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wusiim Verkrijgbaar bij alle 
dagbladverkopers. 

TOM SWARTELE, 

OUD-PRAESES KVHV-LEUVEN : 

MARSJEREN VOOR 

LEUY 
In alle kranten heeft men, na de negatieve stemrning in Kamer 
en Senaat over de inoverwegingneming van het Voorstel-Verro-
ken, herhaaldelijk kunnen lezen dat het probleem Leuven terug 
« op straat » gegooid is. Meer bepaald dan de asfalt van de Leu
vense Bondgenotenlaan, de slechte kasseien van de Naamse 
straat of de betonwegen van de studentenmarsj door Vlaanderen. 
Enkele dagen voor de opening van het nieuwe akademiejaar 
komt deze hele problematiek weer naar voor. Denk echter niet 
dat gedurende de vakantiedagen niets is gebeurd, of dat op dit 
ogenblik geen schaak gespeeld wordt in dit politiek-klerikaal 
tornooi. Laten we even kijken wat de toestand is op dit ogen
blik en welke mogelijkheden voor evolutie er gedurende de 
eerstkomende maanden bestaan. 

Wat de doelstellingen be
treft, kunnen we zeggen dat 
deze ongewijzigd zijn gebleven. 
Dit wil zeggen : autonome de-
mokratische nederlandstalige 
universiteit in Leuven, autono
me demokratische franstalige 
universiteit in Wallonië. 

Wie zijn de spelers ? Beter 
gezegd, wie blijft bij zijn vroe

ger ingenomen standpunt ? De 
studenten hebben hun wil her
haaldelijk en duidelijk te ken
nen gegeven. Laten we hen 
voorlopig even buiten beschou
wing. 

Bij de Vlaamse professoren 
doen zich eigenaardige ver
schijnselen voor. In al hun 
stellingnamen die tot nu toe 

FRANS GELD? 

Het te Parijs verschijnende maand
blad « Le Charivari » vertelde in zijn 
jongste nummer volgende geschiedenis: 

« Welnu, het F.D.F, heeft, gelijk alle 
politieke organisaties, zijn kleine kern 
aktivisten die door de Veiligheid van 
de Staat op diskrete wijze wordt ge
schaduwd. Een dezer aktivisten werd 
dan ook enkele tijd geleden gevolgd. 
De achtervolging leidde de politieman
nen naar een Waals station, waar de 
gevolgde in de wachtzaal een afspraak 
bleek te hebben ». 

« En inderdaad, na een tijdje ver
scheen een persoon die aan de eerste 
een pak met ongekende inhoud, gewik
keld in inpakpapier, overhandigde. De 
politie trad ogenblikkelijk op en on
dervroeg de beide mannen. In het pak 
bevond zich de mooie som van 100.000 
Franse frank — in België ter waarde 
van een miljoen. Wat de milde schen
ker betreft, hij bleek — volgens zijn 
identiteitspapieren^— niets minder te 
zijn dan een officier van de Franse mi
litaire Veiligheid ». 

Tot daar « Le Charivari». Het blad, 
dat sterk anti-Gaullistisch is, voegt bij 
dit bericht wat spottende kommentaar. 

De geschiedenis is natuurlijk onmoge
lijk, zegt « Le Charivari », want « ieder
een weet dat de Franse politie de soe
vereiniteit van de buurstaten eerbie
digt en er bijvoorbeeld niet zou aan 
denken, in Duitsland een uitgeweken 
Frans kolonel te gaan kidnappen ». Ie
dereen weet ook « dat men zich niet 
kan voorstellen dat Franse autoriteiten 
zouden tussenkomen in de zaken van-
de Jura-autonomisten in Zwitserland 
en de zaken der Belgen, door nog wat 
olie op de reeds zo pijnlijke taalkwes
ties te gaan gooien ». 

De verwijzing naar de kidnapping te 
Munchen en naar de inmenging in de 
Jura-zaak maakt duidelijk, dat «Le 
Charivari» wel degelijk overtuigd is 
van de juistheid van zijn informatie. 

Vroegere Franse inmengingen in onze 
binnenlandse aangelegenheden en in de 
taalproblemen, evenals de geschriften 
en verklaringen van de Gaulle zélf, ver
sterken ook ons tn de mening dat te 
Brussel en elders met Frans geld tegen 
ons gewerkt wordt. En dat sommige 
van ^onze anti-Vlaamse super-Belgen 
doodgewoon agenten van het buiten
land zijn ! 

naar voor gekomen zijn, was 
het element « herstrukturering 
— demokratizering — laïcise-
ring — revalorisatie van de fa-
kulteiten » inhoudelijk steeds 
zeer sterk verbonden met het 
andere punt, nl. de overheve
ling. 

Zodat men niet kan « ja» 
zeggen voor het eerste, en 
« neen » tegen het tweede. 

Nu blijkt, dat de binding van 
deze twee elementen helemaal 
niet zo sterk is. 

Inderdaad merkt men duide
lijk een tendens bij de Vlaam-

D I N S D A G 4 OKTOBER 
Oostende-Kursaal (13 u), Stene, landvoorde, 
Oudenburg, West kerke, ' Roksem, Zerkegem, 
Jabbeke, Snellegem, Varsenare, St Andries (18 
tl); openliichtmeeting Brugge De Burg (20 u). 

W O E N S D A G 5 OKTOBER 
Brugge (8 u), Assebroek, Oedelem, Knesselare 
(12 u), Ursel, Zomergem. Lovendegem, Bierstal, 
Vinderhoute, Mariakerke (18 u); Gent-Van Be
verenplein (20 u, optocht naar Centrum), mee
ting Gent-Centlum (21 u). 

D O N D E R D A G 6 OKTOBER 
Gent-Kouter (10 u), St Amandsberg, Sloten-
diies, Waalputte, Oostakker, Desieldonk, Hvfte, 
Zaffelare, Vijfhuizen, Elaaarde, Zwijnaarde, 
Sinaai, Pijvelde, Ossenhoek, Vhjminkshoek, St 
Niklaas, St Niklaas Mai kt (meeting te 21 u). 

V R I J D A G 7 OKTOBER 
St Ntklaas-Sterre, Haasdonk. Wilden Haan, Do
ren, Kiiuheke. Schijylioek, Burcht. Aiitweipen 
(te Antweipen verzameling om 17 u Gioen-
plaats, vanwaar de niarsj teQ,entoet gegaan 
woidt aan de voetgangerstunnel), Antweipen 
Handelsbeurs : meeting (20 uU 

DE MARSJ 
Z A T E R D A G 8 OKTOBER 
Antwerpen-Groenplaats (9 u 30), Berchem-Al-
bertpark (11 u), Mortsel, Hove (16 u). Lint, 
Duffel (16 u 30), Mechelen (11 u 30), Mechelen-
Veemarkt : meeting (20 u). 

Z O N D A G 9 O K T O B E R 
Mechelen (12 u). Muizen, Hever, Boortmeer-
beek. Kampenhout, Veltem, Herent, Wilsele, 
Leuven (18 ti), Leuven Rijschool : meeting. 

O R G A N I S A T I E 
Alle verdei e inlichtingen : L.S.K , Postbus 33, 
Leuven, tel. 016.27430. 
Overnachting aanbieden aan : Maik Boey, Mo
lenstraat 68. St Michiels-Biugge; G.S.K., Sint 
Pietersnieuwstraat 25, Gent; Van der Herten G., 
Fortlaan 33, Zwijndrecht: V.V.B.-sekietariaat, 
Paardenniai kt 20, Antwerpen; G. Thijs, Piitse-
steenweg 29, Bonheiden. 

I E D E R E E N IN DE MARSJ 

EN NAAR DE MEETINGS I 

se professoren om «voorlopig» 
over de overheveling te zwij
gen, gezien hen een aantal for
mele beloften (ik meen niet 
dat we reeds van ernstige rea-
lizaties kunnen spreken) ge
daan zijn inzake herstrukture
ring. 

Welke zekerheid bestaat er 
immers dat de voorstellen van 
de kommissie Leemans zelfs 
op dit punt zullen verwezen
lijkt worden ? De enige zeker
heid ligt in het vertrouwen 
van de Vlamingen. 

Anderzijds zijn er reeds ele
menten aanwezig die toelaten 
te vermoeden, dat de voorstel
len van de kommissie Lee
mans niet zullen gevolgd wor
den. Ik geloof niet dat het no
dig is op dit ogenblik veel ex
plicieter deze gedachtenlijn te 
ontwikkelen. Wel kunnen we 
voorlopig reeds zeggen dat de 
schijn gewekt wordt dat wij 
voor deze « demokratische » 
tendens een prijs zullen moe
ten betalen. 

Van de Vlaamse professoren 
naar prorektor prof. De Somer 
en kommissaris-generaal prof. 
W. Leemans is maar een klei
ne stap. Letterlijk en figuur
lijk. 

De benoeming van prof. Lee
mans tot voorzitter van de 
kommissie die zijn naam 
draagt, werd in het Vlaamse 
land algemeen aanvaard De 
benoeming van prof. P. De So
mer, de eerste Vlaamse leek 
prorektor, is gebeurd op uit
drukkelijk verzoek van de 
Vlaamse gemeenschap en ze
ker met algehele mstemming. 
Dat dit niet zonder slag of 

stoot gegaan is, hoeft geen be
toog. 

Maar nu beginnen de moei
lijkheden ! 

Nuchter bekeken moeten we 
zeggen dat prof. De Somer nu 
met een vleugel lam ligt. 

Wat meer is, een zekere lo-
gika wordt op dit ogenblik te
gen ons uitgespeeld. Hoe kun
nen de Vlamingen immers op 
dit ogenblik verantwoorden te 
ageren tegen een overheid — 
zogezegd meer en meer auto
noom — die zij zelf 100 % ge
wild hebben ? 

Want mdien eender welke 
aktie moet gevoerd worden in 
de eerstvolgende dagen — wie 
twijfelt hier nog aan ? — kan 
men ze dan wel tegen de 
Vlaamse akademische over
heid voeren ? 

Of moeten we hier de twee 
elementen van onze eisen defi
nitief scheiden ? 
(vervolg op blz. 3 in kader). 

op pag. 8 

van dit 
nummer een 
leuven-artikel: 
op pag. 4 

paardekooper 
te mechelen 
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NU STEUNEN 

Een tiental militanten /Men nu 
al weken in de ge\angeni.s. De 
huisgezinnen hebben liet niet ge
makkelijk, de proceskosten zullen 
hoog oplopen. Iedereen vindt het 
goed dat er betogingen gehouden 
•worden, iedereen loopt op niet de 
Uilenspiegelstrekcn die uitge
haald werden ! Maar niet altijd 
loopt het even gesmeerd, vaak 
worden de militanten uitgedaagd 
door ongure elementen uit liet 
rijkswachtkorps. Daarom vragen 
wij uw steun, opdat wij onze 
gevangenen en veroordeelden 
zouden kunnen helpen, opdat v.'ij 
onze aktie kunnen voortzetten. 
Stort op pr ,')49.18 van Krediet
bank Antwerpen voor rek. 1100/ 
1.3/3.S.479 met vermelding : «voor 
de gevangenen». Doe het vandaag 
nog ! 

W.M., .-\ntwerpen. 

FRANS-VLAANDERENFILM 

Van mei tot oktober H)().5 werk
te de amateurs-kineastenploeg, 
onderdeel van de Kortrijkse 
Foto- en Smalfilnigroep Kultura 
aan een actueel onderwerp 
« Frans-Vlaanderen ». 

De zwart-wit klankfilm Erf
goed heeft het resultaat een ge
slaagde inleiding te zijn tot de 
problematiek van « Zuid-Vlaan-
deren ». Zo objektief mogelijk 
wordt de huidige toestand ge
schetst : een toestand van gelei
delijke heropstanding na een 
periode van diep verval ! De film 
die dertig minuten duurt, wil 
meer dan voorbije glorie onder
lijnen en aan de diverse akties, 
welke voor het behoud van de 
Nederlandse kuituur in Zuidwest-
Vlaanderen worden gevoerd, is 
de nodige aandacht besteed. Zo 
wordt er in reportagestijl vertelt 
over de Frans-Vlaamse Kuituur-
dagen 1965 te Waregem en te 
Ekelsheke, met korte toespraken 
van Kanunnik Lescroart uit 
Rijsel en pastoor Decalf uit 
Ekelsheke ; ook het optreden van 
de leerlingen van de vrije kur-
sussen .Nederlands uit Steenvoor
de, Bambeke, Leisele c.a. worden 
in het licht gesteld. Zo kan er 
ook worden geluisterd naar enke
le vraaggesprekken die te St Wi-
noksbergen in het Frans-Vlaams 
dialekt van de eenvoudige volks
mens werden afgenomen. Dr. 
Paardekooper en André Demedts 
komen in beeld en beantwoorden 
een paar belangrijke vragen. 

Deze film die niet zomaar toe
ristisch is, maar de schrijnende 
toestanden van dit oer-Vlaams 
gewest, de dreigende teleurgang 
van de Westhoek aan de toe
schouwer mededeelt, is voor het 

grootste deel gewijd aan het 
Frans-Vlaams patrimonium, zijn 
aard, zijn taal, zijn landschap. 
De groep « Kultura » hoopt dat 
dit werk een ruim publiek mag 
bereiken en wil hierbij de beden
king maken dat het wel wense
lijk ware dat voor de vertoning 
een grondige inleiding door een 
bevoegd spreker zou worden ge
geven, die daarna door de prent 
dokumentair kan worden geïllus
treerd. Wie een leerrijk doku-
ment of een aangename kennis
making met «Frans-Vlaanderen» 
wil, doet er goed aan beroep te 
doen op de/e film. 

Voor alle kontakt, voor elke 
inlichting wendt U tot het : Se-
kretariaat Kultura v.z.w., Vlaam
se vereniging voor Foto en Film, 
Filips Van Den Elzaslaan 3,5, 
Kortrijk. 

BRUSSELSE K.O.O.'S 

Naar aanleiding van het ant
woord van de minister van 
Volksgezondheid op de parlemen
taire vraag van volksvertegen
woordiger .Mattheyssens betref
fende de aanwervingen door de 
K.0.0. van de gemeen len van 
Brussel-IIoofdstad, waaruit blijkt 
dat in overtreding met de jong
ste taalwet geen enkele dokter 
noch apotheker van de Neder
landse taalgroep aangeworven 
werd, valt het mij pijnlijk op dat 
tot nog toe geen prote-st gehoord 
•VK'erd van onze Vlaamse medische 
faculteiten, noch van onze Vlaam
se Academies en inzonderheid 
dan van de Vlaamse Academie 
voor Geneeskunde in België. 

« De Standaard » heeft terecht 
gewezen op de omvang van het 
schandaal ook op mensenlijk 
vlak. De andere C.V.P.-bladen, 
evenals de franstalige van de 
hoofdstad en de Vlaamse socia
listische en liberale pers zwijgen, 
waarschijnlijk omdat al de 
staatspartijen in de voornoemde 
gemeenten bestuurskoalities vor
men die in de eerste plaats ver
antwoordelijk zijn voor de onge
hoorde taaitoestanden in de zie
kenhuizen van de K.0.0. in het 
Brusselse. Er is echter ook nog 
een andere politieke verantwoor
delijkheid en wel die van de 
Vlaam.se C.V.P.-ministers van Ge
zondheid en wel de heren Cus-
ters en Hulpiau, onderscheidelijk 
de voormalige en de tegenwoor
dige minister. 

B.B., Mortscl. 

KRUISKOPAKTIE 

Ik hel) U 50 fr toegezonden on
der omslag, maar ik heb een ver
gissing begaan. Ik heb op de om
slag alleen « redaUtie » geschrc-

NAttONALE LÖTERllJ 
EEN SUPERHOOG LOT VAN 

7 MILJOEN ! 
1 lot van 2.000.000 F 
1 lot van 1.000.000 F 
1 lot van 500.000 F 
2 loten van 200.000 F 

12 loten van 100.000 F 
42 loten van 50.000 F 

84 loten van 25.000 F 
240 loten van 10.000 F 
420 loten van 5.000 F 
600 loten van 2.500 F 

3.600 loten van 1.000 F 
12.000 loten van 500 F 

60.000 loten van 300 F 
+ 50 troostprijzen van 10.000 F 

IN HET 
TOTAAL 50.400.000 F IN 77.054 

LOTEN 

Het biljet: 140 F Het tiende : 15 F 

van en vergeten er Volksunie bij 
te voegen. 

Want ik wil niet dat de kieke-
fretters van Brussel het in bun 
pollen zouden hebben ! 't Is ten 
voordele van de l.lzertoren. 

Ik durf verhopen dat ge het 
goed ontvangen hebt. 

V.A.. Gent. 

N.B. -— Indeidaad 
vangen. Dank U I 

goed ont-

RIJKSWACHT EN V.N.J. 

Op /.aterdag 10 en zondag 11 
september richtte het Vlaams Na
tionaal .leugdverbond te Dender-
monde een feestelijk weekeinde 
in. Toelating voor het houden van 
een fakUeloijtocht, een kampvuur 
en een jeugdfeest op de Grote 
Markt werd aangevraagd en be
komen. 

Wie schetst echter de verbijs
tering van de ouders toen zij die 
zaterdag meerdere waterkanon
nen en overvalwagens te Den-
dermonde zagen verschijnen. Bij 
navraag bleek dit voor de nage
noeg 400 VX.I-leden, meisjes en 
jongens van 6 tot 18 jaar, bestemd 
te zijn. Nochtans is het VN.I nooit 
sinds zijn zesjarig bestaan ge
mengd geweest in om het even 
welk relletje of herrie. Men 
vraagt zich af, wat die aanwezig

heid van waterkanonnen en over
valwagens wettigde. Tijdens het 
Jeugdfeest stond de gans tijd een 
kommandowagen aan de Grote 
Markt. 
VU-volksvertegenwoordiger Dr. 

van Leemputten heeft aan de mi
nister van Binnenlandse zaken 
een parlementaire vraag gericht 
waarin hij vraagt : « Of het de 
gewoonte is dat dergelijke maat
regelen worden getroffen telkens 
een vergelijkbaar aantal jongeren 
van de andere jeugdbewegingen 
een openbare aktiviteit organi-
zeren >. En hij eindigt : « Indien 
het antwoord op deze vraag nega
tief zou zijn, kan de heer Minis
ter mij mededelen waarom voor 
het VN.I te Dendermonde een uit
zondering werd gemaakt ? ». 

J.R., Antwerpen. 

V.M.0. 

Ondervoorzitter llougardy, de 
P.V.V.-snoever, beweert zonder 
blozen in een vrije tribune van 
« Le Monde » (uitgave 9 septem
ber) dat er absolute voorrang 
moet verleend worden aan het fi
nancieel evenwicht, dat alle an
dere vraagstukken bijkomstig 
zijn en de taaivraagstukken nu 
reeds voldoende de openbare opi
nie vergiftigd hebben. 

Spijtig voor deze Baas Ganzen-
donk is de Vlaamse openbare 
opinie eindelijk in dermate ge
voelig geworden, dat bevriezings-
poliüek en brutale beknotting 
van het meest elementaire recht 
op Vlaamse meningsuiting de 
Vlamingen slechts tot meer weer
baarheid kan dwingen. Spijtig 
ook voor de belabberde eenheid 
in de P.V.V., vooral nu in ver
band met de uitvoeringsbesluiten 
van de taalwetten in het Brus
selse. 
Franstalige universiteitsprofes
soren hebben in « Le .Soir » van 
11 september verklaard dat de 
Vlaamse vleugel (bestaat die ?) 

van de P.V.V. zijn niet-in-over-
wegingname van het wetsvoor
stel Verroken heeft gekoppeld 
aan de eis (?) de taalwetten te 
doen uitvoeren. De heren profes
soren voegen er echter niet aan 
toe, welk gevolg er aan de eis 
van de « Vlaamse » P.V.V. gege
ven is. Wat zouden heerschappen 
als D'IIaeseleer en consoo' len 
wel te eisen hebben in de P.L.P., 
die de taalwetten verafschuwt en 
bovendien nog de F.D.F.-zweep 
in de rug voelt ? 

Nemrod in « Wij » heeft het 
dan ook bij het rechte eind, wan
neer hij schrijft dat de strijd var» 
de Vlaamse militanten-organisa
tie tegen de verboden betogingen 
alleen maar nuttig kan zijn. 
Vooral om de psychologische in
vloed. En het brengt de minister 
van jjolitie tot radeloosheid. 

II.B., Erembodegem. 

KOLPORTAGES 

Ik ga volledig akkoord met dhr. 
•I.V. (« Wij » van 17.9.66) als hij 
het heeft over kolportages die 
het V.U.-hart deugd doen en <lal 
er steeds in dezelfde arrondisse
menten bruisende aktiviteiten 
heersen. Nochtans verwonderd 
het mij dat deze heer nog aan 
geen enkele kolportage (welke 
toch in ons blad worden aange
kondigd) heeft deelgenomen, die 
maandelijks ingericht worden in 
het arrondissement Dendermon
de. Dhr. .I.V. denkt toch niet <lat 
de bruisende aktiviteiten in an
dere arrondissementen tot stand 
komen zonder propagandisten ? 
Ik verwacht dat dhr. .I.V. niet 
enkel enthousiast is met de pen ! 

R.D.F., Weiteren. 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud 
der gepubliceerde lezersbrieven. 
Ze behoudt zich het recht van 
keuze en inkorting voor. Over de 
lezersrubriek wordt geen brief
wisseling 'evoerd 

vnn fif^ redaktie 

tREKklNG OP 10 OCTOBER 

Brussel, 29 september 1966, 

Betr. t C.R.I.S.P. ©n ons blad. 

Sr bestaat te Brussel een "Centre de recherche 
et d ' inforaation socio-polltiquea" (in afkorting 
C.R.I.S.P.) dat - z o a l s zijn naam reeds aan
duidt - zich bezig houdt met het wetenschappe
l i j k onderzoek Tan socio-polit ieke aangelegen
heden. De vruchten Tan d i t onderzoek worden 
neergelegd in wekelijkse rapporten die gekend en 
gewaardeerd zijn om hun uitvoerigheid en n&^w-
keurigheid. Alhoewel d i t ins t i tuu t al leen in het 
Frans publiceert, verstrekt het ook nauwkeurige 
informatie over Vlaanderen ea wordt het b i j ons 
even druk gera^pleegd als te Brussel of in Wal
lonië, (lan nederlaodstalige C.R.I.S.P. komt er 
ooit nog eeoBwel . . . a ls de Vlamingen bi po l i t i e 
ke appetite geraken . . . ) . 
C.R.I.S.P. heeft reeds vroeger studies gewijd 
aan de Vlaams-nationale p a r t i j . De aflevering 
van verleden week handelt over de "radikaal-
Vlaaase periodieke pers" en daarbij kwam natuur
l i j k ons blad in de eerste plaats en uitvoerig 
t e r sprake. Uit de lange tekst over "WIJ" willen 
we slechts éiei zin ci teren : "Het weekblad i s er 
in geslaagd. Let ritm« van. de opgang der pa r t i j 
t e volgen". 
In a l l e nederigheid beschouwen wij dat ais een 
fameus k.oapliment. Wie een k i j i ^ heeft op en in 
ooze redaktie, wie weet hoe hier met een s t r ik t 
minimum aa^t krachten én middelen moet omgespron
gen worden, zal ons niejs tegenspreken en ons dit 
klein ijdeDi«idje*van harte gunnen. i \ j 

file://-/ntwerpen
http://Vlaam.se


WIJ 3 

• De verantwoordelijkheid der socialis
ten. 

I 
f 

van eynde 
en brussel 

(m.v.d.b.) Dat de verklaringen van de heer 
Cappuyns over Brussel een vette kluif zou
den zijn voor de journalisten^ lag zo voor 
het grijpen. Maar sommigen onder hen, en 
niet van de minsten, hebben daarbij blijk 
gegeven van een onthutsende oppervlakkig
heid. 

In de « Volksgazet » pakte de heer Van 
Eynde nogmaals uit met een van zijn gelief
koosde cliché's : « In een provincie Brussel 
(en dit zou vanzelfsprekend ook het geval 
zijn in een Rijksgebied Brussel), afgesneden 
van Vlaams-Brabant, zou de Vlaamse in
vloed nog geringer zijn dan nu reeds het 
geval is ». 

Maar de heer Van Eynde moet toch we
ten dat de wankele positie van de Vlamin
gen in de hoofdstad sinds lang een werke
lijkheid is en dat zijn eigen partij, de B.S.P. 
— de vroegere Belgische Werkliedenpartij, 
die door haar naam in het verleden een 
grote werfkracht heeft gehad onder de klei
ne mensen, die in het Brusselse voor 9/10 
Vlaams waren — dat de B.S.P. dus, met 
haar talrijke afdelingen en instellingen in 
de hoofdstad een even grote en efficiënt 
werkende « verfransingsmachine » is ge
weest als de andere zogezegde « nationale » 
partijen. 

Meer dan om het even waar was Brussel 
het Mekka van de « biefstukken »-politiek, 
en ... « van het Vlaams kunt ge niet leven ». 
Kan de heer Van Eynde ons één initiatief 
noemen dat de Belgische Werkliedenpartij, 
in een van de talrijke gemeenten in het 
Brusselse waar zij jarenlang het bestuur 
heeft gedeeld met de blauwe of gele spits-
broeders, zou genomen hebben om de klei
ne Vlaamse mens kultureel te ontwikkelen? 
Daar zal wel een vergrootglas moeten bij 
te pas komen ! 

