinnen. 

Zij onderschrijven volledig wat in ons 
Witboek over Z>vartberg werd weergege
ven, 

« De Volksunie publiceert een witboek 
over de tragische dagen van Zwartberg. Een 
objectief relaas, vintien wij, van hen die voor 
en na die donkere dagen met vele mensen 
in de streek spraken. De citaten uit aller
lei kranten spreken trouwens een duidelijke 
taal. Wie tlit alles achteraf bekijkt, staat nog 
steeds verbijsterd over de kortzichtigheid en 
de psychologische bluntlers van de toenma
lige regering, die beslist de gebeurtenissen 
hebben beïnvloed. Het « wij voelen ons in 
de rug geschoten, verlaten, effenaf verla
ten n van een mijnwerker in een radio-in
terview, vertolkte volkomen de stemming 
die er toen bij tie 4.000 mijnwerkers heer
ste. Nog altijtl is het waar dat men pas op 
de eisen der mijnwerkers kon ingaan, toen 
er 2 dfxlen en 7 ernstig gekwetsten gevallen 
waren. » 

A\'alter Luvten. 

LEKEN GEVRAAGD VOOR MISSIEPOST IN KONGO 
Zijn er in Vlaanderen nog 5 IDEALISTEN of K E I H A R D E 
REALISTEN (dat is het zelfde) te v inden die voor een p a a r 
j a a r k e s wi l len komen w e r k e n ? 

2 R E G E N T E N , 1 R E G E N T E S , 1 V E R P L E E G S T E R en 1 SOCIALE 
ASSISTENTE. 

Dr ingend ! Ver t rek begin s e p t e m b e r van di t j aa r . . . 
Inl icht . : Missiekltib, p a t e r s van de hh . ha r t en , TRE.MELO (Br . ) . 
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KOLLABORATIE VERZET 
door 
NEMROD. medewerker aan ons weekblad. 

REPRESSIE A M N E S T I E 

ll<l«ll)<Tli 
rrraef 

BESTELLINGEN — stor t 30 fr. op prk. nr . 9202.80 van (ie 
VLAAMSE VRIENDEN VAN DE WEST 
HOEK, Fazan ten laan 21, De P a n n e (met 
de vermelding Wes t land-pocke t nr 1) ; 

— of s tuur onder gesloten omslag een 
briefje van 20 fr. -f- 10 fr. postzegels op, 
ann bovenvermeld adres . 
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— de Vlaamse Beweging in het ver

leden ; 
-- aktuele Vlaamse problemen. 
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ANTWERPEN 

&ntwerpen-stad 
Zaterdag 28 mei jl. had in de 

zaal « Peter Benoit », Frankrijklei 
8, te Antwerpen, de opening plaats 
van een tentoonstelling van twee 
kunstenaars : A. Elsocht en R. De 
Boeck. 

Deze tentoonstelling werd geor
ganiseerd onder de bescherming 
van Kunstkring 64, die reeds ten
toonstellingen hield in het zeemans
huis te St. Job, respectievelijk in 
oktober en februari jl. 

Mevrouw H. Hauterman, letter
kundige en bestuurslid van VBO, 
leidde de exposanten in. Na deze 
inleiding droeg de heer De Roeck 
van KK 64 nog enkele gedichten 
voor uit het werk van leden van 
de literaire afdeling van KK 64. 

Stippen we ten slotte aan dat de 
tentoonstelling geopend blijft tot 5 
juni 66. 
KOLPORTAGES 

ledere zaterdag kolportages met 
het blad « Wij » doorheen de mid
denstad. Vertrek lokaal « Tyrol », 
Nationalestr. 22, om 15 uur. Op
brengst ten voordele van pamflet-
tenaktie. 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

De resultaten der verkiezing ge
houden op 12 mei werden door het 
hoofdbestuur bekrachtigd. 

De verdeling der funkties volgt 
kortelings. 
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. 
32.8101. 

STEUN 
Wilt ge meer propaganda in Ant-

werpen-stad stort dan nog heden 
uwe kleine bijdrage onder omslag 
op het secretariaat of postrek. 
616245, _ Walscharts R., Antwerpen 

SEKTIE NOORD 
Algemene leden-simpatisantenver-

gadering op vrijdag 17 juni in lo
kaal « Vicky », St.-Jansplein. 

Spreker : Mr. H. Schiltz. 
SEKTIE SECRETARIATEN 

Centrum : Coddé, p-a Bergers, 
St. Jansvliet 19. 

Noord : Mevr. Cools, Rotterdam-
str. 1. 

Oost : Vermeulen Luc, Kruik-
str. 9. 

Zuid : De Laet Fr., Kruishofstr. 
16. 

Brasschaat 
Neen, de verhuis is nog niet be

slist, maar wij maken al een plan

netje. Over dat plannetje en nog 
veel meer zal Walter Luyten U in
lichten op donderdag 2 juni te 20 
uur, in zaal « Sporta », Bredabaan 
360. Allen daarheen, breng ook en
kele simpatisanten mee. 

Ekeren 
Voor de verlofperiode houdt on

ze propagandaploeg een laatste kol-
portage op zondag 5 juni e.k. te 
Ekeren-Centrum. Bijeenkomst bij 
de heer Volant J., Willy Staeslei 
79, te Ekeren-Mariaburg om 9 uur 
45 of aan de kerk te Ekeren-Cen
trum om 10 uur, vanwaar de kol-
portage een aanvang neemt. 

Hoboken 
De afdeling Hoboken beschikt 

over een enige mikro-installatie. 
Het weinige gebruik hiei-van in 
onze gemeente, laat ons toe ande
re afdelingen, van deze versterkers 
te laten genieten. 

Aan zeer gunstige voorwaarden 
is deze installatie, samen met auto 
en bestuurder, te huur. 

Alvorens kolportages, propagan
da en dergelijke te organiseren, 
vraag inlichtingen bij het secreta
riaat der afdeling Hoboken, p.a. 
Jan Lemmens, Lichtenberglaan 27. 
SPREEKBEURT 

O p 17 juni a.s. algemene leden
vergadering. Een van onze volks
vertegenwoordigers zal ons tijdens 
deze bijeenkomst komen spreken 
over een nog nader te bepalen on
derwerp. Wij vragen onze leden, 
deze datum vrij te houden en nu 
leeds propaganda te maken. Ieder
een is welkom en wij verwachten 
een talrijk publiek. 
KOLPORTAGE 

A.s. zondag 5 juni, kolporteren wij 
in onze gemeente met het Vlaams-
Nationaal weekblad « Wij ». Samen
komst om 10 uur aan het café 
« Breughel », Kioskplaats. 

Wij doen een dringende oproep 
tot leden en sympathisanten om 
een paar uurtjes van hun zondag 
voormiddag op te offeren teneinde 
voor deze kolportage een goed re
sultaat te bereiken. 
11 JULI IN HOBOKEN 

Het past dat ook in de gemeen
te Hoboken op 11 juli menig 
Leeuwtje zal wapperen. Daarom 
heeft het bestuur van onze afdeling 
besloten, ook dit jaar weer een 
vlaggenverkoop op touw te zetten. 
Bij al de bestuursleden van de VU 
afdeling Hoboken, kan men inlich
tingen verkrijgen aangaande prijs 
en afmetingen van deze fraaie 
Leeuwenvlaggen. Haast U, want 
het aantal is beperkt. 

Mechelen 
Alle ervaren en onervaren ralley-

rijders worden uitgenodigd op de 

lang\'erwachte antoralley ingericht 
door de Vlaamse Club. 

Zondag 5 junL Gevarieerd opzet : 
zoekweg, gymkana, toeristisch ge
deelte. Voor 10.000 fr. waardevolle 
prijzen zijn voorzien om de deel
nemers het nuttige te doen paren 
aan het aangename. 

Vertrek tussen 12 en 14 uur lo
kaal Salamander, Adegemstraat te 
Mechelen. Aankomst rond 19 uur 
in het fort St. Katelijne Waver, 
Fortstraat. Hier heeft de prijsuit
reiking plaats, gevolgd door tuin-
feest. Deelname 125 fr. per autobe
stuurder, inzittenden 15 fr. Storten 
31 mei. Ook niet-deelnemers zijn 
hartelijk welkom op ons tuindans-
feest, Fort, Katelijne Waver. Meer
dere inlichtingen bij voorzitter Ver-
voort. Otterstraat 20, Mechelen, tel. 
015-12942. 

Mortsei 
REIS NAAR VLISSINGEN 

Reisgezelschap a Tijl » onder
neemt op zondag 26 juni een één-
daagse boottocht naar Vlissingen. 
Vertrek aan de steiger « Flandria » 
te 9 uur en terugkomst te 21 uur. 

Ook niet-leden van het gezelschap 
kunnen aan deze reis deelnemen 
mits betaling van 150 fr. 

Inlichtingen en inschrijvingen in 
Vlaams Huis « Tijl », Antwerpse
straat, MortseL 

BRABANT 

Anderlecht 
GESPREKSAVOND 

Op donderdag 9 juni vindt de 2de 
gespreksavond plaats van het ge
west Anderlecht voor alle afdelings
bestuursleden en sympathisanten. 

Dr. Vic Anciaux zal handelen 
over « de huidige politieke toe
stand ». Nadien gelegenheid om 
vragen te stellen. De vergadering 
wordt ditmaal gehouden in de zaal 
« Salamander », Ninoofsesteenweg 
6, te Dilbeek. Allen hartelijk wel
kom. 

Boortmeerbeek 
Op 9 juli 1966, wordt een 11 juli 

viering gehouden in de zaal Movri, 
Hanswijkstraat, Boortmeerbeek. on
der voorschittersschap van dhr. A. 
.Segers met als feestredenaar dr Vic 
Anciaux en opgeluisterd door het 
orkest Peter Philips. 

Iedereen is hartelijk welkom. 
Ruime parkeergelegenheid op het 
dorpsplein rond de kerk. 