De heer Van Eynde heeft echter te veel 
gezond verstand om zelf te geloven dat met 
vrome wensen en beroepdoening op de 
goede wil van de francofonen de toestand 
te Brussel zo maar van zelf ten goede van 
de Vlamingen zal evolueren. Met passief af 
te wachten komt men nergens, en dat is 
ook de mening van de socialistische dichter 
Willem Elsschot waar hij schrijft : 

< Weet nu dan dat uw stem door nie
mand wordt aanhoord. 

Zolang gij stamelend bidt of bedelt bij 
de poort. » 

• Eeuwige halfslachtigheid. 

kiebooms 
maakt boerkens 

(m.v.d.b.) In de « Gazet van Antwerpen » 
heeft de heer Kiebooms aan de zaak Cap
puyns een van die onbenullige en slecht 
geschreven artikels gewijd, waarvan hij het 
monopolie schijnt te hebben. 

Zijn argumentatie tegen de formule 
« Brussel Rijksgebied »? Luister maar : 
« Kunt gij u voorstellen dat de Vlaamse 
en Waalse boerkens (dat staat er zo) de les 
gaan spellen aan die Waalse maar ook 
Vlaamse grote meneren (sic) uit de hoofd
stad ? ». De vraag is maar, wanneer eindigt 
men met een boerke te zijn, en waar begint 
het « grote meneer > zijn ? Ik zou ze niet 
gaarne de kost geven, al die « grote mene
ren > die van « boerkens > afstammen. 

«Verder >, zo zegt de heer Kiebooms, 
« houdt de formule Rijksgebied in, dat de 
hoofdstad onder curatele van kleinere ste
den en dorpen zou worden gesteld » (weer 
die « boerkens >). 

Kiebooms schijnt ook te vrezen dat « in 
de administratie van de hoofdstad de beste 
plaatsen zullen bezet worden door buiten
mensen > (nogmaals die « boerkens »). 

En na dat < boericens-komplex > komt de 
heer Kiebooms voor de dag met zijn voor

keur, maar erg duidelijk is hij niet. Hij 
voelt wel voor de formule Cappuyns (pro
vincie Brussel), maar laat er dadelijk op 
volgen : « Wat de h. Cappuyns bedoelt 
met zijn provincie Brussel is niet zo slecht 
voor een agglomeratieraad Brussel. Maar 
verkiezingen en paritaire samenstelling om 
taairedenen lijken mij toch moeilijk te ver
zoenen, tenzij men aan de stem van de 
Vlaamse kiezers voorlopig een grotere poli
tieke waarde geeft dan aan die der frans-
taligen ». 

Hoe denkt de heer Kiebooms dit gedaan 
te krijgen ? Gaat hij nu de M.P.W.-er Lat
tin nadoen, die een vijftal jaren geleden in 
de Magdalenazaal te Brussel in een ogen
blik van lyrische vervoering uitriep : « Een 
Waal is tien Vlamingen waard » ? Dat een 
Waal zoiets zegt, tot daar toe, maar een 
Vlaming en dan nog wel een « grote me
neer ». 

De h. Kiebooms heeft echter nog andere 
illusies : « Men kan de gekozen raad zo aan
vullen — van regeringswege of door coöp
tatie — dat de taaipariteit tot stand komt ». 
Wat al ijdele woordkramerij : gesteld dat 
uit de verkiezingen een raad van 40 frans-
taligen en 10 Vlamingen zou voortvloeien, 
dan zou die moeten aangevuld worden met 
bv. 30 Vlamingen ! « En gij geluuft da ? » 
zou Beulemans zeggen. 

Tenslotte, in een helder ogenblik, toch 
een bekentenis : « Als men de gemeente
lijke autonomie van de 19 gemeenten volle
dig eerbiedigt, dan is het duidelijk dat er 
niet veel zal veranderen ». Juist gezien, 
mijnheer Kiebooms, maar het woord 
« veel » is er nog te veel. En... is die be
kentenis geen argument voor onze formule, 
die van een Rijksgebied ? 

• De B.R.T.-beheerraad. 

een verpolitiekte 

merking liever niet in de krant wilde, voor
al daar waar hij zich had laten meeslepen 
door zijn welsprekendheid en emotionele 
binding met de B.R.T. 

Hoe dan ook, het is typisch om de voor
zichtige en milde voorzitter van de B.R.T.-

beheerraad zelf te horen vertellen hoe erg 
het wel gesteld is met ons radio- en televi» 
siebestel. 

Wat de eerlang te benoemen beheerraad 
betreft, die is dus eens te meer een hope-

(Ver\olg op blz. 4) 

winkel 
(n.v.b.) In een van onze vorige bijdragen 
schreven wij over de nieuwe zetelverdeling 
in de beheerraad van de B.R.T. en de gro
ve onrechtvaardigheid die hierbij ten aan
zien van de Volksunie gepleegd wordt. 

Zeer leerzaam in dit verband is het vraag
gesprek dat door «Volksgazet» van de aftre
dende B.R.T.-beheeriaadvoorzitter, de so
cialist Julien Kuypers, werd afgenomen. 

De 74-jarige gevolmachtigde minister en 
eresekretaris-generaal van het Ministerie 
van Nationale Opvoeding en Kuituur geeft 
volmondig toe dat het nu reeds vaststaat, 
dat de nieuwe beheerraad uit 5 katolieken, 
3 socialisten en 2 P.V.V.-ers zal bestaan, 
waarvan naar alle waarschijnlijkheid de li
beraal Maertens (direkteur van het 
« Laatste Nieuws ») voorzitter zal zijn. 

Indien die tenminste niet struikelt over 
de « Batman »-affaire. 

Dit wil zeggen dat de socialisten naast een 
zetel ook het voorzitterschap aan de libera
len zullen moeten laten. Dit is ondanks de 
liberale verkiezingszege toch onrechtvaar
dig, zo betoogt de heer Kuypers en zegt 
zonder omwegen : « De huidige machten 
hebben in de B.R.T. de koek steeds onder 
elkaar verdeeld ». Waar Julien Kuypers 
echter niet over spreekt, is dat volgens deze 
niet zo verkeerde redenering de socialisten 
eigenlijk niet eens méér van de koek ver
dienen, maar dat daarentegen de Volks
unie ten minste op één zetel recht heeft. 
De rechtvaardigheidsnormen \an de socia
listen blijken dus maar in één lithling te 
tellen. 

Over het hele vraaggesprek met de beer 
Kuypers hangt een vage, niet steeds recht
streeks geuite, maar toch duidelijk voelbare 
sfeer van onbehagen en ontevredenheid. De 
heer Kuypers is niet tevreden met de kwa
liteit van de programma's, voelt zich on
danks zijn 36-jarige aanwezigheid aan het 
Flageyplein machteloos, beklaagt er zith 
over dat beslissingen langs dilópmatick ge-
schipper tot stand moeten komen, wijst op 
het gebrek aan talent en op de passiviteit 
in het zoeken ernaar, laakt de soms te ei
genmachtige censuur van de direkteur-ge-
neraal, suggereert « politiek verraad »... 
kortom, legt de vinger op heel wat rotte 
plekken in de staatszuil. En zelfs na dit al
les schrijft de « Volksgazet »-verblagge\er 
nog dat de heer Kuypers nu en dan een op-

marsjeren voor leuven 
(Vervolg van blz. l)ln die zin dan, da t wij wél ons krediet aan de Vlaam
se akademische overheid moeten geven tot realizering van de noodzake
lijke hers t ruk ture r ing ; m a a r wegens de boven vernoemde s terker wor
dende tendens bij de Vlaamse professoren (en De Somer en Leemans 
komen uit hun midden en zijn onderhevig aan he t kl imaat dat er heers t ) 
moeten wij de akt ie voor overheveling naar Wallonië dan niet tegen 
andere instanties voeren ? Naar mi jn mening moet in iedere komende 
s teüingname en aktie dit onderscheid doorgevoerd worden. 

Tot nu toe bevonden wij ons in he t « troebele » k a m p van de « voor
s tanders ». De vraag naar de overheveling brengt ons noodgedwongen 
naa r de « tegenstanders ». 

Wie blijft zich verzetten tegen het idee en de verwezenlijking van de 
overheveling der franstalige universiteit naa r -Wallonië ? 

Vooreerst moe ten we zeker vernoemen de Belgische bisschoppen. Hun 
verklar ing van 13 mei was zeer k laar en scherp. Alle andere u i t spraken 
die daarop gevolgd zijn, moeten begrepen worden in het kader van de 
beginselen van 13 mei. 

Door de reakt ie van heel he t Vlaamse volk is het duidelijk geworden 
dat op dit pun t de religieuze overheid in andere t e rmen denkt en tot 
andere kringen behoort , dan he t volk waarvan zij verwacht word t de 
exponent te zijn. Het is duidelijk dat op dit p u n t een grote scheiding 
bes taa t tussen de kudde en de herder . 

Anderzijds is he t ook zo da t he t voor de kerkeli jke hiërarchie onhoud
baa r is bij h a a r onderhor igen dit di lemma, die tweespalt tussen geloof 
en poli t ieke overtuiging voor een lange tijd bestendigd te zien. Uit deze 
overwegingen zou moeten volgen da t een doorgezette aktie, over een 
langere per iode gespreid, de kerkeli jke overheid er toe zou dwingen op 
haar principiële s tel l ingname terug te komen. 

E n op he t poUtieke vlak dan ? Wat zijn de mogelijkheden daar ? 
Door de voor de Vlamingen vernederende s temming in Kamer en Se

naat, die geleid heeft tot de weigering van zelfs m a a r in overweging ne
men van een gesprek over de kwestie Leuven, zijn we helaas in een niet 
al te rooskleurig kl imaat teruggeworpen. De beloften (is he t niet eigen
aardig dat de Vlaamse zijde telkens met beloften in toom gehouden 
word t ?) da t de verschil lende regeringskommissies de zaak wel zullen 
behandelen en terug naar de oppervlakte s tuwen, betekenen zelfs geen 
t roost . 

Dat ook op het polit ieke vlak de kloof tussen vertegenwoordigden en 
vertegenwoordigers groot is, hoeft geen uitgebreid betoog. 

De Vlaamse C.V.P. was m a a r al te blij haa r gezicht te kunnen redden. 
Indien de s temming over de grond van de zaak geweest moest zijn, ge
loof m e vri j , dan ware de uitslag ook hier helemaal anders geweest. 

Zelfs n u was er een behoorl i jk aanta l dat zonder overtuiging — met de 
rug tegen de m u u r — ja heeft ges temd ! 

De Vlaamse B.S.P. — al een kleinere groep — heeft bewezen in de 
schoot van haa r par t i j geen enkele s tootkracht te bezit ten. 

Over de Vlaamse hbera len wil ik niet spreken; zij hebben zichzelf tot 
een grootse persiflage van Vlaming-zijn gemaakt door hun manier van 
s temmen. 

In zijn geheel gezien heeft de Vlaamse groep, gezien tegenover de 
franstalige groep — en de scheidingslijn liep wel degelijk zo — duidelijk 
aangetoond dat h i j , in de bes taande «nationéde » part i jen, tot een tweede 
rangsrol verwezen is. 

He t is dus duidelijk da t de Vlaamse gemeenschap in haar geheel niet 
vertegenwoordigd is. Want ware dit wel het geval geweest, dsa» had men 
rnet h a a r veran twoorde eis rekening moeten houden en had men er zich 
niet m e t deze kaakslag vanaf kuimen maken . 

Dus hier opnieuw, zoals op het religieuze vlak, blijkt de kloof tussen 
verantwoordel i jken en gemeenschap eno rm groot te zijn. 

Indien wij dus op dit vlak iets wensen te bereiken, is het duidelijk dat 
wij de bes taande pa r t i j s t ruk tu ren moeten aanvallen. 

Dit is een indirekt , doch noodzakelijk objektief, waarmee in de ver
dere s t r i jd om Leuven heel wat rekening zal moeten gehouden worden. 

I n he t huidig polit iek kl imaat , dat zeer ui tdrukkel i jk zijn expressie 
vindt in de bes taande regeringskoalitie, liggen er nog andere moeilijk
heden en valstr ikken. 

Want vergeten we niet da t Leuven slechts de et terbui l is op de grote 
wonde Brussel . Het t rekken van de nodige konkluzies wat dit pun t be
treft, laat ik aan ieder van u over. 

Laten we n u de verschillende p imten die even aangeraakt zijn, eens 
samen nemen, in het licht van een noodzakelijke verdere akt ie wat 
Leuven betreft . 

Vooreerst blijkt het dat de elite, zoals ze gevat Hgt in de bes taande 
kerkel i jke en polit ieke s t rukturen , los s taat van de Vlaamse gemeen
schap als dusdanig. 

Het is op dit ogenblik ook wel duidelijk dat deze machtss t ruk turen 
alle massamedia — vooral de kranten dan — in hun invloedssfeer heb
ben liggen. Prof. De Somer heeft dit e lement t rouwens reeds behendig 
tegen de s tudenten uitgspeeld. 

Daartegenover s taat de eensgezinde Vlaamse gemeenschap. Zonder 
efficiënte s t ruk tu ren of kontaktmiddelen. Dit is onze zwakke, m a a r te
vens onze grote kracht . Het is mijn vaste overtuiging dat de overtuigde 
Vlaamse massa, met al haa r hoop en verwachtingen die op dit ogenblik 
nog zeer s terk leven, niet kan ontgoocheld worden. Het is eveneens mijn 
vaste overtuiging dat de Vlaamse gemeenschap op dit ogenblik een po
tentieel aan bewustzijn en doorzett ingsvermogen bereikt heeft, dat het 
moet mogelijk maken tegen de verouderde opvatt ingen en s t rukturen , 
hoe sterk ze ook nog mogen zijn, me t sukses te vechten. 

Verder zou ik nog een vraag willen stellen : hoe lang zal het nog duren 
da t in dit « gezegend » land de Vlamingen een pr i js zullen moeten beta
len voor een rechtmat ige eis ? Is dit dan de kunst van het zo geroemde 
kompromis ? 

Zullen de Vlamingen dan nooit als gelijkwaardige pa r tne rs aanzien 
worden, daar zij voor ieder stukje recht toegevingen moeten doen ? 

Tom Swartelé. 
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(Vervolg van blz. 3) 
loos produkt van reaktionaire staatsverzui-
ling en hongerige partijpolitiek. Er bestaan 
hienoor maar 2 alternatieven. Enerzijds 
een beheerraad met een rechtvaardige ver
tegenwoordiging der partijen (dus ook met 
de Volksunie) en anderzijds een beheerraad 
waarvan de leden aangeduid worden op 
grond van hun professionele kwaliteiten en 
talenten. Hoewel deze oplossing in het ver-
«tarde, unitaire België geheel utopisch is, is 
xij op de keper beschouwd toch de beste. 

Ten slotte, bij de parlementsverkiezingen 
ipreekt het volk zich uit over de leden van 
kamer en senaat en niet over het personeel 
van onze radio- en televisie-instituten. 

Nog de Mechelse Uilenspiegeliade. 

«non de doeme 
is ons 

gepasseerd!» 
(p.c. paardekooper) In « Wij » heb ik 
met veel plezier het verslag gelezen van 
Toon van Overstraeten over Mechelen. Hij 
schrijft dat ik door een onbekende uitgang 
naar buiten ging, maar de werkelijkheid is 
veel grappiger geweest. 

De BOB-mannen hielden direkt na m'n 
«preekbeurt in de bovenzaal de Belgaman 
aan, toen die door de gelagkamer passeerde 
waar zij aan de toog stonden, en vroegen 
wie er gesproken had. De Belgaman ant
woordde : « Heren, het is mijn taak niet 
om 4J daarover in te lichten » en liep ver
der om z'n verhaal door te gaan geven. 

Na het T.V.-interview vertrok ik door 
de gelagzaal, waar een paar mannen aan de 
toog zwijgend en heel nadrukkelijk naar 
me omkeken. Verder gebeurde er niets. 

Toen ik al lang en breed in de auto zat 
die me naar huis bracht, waren de BOB-
mannen dan toch te weten gekomen wie 
als eerste gesproken had en toen vroegen 
7.e aan één ooggetuige : « Maar hoe ziet 
die Paardekooper er dan uit? ». < Nou, 
heel lang en mager en met dun achter
overgekamd haar ». BOB-man : « Non de 
doeme,, dan is 'm ons seffens gepasseerd 1 >. 

(Ze hadden verlof gevraagd om iedereen 
die uit de zaal naar buiten zou gaan aan 
te houden en mee te nemen naar het buro 
voor een verhoor, maar dat was telefonisch 
geweigerd.) 

De padvinderij die onze jeugd verblijd 
heeft, was weer springlevend geworden I 

« Vlaanderens vette jaren >. 

een 
vierde 
argument 

(e. raskin) In « De Maand » van juli-au-
gustus publiceert L. Claes een artikel on
der de hoofding « Vlaanderens vette ja
ren ». Hierin stelt hij vast dat het Vlaam
se land in 1966 niet meer het land is van 
« kleine luyden ». Het Nederlands ver
werft in Vlaanderen een meer en meer 
sterke positie. De Vlamingen dringen door 
tot in de hoogste overheidsfunkties. De ma
teriële welvaart van ons volk ontwikkelt 
zich in stijgende lijn. 

Dit beeld van het huidig Vlaanderen is 
wel wat al te optimistisch. De dagelijkse 
ervaring leert ons dat de verfransing — 
vooral dan in het Brusselse en op de taal
grens — een akuut gevaar en dikwijls zelfs 
een keiharde werkelijkheid is. Bovendien 
betekent de aanwezigheid van enkele Vla
mingen in de topfunkties van de staat hele
maal niet dat het Waals-Brussels overwicht 
in deze sektor een einde heeft genomen. 
Tenslotte kan er — alle jeremiades over 
Waalse achteruitgang ten spijt — niet ge

sproken van een Vlaamse gelijkberechtiging 
op het sociaal-economisch vlak. De « Stan
daard » van 30 augustus beperkt er zich 
toe, vast te stellen dat « Vlaanderens vette 
jaren > indrukken geeft « die wel juist lij
ken, maar die niet door konkrete verwij
zigingen zijn gestaafd > 1 

Wij zijn het daarentegen volkomen eens 
met L. Claes waar hij schrijft : < Vrijwel 
alle andere kleine landen in West-, Noord
en Oost-Europa wisten echter hun karakter 
op enkele contemporaine gebieden op bril
jante wijze te bevestigen. Vlaanderen even
eens, maar vooral daar ^vaar nog zuiver (of 
bijna) individueel kan gecreëerd worden 
(...). Landen die enkele tientallen jaren 
geleden zelfs geen naam droegen, hebben 
unversitaire prestaties van formaat, dragen 
het merk van volgehouden inspanningen 
voor hun ruimtelijke ordening, hebben hun 
nationale tradities onderhouden (...). Er is 
zelfs een latent onbehagen over de vraag 
cl het doej van de Vlaamse emancipatie 
bij alle reële vooruitgang nog wel duide
lijk voor ogen staat, of zelfs nog bereikbaar 
is en of dit welvarende Vlaanderen ten
slotte Vlaanderen zal blijven in een an
dere betekenis dan een zuiver linguïstische 
(...). Voorzover nog een eigen karakter^kan 

deze week in het land 
Walliiigantisch hanengekraai naar aanleiding van de « jêtes de la Wallo
nië ». Te Luik spuxüt Destenay zijn haat voor de Vlamingen uit; te Brussel 
kondigt Duvieusart het francofoon eenheidsfront tegen Vlaanderen aan. 
Rond het graf van André Renard verenigt zich de Waals-socialistische « ao-
tion commune », terwijl het debat over de toekomst van de B.S.P. verder 
gezet wordt tussen Simonet en Larock. 

De geneesherenverenigingen zullen meewerken in het kader van een voort
gezet onderzoek der ziekteverzekering. 
De indeks blijft steeds stijgen. 

De regering maakt haar irizichten inzake streekekonomie bekend (zie ons 
art. pag. 7). 
Na Shape zal waarschijnlijk ook de Xaio-raad naar België overgebracht 
worden. 
Te Moeskroen drupneusden verleden zondag 700 rijkswachters in afwach
ting van een Vlaamse betoging : Uilenspiegel weer aan de slag. 

gevrijwaard worden, schijnen politieke in
stellingen meer dan ooit onmisbaar. 

Daarover beschikken de kleine landen 
waarover hierboven. Daarover beschikken 
niet Katalonië, Elzas, Bretagne of Wales, 
waarmede het inderdaad nog erger gesteld 
is. Onze franstalige landgenoten hebben 
het voordeel de voorhanden instellingen 
minstens gedeeltelijk in hun voordeel te 

de men a p i ë r 
De onbetaalbare heer Destenay met zijn gebazel over de Vlaamse beweging, 

de ambitieuze beau gargon Cudell met zijn plannen voor de liberteit van de 
peerdefamilie, de coming-man Simonet met zijn anti-Vlaamse adder onder het 
hoofdstedelijk gras, de wallngantische Baas Ganzendonck met zijn hou me vast-
speech te Moeskroen : er was deze week gelegenheid te over om deze rubriek 
om te timmeren tot een feestelijk Hoofd van Jut en er met forse zwaai op los te 
slaan. 

We hebben echter besloten, onszelf dit genot nog een week te onthouden 
en iiimiddels eens te schouwen in eigen Vlaamse boezem. Want enkele recente 
gebeurtenissen hebben ons een aanval van acute en — naar we menen — zeer 
begrijpelijke anti-menapitis bezorgd. 

Om iedere kans op misverstand uit te sluiten wensen wij, vooraleer verder 
te gaan, er de nadruk op te leggen dat wij geen vegetariërs zijn, dat we niet be
horen tot de leden van Veeweyde en dat wij ons over het lot van dieren nooit 
grotere zorgen gemaakt hebben dan over dat van de mens. 

Dit gezegd zijnde moet het ons van het hart, dat weinig krantenberichten 
uit de jongste weken ons méér getroffen hebben dan het nieuws over de moord 
op enkele ooievaars onlangs in de buurt van Aalter en zopas nog te Sint Kate-
Ujne-Waver. 

Ge hebt de geschiedenis stellig zelf wel gelezen. In ons mooie Zwin gaven 
een paar jongens van de wetenschap zich sinds jaar en dag alle moeite om er 
een stel toevallig overgewaaide ooievaars honkvast te maken en ze er toe te 
brengen, op Vlaamse bodem te broeden. Deze ooievaardigheid werd met succes 
bekroond; na ettelijke seizoenen was het nu zo ver, dat het Zwin kon bogen op 
een der mooiste ooievaarskolonies van West-Europa. Langpoot was weer in
heems geworden in ons land; een nieuwtje dat niet alleen zuiderse vrouwezielen 
maar alle natuurliefhebbers met vreugde vervulde. 

Een paar weken geleden gingen de ooievaars voor het eerst in hun leven 
op trek naar het Zuiden. Ze verlieten het veilige Zwin en wiekten majestatisch 
over het land waarin — als we onze heimatsehrifvers mogen geloven — het 
meest natuurverbonden en braafste volk ter wereld woont. De avond van hun 
eerste reisdag lieten ze zich neer op de daken van enkele Oostvlaamse boeren
erven. Slecht bekwam hen dit kontakt met den vromen Vlaemschen landman : 
met hagel en schroot werden ze uitgeroeid tot op een enkel aan flarden gescho
ten exemplaar na, dat in zijn bloederige ellende terug naar het Zwin werd ge
bracht. De kranten spraken er een dagje over en wisten zelfs te vertellen dat 
de plaatselijke veldwachter geiveigerd had, de ooievaarschutters op de bon te 
slingeren. Er kwam protest van zowat alle kanten en men kon gevoeglijk veron
derstellen, dat nu zo langzamerhand de laatste schutterige idioot in Vlaanderen 
zou weten dat wie een ooievaar schiet, meteen een reuze bok schiet. 

Mis! Beze week verdwaalde een ooievaar boven de Brede Heide te St. Kate-
Ujne-Waver. Er werd op roodbek een ware klopjacht gehouden en uiteindelijk 
bekocht de onverlaat zijn uitstap naar onze vreedzame dorpen en steeën met een 
lading lood in de vleugels. Tot lering van de toekomstige onderwijzers op de 
Mechelse normaalschool zal het in een Duits natuurrezervaat geringde dier met 
zemelen gevuld en met ijzerdraad recht gehouden worden op het gebruikelijk 
stukje schuingezaagde boomstam. 

Zo zijn wij nu, brave en deftige Vlaamse buitenmensen ondaeen! Wi] 
genieten in heel Europa de triestige reputatie dat een vogel in onze kontreien 
inderdaad vogelvrij is. Terwijl in Nederland kosten noch moeite gesjmard wor
den om de roofvogelstand weer op peil te brengen tot stevige stut van het biolo
gisch evenwicht, beroemen wij er ons op dat alleen al in het jaar 1962 meer dan 
5.000 haviken, sperioers en slechtvalken met loden vleugels uit de vaderlandse 
hemel tuimelden. 

Wij hebben onze dorpskommen en onze landelijke gemeenten laten ver
worden tot een goedkoop karnaval van protserige architektuur. Wij hebben 
onze levensruimte onherroepelijk geschonden door een afgrijselijke lintbebou
wing en een partikularisiische verkaveling die iedere liefhebber van het land
schap doet huiveren. Het enige dat wij nog niet helemaal onder de knie hebben 
gekregen, dat zijn de dieren. De vogels die door een paar zotten in het Zwin 
slachtrijp gevoerd en gekoesterd worden voor het schroot van de schutter. 

Als we de laatste langpoot of kromsnavel koud hebben gemaakt, kunnen 
wij eindelijk op onze lauweren rusten. Temidden van onze weiden als wiegende 
zeeën, ongestoord door het lawaai van koekoek of haai, met uitzicht op een 
onzer best geslaagde autokerkhoven. 