Elingen 
Helpt de kas van het arrondisse

ment Brussel door een bezoek aan 
liet Tuinfeest. 

25 en 26 juni, telkens om 15 uur. 
In de boomgaard van Piet Vran-

ken, Hallebaan 26, Elingen. 

Schaarbeek 
Derde kantonale gespreksavond 

met volksvertegenwoordiger Vic 

Anciaux op donderdag 16 juni a.s. 
te 20 uur, te Steenokkerzeel, in de 
•/stal « Bonte Os », rechtover de 
kerk. 

Alle bestuursleden der afdelin
gen plus een zeer groot aantal le
den en sympatisanten worden 
verwacht ! 

LIMBURG 

Opoeteren - Gruitrode 

2de HEEL-LIMBURGS 
SPORENFEEST 

Dit vindt plaats op zondag, 17 ju
li om 15 uur in het Eurokamp 
« Graaf van Hoorn », gelegen in het 
nog ongerepte natuurschoon tussen 
Opoeteren en Gruitrode, 14 km van 
Maaseik en Genk. Allerlei groepen 
uit beide Limburgen zullen optre
den, terwijl eveneens Pastoor Velt-
mans en Professor Pinxten worden 
herdacht. Deze tweede Heel-Lim
burgse dag wordt ingericht met 
medewerking van kulturele, volks-
en jeugdverenigingen o.a. kulturele 
raad (Maastricht), A.N.Z. Limburg, 
V.V.B. Maaskant, A.N.V. van beide 
Limburgen, Europa-huis (Borgha-
ren), Jeugdraad, V.V.K.B., B.V.O.B., 
Europa-Een enz., zodat een grote 
massa wordt verwacht. 

Alje vrienden uit Limburg en 
hun familie houden deze datum 
van nu af vrij. 

Hoofdredakte i i r : 
T. van Over s t r ae t en . 

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

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

Beheer : 
Maur ice L e m o n n i e r l . 82 
Brussel I. - Te l . : 11.82.16. 
Alle k l ach ten voor niet 
on tvangen van blad op di t 
ad re s . 

J a a r a b o n n e m e n t : 280 F . 
Half jaarl i jks : 160 F . 
Dr iemaande l i jks : 90 F . 
Abonnement bu i t en land : 

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

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

Alle s to r t ingen voor het 
blad op pos t r eken ing : 
1476.97, Volksunie • Brus . l. 

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

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

Alleen-invoerder : 

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

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

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

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

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

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

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

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

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

BOUWEN - WONEN 

De specialist der 
standaarddeuren 

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

HOTEL - RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
« R u b e n s h o f » 

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

« V l a a m s H u i s » K n o k k e 
Kamers • vol pension • 

gezellige sfeer. 
Verminder ing voor g roenen . 
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 

D e w i n t e r s t r . 11 - üude rge ra 
T. 72.45.43 T e r m i n u s t r . 35. 
10 % k o r t i n g v. leden V.U. 

P L A S T I E K 

F Parquin en 
R. Van Aerschot P.v.b.a 

Lg. I^obroekstraat 44 
ANTWERPEN. 

Telefoon 03/36.16.47. 
Kuipen en stapelbakken voor 
pekel, diepvries, verpakking, 
stockering. 
Polyethyleen : zakken, vel
len en folie op rol. 

RAADPLEEG ONS. 

I T ' S A P I T Y . . . 

(OMER, LID L.V.V. ) 
Het is jammer, zei Omer Vanaudenhove voor de B.B.C., dat nog zovele vlaams

nationalisten niet met de Leeuw vlaggen op de Guldensporendag. 

Laten wij op 11 juli a.s. The Last (shoe) Post blazen op het graf van Diestland 

Houzee I 

Sticht in uw woonplaats een kern van de NATIONALE BEVLAGGINGSAKTIE. Leg 

huisbezoeken af om uw vrienden en relaties aan te zetten te manifesteren met 

de vlag van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Geef uw naam op als medewerker. 

Vraag de folder '66 met alle inlichtingen over de vlaggen: 

NATIONALE BEVLAGGINGSAKTIE 
Waterstraat 133 

SINT-AMANDSBERG - Telefoon : 09/51 15 83. 

1. bedrukte vlaggen 
(alleen met klassieke leeuw) 

katoen wollanyl 

1,5 m. X 1,5 m. 
2 m. X 2 m. 

310 fr. 
530 fr. 

430 fr. 
750 fr. 

2. geborduurde vlaggen nylon wollanyl 
(k lass ieke en m o d e r n e leeuw) 

1 m. X 1 m. 
1,45 m X 1,5 m. 
1,45 m. X 2 m. 
2 m. X 2 m. 
2,5 m. X 3 m. 
3 m. X 3 m. 
4 m. X 2,4 m. 
4 m. X 4 m. 

460 fr. 
880 fr. 
990 fr. 

1 430 fr. 
2 420 f r. 
2 750 fr. 
3 740 fr. 
4 290 fr. 

495 fr. 
925 fr. 

1 015 fr. 
1595 fr. 
2 640 fr. 
2 970 fr. 
3 960 fr. 
4 620 fr. 

3. geborduurde wimpels nylon wollanyl 
(klass ieke en m o d e r n e leeuw) 

1 m. X 2,5 m. (me t lussen) 900 fr. 990 fr 
1 m. X 2,5 m. (me t sloof) 850 fr. 935 fr. 

wollen franjes aan drie zijden: 15 fr. per m. 
nylon franjes aan drie zijden: 45 fr. per m. 

1. U betaa l t , na on tvangs t van de vlag, aan de firma die u de vlag mét de reken ing 
toes tuu rde . De vlag w o r d t dus niet o n d e r r e m b o u r s gezonden. 

2. Vergeet niet op te geven : a. of uw vlag aan een mast w o r d t gehesen of uit een 
r a a m ged rapee rd ; b. of u, w a n n e e r u een g e b o r d u u r d e vlag bestelt , 'n m o d e r n e 
of 'n klassieke leeuwef iguur wens t . 

3. Bij de bed ruk t e vlaggen is de m o d e r n e leeuwef iguur niet ve rkr i jgbaar . 
G e b o r d u u r d e prov inc ie en verenigingsvlaggen kunnen op alle formaten w o r d e n 
gemaak t . 
Vraag een offerte. 

4. De verzendingskos ten zijn niet begrepen in de opgegeven pri jzen. Voor ka toenen 
vlaggen en voor beste l l ingen van 10 en meer vlaggen worden ze niet aangerekend . 
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bewegi 
OOST-YLAANDEREN 

Aalst 
PRIESTER DAENSHULDE 

Op zonday 19̂  jan» ; traditionele 
Daenshulde van het Priester Daens-
fonds. Bijeenkomst te 9 utn- 30 aan 
de Hopinarfet. Iedereen van harte 
uitgenodigd. 

6ent 
LAND E U JK KONGRES V.O.S. 

Het lamlefiik kongres van het 
Verbond vindt plaats op zondag 5; 
juni 66; te 14 uur s(ipt i« het lo
kaal (c Roelstnd s, Korte Kruisstr. 
te Gent. 

Naast de gebctrikehjke versfcigeii 
door de ledea van het hooldbestuiii', 
is er een tijespraak door Mr. R. 
Borginon, oudstrijder 14-18 en een 
toespraak door Jbn B>Tïaese, oud
strijder 4ft^&. I>e toegang B fcoste-
k)os. op vertoon van Bdmaatschaps-
kaart V.O.S. Wij rekenen op de 
aanweziglieid van alle aftlelingsbe-
stuiirders, vertegenwoorcfigers en 
leden. 
FLANDRIA 

Ziekenfonds Ftandria, K. Karel-
st iaat 39, Geirt. 

JaarKjkse statutaire bestuiirsver-
gad^^rng ter goedkeuring - bilan 
•J9{)5 werd gehouden op donderdag 
12 mei IL Bilan werd in evenwicht 
bevonden en rekeningen ministe
rieel goedgekeurd. 

Mandaat van uittredende be
stuursleden. 

Mw. L. Welvaert (I>eini!eX Or ,7. 
Vandersloten (Gent) en dhr G Van 
de Kerkhove (.\aker) werd met al
gemeenheid van stemrrren voor drie 
jiaar hernieuwd. Parateef aan de 
gjoei van het ziekenforkds werd hel 
bestuur uitgebreid met drie leden, 
nnd. dhr G. Eeckaut (Moregem), 
dhr G. Segiiers (Eekio) en F>r F. 
Van Nieuwenho\e (Geraardsber-
gen). 

AfFe voornoemden zitTten ïirstaan 
voor de goeile gang van zaken ge
durende het boekjaar 66, samen 
met Dr R. Meysman (Metsen). Or 
J. Va,n Boxelaer (Wichelen), dhr 
en Mw R. Huvge (Oedelem), Mr 
J. Vemit^rs (St. NikVaas) en Ir. G, 
Deroo (Gent). 

Merelbeke 
Sthaafpeningenaktie LeH\en. Van 

daag stop voor de schalen, i«orgen 
vooi- de stoelen. Siienens wil niet 
horen, hij zat dus \oelen. Schaf u 
hel nieuwste kerkgcld aan. Prijs : 
a» ir. per 40». 40« ir. per Um, XiKH) 
k. pev 1(I.(M)0 Te l)ekomen bij r Pe
ter de Wit, A. Rodenbachlaan S; 
Jef Oudenhuize, J. Verhaegenwijk 
5: Piet de Pauw. G. GezeHefaan .38; 
tk. Van Damme, J. Verhaegenwijk 
36; of op per 8827.28 van Piet de 
Pauw, 6125.00 van Kamiel N'an 
Damme, .Ï066.02 van P. De W,t. 

De Leuven-penningen zijn voor-
iden va» Ift verschillende (duidelij
ke !) vven.sen en wenken ! 
KOLPORTAGES 

Zontlag 3 jiHii : arr . kolportage 
doorheen de ganse gemeente. Vier 
geluitfc>waa>™s> twee openluchtniee-
tings. 