Verdomde Menapiërs! 

dio Genes. 

blijven_ bedienen, terwijl deze instellingen 
aan de Vlamingen fundamenteel vreemd 
blijven, zowel aan de extremisten als aan 
de gematigden; dit aliënatie-proces heeft 
niet opgehouden, vooral als men bedenkt 
dat de eerste instelling van een normaal 
land toch een eigen onomstreden hoofdstad 
is ». 

In de strijd voor het federalisme zet men 
doorgaans volgende argumenten voorop : 
ten eerste zal er een einde komen aan de 
verfransing. 

Vervolgens zal de Vlaming in de sector 
der openbare ambten geen assepoes meer 
zijn. En de sociaal-ekonomische ontwikke
ling van Vlaanderen zal niet meer geremd 
worden. 

Zoals uit het artikel van L. Claes blijkt 
is er nog een vierde argument ten voordele 
van het federalisme : het behoud van de 
Vlaams-Nederlandse kulturele gaafheid. Dit 
argument wordt echter minder gebruikt op 
het publieke forum, hetgeen begrijpelijk is. 
Toch zou het een fout zijn, de kulturele 
gaafheid niet te betrekken in de strijd 
voor het federalisme. Zulks omdat deze 
strijd dan zijn volks-nationalistisch karak
ter in een bepaald opzicht dreigt te verlie
zen. Dit zou een fundamentele afbreuk zijn 
aan het ware wezen der ware Vlaamse be
weging. 

P.L.P. meer waard dan P.V.V. 

destenay 
en de 
Vlamingen 

(tvo) Terwijl in Vlaanderen de kleurpoli-
tieke burgemeesters hun onderdanigheid 
aan Brussel liefst betuigen door iedere ui
ting van radikale vlaamsgezindheid te ver
bieden, heeft de Luikse burgemeester Des
tenay — een P.L.P.-P.V.V.-er nota bene — 
verleden zondag nog eens al zijn gal en 
smerige haat tegen de Vlamingen uitge
spuwd. 

Deze geëksalteerde, die o.m. op zijn kre
diet heeft de formidabele vondst om de 
« Fourons notre Alsace-Lorraine » te noe
men, heeft wel zeer merkwaardige hersen-
kronkels. In één adem eist hij én de inte
griteit van het Waals grondgebied én een 
bondgenootschap tussen alle francofonen 
in het land. 

Zijn kletspraat ergert ons eigenlijk hele
maal niet. Integendeel : met onverzoenlijke 
Waalse waarheidzeggers zoals Destenay 
heeft het unitarisme en het patriottisme zijn 
vlijtigste dooddravers. 

Wat ons wel ergert, is het feit dat een 
dergelijke meneer in een « nationale » par
tij — in dé nationale partij bij uitstek dan 
nog wel — ongestraft mag zeggen wat hem 
belieft, daar waar een Vlaming onmiddellijk 
tot de. orde zou worden geroepen. Wat ons 
eveneens ergert is het feit. dat een derge
lijke bekrompen haatzak burgemeester van 
een der grootste steden van het land kan 
worden en blijven en dat door zo'n indi
vidu de Waalse gemeenschap gevormd, ge
leid én voorgelicht wordt. 

Te Brussel de oase francophone, te Luik 
de rassenoorlog tegen Vlaanderen, te Ant
werpen of te Gent een platbroekerig en 
stroperig unitarisme : het programma van 
de P.V.V. 1 
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VLAAMSE SOCIALE 
STUDIEDAGEN... 

Het Par t i jbes tuur van de 
Volksunie heeft met belang
stelling de werkzaamheden ge
volgd van de Vlaamse sociale 
s tudiedagen, waar in een ster
k e wil tot ui t ing kwam, de 
s t a r r e verzuiling te doorbreken 
die ons openbaar leven ken
m e r k t . 

He t Par t i jbes tuur ziet dan 
ook in de deba t ten van deze 
Vlaams sociale week een hoop
vol teken voor diegenen die de 
ontwikkel ing van de Vlaamse 
gemeenschap zien in een open, 
plural is t isch perspektief. 

4..NAAR 
HET PLURALISME ? 

Anderzijds s t ipt he t Part i j 
bes tuu r van de Volksunie aan 
da t de evolutie naar een waar
achtige openheid van de kris
telijk sociale organisat ies de 
afbouw noodzakeli jk maak t 
van de nog zeer s te rke feite
lijke binding van deze organi
saties me t één bepaalde poli
t ieke pa r t i j . Slechts wanneer 
niet alleen de s ta tu ta i re doch 
ook in feite de poli t ieke keuze
vrijheid van hun leden en ver
antwoordel i jken op een loyale 

wijze word t gewaarborgd, zul
len de kos te l i jke sociale orga
nisaties zich als waaracht ige 
open en plural is t ische groepen 
kunnen aandienen; ook voor 
andere politiek-gebonden syn-
dikale organisat ies geldt de 
noodzaak, dergelijke bindingen 
te verbreken. 

HET P E N N O E N 

Het maandb lad « H e t Pen
noen » heeft een nieuw uit
zicht gekregen en is ook n a a r 
inhoud geëvolueerd. Het blad 
is thans radikaal Vlaams en 
rad ikaa l sociaal. Het "heeft n u 
ook een vrije t r ibune, waar in 
vorige m a a n d onze volksverte
genwoordiger Coppieters a a n 
he t woord k w a m en deze 
m a a n d oud-C.V.P.-volksverte-
genwoordiger mr . F. van Dam
me, zoon van de burgemees te r 
van Brugge. 

KONSERVATIEVE 
PARTIJ ? 

De stellingen van de heer 
Van D a m m e mogen we niet 
zonder een woord kommen-
taa r la ten gaan. De m a n vindt 
de Volksunie een konservatie-
ve par t i j en ook in een la ter 

Bij de opening van het akademisch jaar aan de 
school, kolonel Blondiau, in zijn toespraak bew 
natie gedempt is ». De kolonel verwees terloops 
IJzerfront; dat is, volgens hem, echter allemaal 
integratie van het leger met het volk zijn. Ons 
uit de taaiverhoudingen bij de opperofjicieren n 
se eisen tegemoet gekomen wordt. Het blijkt ev 

school, zoals Nemrod in zijn artikel 

Krijgsschool te Brussel heeft de bevelhebber der 
eerd dat « de historische kloof tussen leger en 
naar de moeilijkheden met de Vlamingen aan het 
volmaakt verleden tijd en thans zou er volledige 
dunkt echter, dat zulks hoegenaamd niet blijkt 

och uit de onwil, waarmee terzake aan de Vlaam-
enmin uit de St Cyr-imiformen van de Krijgs-

op deze bladzijde duidelijk maakt. 

s tad ium moeten wij voor h e m 
een konservat ieve par t i j blij
ven. De heer Van Damme mag 
(on)gerus t z i j n ! Wij zijn een 
sociaal voorui ts t revende par t i j 
en we zullen dit ook in de toe
komst blijven. Een Vlaamse 
pa r t i j , die niet zou zijn voor de 
stoffelijke en geestelijke ver
heffing van de kleine. Vlaamse 

KONINKLIJKE GARDE 
Enkele jaren geleden, toen de overwin

naar van Mertoginnedal Gilson het minis
terie van Landsverdediging beheerde, 
kregen de kandidaat-officieren van de 
Militaire School (ofte Krijgsschool !) een 
heel bijzonder paradeuniform, natuurlijk 
zeer gelijkend op dat van de Franse mili
taire school te Saint-CjT. Bij de viering 
van het driehonderdjarige bestaan van 
Charleroi liep de praalstoet vol met uni
formen uit de tijd van de grote tyran 
Napoleon Bonaparte. En de plechtige 
koninklijke wacht van rijkswachters bij 
officiële gelegenheden di^agt een beren-
muts en het daarbij behorende uniform 
dat evenzeer aan deze grootse vaderlandse 
tijd herinnert. 

Dit vasthouden aan en het terugkeren 
naar elementen uit die grote tijd van 
Napoléon en zijn afschuwelijke politie
staat konden we lange tijd met ironische 
bukken bekijken. Een beetje kinderachtig, 
een weinig achterlijk, redelijk belachelijk, 
maar alles samengenomen toch wel onge
vaarlijk. En eigenlijk was dit geen on
juist oordeel. Ten minste niet als men 
niét vergat rekening te houden met dat
gene wat eveneens door dit alles wordt 
uitgedrukt : een wellicht onbewust heim
wee naar de volledige overheersing van 
Europa door het échte vaderland, Frank
rijk, en een als vanzelfsprekend be
schouwd militarisme. 

Nu twee ministers uit de negentiende 
eeuw (dus weer al zoveel dichter bij de 
bron !), Vander Poorten als minister van 
politie en Poswick als minister van oor
log en van parakommando's de leiding 
hebben gekregen, wordt tussen de lach
wekkende dekors de « duivelspoot » duide
lijk zichtbaar. In franstalige kringen en 
publikaties, in radio en televksie worden 
de parakommando's op een verdachte 
wijze verheerlijkt. Wie zich de recente 
geschiedenis van Frankrijk en het ont
staan van de Ve (gaullistische) republiek 
herinnert, zou geneigd kunnen zijn een 
vergelijking te maken met de verheerlij

king die deze afdeling van het leger in die 
tijd in dit land heeft genoten. 

Slechts uiterst zelden werd in onze 
nederlandstalige pers een woord geschre
ven over de zeer intense oefeningen die de 
welgekende rijkswachters van Etterbeek 
tijdens de gehele verlofperiode hebben 
ondergaan. Des te nadrukkelijker werd 
daarover door de franstalige weekblad
pers geschreven. En hun berichten zijn 
betrouwbaar. Noch het drukke zomerver-
keer, noch het toeristisch seizoen hebben 
kunnen verhinderen, dat de koninklijke 
garde en andere elite-afdelingen op de 
komende oorlog werden voorbereid. 

De koninklijke garde is dan al een 
eerste keer ter ere van de Volksunie uit
gerukt (d.w.z. gemotoriseerd vervoerd, 
want zóveel hebben ze al bijgeleerd) naar 
de betoging te P.onse. Misschien zal ze ook 
de voettocht naar Leuven die op 4 oktober 
begint begeleiden, maar ze zal uiterst 
waarschijnlijk bij de eerste ernstige ge
legenheid te Leuven optreden. Want onze 
Waalse vrienden en onze Brusselse heren 
eisen krachtdadigheid. En Vandcr Poor
ten is er blijkbaar van overtuigd, dat zijn 
(door Suenens gezegende) slagen met de 
kromstaf van op een paard harder zullen 
aankomen. Wie de geschiedenis van «ons» 
vaderland kent zou nochtans moeten 
weten dat, als de keizerlijke oude garde 
(de koninklijke wacht) uitrukt, de veld
slag verloren is. Misschien kan de slag 
nog keren als de koning, Baudouin Pre
mier, aan zijn koninklijke broer Alexandre 
vraagt ofwel de koninklijke wacht ofwel 
de parakommando's te vervoegen... 

Zij die de eer genieten in de buurt van 
deze elite te komen, zouden er toch wel 
goed aan doen iian een paar ouderen te 
vragen hoe de gewone Vlaamse « voet
gangers » tijdens een beruchte IJzerbede
vaart op de markt te Diksmuide de bere
den rijkswacht (toen dé spuitwagens van 
de rijkswacht) klein kregen. Brussel zou 
misschien kunnen nadenken over een 
datum : 11 juli 1302 I 

Nemrod. 

man — hij wcze dan arbeider, 
bediende, ambtenaar , landbou
wer of zelfstandige — heeft 
geen zin. 

Zoekt de heer Van Damme 
in Vlaanderen steun voor de 
gevestigde franstalige konser
vatieve en reakt ionaire mach
ten, dan mag hij die leveren. 
Wij zullen het niet doen. 

Wij hopen dat dit k laar is. 

DE UITVOERINGS
BESLUITEN 

De regering komt er m a a r 
niet toe, de uitvoeringsbeslui
ten bij de taalwet te publice
ren. Die besluiten laten nu al 
dr ie (zegge en schrijve : dr ie) 
j a a r op zich wachten. Noch
tans vindt pohtie-minister Van 
der Poorten nog middel, de 
Vlamingen om «wat geduld» te 
verzoeken. Toppunt van blauw 
cinisme ! 

Het lamlendig geduld van de 
« V l a a m s e » P.V.V.-er word t 
slecht beloond door zijn Brus
selse P.L.P.-kollega's Van Offe-
len en De Winter, die met ont
slag uit de regering dreigen als 
de uitvoeringsbesluiten worden 
gepubliceerd. 

Dat is dan de zoveelste libe
rale woordbreuk ! 

DE VLAAMSE C.V.P. 

Er gaat prakt i sch geen dag 
voorbij , of de Vlaamse C.V.P.-
mandatar i ssen publiceren een 
mot ie waar in de pubhka t i e 
van de uitvoeringsbesluiten ge-
eist wordt . Met drie j aa r ver
traging worden deze jongens 
zo lanfjzamerhand wakker . 
Wanneer ze helemaal klaar 
wakker zullen zijn, begrijpen 
ze wellicht dat ze thans inzake 
de slenter van de uitvoerings
besluiten de tol betalen voorde 
ongehoorde lichtzinnigheid, 
waarmee ze in de val van de 
kommissie Vranckx-Vander 
Poorten zijn getrapt . 

Slechte oneindigheid van de 
C.V.P.-halfslachtigheid : eens 
te meer moet de Vlaamse ener
gie in deze par t i j dienen om af 
te smeken, wat al ja ren bij wet 
een verworven recht behoort 
te zijn. 

aan de kommissie Vander 
Poorten. 

Zal da t dan een Vlaamse 
overwinning zijn ? Och kom, 
wanneer men drie jaar lang op 
het meest elementaire wette
lijk recht moet wachten, kan 
er van overwinning hoege
naamd geen spraak zijn. 

Des te minder omdat Van-
audenhove reeds onverholen 
heeft gezegd, wat hem voor de 
geest zweeft. Zelfs na de publi-
katie van de uitvoeringsbeslui
ten zal de P.V.V. het er op aan 
leggen, de op zichzelf reeds ge
brekkige taalwet ten nog te 
doen wijzigen. « Om ze te ver
beteren », zoals Omer zegt. 

Met taalwetteri j komen we 
nergens en de aan taalwetter i j 
bestede Vlaamse energie zou 
duizend maal méér renderen, 
indien ze zinvol gebruikt werd 
om de enire oplossing af te 
dwingen die ons kan beveili
gen : s taatshervorming, fede
ral isme ! 

JACQUES BREL 

Deze week verscheen een ex
tra-uitgave van het boulevard
blad « France-Dimanche » me t 
in koeien van let ters de titel 
« C'est la guerre en t re Brei et 
les flamingants ». 

Onder een foto van de zan
ger zelf pak te bet Franse blad 
uit met de foto's van de vier 
Vlaamse minis ters die het op
t reden van Brei bi jwoonden. 

Pierske (van Toerisme en 
van Sap) vertelt aan iedereen 
die het horen wil, dat hijzelf 
er niet bij was toen Brei zijn 
« merde pour les flamingants » 
zong. Hij bevond zich welis
waar in het Kursaal op het be
wuste ogenblik, doch had zich 
begeven naar waar zelfs de ko
ning te voet moet gaan. Zoals 
men ziet : het toeval moet méé-
willen ! 

VERMINKING 

Uiteindelijk zal de regering 
de uitvoeringsbesluiten wel pu-
bhceren en misschien zelfs 
zonder ze vooraf voor te leggen 

D E OVERIGEN 

De dr ie overige excellenties 
— De Clercq, Grootjans en 
Vander Poorten, alle drie Vla
mingen en alle drie PVV-PLP-
ers — bevonden zich wél in de 
zaal en zij ju ichten het anti-
Vlaams lied van Brei om ter 
hards t toe. 

Het moet zijn da t Brei op 
treffende wijze hun eigen PVV-
gevoelens vertolkte, want de 
volgende dag waren zij er weer 
om de « merde pour les flamin
gants » snuivend te genieten en 
toe te juichen. 
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R O D E ZATERDAG. . . 

Allerlei wonderdoktoors en 
kwakzalvers buigen zich mo
mentee l over het ziekbed, 
waarop de B.SP. sinds haar af
straffing bij de vorige verkie
zingen amechtig naar adem ligt 
t e snakken. De gewone reme
dies schijnen niet te baten, dus 
worden de paardenremedies 
m a a r gebruikt. 

Een der paardenremedies is 
he t organiseren van een hele 
reeks vergaderingen en optoch
ten op één avond in één enkele 
s treek. Het arrondissement 
Leuven viel verleden week de 
eer te beur t om, onder het 
m o t t o « rode za te rdag» , de 
proef op de som van de socia
listische herrijzenis te leveren. 

We hebben verleden maan
dag in « Volksgazet » de lange 
verslagen over de rode zater-
dag-aktiviteiten met veel be
langstelling gelezen En we de
den daarbij een merkwaardige 
vaststelling. 

. . . Z O N D E R VOLK 

In geen enkel verslag vonden 
we een opgave of een schatt ing 
van het aantal waarde parti j
genoten dat aan de rode zater
dag had deelgenomen. Te Leu
ven « vond in het park een mee-
t m g plaats », maar ot daar drie 
of dr iehonderd of drieduizend 
m a n was, stond er niet bij Te 
Aarschot waren het « talrijke 
toehoorders », te Haacht even
eens « talrijke toehoorders , af
vaardigingen uit het kanton » 
en te Diest bleek het « een tal
r i jk gehoor » te zijn. Te Tienen 
kwamen « heel wat belangstel
lenden » op en te Zoutleeuw 
was er « r u i m e publieke be
langstelling ». 

Merkwaardige vaagheid ! 
Om te weten hoé talrijk ei
genlijk talrijk is, staken we 
ons licht even op te Aarschot. 
Daar bleek de stoet bestaan te 

hebben uit hoop en al 140 
man. . . 

Voor de rode oktoberrevolu
tie was het t rouwens nog een 
week te vroeg ! 

I N D E K S 

De nieuwe indeks is nog niet 
geboren en reeds wordt voor
speld dat het weer een misbak
sel zal zijn. 

Zo blijken de voedingspro-
dukten voor 40 % voor te ko
men in de nieuwe indeks, daar 
waar de verbruikers slechts 31 
% van hun uitgaven er aan be
steden. De grote slachtoffers 
van deze indeks verval sing drei
gen opnieuw de boeren te wor
den. 

Dat hoeft allerminst te ver
bazen als men weet, dat de 
landbouwers eens te meer 
wandelen werden gezonden in 
de indekskommissie . 

B O E R E N EN G E Z I N N E N 

Deze indekskommissie is sa
mengesteld uit vertegenwoor
digers van de producenten en 
van de vakbonden, ambtena ren 
en universi tei tsprofessoren. 

D e landbouworganisat ies 
vragen sinds lang een vertegcn-
woordigmg in de kommissie; 
terecht achten zij hun belan
gen onvoldoende of slecht ver
dedigd door de fabr ikanten. 
Ze worden echter ja renlang 
met een kluitje in het riet ge
s tuurd en uitemdelijk liet men 
hen weten, da t men hun ge
zelschap best kon missen. 

Een andere kategorie van 
mensen is eveneens niet in de 
indekskommissie vertegen
woordigd en dan nog wel de 
belangrijkste kategorie, nl. de 
verbruikers . De Bond van Gro
te Gezinnen, die terecht door
gaat als de meest representa
tieve verbruikers-organisatie, 
blijft uit de indekskommissie 
geweerd. Het ziet er naar uit 

dat zijn voorzitter, C.V.P.-
volksvertegenwoordiger Frans 
Van Mechelen, in de politiek 
er maar voor spek en bonen 
bijzit ! 

Inmiddels word t de indeks-
poht iek be raamd en bedreven 
tégen de boeren en tégen de 
gezinnen. 

S H A P E 

We voorspelden verleden 
week dat de verhuis van Sha
pe naar ons land een dure grap 
zou worden, dat de inplantings-
werken te Casteau geld met 
hopen gaan kosten en dat er, 
gezien de hoogdringendheid, 
met centen zal gegooid worden 
o.m. door het feit dat de wer
ken zullen toegekend worden 
zonder openbare aanbesteding. 

We hebben niet lang moeten 
wachten om onze voorspelling 
in vervulling te zien gaan ! 
Reeds staan de kranten vol 
klachten over het feit dat mi
nister Poswick beroep deed op 

EEN BELANGRIJ 
NIEUW FEIT 
IN DE SINDIKALE WERELD 

een Frans s tudiebureau en dat 
deze toewijzing geschiedde 
zonder openbare aanbesteding. 
Fraai voor een minis ter van de 
par t i j , die — al thans zo be
weer t zij — vooral oog heeft 
voor de eigen « nationale » be
langen ! 

KLEINE W E R E L D 

Het Frans s tudiebureau is 
echter niet de enige begunstig
de. Het behoor t tot een groep 
van vier bureaus , waarvan ook 
Alpha deel u i tmaakt . 

Alpha is een Belgische on
derneming die geleid wordt 
door de broer van oud-mini-
s ter Gilson. De wereld is wel 
héél klein wanneer telkens 
weer blijkt, dat er familieban
den zijn tussen invloedrijke 
polit iekers en firmas die — 
zonder aanbesteding — rijke-
Hjk beJeeld wo .den met staats-
manna . 

Dat zal « natuurl i jk » wel al
lemaal toeval zijn 1 

D E H E L L E H O N D E N 

Dat onder de honden die 
bassen naar de schenen van 
vice - goeverneur Cappuyns 
vooral blauwe helleteven h u n 
best doen, zal n iemand ver
wonderd hebben. 

Dt de par t i jgenoten van Ver
roken de meu te der hellehon
den hebben vervoegd, is al 
straffere kost. Inderdaad : de 
C.V.P-ers van de bestendige 
deputat ie in Braban t zijn de 
liberale voorbij ters gevolgd op 
de jacht naar Cappuyns. 

De Biaban t se C.V.P. haal t 
een groot deel van haar aan
hang en haar gewicht op he t 
Vlaamse plat teland. De stem
men van de brave Vlaamse 
mensen die — uit slenter, u i t 
domheid of uit bekrompen
heid ? — naar de C.V.P. zijn 
gegaan, dienen eens te meer 
om er een anti-Vlaamse poli
tiek mee te voeren. 

Wanneer gaan de al lerlaatste 
ogen eindelijk toch eens open ? 

De boeren weten heel goed, waarom alle opeen volgende regeringen een indeksbeleid voeren dat 
rechtstieeks indruist tegen de landbouwbelangen. Zij laten zich geen men voor citroenen ver
kopen. Zij beseffen dat htm beroep en hun vnj bestaan opgeofferd wordt aan de belangen van 

de landhaaien en de hengelaars naar goedkope arbeidskracht. 

(t\()) Toen onlangs i.v.in. de postbedeling 
van kranten op zaterdagnamiddag een sta
king bil het postpersoneel dreigde uit te 
breken, wisten de kranten te \erlelJen dat 
het initiatiet vooi deze — ininuldels afga 
blazen — staking werd genomen door de 
zgn. « grof e T> vakbonden, doch dat het 
Kaïtel \an Onafhankeliike Sindikaten zijn 
leden aan/etie om door te werken. 

Wat is dit Kartel \an Onafhankelijke 
Sindikaten, wat is zijn betekenis en om 
vang en wat is zijn liouding tegenover de 
sociale en ekononiisi.he problematiek in 
Vlaanderen '' We /.\\x\ even ons licht gaan 
opsteken hii het Algemeen Veibond van 
Vlaamse Sindikaten om te trachten, een 
antwoord op deze vragen te kriigen. 

Men bevestigde er ons natuuiliik al 
dadelijk het nieuws, dat enkele weken 
terug groot tandengeknars in kleursindi-
kale middens vei wekte. Het Algemeen 
Verbond van Vlaamse Sindikaten heeft 
destijds besprekingen gevoerd met het 
Kartel van Onafhankelijke Sindikaten en 

deze besprekingen hebben toen geleid tot 
het vormen van een Vlaamse federatie van 
onafhankelijke sindikaten onder de bena
ming « Vlaamse federatie van het Kartel 
van onafhankelijke sindikaten ». 

Dat is een belangiijk feit ' Het Kartel 
der onafhankeliiken betekent heel wat in 
de sindikale wereld. De Vlaamse federatie 
ervan vormt, naast de Waalse, het eerste 
sindikaat dat geschoeid is op zuiver tede 
rale grondslag ; tevens behoort ze thans 
tot een representatieve sindikale gioep. 
De Federaties immers groeperen de onaf
hankeliike sindikalisten van alle beduifs 
takken der priveniiverheid en van alle 
openbare bestuien en parastatalen Vol
waardig dus wat het werkterrein hetieft, 
volwaard'g eveneens wat de omvang en de 
infrastruktuur betreft. 

De onafhankelijke vakbeweging is mei 
nieuw. Reeds vóór de eeuwwisseling h.id 
ze o%er heel het land haar verdedigeis, 
haar aanhangeis en haar organisaties. 
Steeds heeft de bedoeling vooropge/eten, 
alle arbeiders te verenigen onder éen vlag. 

Want wat ook hun persoonlijke overtui
ging mocht zijn, om op de meest efficiënte 
manier hun rechten af te dwingen en te 
verdedigen was eenheu een essentiële 
voorwaarde. Doch ook op het sindikale 
vlak vrat de tipisch-Belgische kankei 
van kleuipolitieke verdeeldheid en ver 
zuiling in. 

De mensen die thans aan de top zitten 
van de Vlaamse Federatie, behoren meest 
al tot de jongere generatie of komen uit 
de rangen van de pofifieke vakbonden. 
Allen hebben zij ervaren, dat zii niet il-
leen strijd te voeren hadden tegen ile 
financiële grootmachten, maar dat zi| 
zelfs geen medezeggenschap hadden in 
hun «igen kleurp(jlitieke organisaties -Mili
tanten en leden werden doodgewoon voor 
voldongen feiten gezet, Ken onzalige op-
bodpolitiek tussen de vei pohtiekte sindi 
katen kwam wél de sindikale bon/en en 
de politieke partijen, maai zelden ot nooit 
de arbeiders ten goede. Indien de zgn, 
« hogere » (lees . partiipolitiekel belan
gen het vergden, werden de arbeiders 
doodeenvoudig in de steek gelaten : de 
meest schrijnende illiistiatie daarvan is 
wel de lakse houding \an \ CV en 
A.B.V.V die, om de B.S.F -CV .P- regering 
ter wille te zijn, de arbeiders te Zwait 
berg heten vallen als een baksteen, 

Onalliankelijke sindikale konkiirrentie 
werd dan ook steeds door de kleursindi 
kalisten gevreesd als de pest en bestreden 
als de vijand hu uitstek. De onafhanke 
lijken werden'met alle middelen wette 
hjke en onwetteliike. bekampt wanneer 
de « groten » de erkenning dei onafhan 
kelijken niet meer tegen konder houden 
werden er zelfs wetten met lerugweiken 

de kracht gemaakt die dan opnieuw, zoals 
bij de spoorweg, het monopolie van de 
kleurpolitieke organisaties moesten beves
tigen. 

Om die redenen verenigden de onaf 
hankelijke groepen zich in meer gesloten 
formaties zoals het Algemeen Verbond 
van Vlaamse Vakverenigingen, het Kartel, 
het Eenheidssindikaat Dit laatste w. ;, 
mede door de omstandigheden waaruit het 
ontstond, anitair ingesteld. De geschiede
nis en de ervaring echtei hebben geleerd 
dat de problemen van de Vlaamse arbei
ders 'niet dezelfde waren als die van de 
Waalse , daarom reeds werd laren geleden 
een aanvang gemaakt met de studie van 
een struktuui op federale bazis. 

Zover IS het thans ! Met de Federaties 
van het Kartel der onafhankeliiken is een 
vei sterkte en geduchte macht op het sin 
dikale vlak verschenen. Deze geljeurtenis 
1-. van een dergelijk belang, dat heel wat 
kranten — o.m. de « Libre Belgique t — 
er herhaaldelijk lange bes'houwingen aan 
hebben gewijd. 

Vanzeifsjirekend laat deze gelukkige 
ontwikkeling geen enkele Vlaams nationa
list onverschillig . de uitbouw van een 
sterke sindikale macht op lederale grond 
slag is een gebeurtenis die wellicht kan 
leiden tot een keerpunt in de sindikale 
machtsverhoudingen en die in de Vlaam
se beweging van grote betekenis kan v»or-
den, We zijn ei van overtuigd dat de 
mensen van de Vlaamse federatie be 
kwaaiii en toegewijd zijn. dat hun fede
ratie het onder ociaal en Vlaams o>.gpunt 
eerlijk meent. VVe volgen met aandacht 
deze belnngriiKe ontwikkeling, waai op wij 
nog terug zullen k(jinen. 
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WIJ 

WAAR KOMEN 

DE FABRIEKEN ? 
De sociale en ekonomische problemen namen de laatste tien 

jaar een steeds grotere plaats in tussen de aktuele bekommerni-
sen van de Vlaamse betoeging. Steeds meer Vlamingen begrepen 
dat de politieke strijd tegen het Brusselse unitarisme zeer nauw 
verbonden was mei de strijd voor het ophalen van de sociaal-
ekonomische achterstand van de Vlaamse provincies. 

De pogingen o.m. door minister Eyskens destijds onderno
men om op bazis van de statistieken enkele probleemgebieden 
in Vlaanderen iiit te schakelen, bleven steken in de o?iunl van 
volgende regerijigen en centralistisch georiënteerde top-admi-
riistraties. 

Wel waren de opeenvolgende regeringen bekommerd om 
de politieke beroering in Wallonië, die de massa van arbeiders, 
bedienden en kleine middenstanders steeds duidelijker in de 
richting van het jederalisme stuwde. Met veel ijver en exienveel 
miljoenen werd getracht, de kwijnende vitaliteit der oude Waal
se industriestreken opnieuw tot leven te wekken. Waar te wei
nig kinderen tn Wallonië werden geboren, voerde men op mas
sale xi'ijze Algerijnen, Spanjaarden en Turken tn. 

Intussen maakten verschillende Vlaamse gewesten op eigen 
kracht, dank zij, hun gunstige ligging, hun arbeidsreserves en 
ook dank zij de interesse van buitenlands kapitaal, een jlinke 
sprong voorwaarts. Antwerpen met zijn haven- en industrieuit-

' breiding bereikte en overschreed als eerste Vlaams arrondisse
ment het rijksgemiddelde van loonpeil en welvaart. 

Hel drama x'an Zwartberg was dan ook voor de bevolking 
als een plots opzettend onxveer, dat in zijn schril bliksemlicht 
een rotte plek toonde in de Vlaamse en de hele Belgische eko-
nomie. 

Tegenover een opgeschrikte openbare mening had de rege
ring intussen in zeven haasten een plan ontxcorpen voor i de 
redding van de bedreigde gewestelijke ekonomieën », Dit plan 
werd onmiddellijk scherp aangevallen door de deskundigen van 
het Vlaams Ekonomisch Verbond en dit in een ophejmakends 
T.V.-uitzending. Het bleek inderdaad dat dit plan van toepas
sing zou zijn op gebieden in Wallonië waar zoioat één miljoen 
300 duizend mensen woonden, en in Vlaanden^», JSieïk-.ilechts zo-
wat' 240 'duizend. 

De Volksunie heeft onmiddellijk, samen ,met.,.,i^ig__ Vlaamse 
Volksbcrveging en verschillende niet-politieke groepen, de stYijcL" 
aangebonden tegen dit monster-plan. 

Bij de bespreking van de regeringsverklaring van de heer 
Van den Boeynants hebben tcijzelf in de Kamer gewezen op het 
gevaar dat dit plan inhield voor de vrede in het land. Uitvoerig 
hebben wij deze waarschuwing herhaald bij de bespreking van 
de begroting van Ekonomische Zaken. 

Op /5 juni 1966 diende de regering tenslotte het ivetsont-
werp in tot instelling van uitzonderlijke hulpverlening aan de 
steenkoolmijngebieden en bepaalde andere gewesten. Uit dit 
ontwerp kon men nog niet opmaken o/ de regering afstand had 
gedaan van het plan van de vorige CV.P.-B.S.P.-regering. In 
dit wetsontwerp weiden immers wel de fiskale en financiële steun 
aangeduid die de legering wilde verlenen aan de « probleem
gebieden >. Maai wat betreft de gewesten waar deze steun zou 
kunnen verleend worden, beperkte hel ontwerp zich ertoe te 
verwijzen naar « de steenkoolmijngebieden en bepaalde andere 
gewesten, die met ernstige en dringende problemen aj te reke
nen hebben ». 

Geen wonder dal én in de bevoegde Kommissie én nadien 
in Kamer en Senaat de diskussie voor een groot gedeelte ging 
over de vaagheid van deze omschrijving en de willekein die 
hieruit bij de toepassing van de wel zou kunnen voortspruiten. 
De luoordvoerders van de Volksunie in Kamer en Senaat stonden 
ditmaal niet meer alleen. 

Op 14 juli 1966 werd de nieuu'e wet gepubliceerd. Zopas 
werd de lijst bekend gemaakt van de gemeenten waarvan het 
grondgebied in aanmerking komt voor de toepassing ervan. 

De gevoerde aktie heeft in zoverre resultaat opgeleverd dat 
Vlaanderen en Wallonië, uat de teoretische toejya.'ibaarheid 
van de wet betreft, ongeveer gelijk bedeeld worden, met toch 
nog een licht overwicht in het voordeel van Wallonië. 

Het zou ecliter een illuzie zijn te menen, dat hiermede de 
strijd gewonnen is en het gevaar afgewend. 

Binnen de ruimte der afgebakende gebieden beschikt de re
gering inderdaad over de absolute macht, de in de wet voorziene 
voordelen al dan niet toe te kennen. 

Hel wordl dus de regering en de centrale top-adminis-
tratie die in grote male zullen kunnen beslissen waar in de ko
mende jaren de nieuwe fabrieken zullen komen. 

Slechts een voortdurend en hardnekkig toezicht op de uit
voering van de wet zal kunnen beletten, dat eens te meer de 
gelden van de hele gemeenschap in hoofdzaak zullen aangexvend 
worden om de Waalse onrust a) te kopen en aldus de groeiende 
federalistiKhe stroming te dxoarsbomen. 

Zonder dit toezicht kunnen de ekonomische troeven xuaar-
over Vlaanderen thans beschikt eens te meer ontkracht wor
den, zoals destijds de Limburgse koolrijkdom. 

Zonder dit hardnekkig toezicht zal de prijs X'Oor het drama 
van Zu-artberg niet betaald worden. 

H. Schillz. 
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We kunnen heus wel geestdriftig zijn om een flinke sportieve prestatie en we vinden het dan 
ook echt knap dat een aantal jongens naar Dover zwemmen. Maar heel wat minder fraai vinden 
we het, dat daarvoor het ntiljoenenmateriaal van het leger moet dienen. Stel u even voor dat ie
dere groep van acht sportlui aanspraak zou maken op een vestzakkruisertje, een Starfightertje 
of een tank! Wat kost het plezier van een handvol zwemmers de belastingbetaler ? 

ARME K U L T U U R 

In an twoord op een vraag 
van kamerl id Boel die o.m. 
vroeg hoeveel kul tuurcent ra , 
schouwburgen, musea, conser
vatoria enz. ons iand telt, heeft 
Van Els lande moeten beken
nen da t hij he t niet w i s t ! 

De afdeling planning en sta
t ist ieken van zijn departe
ment is nog niet georganiseerd 
en de huidige rekru te r ingss top 
laat niet toe, daaraan te ver
helpen. 

Wij vragen ons enkel m a a r 
af, hoe het in godsnaam mo
gelijk is aan kul tuurp lanning 
te doen bij dergelijke volsla
gen onwetendheid . . . 

L E U V E N BLIJFT UNITAIR 

In he t s e p t e m b e r n u m m e r 
van « Ons Leven » wordt « De 
kern van de zaak » behandeld. 
Terecht besluit de redaktie dat 
de aangekondigde ru imere au
tonomie nog lang niet bereikt 
werd. 

In enkele woorden samenge
vat kan gezegd worden, da t 
zowel de inr ichtende macht als 
het algemeen beleid uni ta i r 
blijven, da t de subsidies door 
een uni ta i r orgaan binnenko
men, dat de vertegenwoordi
ging tegenover derden uni ta i r 
blijft, da t de Vlaamse en 
Waalse afdelingen geen rechts
persoonli jkheid en ook geen 
eigen ' rector hebben (slechts 
een pro-rector) . 

Opgedragen ter medi ta t ie 
aan de Vlaamse C.V.P.-ers die 
in de beste Van Cauwelaertse 
t radi t ie weeral menen da t het 
schaap in huis is ! 

len van staatswege los te ma
ken. 

Willen wij vermijden dat 
hetzelfde s t raat je zonder ein
de wordt bewandeld als met 
de Waalse s teenkolenmijnen, 
dan is het geboden deze zaak 
van zeer nabij te volgen. Na de 
put der mijnen kan Vlaande
ren het zich niet veroorloven, 
die van de Waalse staalfabrie
ken ook nog mee te vullen ! 
Te meer daar steun doorgaans 
wee rkomt op vette wedden en 
tan t ièmes van enkele bedrijfs-
bonzen. 

SLAPERS. . . 

Een goede vriend uit Lim
burg deed ons een in teressante 
vergelijking aan de hand. Hij 
had opgemerkt da t zijn provin
cie 12 volksvertegenwoordigers 
telt, net evenveel als er in de 
Volksunie-Kamerfraktie zitten. 

Deze twaalf Limburgers van 
de drie « grote » par t i jen hiel
den samen gedurende het voor
bije par lementa i re j aa r 10 re
devoeringen in de Kamer . 
Daarnaas t interpel leerde nog 
één enkele van hen en werden 
er tweemaal mondelinge vra
gen gesteld in de zgn. question-
t ime. In het geheel dus 13 tus
senkomsten voor een dozijn 
mandata r i s sen . 

KRISIS IN D E 

S T A A L N I J V E R H E I D ? 

Dat « het staal » met proble
men worstel t , zal wel n iemand 
ontkennen. Dit is een West
europees verschijnsel, te wij
ten aan de konkur ren t ie der 
mastodont-ondernemingen uit 
Japan en de V.S.A. 

Maar men krijgt de indruk 
dat het Belgisch groot-kapitaal, 
dat hierbij zeer nauw betrok
ken is, het er op aanlegt de 
toes tand veel zwar te r af te 
schilderen dan hij is. E n zo 
belangri jke financiële voorde-

. . . E N W E R K E R S 

Vergelijken we deze presta
tie even met het werk van on
ze twaalf V.U.-kamerleden. Zij 
hielden 37 redevoeringen in de 
Kamer , interpel leerden 13 keer 
en kwamen 6 keer tussenbei in 
de question-time. Een geheel 
van 56 tussenkomsten dus. 

Logische konkluzie : een 
V.U.-parlementair is meer dan 
vier keer het brood van een 
kleurpoli t ieker waard. En Lim
burg ware beter vertegenwoor
digd alleen m a a r door drie 
Volksunie-mensen dan door 
het dozijn s laapkoppen. 

P . V . V . - K O N G R E S 

De P.V.V. zal vóór het einde 
van het j aa r een zgn. inventa-
ris-kongres houden te Brussel . 
Het kongres zal voorgezeten 
worden door de Waal (natuur
lijk, zouden we zeggen) Cise-
let. 

« Dat wordt voor de P.L.P. 
de gelegenheid», verklaarde 
Vanaudenhove, « om doorheen 
gans het land te begmnen met 
de grote kampanje tegen het 
eks t remisme en voor de een
heid der Belgen ». 

We verwachten dat dus on
middelli jk na dat kongres 
maatregelen zullen getroffen 
worden tegen de P.V.V.-eks-
tremist en burgemeester van 
Luik, Maurice Destenay, het 
heerschap dat verleden zondag 
weer eens al zijn hatelijke laat
dunkendheid over de Vlamin
gen heeft ui tgespuwd. 

MAATREGELEN 

Inmiddels treft Vanauden
hove reeds maatregelen en wel 
tegen zijn eigen Vlaamse par
tijgenoten. Dat zijn waar
schijnlijk ook al eks t remis ten. 
Zo weten bestuursleden van 
het L.V.V. te vertellen dat de 
P.L.P.-voorzitter Vanaudenhove 
persoonli jk tussenbeide geko
men is om een art ikel van Piet 
van Brabant uit het jongste 
n u m m e r van « Volksbelang » te 
doen gooien. Censuur in he t 
teken der vrijheid. En spreek-
of schrijfverbod onder he t 
mo t to van de vooruitgang. 

Heerli jk zwijgers- en zwe-
tersrolletje dat Omer aan zijn 
Vlaamse volgelingen voorbe
houdt ! 

TWEETALIGHEID 

In afwachting van de blau
we kampanje tegen het ekstre
misme en voor het vaderlandse 
uni tar isme stellen wij ons de 
vraag, waarom de met zoveel 
brio door Van den Boeynants 
aangekondigde kampanje voor 
tweetaligheid zo lang op zich 
laat wachten. 

Onze kleine teen zegt ons, 
dat de Brusselse spekslager op 
een (voor hem al thans) onver
wachte moeilijkheid is gestuit : 
de Walen dreigen hem met 
klikken en klakken over h u n 
taalgrens te gooien als hij bij 
hen de kennis van het Neder
lands zou willen bepleiten. 

Ofwel komt de kampanje 
helemaal niet meer, ofwel 
komt ze uitslui tend in Vlaan
deren. Met hoogstens in Brus
sel, « voor de frim » zoals da t 
heet, een paar goedkope affi
ches waar geen ka t naar ki jkt . 



AAN DE VOORAVOND 

VAN DE STUDENTENMARSJ 

De aklic rond Leuven zal met de heropoiing van het aka-
demiejaar opnieuw branden aktueel \\ orden. Daar de 
strijd moet gewonnen worden, is het nodig dat alle goed-
willenden de handen in elkaar slaun. Aktie veronderstelt 
ook dat de « ideologen » even naar de achtergrond <;chuiv^7i 
of ten minste hun starre ideologie even laten rusten. Het 
is een feit dat een groep leidende studenten wat verbaasd 
gevveest is, dat de strijdende Vlaamse Beweging het lioofd-

aksenl is gaan leggen op de splitsing van Vlaams-Biabant. 
De strijd rond de demokratisermg van de universiteit zelf 
heeft nog geen voldoende klankbord gevonden. Dit kon ook 
niet anders. De eerste idee wordt sinds jaren gepropageerd 
en is gemeengoed geworden. De tweede staat nog maar in 
de beginfase, althans in de Vlaamsezinde kringen. Ze zal 
nog geruime tijd dienen gepropageerd eer ze gemeengoed 
wordt. 

H E I M W E E 

N A A R DE TOEKOMST ? 

Een gedeelte van de leidende studen
ten, dat uit C.V.P.-gezinnen stamt of 
gedeeltelijk onder invloed staat van het 
neo-marxiïsrae, ergert zich vaak ten on
rechte en verwart soms enkele figuren 
met een bewegmg. 

Deze studenten ergeren zich vaak aan 
het overdreven belang dat sommigen 
hechten aan de geschiedenis. Ze mogen 
niet vergeten dat oudere mensen auto
matisch meer aan het verleden terug
denken dan jongeren, die nog geen ver
leden hebben. De geschiedenis is daar
bij vaak leerrijk. Ook in de strijd rond 
Leuven zal men vaak treffende paralle-
len vinden in het verleden, waardoor 
de reakties en de argumenten van de 
tegenstrevers thans vaak bij voorbaat 
kunnen onderkend worden. 

Wel is het juist dat heimwee naar 
het verleden fout is. Wil de Vlaamse 
Beweging vooruit, dan dienen de strij
dende groepen gekenmerkt door de 
nostalgie naar de toekomst en niet 
door het heimwee naar het vei leden. 

NATIONALITE ITENSTRIJD ? 

Diczellde studenten ergeren zich aan 
de uitspraak dat de Vlaamse Beweging 
een nationalileitenstrijd is, die buiten 
het sociaal-ekonomisch vlak ligt. 

Hel IS klaarbhjkcnd juist dat de 

Vlaamse Beweging de strijd van een 
volk oi volksgi-oep is om een eigen po
litieke stiaiktuur. Wij begrijpen nog al
tijd niet waar sommigen, die dit ont
kennen, hun motivering van het fede
ralisme vandaan halen. Tenzij ze het 
verschil Vlaanderen-Wallonië-Brussel 
zuiver als een taalstrijd zien ofwel al
leen federalist zijn om de linkse Walen 
genoegen te doen. 

Dat deze nationalileitenstrijd geen 
sociaal-ekonomische gi'ond zou hebben, 
is onzin. Het sociaal-ekonomische over
weegt zelfs op het kulturele en deze 
beide elementen zijn de voornaamste 
komponenten van de volksstrijd. 

PROGRESSrSTEN IN S O O R T E N 

Er zijn allerlei soorten progressisten. 
Er is het progressisme op sociaal ge
bied, er is het progressisme in de Kerk, 
er is het progressisme op het gebied 
van de Nederlandse spelling. Op dit 
laatste vlak is praktisch gans Vlaan
deren progressief ingesteld. Op het ker
kelijk vlak is de'overgrote meerder
heid van jonge katolieke intellektuëlen 
het. Op sociaal gebied is het procent 
wat geringer. 

Vaak door de schuld van de progres
sisten zelf. Het nieuwe woord, dat niets 
anders betekent dan vooruitstrevend, 
wordt vaak verkeerd begrepen omdat 
sommige progressisten niets anders 
doen dan hun pijlen afschieten op de 
Vlaamse Beweging. Dit is essentieel 

anti-progressisme, want de strijd van 
een volk tegen zijn kolonisatoren zou 
principieel door alle progressisten ge
steund moeten worden, omdat hij op 
zichzelf een vooruitgang betekent van 
de demokratische bewustwording. 

Afgezien hiervan kunnen we slechts 
misprijzen opbrengen voor degenen, 
die stelselmatig de waarheid verkrach
ten door de Volksunie uit te maken 
voor een konservatieve partij. Zij wil
len ons program niet kennen, zij wei
geren te kijken naar onze stellingne
mingen in het parlement en op het po
litiek vlak in het algemeen, zij weige
ren kennis te nemen van de inhoud 
van onze voorlichtingsvergaderingen. 
Zij willen de waarheid niet zien, om
dat ze niet kunnen verdragen dat de 
jongeren zich vrij massaal tot ons wen
den. Hier wensen we aan toe te voegen 
dat de studenten, die klakkeloos deze 
praatjes slikken zonder studie van de 
feiten, voor ons de naam van intellektu-
eel niet waard zijn. Objektiviteit en kri
tisch onderzoek zijn toch de eerste aka-
demische vereisten ! 

SLAVISCHE EN 

V L A A M S E V O L K S A A R D 

Verwant daarmee is de spot bij som
migen over het begrip Vlaamse volks
aard. Weer zullen we graag bekennen 
dat sommige vlaamsgezinden er graag 
misbruik van maken. Eveneens erken
nen we maar al te graag dat sociaal-
ekonomische faktoren die volksaard 
krachtig mee bepalen. Maar wie dit 
laatste aanvaardt, aanvaardt ook dat 
er een volksaard bestaat. Naast de so
ciaal-ekonomisch faktor zijn er echter 
ook nog de godsdienstige en kulturele 
faktoren die mee hun rol spelen, naast 
de traditie, die ook positief kan zijn. 
Wij zijn niet de eerste generatie die 
waardevolle dingen ontdekt, ook al 
meent elke generatie jongeren dit soms 
in haar overmoed. 

Aan de andere kant is het natuurlijk 
even ergerlijk als juist, dat sommige 
ouderen weigerden de vernieuwing van 
de jongeren zelf maar te leren kennen, 
laat staan positief tegemoet te treden. 
De vernieuwing komt altijd hoofdzake
lijk van de jongeren. Ook nu is dat zo. 
Vermakelijk over die volksaard is het 
feit dat in een studie over Rusland in 
een neo-marxistisch weekblad de schrij
ver ervan het had over de invloed van 
de Slavische volksziel ! Als de Russen 
een volksziel mogen hebben, mag 
Vlaanderen, mogen de Nederlanden die 
toch ook hebben of niet ? ! 

A N T I - S I N D I K A A L 1 
De Vlaamse Be>veging en de Volks

unie zouden daarbij anti-sindikaal zijn, 
wordt bewecTd. Wij zijn nochtans 
steeds prmcipieel voorstander geweest 
van vakverenigingen zoals we hel trou
wens ook zijn van landbouwsindikaten 
en van beroepsverenigingen voor zelf
standigen. Zeer vele van onze kiezers 
en vele van onze leden zijn lid van het 
A.C.V. en van het A.B.V.V Wij hebben 
ze daarin steeds vrij gelaten en doen 
het nu nog. Mtiar deze vakverenigingen 
zijn helaas ook gebonden aan politieke 
partijen en men mag toch van ons niet 
venvachten dat wc ze lof zouden toe
zwaaien, wanneer ze in verkiezingstij
den onze gemeenschappelijke leden 

aansporen om niet \oor de Volksunie 
te kiezen ol wanneer ze, zoals te Zwart
berg, de arbeidersbelangen vei waarlo
zen. Tegenover \ijandigheid heelt ook 
goede wil zijn gienzen. 

Daarom dat het ons zo oprecht ver
heugd dat het Kartel van Onafhankelij
ke Sindikaten niet alleen federaal ge
splitst werd in een Vlaamse en in een 
Waalse vakvereniging, die natuurlijk 
kunnen samenwerken voor gemeen
schappelijke objektieven, maar dat dit 
Kartel dan ook nog samensmolt met 
het Algemeen Verbond van Vlaamse 
Sindikaten tot één geheel onder de be
naming van Vlaamse Federatie \an het 
Kartel van Onafhankelijke Sindikaten 
en dit als a-partijpolitieke vakvereni
ging met verscheidene tienduizenden 
leden. Uiteraard kunnen wij met zulke 
vakvereniging hartelijker betrekkingen 
onderhouden dan met vakverenigingen, 
gebonden aan de partijpolitiek, die in 
de praktijk aan de top anti-Volksunie 
zijn en die in verkiezingstijd als zoda-

EENHEID 

We scTireven deze bedenkingen om
dat er een poosje een gevaar bestond 
dat een klein groepje neo-marxislen het 
studentenverzet rond Leuven om ideo
logische redenen probeerde eenzijdig 
te oriënteren en van de massa van de 
studenten en van de Vlaamse Bewe
ging af te zonderen. Ideologen zijn al
tijd gevaarlijk in de praktische strijd. 
Gelukkig werd op tijd ingezien dat 
men de strijdende massa niet niocht 
voor het hootd stoten, waarbij het ei
gen groepje zelf onvermijdelijk zou 
weggespoeld worden. De dialoog onder 
studenten heeft het vraagstuk opgelost 
en het praktisch verstand heeft het 
gewonnen. Het zal nodig zijn ook, want 
de konservatieve en reaktionaire Bel
gische machthebbers zullen ons de 
overwinning niet ten geschenke geven. 