.Alle propagandisten uit het arr. 
worden stellig verwacht : verzame
len te Gent, Rubenshot te 9 uur; 
te Merelbeke (Berfcenhof, Berg-
straat) te 9 uur 15. Allen stipt op 
pos t ! 

O p t2£ : Destelbergen; 19.6 : 
BalegeiTi; 26.6 ; Gavere-Asper. 
AKTIE-LEUVEN 

Op vrijdag 24 juni, te 20 uur, 
richt V.O.S.-Merelbeke een voor
lichtingsvergadering in over 
« Brandpunt Leuven », in de St. 
Pieterskring. Spreker is meester 
Frans Baert, voorzitter van het Ak-
tiekomitee Leuven. Warni aanbe
volen aan alle afdelingen ! 

Oudenaarde - Ronse 
IKt air. Üudeiiaaide-Ronse hield 

ïijn eerste kaderdag onder grote 
b'.ianijsteHing. 

Arr. voorzitter G. Eechaudt zat 
i't vergadering voor en hield een 
tel. opgemerkte openingstoespraak, 
waarin hij het propagandistisch en 
organisatoiisch belang van de ka-
d' 'rdag beklemtoonde. Hij deed een 
opr(»ep tf*t de aidtOingcn om in de 
komende maanden de werking een

drachtig te aktiveren. Vervolgens 
wierden er S sektievergaderingen 
gehouden. Er werd besloten in het 
najaar met de verspreiding van 
een blad op arr. vlak te starten. 

De slottoespraak werd gehouden 
door volksvertegenwoordiger Mik 
Babyion, die op een boeiende wij
ze uiteen zette hoe de propaganda 
fris en efficient kan gevoerd wor
den. 
KOLPORTAGES 

De propagandisten gelieven nota 
te Hemen van de fcalemler voor de 
eerstvolgende twee mjisarwfen : 

12 juni r Berchem-Riiien; W jn-
m : Melden - Kv>aremont - Zul/e-
fce: 3 iuli : Kruishoutem - Nokere; 
24 juli : Wannegem - Lede - Ooifce-
iMoregeni. 

Men ver/.mult telkens te 9 uur 
in het lok.ial Palliettr te Leupegem. 
De arr. verant\\. Nest Stnef ncnligt 
nog de propagandLsten al/.on4lerlijk 
uit voor elke kolportage. 
MEDEDELING 
VAN HET ARR. BESTUUR 

In vergadering bijeengekomen op 
24 mei herinnert het arr. bestuur de 
aftfelingen aan de abonnementen
werving in jtmi en aan het opstel
len van de adressenKjsten tegen 
einde september e.fe. 

De arr. raad komt samen op 18 
juni te 17 uur. 

op. l a « 6 2 , t % 3 en 1964 had Drs 
Maurits Coppieters, toen nog alg. o-
voorzitter van de V.V.B., er telkens 
het woord gevoerd. 

WEST-VLAANDEREN 

Kortrijk 

Wortegen 
Op zaterdag 4 juni te 19 uur 30 

in 't Stokerijtp:, afspraak der Vla
mingen op de 6de uitgave van de 
ir Dag der .56tt » ingericht door 
V.V.B., Davidsfontk en Studenten-
klub. Naast h e t ontspanningsgedeel
te treedt Bernard Van Dvck, onder
voorzitter van de X'.V.B.. als spreker 

O p 4 juoi vindt de algemene ver
gadering plaats in aanwezigheid 
van de prov. v<«>rïitter, de H. Leo 
vaai de Weghe. 

Het woedt een feesteKjke bijeeiv 
komst reiet avondmaal en voor
dracht door deklamator Ant. Van 
der Pt ietse. 

SanienkoBLst om 19 uur in lokaal 
« Astor », Grote Markt, Kortrijk. 

Laatkomers kunnen nog inschrij
ven in « Astor » tot 31 mei; prijs : 
80 fr. 

Roeselare - Tieit 
KOLPORTAGE 

Zondag 5 juni gaat onze eerste 
grote arrondissementele kolportage 
met het «Witboek van Zwartberg» 
door; verzameKng te 9 imr 15 in 
café « In D'Hespe » te Tielt. 

Alle letlen v:»n het arrondisse-
mentdeel bestutir gaan mee de 
straat op; Mik Babytoa zal even
eens aanwezig zijn. 

Het programma voor de volgen
de weken wordt later meegedeeld. 

Allen op pos t ! 

St Kuris - Damme 
De maand mei is vruchtbaar ge

weest voor onze afdeling. Onder 
impuls van F. De Maegd werd het 
aantal abonnementen op « Wij » 
aanzienlijk verhoogd. 

Het 10de nummer van het tijd
schrift <c Vrij en Vrank » werd ver
spreid over de gemeenten St-Kruis, 
Damme en Moerkerke. Dat het 
blad gretig gelezen wordt, bewij

zen de talrijke reacties en de be
langstelling van V.ül-manseii uit 
gans de provmcie. 