D E M O K R A T I S E R I N G 

De strijd rond de demokratisering 
en rond de splitsing van Leuven dient 
aangepakt met behulp van «alle» 
krachten dip de strijd mee willen voe
ren. De Vlaamse massa zal positief re
ageren op de idee van de medezeggen
schap van Vlaamse professoren en stu
denten te Leuven, als de studenten de 
zaak maar goed willen uitleggen. De 
vlaamsgezinden menen zeker niet, dat 
alleen de bisschoppen bevoegd zijn om 
een universiteit te leiden Meteen krij
gen de studenten de gelegenheid om op 
een modelwijze duidelijk te maken, dat 
medezeggenschap en ekonomische de-
mokratie niet betekent het lamleggen 
van het persoonlijk initiatief maar het 
vermenigvuldigen ervan, de uitbreiding 
en de positieve realisering ervan voor 
al wie wat kan 

Anderzijds zal de strijd rond Leuven 
een machtige hefboom betekenen voor 
het bereiken van het federalisme. De 
strijd rond Leuven betekent mede de 
definitieve beveiliging van Vlaams-Bra-
bant tegenover de Brusselse taalrassis-
tische imperialisten. 

De strijd rond Leuven is het laatste 
gevecht op het Vlaams grondgebied 
zelf, buiten Brussel. Nadien zullen we 
de strijd naar de hoofdstad kunnen 
verplaatsen, waar tot nog toe de kleine 
Vlaamse man geplet werd onder de 
druk van de Brusselse sociaal-ekono
mische verf ransingsmachine. 

De strijd rond Leuven zal ook het 
begin zijn van de strijd voor de demo
kratisering te Brussel zelf. 

Daarom moet deze strijd gewonnen 
worden. Liefst zo vlug mogelijk. Dat 
kan, wanneer er eendracht is in de 
strijdbaarheid. 

Wun Jorissen. 
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WIJ 

BEVOEGDHEID 

Volksvertegenwoordiger Cop-
pieters vroeg de minister van 
de Middenstand of een sekreta-
ris van een Gewestelijk Komi-
tee voor Beroepsopleiding in 
Ambachten en Neringen het 
recht heeft, zich binnen het do
mein van zijn gewestelijk ko-
mitee tot 'n patroon te richten 
met de vraag waarom hij een 
leerkontrakt heeft afgesloten 
bij een bepaald leersekreta-
riaat en niet bij een ander leer-
sekretariaat. 

De minister antwoordde dat 
het ambtsgebied van elk leer-
sekretariaat dat van het gewes
telijk comité niet mag te bui
ten gaan. Hieruit volgt dat de 
patroon en de leerling volledig 
vrij zijn om bij het sluiten van 
een leerkontrakt, eender welk 
leersekretariaat uit het ambts
gebied van het gewestelijk ko-
mitee voor beroepsopleiding en 
-volmaking als tussenpersoon 
te kiezen. 

SIERKUNSTEN 
Wim Jorissen maakte er de 

minister van Nederlandse kui
tuur opmerkzaam op dat in de 
Nationale Hogere School voor 
Bouwkunst en Sierkunst te 
Terkameren talrijke neder-
landstalige leerlingen stude
ren; er is echter geen Neder
landse afdeling. Alleen wordt 
aan de hogergenoemde leerlin
gen toegelaten de examens in 
het Nederlands af te leggen. 
Onze senator polste of het niet 
nuttig zou zijn dat de school 

een Nederlandse afdeling zou 
krijgen met een eigen bestuur. 

De minister antwoordde dat 
er in de school slechts dertien 
Nederlandstalige studenten 
zijn die allemaal perfekt het 
Frans spreken en begrijpen. 
Vermits er te Antwerpen twee 
gelijkaardige instellingen met 
grote faam bestaan, acht hij 
het niet nuttig de Brusselse 
school een Nederlandse afde
ling te geven. De Vlamingen 
zijn dus weer eens het slacht
offer van hun perfekte twee
taligheid ! 

RIJKSWACHT

OPTREDEN 

In een parlementaire vraag 
maakte dr Ballet zijn beklag 
over het herhaaldelijk brutaal 
optreden van de rijkswacht — 
althans van bepaalde elemen
ten — bij gelegenheid van be
togingen. Dit optreden is zelfs 
zodanig onbeheerst en uitda
gend dat de Liga voor de Rech
ten van de mens zich genoopt 
zag daartegen openlijk te pro
testeren bij de provinciegoe-
vemeurs. De rijkswachters — 
aldus onze senator — kunnen 
hun agressiviteit ongehinderd 
afreageren omdat zij anoniem 
zijn. De slechte elementen 
brengen aldus mede de korrek-
te leden van de rijkswacht in 
opspraak. Dr Ballet meende 
terzake dat het geraadzaam 
zou zijn de manschappen een 
persoonlijk kenteken of nvim-
mer te laten dragen zoals dit 
bij de meeste stedelijke poli
tiekorpsen in voege is. Beter 

...« beschermd door hun anoHLiitudU »... 

nog achtte hij het, de naam 
van de rijkswachter op een 
witte strook te laten aanbren
gen boven de rechterborstzak, 
zoals dit bij het Amerikaans 
leger gebruikelijk is. 

De minister antwoordde 
zeer ontwijkend dat hij niet 
van mening is dat er een nood
zakelijkheid bestaat de leden 
van de rijkswacht, «deelne
mend aan het herstel der open
bare orde », een identifikatie-
teken te laten dragen. En hij 
voegt er aan toe : « Een maat

regel door de rijkswachtge
meenschap beschouwd als 
krenkend en vernederend zou 
beslist zijn rechtvaardiging 
niet vinden in enkele afzonder
lijke gevallen van buitensporig
heden, indien ze zich werke
lijk voordeden ». 

Dat laatste is werkelijk het 
toppunt. De minister weet (of 
doet ten minste alsof) dus 
niet dat er zich onder de leden 
van het rijkswachtkorps ele
menten bevinden die er een bij
na beestachtig genoegen in 

vinden er op de meest brutale 
wijze op los te kunnen knok
ken, dat zij er zelfs vaak zélf 
aanleiding voor zoeken en uit
dagen. Of ligt dit in de lijn 
van de regering-met-de-nieuwe
stijl, namelijk de Vlaamse be
togingen steeds te doen uitlo
pen in vechtpartijen met de 
orde-handhavers om aldus 
het stelselmatig verbieden er
van te kunnen verantwoorden 
en om te kunnen zeggen dat 
de Vlamingen de rustverstoor-
ders in het land zijn ? 

DIALOOG 
OF 

DOVEMANSGESPREK ? 
Het toverwoord van de huidige tijd! Het is inderdaad thans zo gesteld, dat men 
alleman en eenieder uitnodigt tot een dialoog. Wie geen dialoog houdt, of op het 
oog heeft, leeft in het ijle, kan niet mee, wordt voorbij- en ingelopen. Er blijkt 
geen andere uitkomst te zijn uk de prangende pioblemen die boven ons nationaal 
en internationaal hoofd hangen, dan de dialoog. 
Dialoog tussen oost en west, tussen zuid en noord, tussen Amerika en Rusland, 
tussen China en Rusland, tussen België en Kongo. Dialoog tussen de kristenen 
van Roomse en die van protestantse obediéntie, tussen priesters en leken, tussen 
de bisschoppen en hun verbolgen kudde. Dialoog tusseri de frans- en de neder-
landssprekenden van ons land, tussen de Vlamingen en de Walen, tussen links 
en rechts, tussen Brussel en de provincie. 

Men wordt overal naar het Kaudijnse 
juk van de dialoog gedreven met een 
por in de rug, niet meer achteruit, 
slechts vooruit, met twee gaan praten. 
De ronde tafel van vorig jaar is voorbij 
gestreefd; dit jaar moet het met de dia
loog, aanstaande jaar zal het met de do
sering van de dialoogfrekwentie zijn. Zo 
heeft elk politiek jaargetijde zijn stok-
kepaardje. 

De Belgen laboreren met de Waals-
\laamse dialoog. Niet aan te ontkomen. 
Die dialoog heeft veel aspekten, veel on-
deiwerpen, doch telkens slechts twee 
deelnemers : één die Frans spreekt om
dat hij alleen Frans kent, en één die 
Nederlands spreekt, doch omdat de te
genligger hem niet kan begrijpen, ge
dwongen is ook Frans te praten. Zoals 
de pauselijke nuntius dat moet doen, als 
hij met Vlaamse studenten wil dialoge
ren. 

Zijn er veel schijnonderwerpen waar
over de dialoog loopt, dan is er toch 
maar één hoofdpunt, één gTondpro-
bleem, één grondrecht, één grondonder-
werp in tel : Vlaams recht tegen Waals-
Brussels lecht. 

Sind» de Volksunie de wind in de zei-
k n kreeg, is de Belgische dialoogwil ver

sterkt. Zonder het Vlaamse radikalisme 
zou geen mens er aan gedacht hebben, 
een ernstige dialoog te voeren over de 
telkens weerkerende verkeersopstopping 
die onze vaderlandse politiek teistert. 
Het is de laatste redplank, waar de op 
drift geraakte unicistische staatsidee zich 
aan vastklampt, met de stille verwach 
ting iets te redden uit de boedelvereffe
ning waar men op zekere dag toe ko
men zal. Voor haar wordt het onafwend
baar een dialoog van de wanhoop. 

Doch zover is men nog niet! Hebben 
de Vlamingen het politieke recht op 
hun hand, de politieke macht blijft uit. 
En daar komt het op aan. We krijgen 
wel recht tot dialoog, maar de macht 
om de besluiten op te maken, en het 
recht om die in wetten om te zetten 
worden ons onthouden. Alle dialogen 
lopen voor ons op een sisser uit. 

In de instellingen en de politieke li
chamen zal men na de vakantie een dia
loog pogen op gang te brengen Geleerd 
door de ervaring, zullen de Vlamingen 
zich evenwel geen zand in de ogen la
ten strooien. 

Een voorbeeld ! De slag voor Leuven-
Vlaams is nog niet gewonnen en men 
pingelt reeds af; zekere bladen — « De 

Standaard » c m . — en hoge heren vin
den dat men toch kan te ver gaan. 
Daarover kan bij ons geen spraak zijn. 
Zo de slogan « Walen buiten » te hard 
voorkomt, ons goed : we zullen hem op
doeken omwille van de Vander Poorten-
se stijl, maar onze eis is en blijft : te 
Leuven niets anders dan Nederlands
talig onderwijs. De wet-in-de-kiem Ver
roken is ook onze wet. Zo luidt het te-
ma waar de Volksunie mee naar de dia
loog gaat; we zullen zachtaardig zijn 
met ons woord, maar slagvaardig met 
onze argumenten. 

Dialoog over Waver of naar het hart 
van Wallonië ! Men laat reeds horen dat 
een dialoog daarover niet mogelijk is, 
dat de zaken te ver gevorderd zijn om 
er op terug te keren. Dat is de dialoog 
weigeren. In de politiek is alles moge
lijk, en Leuven-Vlaams is geen kriste-
lijke, geen teologische, geen morele, 
geen pastorale maar een politieke aan
gelegenheid; 't is al te evident. 

Waarom zou een dialoog over Leu-
ven-naar-het-hart-van-Wallonië onmoge
lijk zijn ? Als de reaktie hard aankomt, 
zoals in de meimaand 1966, zal er wel 
een dialoog zijn. Komt er zelfs een Leu
ven-Vlaams zonder dialoog, en een kato-
lieke universiteit in het hart van Wal
lonië, zonder een tweede dialoog. De 
inrichtende macht van Leuven heeft, 
sinds 1906, niets anders gedaan ondanks 
alle dialoogweigeringen dan kapitule-
ren voor de Vlaamse opinie als die maar 
krachtig en eensgezind genoeg van zirh 
afbijt. 

De Volksunie wil wel aan een dia
loog deelnemen, maar niet om zich met 
gestreken wapens en op voorhand, 
ki-ijgsge\angen te melden. We komen 
naar de dialoogtafel met geheel onze 
macht en wachten af wat de tegenpartij 
daartegenover zal leggen. Wat zwaarst 
is, moet dooiwegen : het Vlaanderen 
eerst, of een drie-nationale-partijen-
komprorais, dat zo onleefbaar en dood
geboren zal zijn als de kommissie voor 
de verbetering van de betrekkingen tus
sen de twee volksgemeensi happen. 

In het hondeidzesendertigste jaar van 
de Belgische onafhankelijkheid heeft 
men er de dialoog op uitgevonden om 
de vaderlandse politiek op een nieuw en 
verjongd spoor te leiden. De wissel is 
o\ergehaaId, de trein komt aangereden. 
Het ligt in de bedoeling ook dit ma

neuver te gebruiken en de Vlamingen 
onder tafel te praten. 

Het is evenwel een verblijdend \ er-
schijnsel, na te gaan hoe de Vlaamse 
opinie het dialoogspelletje doorziet en 
maatregelen neemt ten einde er niet 
langer meer in te lopen. De manier 
waarop ze gereageerd heeft op de bis
schoppelijke aanschrijving van 13 mei 
1966 over de Leuvense universiteit, is 
een aardverschuiving geweest in de 
sterkteverhouding tussen de politieke 
opportuniteit en de machtswellust van 
de kerkelijke overheid in louter politie
ke aangelegenheden'. Een katoliek kan 
maar betreuren, dat de kans op dialoog 
met het geestelijke gezag in andere aan
gelegenheden een knauw heeft gekre
gen. 

Het politieke debat dat voor de boeg 
ligt, zal spannend worden, wellicht hard 
en genadeloos. Het moet radikaal van 
opzet zijn. Laat het met wel overivogen 
doch zinvolle woorden, die duidelijke be
grippen en harde waarheden weergeven, 
gevoerd worden. Voor een akademische 
dialoog in advokatenstijl k la Vander 
Poorten, of voor de tribune, js er geen 
tijd Men moet dadelijk gewaar worden 
dat zij hun dialoog niet uitgevonden 
hebben om de Vlamingen magische lan
taarnplaatjes voor de ogen te draaien. 

In de openbare opinie zal zich vooral 
de dialoog afspelen; in het parlement en 
in het paraparlement slechts in die ma
te, als de Vlaamse openbare opinie zal 
doorwegen op de balans 

We hebben een gewettigde hoop, xvan-
neer wij op de IJzerbedevaart terugblik
ken en op de weerslag die zij, in alle 
stilte, in het land heeft gehad. Men evo
lueert naar radikalisme en extremisme 
in de Vlaamse opvattingen, eet ^te-mi
nister Van den Boeynanis len spijt Des 
te beter! Zo alleen winnen wij iets: de 
rest is lomp aangelegd bedrog De dia
loog is het zeker, wanneer wij met le
dige handen, d.i. zonder de steun uit 
het achterland, aan de tafel gaan zitten 
om te praten. 

Dat niet, want hel zou een Vlaamse 
nederlaag te meer zijn. De dialoog te 
Herloginnedal, die we verloren hebben 
omdat de Vlaamse dialoogmannen, met 
de dood in het hart (!), door de knieën 
gingen, weze een les ! 

L. Elaut. 
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de ^^ereld 
teammate de politieke en internationale situatie van Vietnam ingewihkeldei iveid, 
gingen de opimes over de optosiing van het pwbleem zich in twee richtingen toe
spitsen. Op dit ogenblik snijdt de oversimplifikatie 7iaar twee kanten en men 
mag wel zeggen — zmider die begrippen weer eens geweld aan te doen — dat 
deze twee opvattingen konesponderen met, aan de ene kant, een extreem rechtse 
rhhling en aan de andere kant een militante en nogal emotionele linkse richting 
Dit wil zeegen : « Pas op voor Peking, roei het kwaad met de wortel uit; dus val 
meteen maar China aan en schakel de draak uit voor hi] te machtig woidt en voor 
hij de tijd hijgt om uit te voeren hetgeen hij nu slechts in pyopagandapamfletten 
kan uitschreemcen ». En daartegenover : « Yankee go home, zodanig dat alle Viet-
vamezen zich kunnen veiemgen lond de Vietcong, hetgeen de beste oplossing is 
voor Vietnam ». 

munistische Vietnamees, Diera, ter hu lp . 
Zij gaven hem wapens en militaire as
sistentie en dat is de oorzaak geweest 
waarom de Viettong vanuit haar ma-
quis-stellingen steeds maar gewelddadi
ger en subveisiever tewerk ging. 

Nu, op de hoogte van het internatio
nale Vietnam-konflikt, neemt men in
ternationaal nog altijd de nationalisti
sche rebellen, die ondertussen de ge
daante van « kommunistische » rebellen 
hebben aangenomen, niet ernstig als ge-
spiekspariner. 

H o Sji Minh heeft dit altijd als eis 
gesteld. En men kan met de beste wil 
van de wereld niet waar maken, dat alle 
politieke strekkingen op dit ogenblik in 
Zuid-Vietnam (zie de jongste « \eikie-
zingen » van twee geleden) in de zoge
zegde demokiatie aan bod komen, wan-

H u n nationalistische zaak is overspoeld 
geworden door de machtstegenstelhng 
van de kommunistische politieke belan
gen en de Amerikaanse belangen. De 
kloof die in het kommunistische k a m p 
steeds groter en groter is geworden se
dertdien, heeft hen daarenboven nog 
sterker in de greep gebracht van de 
machtstegenstellingen De Chinezen on
derscheppen nu iedere poging van Rus
land om een politieke oplossing te be
komen van het Vietnam-konflikt. 

Temidden van de algemene interna
tionalisering van de Vietnamproblema-
tiek, vergeet men allicht in acht te ne-i 
men dat het Zuidvietnamese Bevrij
dingsfront niet noodzakelijk dezelfde 
lijn moet volgen (en zou blijven volgen) 
in geval van een hereniging of neutrali
sering, omdat het autonome aspiraties 

TNA 
HET KOP 

LEMENT 

L18TISCHE 
REBELLEN 

Dergelijke siraplifikatie helpt het 
Vietnam-piobleem spijtig genoeg geen 
steek vooiuit. Een bijzonder belangrijk 
feit wordt hierbij uit het oog verloren. 
Namelijk dat de Zuid-Vietnamezen een 
trots, gesofistikeerd en politiek flexibel 
volk zijn. Het wordt hen dikwijls ver
weten dat zij onbetrouwbaar zijn, om
d a t zij de indruk geven de ene keer an-
ti-kommunistisch te zijn, de andere keer 
pro-kommunistisch of ronduit kommu-
nistisch. He t wordt hen ook verweten 
da t zij er bereid toe zouden zijn, met 
een politiek kompiomis uit de bus te ko
men om een einde te stellen aan de oor
log die de niet Vietnamezen uitsluitend 
voorgeschoteld wordt als een Ameri
kaanse of een Chinese oorlog, doch die 
in feite eigenlijk een burgeroorlog is 
tussen de Vietnamezen zelf. 

Deze tesis, dat de Vietnamese oorlog 
een burgeroorlog is die overwoekerd is 
geworden door de internationale poli
tieke tegenstelling tussen kommunisten 
en niet-kommunisten, wordt bijna sys
tematisch uit het oog verloren. Bij al 
d e hoge idealen die nodig zijn om de 
internationale oorlogsopstapeling te 
verantwoorden, klinkt het een beetje 
gemeen om te beweren dat het maar 
da t /OU zijn. 

Het klinkt zelfs nog onprettiger te 
beweren dat de ooi log meer bepaald 
nog een burgeroorlog is tussen de Zuid-
Vietnamezen, en niet zozeer tussen de 
Zuid-Vietnamezen en de Noord-Vietna-
mezen, hetgeen nog lichtelijk aanvaard
baar zou zijn. 

Het klinkt zelfs nog onprettiger, te 
gend indien het maai dat zou zijn : een 
burgerooilog tussen de Zuid-Vietname
zen, die door de omstandigheden van 
d e internationale politieke blokvorming 
tot een internationale oorlog is uitge
groeid. 

En toch is het zo ! De Vietnamese 
oorlog is een burgeroorlog die zijn oor

sprong vindt in het Zuiden, die door de 
Zuid-Vietnamezen gevoerd werd en nog 
altijd wordt, maar ook hoofdzakelijk 
door de Zuid-Vietnamezen uitgeboet 
wordt. De deelname van de Noord-
Vietnamezen aan dit burger-konflikt is 
onrechtstreeks gebeurd — omdat zij on
middellijke deelgenoten zijn — maar zij 
is ook steeds gegroeid totdat de schijn 
gevestigd was dat Noord-Vietnam de 
oorzaak — dit wil zeggen in oorlogster
men de « agressor » — was van de in
ternationale oorlog. 

Men kan nagaan vanaf de ontwikke
ling van de Vietnamese tragedie uit de 
Frans-Indonesische oorlog tot en met de 
internationalisering van het konflikt, 
dat het de inneilijke politieke tegen
stellingen van het Zuid Vietnamese volk 
zijn die het Vietnamese probleem bepa
len. 

He t wordt nog duidelijker wanneer 
men in acht neemt dat het Vietnamese 
konflikt in feite voortkomt uit een de-
kolonizeringsbeweging, die door Vietna 
mese nationalisten werd gevoeld tegen 
de Franse heerschappij. Ho Sji Minh 
komt uit dit kamp voort. En het is pas 
toen de kommunisten in China de over
macht hadden behaald, dat de nationa
listen met behulp van de kommunisten 
verder die dekolonizeringsstrijd gingen 
voeren. Voor de Fransen was het op dat 
moment een gelukkig evenement, dat zij 
hun koloniale terugtocht konden om
zetten in een ideologische krui'-tocht... 
tegen de kommunisten. . 

Bij de akkoorden van Geneve die op 
de nederlaag van de Fransen volgden, 
waren het Amerikanen die de kruistocht-
taak overnamen. 

Zij ondertekenden de akkoorden van 
Geneve niet, maar de Amerikaanse ver-
tegenwoorder beloofde die akkoorden 
niet te schenden. Toch sprongen op dat 
ogenblik de Amerikanen de anti-kom-

neer men de — laten wij maar zeggen 
(( kommunistische » — nationalisten niet 
aan bod laat komen. Wan t die spelen 
nu hoegenaamd niet mee. Zij zijn nu 
de vijand I 

Het IS begrijpelijk dat de nationalis
ten en de kommunisten subversieve ele
menten waren voor de akkoorden van 
Vietnam. Op de rondetafelkonferentie 
van Geneve in 1954 werden zij ten 
noorden van de zeventiende parallel te
ruggewezen, hetgeen het onderscheid 
vestigde tussen Noord- en Zuid-Viet
nam. Maar diezelfde kommunistische 
nationalisten van Zuid-Vietnam waren 
na de akkoorden van Geneve opnieuw 
verplicht zich terug te trekken in de on
dergrondse subversie. 

Doch tot op vandaag eisen zij, via 
het Zuidvietnamees Bevrijdingsfront, 
hun rechten op. Het is begrijpelijk dat 
de Noord-Vietnamezen zich sedert de 
akkoorden van Geneve — die in feite 
door de Amerikanen doorbroken wer
den — de bekochte partii voelen en ook 
de eisende partij bijgevolg. 

heeft ook ten opzichte van Hanoi . 
Men vergeet allicht ook dat Noord-

Vietnam andere ambities heeft dan Pe
king. 

Nu eisen zowel China als Noord-Viet
nam dat de Amerikanen eerst uit Zuid-
Vietnam moeten wegtrekken vooraleer 
tot besprekingen kan worden overge
gaan. Is dit omdat tot nu toe de .'Ameri
kanen nog niet duidelijk hebben ge
maakt dat de verschillende revolutio
naire krachten in het Nationaal Bevrij
dingsfront in geval van neutralisering 
in het op te zetten wettelijk kader geïn
tegreerd zouden worden ? 

Wanneer men nu zelfs belet, de Boed-
disten aan het woord te laten komen m 
de mate waarop zij gezien hun sociale 
en religieuze plaats recht hebben, welke 
waarborgen mogen de nationalisten van 
het Bevrijdingsfront dan verwachten m 
het geval van een neut ra l izer ing ' / i j 
verkiezen voorlopig het bloedige ma-
quis, zolang dat niet klaar is 1 

Erik Van Zandweghe. 

deze week in de wereld 
Eihard bezoekt met een uitgebreid gevolg Washington, waar hem hoge fi
nanciële eisen onder de vorm van legeraankopen gesteld worden. 

De Paus stuwt een bijzondere vredesmissie, onder leiding van een aarts
bisschop naar Vietnam. 

Inmiddels gaat in Vietnam de strijd met ononderbroken heftigheid verder; 
op diplomatiek vlak bevindt men zich eens te meer in het stadium van een 
(eindelijk dan toch iets hoopgevender) inventaris. 

Zoveelste opstand van Tsjombe-gezinde troepen te Kimngam, terwijl Mo-
boetoe en de gewezen Katangese leider mekaar het ronselen van huurlingen 
onder de neus wrijven. Diplomatieke spanning tussen Kongo en Portugal. 

Het proces Ben Barka gaat te Parijs zijn (kronkelige) gang. 

In China duurt de agitatie van de Rode Wachten voort, terwijl steeds weer 
berichten over het verzet van de bevolking opduiken. 
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V A L S E LENIN ? 