De stichting van een V.U.-kern 
te Damme is nakend. Een eeFste 
samenkomst had reeds pfoats. We 
hojjen definitief te kuooeö starten 
na de vergadering die op 5 juni 
a.s. om 10 uur in het Vlaams Buis 
te Brugge plaats heeft. Otize kon
takten in de gemeente Moeckerke 
zijn intussen zo talrijk geworden 
dat ook hier een georganiseerde 
vperking in het vooruitzicht wordt 
gesteld. 

Onze voorzitter hield op 20 mei 
een teerrijfce eauserie over « De in
stellingen en de werking van een 
democratische staat » voor tfe-
Vlaamse Vroixw en de V.U.-jouge-
ren. 

Op een eerste koataktvergade-
ri«g, met het oog op het tt-juli-
feest, was de afd. sterfc vertegen
woordigd. Verder nieuws over d e 
organisatie van dit feest volgt in 
« Wij » en in het juUnumiuer van 
a Vrij en Vrajik ». We nodigen nu 
reeds al onze leden en sympathi
santen uit in massa aanwezig te 
zijn, om te verhinderen dat het 
feest ontaardt in een personeiicïil'-
tus met dorpspolitieke bijbedoelin
gen. 

Werv'A - Selttwe 
Onze kolportage van 29'-5-66 v«as 

een schitterend sukses. Waa r we 
verleden jaar te Geluwe reetfe 96 
nrs. aan de man Iwachten, steeg 
dit cijfer nu tot 142 nrs. Proficiat 
mannen en vooral hartelijke dank 
aan de vrienden uit leper en We-
velgem die ons een flink handje 
toestaken. Dank ook aan de men
sen uit Geluwe die ons mild hun 
steun gaven. 

Op zondag 12-6-66 zijn we weer 
op post om ditmaal Beselare uit 
te kammen. Verleden jaar haalden 
we in deze kfeine gemeente 60 nrs. 
Maken wij er lOO van ? Er wordt 
\erzameld aan de kerk te Beselare 
om 9 uur. 

Dienstbetoon 
ZITDAGEN VAN DE 
PARLEMENTSLED EN 

Anciau.\ V. (\ ollis\ ertegeuwoor-
diger) : 

lirussel . 191 Vooruitgangstraat 
(zetel A.V.V.) 2de donderdag 18-
ii) uur. 

Baby Ion M. (volkss ertegen woor-
diger) : 

Roeselare : ten iiuize. Westlaan 
145, elke maandag 17-19 uur ook op 
lofspraak tel. 202()8; Hooglede : ca
fe Breuget 2de zaterdag 9-9 uur 30; 
koolskarap : bij R. Cogghe, Lich-
ttrveldestr. 3de zaterdag 10-10 uur 
ït); Zwevezele : café Pallieter 2de 
zaterdag 10 ifur 36 - 11 uur; Winge-
ne : café De Zwaan 2de zaterdag 
II uur 30 12 uur 30. 

Coppieters M. (volksvertegen-
v-.oordiger) : 

Bazel : Cambrlnus, Krnibekestr. 
t, 2de vrijdag 10 uttr; De Klinge : 
De Toekomst, Dorpstraat 7. 2de 
zaterdag 10 uur; Kieldrecht : De 
Gou<len Pluim, 2de zaterdag 9 uur: 
Stekene : Het Anker, Dorp, 2de za
terdag 11 uur; Temse : Café Cam-
brinus, 2de \rijdag 10 uur. 

Goemans H. (volksvertegenwoor
diger) r 

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

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

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

Lootens E. (volksvertegenwoordi
ger) : 

Koekelare ; ten huize Oostmeet-
str. 56a, 2de zaterdag 14 - 17 uur; 
dagelijks op afspraak tel. (051) 
58031. 

Metlheyssens R. (volksvertegen
woordiger) : 

Mortsel : ten huize Liersesteen-
weg 326; op afspraak tel. (03) 
51.3599. 

Boom : Frans de SchuttersJaan 
17, 2de maandag 20 • 21 uur; Wil
rijk : café Lange Wapper, 2de 
maandag 19 uur - 20 uur. 

Schiltz H. (volksvertegenwoordi
ger) i 

Antwerpen . ten huize Wetstr. 
10.3, maan-, dins- en donderdagen 
(7 uur - 18 uur 30 tel. (03) .357284. 

Van der Eist Fr. (volksvertegen
woordiger) : 

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

Van Leemputten R. (volksverte
genwoordiger) : 

Velzeke : dagelijks ten gemeen-
tenhuize 11 uur - 12 urn- of ten hui
ze op afspraak tel. (09) 700832. 

Wannipi J. (volksvertegenwoor
diger) : 

Deinze : bij Onderbefce, V'am 
Eeckhoutestr. 45, 2de vrijdag 19 
uur. 

Wouters L. (volksvertegenwoordi
ger) : 

Gent : Roefanu, Korte Kruïsstr. 
5. elke vrijdag 18 - 20 uur; ten hui
ze, Krijgslaan 118, op maan- en vrij
dagen 14 uur - 17 uur na telel af
spraak (09) 223942. 