Als we mogen geloven wat 
Boedoe Svanidze vertel t in zijn 
in Duitsland verschenen boek 
« De onbekende Stalin », dan 
ru s t er een valse Lenin in he t 
mauzoleum aan de Kremlin-
m u u r te Moskou. Boedoe Sva
nidze noemt zich een neef en 
gewezen medewerker van Sta-
Mn. Hij he r inner t in zijn boek 
aan he t algemeen bekend feit 
da t het gebalsemd lijk van Le
nin in 1941, bij de opmars j de r 
Duitse t roepen naa r Moskou, 
overgebracht werd naa r Ka
zan. Daarbij vertelt hij dat, on
danks alle goede zorgen, d e 
reis naa r Kazan de rode reli
kwie fataal geworden zou zijn. 
Stalin gaf Beria, hoofd van de 
geheime politie, opdrach t o m 
m e t de beste kuns tenaars ui t 
de Sovjet-Unie een werkgroep 
te vormen en er voor te zorgen 
da t een volmaakte reproduk-
tie van het stoffelijk overschot 
van de vader der revolutie 
werd vervaardigd. Het l ichaam 
van Lenin werd, s teeds volgens 
Svanidze, verbrand; de asse 
zou in de Wolga zijn gegooid. 

Stalin uit he t mauzoleum 
verbannen, Lenins asse in de 
Wolga gegooid : sic t ransi t . . . 

|i*«»"" 

Niets stemt ons zo blij dan het zicht van een groep soldaten die toevallig niet bezig zijn met de 
een of andere oorlog te voeren en die zich dus wijden kunnen aan andere — vaak zeer poëtische 
— bezigheden. Zo deze Oostenrijkse jongens die , ten behoeve van het natuurkundig miizeum van 

Salzburg, vanop 3.000 m hoogte een reu zekanjer van een bergkristal aanslepen. 

OE THANT 
De 57-jarige Tliant geeft er de brui aan. 

Hij heeft zijn voornemen te hennen gege
ven, geen nieuwe ambislermijn als sekreia-
ris-generaal van de Verenigde Naties te zul
len aanvaarden. Op zichzelf is dat een merk-
zraardige beslissing, die wel niet lichtzinnig 
zal genomen zijn. Wie verzaakt immers om 
een gril aan een der incest geziene en best 
betaalde ^belastingvrij jaarinkomen onge
veer drie miljoen Bfr) ambten ter wei-eïd, 
a fortiori waniieer zijn opvolging bijna on
oplosbare probemen schept ? 

De dreigende ontslagname van O e Thant 
is de dramatische bevestiging van het feit 
dat het hem niet getukt is, gedurende de 
vijf jaar van zijn ambt de teloorgang van 
de Verenigde Naties tegen te houden. De 
« voorname geleerde heer > (zo luidt de 
vrije vertaling van de eretitel Oe) gaat heen 
omdat hij van mening is, gefaald te hebben 
en omdat hij overtuigd is van de machte
loosheid van de door hem geleide jfcreld-
organisatie. 

Oe Thant werd sekretarisgeneraal van 
de UNO in uiterst moeilijke omsiandig-
lieden. Zijn voorganger, de Zweed Dag 
liammarskjoeld, had zich vaslgewerkt in 
een hopeloze Kongolese knoeiboel; hij ver
ongelukte in zeer geJieimzinnige omstan-
diglieden tijdens een luchtreis boven Ka-
tanga. Op 3 november koos de UNO een-
stemmtg de Birmaanse UNO-afgevaardigdg^ 
Sithoe' Oe Thant tot Hammarskjocld's op
volger. Deze eenstemmigheid rond zijn 
persoon dankte Thant niet alleen aan zijn 
persoonlijkheid, doch ook en vooral aan 
het feit dat hij als Aziaat aanvaardbaar 
xvas in een organisatie xvaar de kleurvolke-
ren steeds een belangrijker rol xcaren gaan 
spelen. 

Het jaar daarop liep de normale ambts
termijn, die door Hammarskjoeld ivas in-
gezel, ten einde. Uit het oostelijk blok 
kwam de eis dat de leiding van de UNO 
xioortaan zou waargenomen worden door 
een driemanschap, de zogenaamde troika 
die door iiaar samenstelling (een vertegen
woordiger van het oosters en een van het 
westers blok plus een neutrale) de politieke 
verscheurdheid van de wereld op het hoog
ste vlak van de wereldorganisatie als het 
xrare zou institutionalizeren. Gedurende de 
maanden dat hij de Verenigde Naties had 
geleid, had Oe Thant echter reeds zoveel 
aan politiek geivicht gexvonnen dat einde
lijk, na moeizame palabers, de Sovjet-Unie 
toestemde in zijn herkiezing. 

Oe Thant heeft in al die jaren van het 
ambt zemaakt, wat er van te maken was. 

Op het persoonlijke vlak was dat zeer 

behoorlijk. De zoon van een welstellende 
rijslmolenaar, die achtereenvolgens ieraar, 
bestrijder van de Britse en de Japanse be
zetters en UNO-diplomaat was geweest, 
geldt als een bezadigd en verstandig man, 
wiens opvattingen wortelen in zijn boed-
dislische geloofsovertidging en een gedegen 
Angelsaksische opvoeding. Hij schuwde 
geen moeite in dienst van- de vrede. Zo be
gaf hij zich ten tijde van de Kuba-krizis 
naar liet hart vari de onrusthaard — Ha
vanna — om er in tête a tête Fidel Castro 
aan te zetten lol redelijkheid. Hij reisde 
langs de hoofdsteden van alle groten der 
aarde; een der hoogtepunten uit zijn ambts
periode was ongetwijfeld het bezoek dat de 
Paus te New-York aan de algemene UNO-
vergadering bracht. 

Op het politieke vlak bleken de inspan
ning en de toewijding echter slechts boter 
aan de galg; maar de schuld daarvoor lag 
wel allerminst bij de sekretaris-generaal. De 
wereldorganisatie bevindt zich sinds jaren 
op de rand van de finaiiciële afgrond (de 
Russen kwijten zich zeer slecht van hun 
verplichtingen; na de Kongo-ajfaire wei
gerde de Gaulle, Frankrijks bijdrage aan 
« Ie machin » te vereffenen). In belang
rijke konflikten bleek de UNO totaal 
machteloos. De invasie van afgevaardigden 
uit tientallen mini-staaljes in de onderont
wikkelde gebieden verhoogde wel het aan
tal leden, niet echter hel gezag der organi
satie. 

Oe Thant heeft het nieuxcs van zijn aan
staand ontslag laten samenvallen met zijn 
jaarverslag. Dat is een zeer pessimistisch 
dokument geworden, xvaarin de sekretaris-
generaal onverholen het egoïsme en de im
moraliteit in de wereldpolitiek aanklaagt. 
De grote landen geloven nog steeds alleen 
in de macht van de sterkste. De ontxoikkel-
de landen baden in een weelde, die de 
haat van de andereri ofnuekt. De onderont
wikkelde tanden kultix/eren die haat, liever 
dan te werken en zichzelf te helpen. 

Over deze boodschap van Oe Tharit 
hangt vooral de sombere slagschaduw van 
het Vietnamees konflikt, dat de man uit 
Zuidoost Azië vanzelfsprekend zeer naar het 
hart gaat. Het jaarverslag en de aankon
diging van het ontslag zullen gedeeltelijk 
xvel stammen uit Oe Thant's bedoeling om 
een schokeffekt texveeg te brengen. Maar 
wie kan beweren dat de kleine kettingro
ker, die vijf jaar lang in het glazen huis 
aan de Nexu-Yorkse waterkant regeerde, 
sterk oxferdrijft ? 

A.N. Tovano. 

O D E R - N E I S S E - G R E N S 

Een meerderheid van West
duitsers is nog steeds van me
ning dat de Oder-Neissegrens 
niet als definitief mag be
schouwd worden. Op de hen 
door een Frankfur ter inst i tuut 
voor opiniepeiling gestelde 
vraag verklaarde 55 % der on
dervraagden zich akkoord met 
de Westdui tse regeringspolitiek 
inzake niet-erkenning van de 
DDR en van de huidige Duits-
Poolse grens. Tien % had geen 
mening; 35 % bleek ervan over
tuigd te zijn dat een Duitse 

hereniging slechts mogelijk zal 
worden na erkenning van h e t 
Oostduits regime en aanvaar
ding van het gebiedsverlies i a 
het Oosten. 

U N O - O P V O L G I N G 

Voor de eventuele opvolging 
van Oe Thant als sekretar is-
generaal der Verenigde Naties 
worden in UNO-kringen d e 
kandida turen vooropgezet van 
drie Europeanen, 6 Zuid-Ame
r ikanen, drie Afrikanen en een 
Aziaat. Zonder al te veel over
tuiging overigens ! 

De Europeanen : de voorma
lige Oostenri jkse minis ter van 
Buitenlandse Zaken Bruno 
Kreisky, de Finse prezident 
Oerho Kekkonen en de Je ider 
der Finse UNO-afvaardiging 
Max Jakobsoti , 

De Zuid-Amerikanen r de ge^ 
wezen Mexikaanse prezident 
Adolfo Lopéz Mateos, de Me
xikaanse rechter bij het Inter
nationaal Gerechtshof te Den 
Haag Luis Padilla Nervo, de 
Mexikaanse UNO-afgevaardig-
de Francisco Cuevas Cancino, 
de gewezen Mexikaanse leider 
voor politieke aangelegenheden 
in het UNO-sekretariaat Alfon-
se Garcia Robles, de Argentijn
se algemene sekretar is van de 
Handels- en Ontwikkelingskon-
ferentie der UNO Raul Pre-
bisch, de Colombiaanse ex-pre-
zident Leras Camargo. 

De Afrikanen : Tunezië's vi-
ce-prezident Mongi Slim, de 
Ghanese UNO-waarnemer in 
Kongo anno 1961-1963 Rober t 
Gardiner, de Nigeriaanse UNO-
afgevaardigde Simeon Olaose-
bikan Adebo. 

De Aziaat : de Afgaan se 
UNO-vertegenwoordiger en 
huidige voorzitter der algeme
ne UNO-vergadering Abdoep-
r a h m a n Pashvvak. 

Peter Silbernagel heeft geluk gehad. De 26-jarige kwartiermees-
ter van de Westduitse marine is de enige overlevende van de 
ramp met de duikbiüt « Haai ». Het « Haat- «schandaal — want 
dal dreigt het te worden — ontbrak nog net, na de Starfighter' 
herrie, om het debat over de landsverdediging in de Bondsrepu

bliek op te vijzelen tot de allerlaatste toonhoogte. 



Ooit de naam Waaibeke gehoord ? Wi] hadden dat in elk geval niet vóór we er 
op zekere dag — na n tip gekregen te hebben van een toegewijde vriend — 
naartoe reden Het is ook zo'n klem dorpke vei scholen in het Denderland achter 
klnove. even opzt] de baan die vanuit de « stekjesstad » naar Edtngen loopt. Het 
heeft nauwelijks dnehondeid tnwoneis, het moet er goed zijn om leven want de 
natuur is er mooi, de lucht nog gezond en er zijn jaren dat de pastoor geen enkele 
lijkdienst moet lezen Vandaar misschien dat deze hoogst merkwaardige man zich 
in zekere mate aan opwindender en verheugender bezigheden kan wijden. 

En zo kan men het in deze landelij
ke en op het oog ^\ai simpele gemeente 
meemaken dat de « pastei » met een 
luipaard ot een panter m zijn auto 
rondtoert Nee, geen namaakdier zoals 
men die tegenwoordig veelvuldig op 
verkleinde schaal kan zien liggen knik-
keboUen ergens op de pakjesruimte bij 
de achten uit van een wagen. Wel 
een volwassen springlevend en uit de 
wildernis stammend eksemplaar van 
hogergenoemde diersoorten 1 

• RUK VAN LUBO 

Al van kilorneters in de omtrek kan 
men bordjes zien die de aandacht ves-

' tlgen op deze mei kwaardige dingen in 
Waarbeke « Rijk van Lobo » staat er
op geschreven onder de kennelijk uit 
hechthout gezaagde beeltenis van een 

1 «Igespikkelde » luipaard 
' Deze naam dan — die bij ons onmid

dellijk visioenen van Oosterse oorden 
deed oproepen — heett echter in min
dere mate te maken met de sprookjes 

• pi-t duizend en één nacht maar slaat 
op de meest originele dierentuin die 
•w\] ooit zagen een dieientum onderge
bracht in een op een Vlaams boerenerf 
lijkende pastorietuin, waai men nor-

' :jhaal slechts knoestige slechtdragende 
appel en perenbomen, palmgewassen 
en hoogstens een exotische vijgelaar of 

> zoethoutboom zou vermoeden. Hoe 
heel anders wordt het wanneer men 

I reeds van in de straat achter de kerk 
het brullen van een leeuw hoort aan-
zwellen, wanneei men m de veranda 
van de pastorie oog-in-oog komt te 
staan met een hall dozi)n makke pape
gaaien van de meest uiteenlopende 
soorten en wanneer men vanop de tuin-
trappen met enigzms ongelovige blik-

• ken staat te staren naar op degehike 
hondenrennen lijkende kooien die stel
len loerende roofdieren herbergen. Dan 

pas wordt men zich bewust dat men 
zich m het njk van Lobo bevindt het 
dierenrijk dat zo werd genoemd naar 
de eerste leeuw die zich in deze verza
meling bevond en die op zijn beurt ge
doopt werd naar een figuur uit 'n Dis 
neyfilm. 

Hoe komt een pastoor nu aan zo'n 
dierentuin, zal men zich afvragen « Ja, 
daar begint men niet plotseling mee 
dat is iets dat je ingeboren is » zegt ons 
de Waarbeekse dorpsherder die de wel 
toepasselijke naam De Wolf draagt 
Reeds van kleinsbeen maakte hij er 'n 
hobby van de vogelwereld te bestude 
ren en ook vogels te kweken De vol 
gende stap was een hond die meester 
lijk afgericht werd « en eens de mikro 
be vast, dan gaat men verder... ». Het 

PASTOOR EEK 

werden wasberen en Meksikaanse tij-
gerkatten. Hij vond ze bij dierenpar
ken en verkopers. Zo'n dieren, die 
voortkomen uit de kweek van tuinen 
in grote steden, kan men weleens ko
pen, tenminste als men enige moeite 
doet om er op tijd bij te zijn. De prij
zen zijn redelijk hoog : van 1.500 tot 
2.000 tr voor een wasbeer, 7.500 fr voor 
een luipaard, een leeuwenwelp valt 
nogal mee, die gaat van 8 tot 10.000 fr, 
maar een panter daarentegen schom
melt rond de dertigduizend. 

In ieder geval wist de Waarbeekse 
pastoor sistematisch zijn verzameling 
te verrijken en toen hij benoemd werd 
in zijn huidige parochie, had hij al een 
flink stel dieren, waaronder ook een 
leeuw, in zijn bagage zitten. 

• DIERENTUIN 

Hoe gaat dat als er een pastoor op 
het dorp komt met een leeuw als 
schoothond ? Van ver uit de omtrek 
komen er dan mensen kijken, vragen 
stellen, de werf platlopen en het wordt 
honderd maal een uitleg van jewelste. 
Dan maar een openbaar park ervan ge
maakt en zo komt het dat sinds enkele 
jaren de pastorietuin van Waarbeke 
omgevormd werd tot een dierentuin. 
En het merkwaardige is dat men hier 
de dieren niet afzonderlijk of soort bij 
soort ziet zitten, streng gescheiden 
door stevige afrasteringen of dikke mu
ren, maar dat zij integendeel samen
wonen en dan vaak nog wel in soorten 
die normaal vijandig tegenover elkaar 
zouden staan 1 Zo kan men in een kooi 
vooraan twee gibbon-apen zien slinge
ren en molenwieken in dezelfde ruim
te waarin ook het jachtluipaard «Muki» 
en de kortharige St Bernardushond 
« Loepa » zitten Alleszins een samen
wonen dat in geen enkel ander dieren
park te zien valt Misschien minder sen
sationeel maar alleszins een groot uni
cum is net samenwonen van een skunk 

en een konijn, wanneer men weet dat 
de skunk normaal konijnen verslindt. 
Anderzijds heeft Waarbeke twee jacht
luipaarden, een roofdier dat in Oost-
Afrika en dan vooral in Somaliland 
leeft, 120 km per uur kan « halen » en 
met onze huiselijke katten dit gemeen 
heeft dat het zijn nagels kan intrekken. 
Met die twee eksemplaren wordt ook 
een rekord geslagen want er is slechts 
een derde jachtluipaard in ons land, 
namelijk te Gent! Wanneer men dan 
goed beseft dat E.H. De Wolf erin ge
slaagd IS deze dieren zo af te richten 
dat hij ze rustig mee kan nemen in zijn 
wagen, dan begrijpt men meteen dat 
deze dierenvriend wel een heel speciale 
manier heeft om met « beesten » om te 
gaan. Trouwens beperkt hij zich niet 
alleen tot deze soort, maar kan men 
het zelfs meemaken dat er op zijn ach
terbank een panter of poema wordt 
meegevoerd ! De pastoor kan deze an
ders zo gevaarlijke dieren zelfs rustig 
in de armen nemen. Alleen de jaguar 
laat zich niet zo gemakkelijk paaien 
en dat bewijst weer de stelling van 
E.H. De Wolf, die zegt dat men de die
ren van kleinsbeen moet mak maken. 
Met de jaguar van het Waarbeekse die
renpark is het niet gegaan zoals met de 
meeste andere dieren die piepjong toe
kwamen : hij werd als opgroeiend dier 
aangekocht. Opmerkelijk aan deze ja
guar is wel dat hij volledig lam was in
gevolge rachitisme toen de pastoor 
hem in handen kreeg en dat zijn ver
zorger er in slaagde — ondanks het feit 
dat kenners hem hadden opgegeven — 
het dier door een speciale kuur met 
vitaminen en calcium weer helemaal in 
de plooi te krijgen En wanneer men 
deze jaguar met zijn prachtige pels 
thans voor ogen krijgt, kan men hele
maal niet meer merken dat hij ooit zo 
kreupel was dat hij nog nauwelijks uit 
de ogen kon zien ! 

• VOEDSEL 

De Gibbon-apen, oorspronkelijk uit 
Malakka en Birma, zijn de vrolijke 
akrobaten van deze dierentuin. Zij lo
pen rechtop en hebben geen staart Het 
zijn zeer kostbare dieren die op een 
zeer streng regime staan . bananen, 
chokolade, appelen, salade, eieren en 
vitaminen. Dit is ook nodig, want in de 
meeste dierenparken is er een grote 
sterfte onder deze soort door een on
aangepast voedsel of door het eten van 
hetgeen de bezoekers voorwerpen. De 
wasberen zijn minder teer, zij worden 
zo mak als honden en eten alles. Hun 
naam danken zij aan het feit dat zij 
hun voedsel wassen. In het land van 
oorsprong (Amerika) doen zij dat bij 
de riviertjes waarin zij met hun staart 
op krabben vissen. Een andere merk
waardige soort bewoners van de Waar
beekse dierentuin zijn de vossen en de 
skunks. De Europese vos wordt even 
tam als een huisdier; de woestijnvos-
sen die zeer zeldzaam zijn en ten ge
tale van twee in een speciale ruimte 
achter glas in de verbruikszaal van het 
« Rijk van Lobo » te zien zijn, vergen 
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in Vlaanderen 
meer verzorging. Zij eten muizen, mus
sen, druiven, gekookte rijst enz . De 
skunks of stinkdieren hebben ook hun 
eigenaardigheid : net zoals de vossen 
in het wild, kunnen zij door een be
paalde klier een slechti lekend vocht 
verspreiden. Zij doen dit echter slechts 
zo zij zich tegen aanvallers moeten ver
dedigen en in de dierentuin bestaat er 
dan ook geen gevaar voor een derge
lijke verrassing die, moest het vocht 
toevallig een zondags pak treffen, het 
onmogelijk maakt het ooit te laten rei
nigen : men kan de besmeurde kleding
stukken slechts verbranden ! 

Zoals reeds het bovenstaande laat 
vermoeden, vormt het voedsel een 
groot probleem in een dergelijke die
rentuin. Niet alleen zijn er de dieren 
die aangepast voedsel verlangen, maar 
er zijn ook de grote roofdieren die 
enorme hoeveelheden vlees kunnen ver
orberen. Per week wordt er te Waar-

beke niet minder dan honderd kilo 
vlees verbruikt. De giootste veelvraat 
is daarbij de leeuw die in één maal
tijd gemakkelijk een kalf van 20 kilo 
kan verzetten : het dier wordt gewoon 
met huid en haar opgepeuzeld waarna 
de koning der dieren zich voor 'n dag 
of twee aan het verteren legt. Andere 
roofdieren houden het vaak bij kippen, 
waarvan er wekelijks wel een zestigtal 
verorberd worden. De bevoorrading 
komt uit een grote kwekerij waar men 
door sommige omstandigheden al 
eens wat overschot heeft. Het andere 
vlees wordt gehaald in de grote slach
terijen en dat vergt toch steeds een 
hele moeite om er aan te geraken en 
het te vervoeren. Daarom dan ook dat 
er meer en meer wordt overgeschakeld 
op een andere soort voeding, deze met 
hondenkorrels. 

Een acht dagen oude leeuwenwelp 
wordt — en dit is een eksperiment — 

gevoed met kunstmatige melk. Dat zal 
waarschijnlijk lukken en dan gaat men 
een tweede proef doen : deze leeuw 
grootbrengen met hondenkorrels, zoals 
te Waarbeke reeds wilde dieren waar
onder «ie wasbeer, de martershond, de 
skunk, de vos, enz .. uitsluitend met de
ze korrels worden gevoed. Dat de 
eerste « probaties » — zoals de pastoor 
het noemt — geslaagd zijn, moge men 
afleiden uit het feit dat de aldus groot
gebrachte wasberen zes jongen ter we
reld brachten en dat ook de marter-
honden gezonde kleinen — ten getale 
van negen — het levenslicht lieten zien. 
« In deze korrels zit alles in wat hon
den nodig hebben, dus moet het voor 
wilde dieren ook voldoende zijn » zo 
redeneert pastoor De Wolf. In elk ge
val, wanneer het eksperiment met de 
leeuw lukt, zal hij een nieuw rekord 
gebroken hebben, want in nagenoeg 
geen enkele dierentuin, tenzij mis
schien in enkele Amerikaanse, brengt 
men wilde dieren op deze wijze groot. 

De grootste moeilijkheid bestaat erin 
de dieren deze korrels te laten leren 
eten en daarna om de juiste dozis be
standdelen te weten die nodig is voor 
de goede gezondheid. 

Ook dit laatste schept wel eens pro
blemen, maar de veearts moet niet 
vaak met zijn spuitje naar Waarbeke 
komen, pastoor De Wolf kent zijn re
medies en zo laat hij de zieke maag 
van zijn roofdieren soms genezen door 
het voederen van graszoden. 

• VLAAMSE KERMIS 

De kosten van voeding en onderhoud 
worden gedeeltelijk gedekt door de 
verkoop van kweekdieren als jonge 
wasberen, St Bernardushonden, Duitse 
doggen en marterhonden. Dat zou niet 
volstaan, maar de Waarbeekse pastoor 
is een aktief man die van organiseren 
weet Ieder jaar wordt in dit kleine 
dorpje een reusachtige Vlaamse ker
mis gehouden die bezoekers uit de zeer 
varre omgeving aanlokt Dit jaar liep 
hun getal tot meer dan tienduizend op! 
Maar er wordt dan ook een prachtig 
programma opgevoerd waaronder het 
deelnemen van valschermspringers, 
hefschroefvliegtuigen, zweefvliegtui
gen (E.H. De Wolf is m luchtvaartkrin
gen goed aangeschreven, want hij is 
naast leraar ook nog aalmoezenier van 
de vliegerij) en miniatuurvliegklubs. 
Met de opbrengsten daarvan kon niet 
alleen de kerk zeer fraai gerestaureerd 
worden, klokken aangekocht en de 
aankoop van een beiaard m het voor
uitzicht gesteld, maar schoot er ook 
nog wat over om de rekeningen van de 
dierentuin te betalen en uitbreiding 

^mogelijk te maken. 
De toegang tot het « Rijk van Lobo » 

is gratis Vandaar dan ook dat |?ailiiks 
duizenden bezoekers naar Waarbeke 
afzakken Nokvolle autocars met ge
pensioneerden vooral die steeds weer 
voor een kosteloze publiciteit zorgen. 
Enige opbrengst wordt wel verkregen 
door het verbruik dat de bezoekers 
kunnen maken m de stemmig ingerich

te gelagzaal van de dierentuin, uitge
baat door het personeel dat bestaat uit 
een familie die tegelijkertijd ook het 
huishouden \an de pastoor verzorgt als 
het park onderhoudt. Dat onderhouden 
omvat vooral het reinigen van de kooi
en, ledere morgen worden deze met 
waterlansen schoongeveegd en ook hier 
heeft E.H. De Wolf weer een eigen me
tode : de dieren worden namelijk 's 
avonds gevoederd, zodat 's ochtends 
alle resten en vuil weggespoeld worden 
en de hokken voor de rest van de dag 
zuiver blijven, wat dan weer in tegen
stelling is met de vaak minder schone 
verblijven van dieren in andere parken. 

Spijtig dat een ander unicum uit de
ze zoo verdwenen is • een makke gier 
namelijk die gewoon in vrijheid leefde 
en vaak als een nauwelijks zichtbare 
stip boven het dorp cirkelde. Toen nu 
bij een feestelijke gelegenheid minia
tuurvliegtuigjes opgelaten werden, 
dacht de vogel met soortgenoten te 
doen te hebben en geraakte hij ver
dwaald in de streek van Ronse waar 
hij in een bos door jagers neergescho
ten werd. Bloedend keerde hij naar 
Waarbeke terug, streek neer en stierf 
in de armen van de pastoor, die om dit 
verlies zeer veel hartzeer heeft gehad. 

Het feit dat de dieren in dit park zo 
mak kunnen gemaakt worden, heeft 
reeds zeer veel onderzoekers naar hier 
gelokt en ook cirkusmencen die hun be
wondering voor de Waarbeekse pastoor 
komen uiten. Nochtans is de kennis 
van E.H. De Wolf slechts gegroeid door 
eigen ondervinding en eigen studie, 
maar zijn omgang met dieren is zo ver
trouwelijk dat hij beter dan de beste 
« temmer » vertoningen zou kunnen 
geven en dat doet hij in feite ook want 
wanneer hij een voordracht houdt — 
en hij wordt veelvuldig gevraagd — 
dan neemt hij zijn jachtluipaard mee 
en ligt het dier op het verhoog, zo
danig dat er rustig foto's kunnen ge
maakt worden en het dier van vlakbij 
kan bekeken worden. 

Een en ander heeft deze merkwaar
dige man ook opgedaan tijdens enkele 
uitgebreide studiereizen naar Afrika 
waar hij op foto- en filmsafari ging en 
er iiï slaagde een aantal beelden — 
onder meer een aanval van verschillen
de tijgers op een zebra-kudde en het 
"verscheuren van een pyjama-paardje 
— wist vast te leggen. 

Plannen voor de toekomst zijn er 
ook : de zoo van Waarbeke zal stelsel
matig uitgebreid worden; tegen vol
gend jaar komt er in de vijver van de 
pastonetuin een eiland dat bewoond 
zal worden door dieren met de meest 
tegenstrijdige karakters. Het miizeum 
— dat thans reeds 'n flinke kollektie 
van reishennnenngen alsmede 'n ver
zameling opgezette dieren (het werk 
van een vuend) omvat — krijgt ook 
meer omvang en intussen zal m de sim-
p3le maar schone dorpstoren reeds de 
beiaard om beurt Vlaamse en gods
dienstige liederen over hel land rond
om laten zingen. 

Staj De Lie. 



14 wu 

EEN LIEVE 
JONSEN 

haard 

Het ongeluk bij regemueer is, dat 
ik vanuit mijn bed pal op de kaie-
draal kijk. Die oclUend zaten de dui
ven we€.r in hun nissen geplakt en 
stioomde het water weer gul dooi 
de kvnosiebeekjes die 5 eeuxcen ge
matigd klimaat in de stenen hadden 
geschuwd. « Appelmans, katedraal-
bouii'ei van mijn voeten » zei ik, om
dat ik me beroerd en kouweliik voel
de. Ik zette mijn twee brave ftlodvn-
drons op het terrasje en ging ogen-
wrijvend naar beneden, naar de brie 
venbus. Due brieven. Ik opende de 
eeiste, het bruine omslag met « Kie-
dietbank » eiop. Debet 830 jiank. 
Om die stomme tadiaior van mijn 
oude MG te fitten. A u jn, liet saldo 
was toch niet voldoende geweest voor 
een nieuwe. Een radiator, bedoel ik. 
De tweede smeet ik meieen weg, een 
uitnodiging van de Galet ie des 
Temps modeines, de meest paivenue 
galen] van heel Biussel, Moiit des 
Alts, noch mm noch meer. De derde 
scheuide ik open, er zat een zoigvul-
dig dichtgevouiven lichtblauw velletje 
in. Een mooi gelijklopend, recht en 
kiachtig geschiijt, met onderaan (ik 
weet niet of ik verbleekte of lood 
aanliep... hoe dan ook ik schrok er 
eig van) geen handtekening, maar 
de af dl uk van een nauu>eli]ks geo
pende, geschminkte meisjesmond 
Twee iipigevormde, rose vlekken .. 
de spoien van twee, ik kon zo met
een de wool den niet vinden, maar 
het moeten heeihjke lippen zi]n. 

« Lieve jongen J> zo begon de 
blief. Joan had zulke heci 
lijke lippen, maar zi] zou nooit lieve 
jongen schrijven. Zi] zou tiouwens 
nooit meer sclnijveru 

(Veivolg kader kol. 4) 

Wat wij hier, in eigen land met ei
gen ogen aan vrouwelijk schoon uit En
geland te zien krijgen, is zelden een hoe
raatje w a n d . Want zijn de kust en an
dere toeristische oorden niet b€\olkt 
met ladies en misses die er even droog 
en kleurloos uitzien als ze gekleed gaan? 
En dan wil ik nog genadig de Oueen en 
haar ge\olg \ergeten, dic %\c onlangs 
aanschou\\en mochten... 

Al \ inden we nog zo unaniem Debo
rah Kerr aantrekkelijk, Sandie Shaw 
wel i( iets » hebben, recent fiimfeno-
meen Julie Christie een beeld en Jean 
Shiimpton gewoon het einde, het blij
ven fraaie uitzonderingen die de regel 
van lelijkheid bevestigen. Denken we. 
Zo grif als w e bereid zijn te geloven da t 
alle Franse vrouwen elegant, alle Ita
liaanse welgeschapen zijn. 

Toch, het moet wel zijn dat Albion 
zijn fraais op dat gebied niet lichtvaar
dig exporteert. Ofwel is het niet, zoals 
oveiig Engeland, tot reizen en trekken 
geneigd. Wie ter plaatse terrein verkent, 
dan liefst in Londen natuurli jk, moet 
wel een boel vooroordelen opgeven 
waar het de Britse in het algemeen, 
haar uiterlijk in het bijzonder betreft. 
Veel valt er te lezen over een heuglijke 
evolutie op dat gebied, maar geloof
waardig wordt dat pas voor wie het zelf 
ervaart. 

Mijn eerste kontakt met vrouwelijk 
Londen was anders weinig bemoedi
gend : een grimmige hoteldienster, ken
nelijk afkerig van buitenlanders en met 
een twijfelachtige smaak die me vagelijk 
Angelsaksisch toescheen : te veel rood 
op de mond, te veel blauw bij de ogen 
en om te breken zo mager. Later bleek 
ze, haar donker uiterlijk ter ere en 
Cockne)-Engels ten spijt, een sinds lang 
in Londen ingeburgerde Spaanse te zijn. 
Terwijl de pronte vlasharige, die ons 
elke morgen zo feestelijk blijmoedig 

SPROOKJES 
Carol ine Benn, echtgrenote van de Britse minister van P T.T. en moeder 
van vier kinderen, leest in de jeugduitzendingen van de Britse T.V. regel
matig sprookjes voor. Tot voor kort was dit het ekskluzief voorrecht van 
haar echtgenoot. In de politieke uitzendingen. 

VIJFJARENPLAN 
K l a c h t van een Oostduitse huismoeder in de lezerskroniek van « Neues 
Deutschland » : « I n augustus van vorig jaar weigerde onze electroboiler 
alle dienst; we stuurden hem terug naar de fabriek in Leipzig. Hij is er 
inderdaad ook aangekomen, want toen ik navraag deed verzekerde m e n 
me dat hi j misschien tegen Kerstmis klaar zou zijn. Spijtig genoeg was 
dat niet het geval en moesten we door blijven gaan met het schrijven vau 
smeekbr ieven . Midden februari kwam de blijde mare : « de boiler is her
steld en kost 72,38 mark ». We schreven dit bedrag over en we wachtten . 
Wat na veertien dagen kwam, was een kaart van de fabriek te Leipzig : 
« verzending van de boiler kan bij gebrek aan een kist niet geschieden ». 

Weer is, onder de mokerslagen van de vrouwelijke emancipatie, een mannelijk 
bastion gevallen. De Britse Royal Navy heeft het oude beginsel « geen vrouw aan 
boord » laten varen Op het slagschip « H.M.S. Fife » lopen dames rond die beho
ren lol het wetenschappelijk en technisch personeel. Mrs Joan Hayter (rechts), 

gehuwd met een marine-officier, en miss Jill Wieken zijn de pioniers. 

esffs en bacon serveerde ondanks onze 
pronostiek geen Duitse maar wel 
een zuiver Angelsaksische was, uit haar 
landelijk doipje overgeheveld naar de 
grootstad. 

Londen grondiger verkennen biacht 
spoedig heel andere facetten van vrou
welijkheid aan het licht. Zo b.v. het in 
de buitenlandse pers gretig belichte fe
nomeen van de mod-meisjes. Die lopen 
in artistiek Chelsea talrijk te kijk, ach
teloos defilerend op King's Road. Am
per zichtbaar achter hun lang, sluik 
haargordijn dat de glans van een dage
lijkse shampoo en de hand van de mees
ter-kapper verraadt (want Londen is een 
paradijs van kappers sinds haar zoveel 
aan simboliek gewonnen heeft). Feilloze 
opmaak, uniform naar Mary Quan t -
model (fenomeen dat een apart eigen
wijsje overwaard is) en in moderne do-
zering : huid en l ippen kwazi-naakt, alle 
aandacht voor de ogen. Een vaak on
waarschijnlijk broze huid, om zó naar 
het zeepmerk te informeren, in kombi-
natie met een beenderstruktuur.. . men
senlief om zó mee voor de kamera te 
stappen (wat dan ook veelal gebeurt),^ 
De onvermijdelijke mini-skirt, reep stof 
die van de bovendij naar de navel toe 
klimt, met een gordel die haast even 
breed is als het rokje lang. Daarboven 
een halshoog truitje of hemdje, daaron
der benen met of zonder pastelgeünte 
kousen, en babyschoentjes. Ziedaar het 
portret van het koerante mod-meisje, 
feestelijk om zien in langgerekte versie, 
rampzalig in korte, dikke uitvoering. 

Hoe mannelijk Londen op de mini 
reageert ? Amper, want wat zo algemeen 
is houdt op een luxe voor het oog te . 
zijn, en wie verbaast zich op het st iand 
noe: over een bikini ? Alleen de onge-
lukkige enkelinge die Chelsea trotseert 
met hoog opgetaste haren en naald-
bakken wordt hier wenkbrauwfronsend 
nageoogd om haar buitensporigheid. 
Kontinentale bezoekers daarentegen 
doen des te grondiger aan mini studie 
en blijven zelden lange tijd genoeg om 
passende onverschilligheid te kweken. 
H u n vrouwelijk gezelschap, hopeloos ou
derwets in knievrije rok, vindt weinig 
troost in de konfrontatie met mod-jon-
gens. Want wat de meisjes oppervlakkig 
aan vrouwelijkheid winnen (broekgehe
len en korte geometrische hoofdjes zijn 
hier relatief zeldzaam), heeft het manne
lijk element schijnbaar aan viriliteit in
geboet. Als tenminste hun uitrusting 
van angstwekkend lage heupbroeken en 
suikerzoete hemdjes tekenend mag he
ten voor de inhoud. De beruchte Car-
naby Street stijl, filmisch nog aanvaard
baar, wordt in het daglicht karnavalesk 
ontluisterd. Maar kom, valt er nu en 
dan toch een scherpe kaaklijn en be
sliste stap te registreren, wat rauv^e taal 
achter de bieipint op te vangen, dan 
lijkt al veel gered ondanks het onge
remde kapsel. En de meisjes, die koffie-
of coladrinkend even verpozen na win
kel of kantoor, fotostudio of kunstaka-
demie, schijnen het best te vinden en 
zijn er niet minder behaagziek om. 

Of er dan geen naar onze maatstaven 
behoorlijk geklede jeugd in Londen 
rondloopt ? Beslist, maar die valt uiter
aard minder op en zou je hier zo kun
nen overplanten zonder het huidige 
straatbeeld merkelijk te wijzigen. Maar 

wel hebben de jongeren, buiten een 
sporadisch petje hier en daar, una
niem afgerekend met het hoedenkom-
pleks waarmee ouder en konservatiever 
Engeland nog steeds behept is. Voor 
ons soms een lachwekkend maar even 
vaak een prachtig gezicht, die hoeden. 
In elk geval leveren ze genoeg stof voor 
een volgend elgenwijsje. waarin « het 
andere » Londen aan de beu i t komt. 

Annie . 

(Vervolg van kol. I kader) 

« Lieve jongen, wat ben ik blij 
dat ik je nieinue adres gevonden heb. 
Hoeveel spijt het mij van die laatste 
keer. En hoelang heb ik om je ge
huild >. Nee, van Elsje kon het ook 
niet zijn. Die zou steevast « gehuilt > 
geschreven hebben. 

« Ik weet nu dat het allemaal mijn 
schuld gexoeest is. Ik heb veel over 
JOU en ons nagedacht. En hoe verlang 
ik nu weer naar je. 

Naar je zachte handen, je warme 
adem, je ogen naast me... en je lieve, 
lieve woorden die me steeds zo kalm 
en rijk en gelukkig maakten. Heel die 
tiieste, lange tijd zonder jou heb ik 
me nog mooier voor jou gemaakt. Ik 
wist dat ik je zou terugvinden. Mijn 
haren waarmee je zo graag door je 
gezicht slieek zijn nog langer gewor 
den en donkerder >. 

Ik betrapte me erop dat ik op mtjn 
lippen stond te bijten. Een gevoel 
van... nu ja, een heel opwindend ge
voel van geluk ging door me heen. 
Ik kon Ai'el roepen en wat fijn dat 
het regende, ik zou de hele dag in de 
legen lopen en zingen en fluiten. Na
tuurlijk zouden we weer gelukkig 
zijn, ik en... 

« Mijn haren icaainiee je zo graag 
door je gezicht streek zijn nog langer 
gewoidcn en donkerder. Maandag 
kom ik naar 4ntwerpen, recht naar 
je toe. Heb je die platen nog ? Dan 
gaan we dansen en praten. Weer 
lachen als vioeger en de spelletjes 
van vroeger weer spelen. Ik zal me 
heel mooi voor je maken. Mijn ogen 
gioot tekenen en mijn haren loshan 
gen om mijn schouders. Weel je, ik 
heb een koninklijk avondkleed ge
kocht Om voor jou te dragen. Met 
bovenaan... maar dat moet ; e zelf 
zien, lieve jongen En ik zal heel lief 
en heel zacht voor je zijn. Mag ik je 
nu al een zoentje geven, hier... > 

Het klopte overal in me toen tk 
naai die twee roze lippen keek, even 
van elkaar. Als in een zalige droom 
liep ik de trappen op. Ik voelde me 
wild. gelukkig, warm .. Ik zou de hele 
wereld uillen omarmen en begon met 
mijn poes. 

En weer las ik < Lieve jongen... >. 
Toen zag ik het opengescheurde 
briefomslag « Aan Johan Horeman, 
Palerstraat 3, Antwerpen ». 

Johan Horeman is de student in 
1 merciéle xvetenschappen die bo
ten me woont. Hi] heeft een pokda
lig gezicht en er is niemand in de 
wereld die ik meer haat dan Johan 
Hoieman. 

Nic. 
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TONEEL TE ANTWERPEN 

'' LUV* IN HET NX.T. 
Op donderdag 22 september ging het Nederlands Kamertoneel te Antwerpen zijn 
15de speel jaar in met de Belgische kreatie van wat in het oorspronkelijk Ame
rikaans « Luv » heet en in de voortreffelijke Nederlandse vertaling van Bob de 
Lange « Kouvanjou.». Een week voordien had hetzelfde gezelschap in Maastricht 
onder zijn dubbelnaam Groot Limburgs Toneel de Nederlandse première ge
bracht. In Nederland mocht de nu dubbel gesubsidieerde groep zich verheugen 
tn koninklijke, alhier in ministeriële belangstelling. 

De 40-jarige auteur van Luv, Murray 
Schisgal, een kleermakerszoon uit 
Brooklyn, kwam pas 3 jaar geleden in 
de belangstelling door zijn twee even 
bevreemdende als beklemmende een
akters « De typisten » en « De tijgers » 
die nu reeds in 15 talen zowat overal 
ter wereld gespeeld worden. 

Het tema van « Luv » omschrijven is 
zeer moeilijk, de titel zelf echter sug
gereert waar het in hoofdzaak om 
gaat : de ontaarding van het begrip 
liefde (love). Zelf zegt de schrijver 
hierover : « Het misbruiken en ontaar
den van het woordje liefde schrijf ik 
toe aan het feit dat wij het gebruiken 
als een ware openbare ejakulatie, en 
dat trouwens dikwijls om er geldelijk 
voordeel uit te halen. Het is zeker waar 
dat men veel geld kan verdienen door 
de menselijke gevoelens te ontaarden, 
onder voorwendselen dat ze zo beter 
aan de verlangens van de jongere gene
raties voldoen. Het schijnt dat men tot 
elke prijs « jong » wil doen. De liefde 
is koopwaar geworden, geen gevoelen 
meer ». 

Wat « Luv » ten goede onderscheidt 
van de veelheid van avant-garde stuk
ken met eenzelfde pessimistische te-
matiek, is dat het idee-abstraheren hier 
situatie-gebonden blijft, in zekere zin 
bijna realistisch dus, maar dan toch 
weer met genoeg zin voor relativeren 
en bijna kolderachtige cerebraliteit 
om de harteloze inhoud te transpone
ren op het vlak van de geest. 

De figuren die Schisgal tekent zijn 
alle drie povere, gemanipuleerde pop
pen, vol slogans over geluk, geld en 
liefde, maar zonder echt levende men
selijkheid. Alleen het vrouwtje Ellen 
komt aan die menselijkheid even toe, 
maar dan gaat hét om een banale men
selijkheid, zonder ideaal, zonder voor
uitzicht. 

Ondanks zijn bitterheid heeft Schis
gal van « Luv » een komedie gemaakt, 
vol grijnzende gags en spitse replieken. 
Elke dialoog is als het ware een zwar
te cartoon geworden en het publiek 
kon erom lachen, maar het gebeurde 
zelden uit het hart, zelden zonder een 
zekere gegeneerdheid. 

In een suggestief, koud dekor (van 
de Engelsen Keith Norman en Donald 
Homfray) dat een hoekje van de Hud-
sonbrug voorstelt, hebben Alex Wilquet, 
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Willy Van Heesvelde en Doris Van Ca-
neghem van « Luv » een geestige, tries
te happening gemaakt. 

Ik weet niet hoeveel open doekjes dit 
trio in ontvangst mocht nemen. Het 
waren er veel en ze waren verdiend. 
Willy Van Heesvelde was de opgedirk
te, geldverdienende, maar ongelukkige 
Milt Manville. Hij blufte en akteerde 
zoals een poeprijke handelaar in ok-
kasiewagens het in zijn stamkafee niet 
beter zou doen. Alex Wilquet, de zich
zelf dramatiserende, povere Harry Ber
lin, was de droeve verworpeling die hij 
beweerde te zijn, groots in ellendig
heid. 

Het aangrijpendste t o n e e l w e r k 
kwam nochtans van Doris Van Cane-
ghem. Haar rol bood er haar trouwens 
de gelegenheid toe. De twee mannelijke 
rollen blijven het hele stuk door op het
zelfde stramien, de hare evolueerde. 
Van een wulpse, bijna vulgaire vrouw, 
wordt zij na de pauze eerst een koude 
modieuze twenschoonheid, dan een ge
woon vrouwtje dat smeekt om warm 
avondeten, een krantenlezende man en 
een vruchtbaar bed. Het verschil tus
sen het langoureuze, fatale akteren 
voor de pauze en de mannequinachtige 
poses daarna was verrukkelijk, geestig. 
Waar zij in één dialoog echter trans
formeert tot het huisvrouwtje, was dat 
meesterlijke akteerkunst. Dat ook re
gisseur Jo Dua in het applaus betrok
ken werd, was een daad van eenvoudi
ge rechtvaardigheid. 

Dit tempostuk, met verbluffend snel
le wisselingen zowel in toon als in ak-
tie, vereiste virtuoos regiewerk. Jo Dua 
heeft het dit gegeven. 

Wanneer er ooit sprake was van een 
eventueel verdwijnen uit Antwerpen 
van het N.K.T., dan heeft deze dynami
sche groep met « Luv » bewezen dat dit 
voor de sinjorenstad een onherstelbaar 
verlies zou betekenen. 

Nic van Bruggen. 

We wensen nu leeus de Nestor van ome 
letterkunde het alleibeste; we hengen tn 
een volgend nummer een Atvoeng hulde-
ai ttkel. 

BRUSSELSE POST 
In « De Brusselse Post », het degelijke 

maandb l ad de r Brusselse Vlamingen (80 fr. 
p e r jaar, per. 809 00, Zennestraat 37, Bius-
sel 1), verscheen zopas een interessant 
vraaggesprek met André Demedts. De West-
vlaamse le t terkundige geeft daar in een aan
tal nut t ige suggesties, i.\ m. de wijze, waar
op gans Vlaanderen de Brusselse Vlamingen 
zou kunnen steunen. Zo beveelt hij de op
r icht ing aan in zoveel mogelijk Vlaamse 
gemeenten van een vr iendenkring die zich 
zou gelasten met de organisatie van de 
plaatselijke h u l p aan de Brusselse Vlamin
gen H I J veiwacht hiervan piaktisch en psy
chologisch rezultaat Naast de gewone de
gelijke bijdragen bevat het jongste n u m m e r 
van « De Brusselse Post » een flink hoofd
artikel dat een weeilegs^ing is van de drog 

t redenen die de Vlamin!>en ops^edist worden 
door mensen zoals Andeilecht s nieuwe bu r 
gemeestei Simonet 

J.M. GANTOIS 
Tegen 1 december 1966 verschijnt een 

« gedenkboek J M Gantois t>, dat meteen 
een s tandaaidwerk zal zijn over « De Zui
delijkste Neder landen » Dit werk wordt 
uitgegeven als bli]k \ an erkenteli jkheid en 
h u l d e aan de grote Nede i lander Z E H. 
J M. Gantois , wiens organisatorisch en we
tenschappelijk werk ten grondslag ligt aan 
d e vernieuwde en verhoogde belang-stelling 

Ofschoon hij doorgaans voor een Spanjaard aanzien wordt, is El Greco een Griek. 
Zi]n echte naam luidt Domimco Theocopuh en hij werd in 1548 op het eiland 
Kreta geboren. In Venetië was hij leerling van Titiaan en Tintoretto, van wie Mi 
een feilloze kleurtechntek en licht behandeling leerde. Pas nadat hij zich in 1577 
in Spanje vestigde, ontwikkelde hij zijn persoonlijke stijl, zeer emotioneel en 
expressief, met langgerekte, tegelijk pijnlijke en toch milde gezichten. Zijn 
somber en zwaar donker koloriet komt vooral tot leven door een virtuoze toe
passing van een bewogen, vaak zelfs brutaal clair-obscur. Hoewel El Greco door 
zijn krachtige komposities en pikturale vormgeving een typische barokschilder 
IS, zou hij evenzeer kunnen thuishoren tussen de moderne expressionisten. Dit is 
eens te meer het bewijs dat de eenheidsintuitie van de kunst sterker is dan tijden, 
stijlen en stromingen. De grootse El Greco-tentoonstelling in het Museum voor 
Schone Kunsten te Gent blijft geopend tot 1 november. Het hierboven getoonde 
schilderij stelt de Heilige Johannes Evangelist voor en werd voor de expositie 
in bruikleen afgestaan door het Prado Museum van Madrid. 

van zo\eel Vlamingen en Noo id Ncdei lan 
ders voor onze Neder landen in Fianki i jk . 