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

Rijsvvijeklaan 74, 2de maandag 18 
uur 30 - 19 uur 30 ook op. afspraak 
teL (OA) 380577-

De Paep G. (senator) : 
Be\'eren-Waas : ten huize tijdens 

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

iiieuwstr. 130, elke zaterdag 1 4 - 1 6 
uur. 

Jorissen W. (senator) i 
Willebroek . lokaal Amber, Ap-

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

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

velei 28. Alle dagen s morgens tij
dens .spreekuren of op afspraak tel. 
(03) 370137. Maan-, woens- en vrij
dag ook van 19 UIH- 20 imr 30. 

Solidariteit met India 

11 JULI 1966 
De afdeling Wervik-Geluwe zal 

in het vooruitzicht vim 11 juli een 
grootscheepse kampagne voeren bif 
de leden e n synipatisanten om op 
Vlaandeiteos iMogdag meet dte teeiu» 
te bevlfeigg^. 

Leeuwenvlaggen in alle maten e a 
prijzen zijn van nu af reetls ver-
kiijgbaar bij, het bestuur. 

ZOEKERTJES 
Tijdens meeting of betoging werd 

een damesiiurwerk verloren. D e 
vinder gelieve zic&i ük verbtndlag 
te stellen met redaktie. 

Dame, 40 |. vraagt werk. Besciv 
over groot haist. dienstig veor bu> 
reel, teleioon, schrijmach. 

Wie bieA werft ? 
Teleioon : 03-715181. 

In India worden miljoenen mensen met de hongerdood 
bedreigd. Dat drama kan niemand onverschillig laten. India 
moet geholpen worden in zijn strijd tegen de honger. 
India moet geholpen worden in het uitvoeren van zijrr 
ontwikkelingsprogramma. Dit is het doel van de Solida
riteit met India. Uw deelname is onontbeerlijk. "Solida-
riteitschecks" worden van huis tot huis rondgedeeld. Er 
zijn er ook voorradig In postkantoren, grootwarenhuizen 
en kruidenierszaken. U hoeft ze enkel in 1e vullen en op 
te sturen aan PCR 002, of uw bijdrage te storten in een 
postkantoor. India verwacht van U dit solidair gebaar. 

Chalet Zwitserland te huur 4 k 
7 pers. jim» en sept. voordelig 
rect ts t r . e«genaar. AHe luliclu. bt*-
reel bbid D44^ 

Jong leraarsgezin wonende ef 
lOO' m. van de zee te Raversijde-
Middelkerke, wenst, tegen vergoe
ding, gedurende de zoinermaandea 
enfeefe kinderen tnssen 4 en 11 jaai: 
op te nemen. Voor inlichtingen 5 
tel. 059w29.m 

Grote bank in Frankfitrt zoekt 
«ronwellike daJctylo 20-24 jaar voo^ 
minsten^ '! jaar. Goede noties E»-
gels, noUcs Duits zijn voldoende. 

Zoek betrekking als verte^en-
woordigpr (event. depothouder t 
Oud 39 jaar. Bezit personenwagen. 
Woonachtig; omgeving Berlngea 
(Limb.). 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
11.00 : H. Mis — 17.00 : Voor boe» 
en tuinder — 17.30 : De Plintstonea 
(herti. van de 136e afl.) — 18.40 : 
Klein, klein kleutertje — 19 00 : 
Het gelieim van het vo^lei land. 
avonturenfilm vooc de jeugd — 
19.55 :Weerbericht — 20.00 ; TV-
nieuws — 20.15 : Sportweeliend —' 
20 40 : Speelfilm : Mister Roberts, 
komedie van Jolin Ford en Memrin 
Leroy met Henry Fonda, James Cag-
ney, William Powell en Jack Lem^ 
m.on — 22.30 : TV-nieuws, 

M A A N D A G 
19.30 : Teletaallcs ; Engels. 36e les t 
A call from the police — 19'45 ; 
Internationaal jeugütoagazinB —' 
19.45 : De Weerman — 20.00 : TW-
nieuws — 20.30 : Romoo en Jean-
nette, toneelsttrk door Jean A n o u i ^ 
— 22.30 : TV-nieuws. 

D I N S D A G 
10.00 : Rechtstreekse reportage VMÏ 
de operrmgsptechtigtieia van de 
NAVO-conferentie in de Gotisch]» 
Zaad van het stadhuis te Brussel — 
19 3ff : TlenerkJanken — 20.00 S 
TV-nieuws — 20 25 : Bonanza — 
21.15 : Het geheim van KmmSto, 
filmreportage over het hedendaags» 
Japan — 22.00 : Gastprogramma. 
De ka.tholleke gedachte en actie — 
22.30 : TV-nieuws. 

W O E N S D A G 
19 30 : Televisura — 19 55 : De 
Weerman _ 20;00 : TV-nieuws- — 
20.25 : Speelfilm : Gelukkige ver
jaardag, komedie van David Miller 
met David Niven en Mitzy Gaynor 
— 2145 : Opening « De Doelen ». 
Concert gegeven n a.v. de feeste
lijke opening van het nieuwe con
certgebouw « De Doelen » in Rot-
terdiam — 22.45 : TV-nJeTa.ws„ 

D O N D E B D A G 
19.30 • De Flintstones. 137e afl. t 
Sterren stralen o.verai — 20 00 ; TV-
nieuws — 20.25 • Kolone Wenner-
ström (I). TV-epeelfilm van Hel
mut Ashley met Paul Hoffman. Lolas 
Müthel, PriedriGü Joloff en Kurlt 
Meisel (eerste deel) — 21 25 : Pene
lope — 21.50 : Hartsgeheimen -
Medisch - wetenschappelilk program
ma — 22 40 . TV-nieuws. 

? A T f R » A G 
19 3D : Teictaalles . Engels. Herh. 
van de 36(> Jes ; A call from the-
police — 19 45 . De Weerman — 
20 OQ' : TV-njfiUiws — 2015 : Prix 
Jeunesse ISaffi Eiechtstreekse repor
tage van de "lochtige prijsuitreiking 
gevolgd door de opvoeirln« van heft 
tweede bed rijt van « Der Bosenka-
valier » opera van Richard Straus» 
— 21.20 • Kolonel WenneTström- Hit-
rv-speelfiim van Helmut Ashlev m e t 
Paul Hoffman. Lola Müthel. Frie-
dnchi JlolkDff en En.r1i Melsel Hweede 
deeU — 22 2-"̂  . rv-nlfuws. 

V R I J D A G 
19 00 : Luccat. katholiek-godsdien
stige aitzentUng — 19 30 • Te voet 
aoor Vlaanderer. — 20 QO : TV-
nieuws — 20 25 Slechte tijd voor 
sêrBEanten- 14!e' afl! ; Twee nullen 
te veel — 20.50 Muziek- aan bod, 
met De 4 Oscars, het orkest Pau l 
^ulntens met Theo an Albert Mer-
tr-ns. het Balie' van de Filippiinen 
en het Televlsieorkest o.l.v Francis 
Bay — 2120 ; Echo - 21 50 • De-
man van U N ^ L . E l i e afl : Broe
dermin — 22.40 : TV-nleuws. 
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Het Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN n.v. 
WIJ B O U W E N OP UW G R O N D : 1 5 % V A N DE B O U W P R I J S VOLSTAAT. , 1 

MODERN OF KLASSIEKE VILLA'S 

Prijzen : « De Merel » 600.000 F. 

« De Dennen » 690.000 F. 

« Landrust » 750.000 F. 

<{ Markies » 900.000 F, 

2 . EXTRA VOOR 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. 

Groot of komfortabel ! Waar U ook w i l ! 

Kom vrijblijvend deze en andere plannen 

inl^ijken!! 

— degelijke konstructie 

— volledig afgewerkt 

— geen administratieve beslommeringen ! 

• Residentie « Middenstad > app. met 3 slaapk. 900.000 F.. 
• Verkaveling « Schemmersherg » 72 percelen vanaf 95.700 F. 
• « Patricia Residentie » Destelbergen. App. 3 slaapk. 599.000 F. 
• Mooie villapercelen te Mariakerke Drongen 1 

INLICHTINGEN A N T W E R P E N 
MEIR 18 — Tel. 03/32.02.18. 

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

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

LET 

S. De Lie. 
Ook de 
zoekertjes 

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

« P a p e n h o e k ». B e r e n d r e c h t TeL (03)73.66.59 

kunnen naar dit adres gezonden worden. 

BECO 
brandstoffen 

TEL : (03) 32.04.77 

3102.10 

WIE helpt mee ? 
Gans Vlaanderen in het 

teken van de LEEl W 
Op 11 jul) 196(), gans 

Vlaanderen van de Noordzee 
tot de .Maas 

EEN LEEUW 
Aktie 300.0(10 LEHIWEN 

Vraag dadeliik 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-IS ederlander en Flamingant 

met herinneringen uit het verzet; 
vol re isdokumentat ie uit vier kontinenten 
en met een schri jnende aanklacht tegen onrecht 
en Vlamingendiskriminatie . 

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

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

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

25 PERCEN2 KORIING PER BESTELLING VAN HEN EKSEMPLAREN. 

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

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

A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

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

pw-nt—s-s-^» r^ 

P " j | 3 S f ö g S ^ 
K m VÜZB 

m ! fWlii 1 1 

FX-233L 

Cafe en Forellenvisserij 

MALPERTJJVS 
W E L L E N ( L I M B U R G ) 

Open • alle waterdagen zon en feestdagen 

vanal o uui 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 torellen en goudvissen. 

W l M M A E S 

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

provinciën Antwerpen Brabant en Oo«t-Vlaan
deren roor alle verzekerings\orraen ; Brand • 
Leven Persoonlijke Familiale Auto Wet -
Burg Aansprakelijkheid 

^- Komt op het eerste verzoek voor : 
Overname van bestaande verzekeringspolissen. 
Nieuwe zaken bij huweliik 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 Rl|swi|cklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38. 



24 WI4 

juan de anarchist 