H e t boek zal, naast een verantwooiding 
van de u i tge \ e r en de volledige lijst der 
erekomitees en intekenaais , ui tslui tend een 
keuze bevat ten van teksten \.in J M C a n 
tois H e t veigt wel geen betoog dal deze 
gebundelde teksten — de vrucht \ a n een 
leven van wetenschappelijke en \olksc .ii-
beid — van ongemeen belang /ijn met 
slechts \ o o i wie van Nede i land m 1 i mk 
iijk houden maar te \ens voor al wie be
gaan zijn met onze volksstiijd en zich een 
verdiept inzicht in wezen en doel eivan 
willen veisdiaffen We kunnen dil werk met 
/i)n \ccl/i)(li4( hist()iis(h( ki i lui iahis toi i 
scne en pohl ickc inhoud niet sieik genoeg 
aanbevelen Her /al en ca 500 blz beslaan 
en twee ui ts laande kaai ten en etteli]ke fo 
to's bevatten Het woidt uitgci>evcn in oiool 
foimaat (24 x 16 cm) vooi /u i i \ ni een 
stevige omslag met de heia 'disch ]uislc af 
beelding van het wapen dei stad Ri|scl 
/ u i d Vlaandeien s hoofdstad T o t 15 no 
vember kan nog v ooi ingetekend v\ordcn te 
gen son fi I I U I K I I wouli de pii)s wnai 
schiin!i|k vdhoo'^d \ ooi inlekeiirn'^ dooi 
stortint, \ iri lu i lx <li i^ op pci IS (i! M \ iii 
Oi ini'' 111̂  n 11 l'i 1 IS lïdiuU \\ i]ii' 1 111 'i2 i 
te \ \ ' i h i | k 

PR;X R. NilER 
De « Piix Rogei Nimier » weid onlangs 

toegekend aan Clément Rosset vooi /ijn 
werk c Let t ie sur les chimpanzés » gevolgd 
d o o r een < Lss<n sur Te i lha rd de Char-

din s> Hoewel de oorspronkelijke bedoeling 
van deze piijs was, in de jonge Franse lite-
l a t u u r een werk te bekionen dat het best 
met de gedachten en de geest van Nimiers 
werk overeenkwam, werd hij verscheidene 
malen uitgereikt aan jonge linkse auteurs 
en dit terwijl de in 1962 verongelukte au
teur, schiijver van « Le Hussaid bleu », 
« Les Enfants tristes » e n z , bij alle onaf
hankeli jkheid en breeddenkendheid toch 
veeleer aan de rechtse kant stond 

De huidige jury — met Kleber Haedens, 
Marcel Aymé Antoine Blondin — heeft 
door de bekroning van een boek als dat van 
Clément Rosset gehandeld naar de oor-
spionkeli)ke bedoeling Rosset geeft met 
zi)n boek een filosofisch antwooid da t 
geen geprepareerde mode ideeon als axioma 
behoeft en hi) laat de eigen stem van de 
]ongeie generatie horen Hetgeen Nimier 
eveneens heeft eedaan ' 

VOER-BIBLIOTEEK 
O p 1 en 2 oktobei /al een gedeelte der 

inoeboiidcn boeken van de Vlaamse Voer-
bibholcek tentoongesteld woiden in het 
lokaal « t Blazoen », Gemeentest iaat 5, 
Le Aniweipen 

De/e tentoonstelling is toegankelijk voor 
her publiek op 1 oktober van 18 tot 20 
uur en op 2 oktobei van 10 lot 12 uui 

Het Vlaams Steun en Aktiekoinitee 
dankt de \ laainse peis en de h o n d e i d e n 
siinpatisanien en medewei kers in gans het 
land die dank zij hun begrip, steun en 
medeweikuig, dit initiatief mogelijk maak
ten. 

file:///olksc
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EEN MONUMENTALE UI] 

de vlaamse muziek in de r 
van de 15de ei 

Met de hulp van de Bank van Parijs en de Nederlanden heeft de Deutsche Gram-
mophon Gesellschaft twee fonoplaten m een album uitgegeven, gewijd aan de 
oude Vlaamse muziek. Bedoeld als geschenk aan de klanten der bank (en dan 
vergezeld door een boek van de hand van de heer R. Wangermée), zijn de platen 
ook op de markt verkrijgbaar. Zeggen we onmiddellijk dat ze ver beneden hun 
waarde worden verkocht : waar normaal 750 fr mocht verwacht worden als ver
koopprijs, kan de geïnteresseerde liefhebber het werk reeds voor 199 fr bemach
tigen (voor twee platen met een duur van elk 50 minuten) ! 
Wil durv 'n zonder enig gevaar voor overdrijving zeggen, dat hier een mijlpaal 
beieikt werd in de uitgave van oude Vlaamse muziek : alle voorname komponis-
ten uit de gouden eeuwen der musica fiammengha werden samengebracht met 
werken (of fragmenten) die karakteristiek voor hen zijn. 

EEN MONUMENTALE UITGAVE 

de vlaamse muziek in de maatschappij 
van de 15de en 16de eeuv/ 

Al te weinig beseffen de Vlamingen 
dat zij eens de toon aangaven (figuur
lijk en let terl i jk) in gans Europa . Niet 
alleen waren het onze schilders die de 
roem van ons land u i tmaakten : in 
Boergondië, het Italië der Renaissance, 
het Spanje van Karel V, het Oostenrijk 
van Maximiliaan en Margareta maak
ten vorsten en pausen jacht op Vlamin
gen zelfs met geweld (zo werd Orlan-
dus Lassus als knaap reeds ontvoerd 
door Ferdinand Gonzage, vice-koning 
van Sicilië). 

Antwerpen, met Mechelen en Brug
ge was een der voornaamste centra 
van toonkunst en muziekdruk Muzi
kaal gezien was het de hoofdstad van 
het ui tgestrekte Spaanse rijk van Kei-

Mascherim 

zer Karel. Vlamingen s tonden aan he t 
hoofd der muziekscholen van Venetië 
(Willaert) , Madrid (Capella f lamenca 
met Clemens non Papa en Gomber t ) , 
Rome (Dufay, Van Weerbeke) , Mün-
chen (Lassus) , Innsbruck ( I saac ) , en 
in de oudere per iode Pari js met Oke-
ghem en Binchois. 

Tot grote afgunst van de plaatseli jke 
kuns tenaars reisden de Vlamingen als 
echte were ldburgers van he t ene hof 
naar het andere , overal de bestbetaal-
de en hoogste plaatsen bezet tend. He t 
Vlaamse overwicht duu rde van de 
helft der 15de tot het einde der 16de 
eeuw; de invloed ervan op de Europese 
en de wereldgeschiedenis der muziek 
zal nooit overschat kunnen worden. 

De kleine schim. 

Het zal voor velen een openbar ing 
zijn, deze uitgave te beluisteren, s teeds 
opnieuw, en te lkens be te r de onver
gankelijke schoonheid te on tdekken in 
de oude polyfonische hymnen, motet
ten en delen van missen. Dufay, Oke-
ghem en Josquin Deprez zijn hier de 
mees ters . Van de laa ts tgenoemde wor
den ook franstalige wereldl i jke liede
ren gebracht , evenals van Pierre de Ia 
Rue en Gilles Binchois. 

Naas t Duitse en I ta l iaanse l iederen 
(van Isaac, Willaert en Lassus) werden 
ook ins t rumenta le s tukken opgenomen. 
Het is zeer gelukkig te noemen, da t 
deze uitgave door de DGG werd ver
zorgd, die in haa r « Archiv «-reeks zul
ke r i jke ervaring heeft opgedaan in de 
weergave van oude muziek. Hier wor
den dan ook oude ins t rumenten (of ge
t rouwe kopieën e rvan) gebruikt , die 
de k lankkleur to t h u n volle recht doen 
komen. Blokfluiten, vedels, luiten, zelfs 
een positief-orgeltje, wisselen af me t 
de gezongen teksten, waarvan sommi
ge speciaal voor deze pla ten werden op
genomen. 

Naas t de reeds vermelde komponis-
ten komt ook werk voor van Joannes 
Apart en Cipriano de Rore (Vlaming 
m e t veri tal iaanste n a a m ) . Vermelden 
we zeer speciaal de twee wondermooie 
« Souter l iedekens » van Clemens non 
Papa, dr ies temmig in oud-Nederlands 
gezongen, en waarbi j de tenor de «can-
tus f i rmus » zingt, h ier bekende volks
l iederen. 

SCIENCE FICTION 
Te Brussel werd een Science Fiction-

kring opgericht met als benaming : «Vlaam
se Kring voor Science Fiction, V.Z.W. >. 

De kring hoopt dat er in on» taalgebied 
in de toekomst wat meer aandacht zal be
steed worden aan deze moderne literatuur
vorm. Hij zal zich ook inspannen om de 
sinds lang ingewortelde vooroordelen die 
er nog steeds tegenover science fiction be
staan, te bestrijden en om de science fiction 
en fantastische literatuur in de ruimst mo
gelijke zin overal beter bekend te maken. 

Dit genre geniet in Vlaanderen niet al
leen heel wat belangstelling, maar het telt 
er eveneens een grootmeester van meer dan 
nationaal formaat : de onvergetelijke Jean 
Ray - John Flanders uit Gent. 

Verder beoogt de V.K.S.F. het aanmoedi
gen van Vlaamse science fiction-schrijvers 
en vooral ook het trachten vertaald te krij
gen van Vlaamse science fiction-werkcn in 
vreemde talen, zoals Engels, Frans, Duits 
of Spaans. Science fiction-vrienden kunnen 
zich in verbinding steUen met de Kring op 
postbus 850, Brussel 1. 

EUROPEADE 
Op zaterdag 8 en zondag 9 oktober a.s. 

krijgt de nationale Volkskunst der vrije 
Euiopese volkeren de voorrang. Dan gaat 
in het Antwerps Sportpaleis de 3de Euro-
pcade voor Eiuopcse Volkscultuur dooi. 

Kultuurgroepen uit tal van Europese 
landen nemen er aan deel. 

De Europese Volksgemeenschappen zul
len te Antwerpen present zijn. De afge-
vaaidigde van hun volkskunstgroepen zul
len er pal eitjes demonstreren van de eigen 
nationale volkskunst. Volkszang, koorzang, 
volksdans, vendelspel en eigen folklore zul
len er gedemonstreerd worden. 

Tijdens het week-end van 8 en 9 oktober 
worden ruim 3.000 jongeren uit de deelne
mende staten verwadif en in de Schelde-

De ganse vierde zijde de r p la ten 
w o r d t ingenomen door Or landus Las
sus. Hierbij dient opgemerkt , da t Las^ 
sus (of di Lasso) geboren werd te Ber
gen, doch musicologisch steeds bij d e 
Vlamingen word t gerangschikt . Hi j 
was een der voornaamste figuren u i t 
de 16e eeuw, leidde een s to rmacht ig 
leven in Napels en daa rna München, en 
publ iceerde tal van werken : in he t be
gin Franse , Duitse en I ta l iaanse liede
ren (balladen, villanellen, m o t e t t e n ) , 
la ter ui ts lui tend religieuse muziek. Al 
deze aspekten van zijn r i jk ta lent wor
den in deze uitgave weergegeven, o.m. 
me t he t be roemde Echolied, een boer
t ig Duits volkslied, fijne Franse liefde
l iederen en twee Lati jnse we rken : 'n 
mote t en een u i t t rekse l van een de r 
boetepsa lmen. 

Lassus was « the last of the grea t 
Flemings » (A. Percival, His tory of Mu
sic) . Terecht vormt hij he t s lu i t s tuk 
van de monumenta le uitgave, die we 
hier bespreken . 

Daar vele s tukken overnamen zijn 
van bes taande p la ten in Archivreeks, 
spreekt he t vanzelf da t de u i tvoerders 
zeer verscheiden zijn en h ier niet al
len kunnen vermeld worden . Wel m o e t 
in he t algemeen gezegd, da t de n a a m 
Archiv alleen reeds bo rg s taa t voor een 
verzorgde en his tor isch ve ran twoorde 
uitvoering. De speciaal voor deze ge
legenheid ui tgevoerde opnamen wor
den verzorgd door he t vocaal K w a r t e t 
van Brussel en door he t ensemble «Pro 
musica an t iqua » onder leiding van S. 
Cape. Ook zij s taan in voor onberispe
lijk werk, even onberispel i jk als d e 
technische weergave zelf. 

Wij kunnen niet genoeg deze rijke 
uitgave aanbevelen bij onze lezers, te 
meer daar op de hoes in het Neder
lands en het Frans telkens enkele 
woordjes musicologische toelichting 
wordt verstrekt bij elk werk. De prijs 
herhalen we nog eens : 199 fr! De pla
ten dragen de nummers 629.517-629.518. 

Zowel de DGG als de Bank van Pa
rijs en de Nederlanden verdienen ge-
lijkgewenst te worden met dit initia
tief. 

Stef. 

stad gelogeerd. Het wordt een hoogdag 
voor de Europese jeugd, een blij weder
zien of een eerste kennismaking. 

Op zaterdag 8 oktober zullen zij in bonte 
mengeling het Antwerpse centrum door
kruisen. Vlamingen, Walen, Ieren, Esten, 
Noren, Serven, Letten, Beieren, Engelsen, 
Kroaten, Italianen, Sileziérs, Oekrainen, El-
zassers, Bretoenen zullen er verbroederen 
met Rijnlanders, Provengalen, Spanjaarden 
en Nederlanders, 's Avonds gaat in het 
Sportpaleis het grote Europa-bal door. 

Voor de 3de Europeade op zondag 9 ok
tober zal het Sportpaleis tot in de nok ge
vuld worden. De Vlaamse deelnemers, de 
zingende instituten, de volkszang- en de 
koorverenigingen en de volksdansgroepen, 
de gilden en de vendelierskorpsen zullen 
het bewijs leveren dat him prestaties op 
hoog niveau staan. 

Wie mee wil bouwen aan het volkscul
tureel Europa, vraagt inlichtingen aan het 
trefpunt van de Vlaamse Volkskunstbewe
ging, Markgravestraat 17, Antwerpen. Te
lefoon 33 07 67 

JACOB JORDAENS 
Heel wat inzendingen voor de grote ten

toonstelling « Tekeningen van Jacob Jor-
daens » die, zoals reeds werd medegedeeld, 
van 8 oktober tot 4 december in het Ru-
benshuis zal plaats hebben, zijn reeds te 
Antwerpen toegekomen. Het betreft teke
ningen uit het museum van Ottawa (Ca
nada) , de Universiteitsbibliotheek te Upp
sala (Zweden), de befaamde Pierpont Mor
gan Libiary, the Cle\eland Museum, the 
Art Gallery Chicago, Yale University Art 
Gallery te New Haven, het Louvre, de 
Ecole des Beaux-Arts, de collectie F. Lugt 
van Parijs, de Musées de Rennes, Musée 
de Grenoble en de Musées de Besan<jon. 

Het staat thans reeds vast, dat deze ten
toonstelling waaraan 52 musea, prentenka
binetten en particuliere verzameling uit de 
gehele wereld hun medewerking hebbeu 
toegezegd, tol een belangrijke kunstmani
festatie zal uitgroeien. 
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TOERISME 

DE 
WOELINGEN 

Dit doipje met onge-s'eer achthonderd 
inwonerb ligt m de Maasvallei op de 
samen\ loeiing met de Bei wijn, een 
prachtige bergrivier ivelke ontspringt 
bij Hendiikkapelle op het gehucht de 
<( Birven » (\.uidaar de naam). Aan de 
brug, vlak tegenover het geraeenlehuis, 
staat een stenen kruis uit de achttiende 
eeuw, even veider stroomopwaarts vlak
bij de vroegere watermolen ligt het 
kampeerlefrein « Rusticana », werkelijk 
een uitgelegen ooid waar de tenten op
gezet worden in een boomgaard, gren
zende aan de oude boeiderij-gebouwen 
van de famdie Walpot en aan de rivier 
die ter plaatse onder de stijle flank van 
een mergelberg loopt, een watervalletje 
en een stuwvijveitje vormt, het geheel 
een ideale plaats voor hengelaars en 
mensen die het rustig willen nemen. De 
kerk van Moelingen bezit een geklas
seerde romaanse toren die — als de over-
leveiing juist is — gebouwd werd in de 
jaren 800. In dit dorp wordt — zoals 
trouwens in de ganse Voerstreek — aan 
een intensieve f iui tkul iuur gedaan en de 
fiuitveiling gelegen op ric baan naar We-
zet (Vise) geniet een grote vermaard
heid. Een van de lekkere produkten uit 
deze fruitteelt zijn de onvervalste Lim
burgse vlaaien die men te Moelingen, 
mits men er tijdig bij is, tegen zeer 
voordelige prijzen kan kopen (vooral 's 
zaterdags) en die men ook vindt in het 
net over de Nedeilandse grens gelegen 
plaatsje Eisden dat bereikt wordt langs 
de giensovergang van de grote baan 
naar Maastricht, een onderdeel van de 
E g die van Amsterdam naar Bazel 
loopt. 

RSTRE 
'S GRAVENVOEREN 

Dit belangiijke do ip v^as reeds een 
flinke nedeizetting in de tijd van de 
Kelten die trouwens de naam (Furen = 
gleuf waarin water vloeit) gaven. De 
Ebuionen onder Ambiorix brachten 
hier de Romeinen zware verliezen toe en 
het is een oud zeer van de Voerenaren 
dat het standbeeld van de grote aan
voerder in Tongeren staat en niet in "̂s 
Gravenvoeien. In ieder geval rest op de 
plaats van de oude versterkingen nog 
het reeds in het jaar 1314 vermelde kas
teel v.iii \ l i( inbroek, dat in een prach
tig dekouim van bossen, heuvels en 
kronkelende beken gelegen is, In de ja
ren 1840 tot '46 werden in het (( Stcen-
bos » opgravingen gedaan en vond men 
allerlei Romeinse overblijfselen Met de 
stenen van een Romeinse \illa weid in 
1850 de « Stéénboskapel » gcbouvsd. 

Een eigenaardig uil / icht heeft de 
hoofdstraat van het dorp. Hier stroom
de de rivier tot voor 1870 in een kron
kelende loop tussen de pitoicskc huizen. 

In het hogergenoemde jaai weid zij 
echter rechtgetrokken, zodat aan de ene 
zijde ruimie vooi het aanleggen van de 
rijweg opciikwam. De huizen aan de 
kant van de Voer gelegen zijn met de 
weg verbonden door bruggetjes, een der
tigtal, die het zeer eigenaardige uitzicht 
verlenen. Op de plaats waar eeitijds een 
« slaanmolen » olie perste, bestaat nog 
heden een meelmolen die door het wa
ter aangedreven wordt. Men late niet na 
hier de Voerenberg te beklimmen, een 
verhevenheid die een mooi panorama 
biedt en van waaruit men een dertigtal 
kerktorens ziet liggen. 

ST. MARTENSVOEREN 

Dit dorp dankt een gioot deel van zijn 
bekendheid aan de zeer hoge spooi weg-
b r u g over de Voervallei en aan de lang
ste spoorwegtunnel van het land, die 
een lengte heeft van 2.515 m. en tijdens 
de eerste wereldoorlog door de Duitseis, 
met de hulp van Russische kiijgsgevan-
genen werd gebouwd. 

Hier bestaat ook een der oudsie 
schuttersgilden van de Voerstreek — die 
overigens rijk is a.m dergelijke vereni
gingen — de schutteiij « St. Mariinus », 
in 1750 opgericht, die op dit ogenblik 
meer dan houders leden telt. 

In de kerk (met delen uit de 18de 
eeuw in de lomaanse, oor-,pionkelijk 
tot verdediging bestemde toren) treft 
men een der oudste romaanse doop-
vonlen van on.s land aan, een eksemplaar 
uit de 12de eeuw. Hier vloeit ook de 
\ 'eurs in de Voer en wie een weg met 
prachtige vergezichten wil berijden, nc-
me de richting « De Plank » die over 
enkele haarspeldbochten voert en stijl 
bergop gaat naar het tolkantoor van 
waaruit men op de weg naai \ ' a lkenbuig 
teiecht komt. 

ST. P I E T E R S V O E R E N 

Met driehondeid iiiwoneis de kleinste 
gemeente van de zes doipen tellende 
Voerstreek. De gotische kerk werd ge
bouwd met de overblijvende materialen 
van een vervallen kasteel. Een opmerke
lijke bezienswaaidigheid die men niet 
raag vergeten en die zelfs de moeite van 
een speciale uitstap loont, wordt ge
vormd door de Kommandcrie, ecu kas
teel dat oorspronkelijk uit de 12de eeuw 
stamt en door ridder Daniel van X'ocicu 
aan de Teutoonse ridderoide weid ge
schonken. I le ibouwd in de 17de eeuw 
is deze Kommanderie een prachtig voor
beeld van de bouwkunst uit die tijd. In 
het fiaaie domein eiomhecn ontspringt 
uit de bergwand op een hoogte van 180 
meter de Voer. Een monumentale poort, 
dagtekenend uit 1683, overdekt de Lieve
vrouwebron die 4.000 liter kristalhelder 
water per minuut aan de livicr leveit. 

die op haar beurt een groot aantal oude 
vijvers en in terrasvorm aangelegde plas
sen bevooiiaadt. Hierin vinden de dui
zenden forellen van de kwekerij Snoeck 
een verblijfplaats, die door de overvloe
dige aanwezigheid v an kalk in het wa-» 
ter en de geringe temperatuurschomme» 
lingcn, samen met de zuinstofrijke 
stroomversnellingen en vsaterv alletje» 
ideaal is voor de forel, die \an hieruit 
naar alle belangrijke steden van he t 
land wordt gevoerd. De toegang tot deze 
kwekerij is kosteloos. Van de gelegen
heid kan men ook gebruik maken om 
naar het hoogste pun t van Vlaanderen 
te gaan, punt dat gelegen is vlakbij d e 
hoeve Stroevenbos en waar men zich o p 
287 meter boven de zeespiegel bevindt. 

T E U V E N '̂  

Een (loip van 600 inwoners in de val
lei \i\n de Gulp, midden verspreide heu
vels en bossen. Het kasteel van Sinnick 
— een \an de vele die de Voerstreek telt 
— v\oidi bewoond door de beruchte d e 
Secillon Een ander fraai kasteel is da t 
van Beusdaal op het gehucht Sippena-
kcn. Een ideale kampeer- en verblijfsge-
legenhcid wordt hier geboden op het 
kampeerterrein <i Bergzicht », gelegen op 
een hoogic van 250 meter en een prach
tig uitzicht biedend in de Fiehcing Ne
derland. Jeugdgroepen kunnen hier 
eveneens terecht, zelfs zonder tent ver
mits zij een ondetkomen vinden in de 
bücuk i i j \an de camping-eigenaar. 

REMERSDAAL 

Dit dorp heeft 400 inwoners en maak
te tot in 1853 deel uit van de gemeen
te Homburg, Van het kasteel Opsinnick 
dat reeds in de 12de eeuw bestond en 
lange tijd bezit was van de familie Für-
stenberg, rest nog de hoeve met verdedi
gingstoren en omheiningsmuur. Remers-
daal is vooral bekend om zijn viadukt : 
de internationale goederentreinen rij
den hier over een indrukwekkend bouw
werk met een lengte van 384 m., een 
hoogte van 40 m. en geschraagd door 
een konstruktie met twaalf grote bogen. 

TV-TV-TV TV -TV -TV TV -TV -TV 'TV-2 
Z A T E R D A G 1 OKTOBER 
18 55 • Z a n d m a n n e t j e — 19 00 : 
L u c e a t ka t l i ohek -goasd i ens t i ge u i t 
z e n d i n g — 19 30 • M o r g e n w a n d c l m g 
d o o r h e t bos, eers te van een serie 
n a t u u r - en d i e r en f i lms — 19 65 : 
Hier s p r e e k t m e n Nede r l ands — 
20 00 • TV-n ieuws — 20 25 : Spele
va ren een n i e u w s p e l p r o g r a m m a 
w a a u n qu iz e n va r i é t é e lkaa r afwis
selen — 2140 • Echo — 22 10 De 
m a n van U N C L E 19e afl • m m 
m a a l p l u s is m m — 23 00 : TV-
n i e u ^ b 

Z O N D A G 2 OKTOBER 
15 00 De P l i n t s t o n e s ( h e r h van de 
151e a f l ) — 15 25 : S v a l b a r d (Het 
l a n d der k o u d e k u s t e n ) , een Spi t s -
b e r g e n i e p o r t a g e — 16 15 Z w e m m e n 
R e c h t s t r e e k s e repor tage , van h e t in
t e r n a t i o n a a l zwemfees t o d «Schaal 
P a t t e e t » — 18 30 : Klem, k l e m k leu -
t e r t i e — 18.50 . I v a n a va l t aan , 
j e u g d f i l m — 20 00 • TV-n ieuws — 
20 15 • Spor tv?eekend — 20 40 J o 
I jeemans-show N a a s t J o L e e m a n s , 
werken nog mee • J e a n Wal te r , Cris-
p i an S t Pe te r s , Nand Buyl en de 
Bob Boon S inge r s — 21 30 : P i l m m a -
g a z m e _ 22 20 . TV-n ieuws 

M A A N D A G 3 OKTOBER 
14 05 : School te levis ie — 18 55 . 
Z a n d m a n n e t j e — 19 00 : De jonge 
s p e u r d e r s 2e episode Op zoek n a a r 
Willv — 19 15 • T i e n e r k l a n k e n — 
19 45 • O p e n b a a r k u n s t b e z i t • « Ha
ven I I I , 1953 » van Li&monde (geb 
1908) — 19 55 : De Wee i r aan — 
20 00 : TV-n ieuws — 20 25 • A m a n 
called Har ry B r e n t (Een m a n , ge
n a a m d Har rv B r e n t ) , poUt ieve rhaa l 
v a n F r a n c i s D u r b n d g e Eers te ep i 
sode — 20 50 • S t i j n S t r euve l s 95 
Jaa r I Ge legenhe ids i j rog ramma — 
21 50 • Fes t iva l van V laande i en 1966. 
Lieder rec i ta l door de soj j raan Elisa
b e t h Schwarzkopf — 22 10 • Gas t -
p r o g r a m m a De k a t h o l i e k e g e d a c h t e 
e n act ie — 22 40 ; TV-n ieuws 

D I N S D A G 4 OKTOBER 
14 05 : School te lev is ie — 18 25 : 
School te levis ie 18 55 : Z a n d m a n 
n e t j e — 19 00 B a t m a n 4e afl : 
(deel 1) • Het b c g m t m e t een b a n k 
roof — 19 25 • J e u g d zonde r gren
zen — 19 40 • Kwa i t -Ee t j e — 19 55 : 
Hier s p r e e k t n .en Nede r l ands — 
20 00 • TV-nicuws — 20 25 De 
tweekoppige ade laa r (L'aigJe 4 d e u x 
t e t e s ) , tonee lspe l doo r Je£in Coc teau 
^ 22 25 : TV-nieuws 

W O E N S D A G 5 O K T O B E R 
17 00 T e l e v i s u m — 18 25 • School 
televisie — 18 55 . Z a a d m a n n e t j e —• 

19 00 : Te voet door V l a a n d e r e n 
V a n d a a g : S t - A m a n d s , Liezele, L ip -
pelo, P u u r s en WiUebroek — 19 25 • 
J o n g e r d a n je d e n k t — 19 55 De 
W e e r m a n — 20 00 • TV-n ieuws — 
20 25 • T u r k i j e l and en volk (II) 
Tu rk i j e t u s s e n wel en wee — 21 05 : 
P i l m t r i b u n e — 22 30 , TV-n ieuws . 

D O N D E R D A G 6 OKT. 

14 05 : Scliooltclcvisie — 18 55 • 
Z a n d m a n n e t j e — 19 00 • B a t m a n 
4e afl (deel 2) • Het e ind ig t m e t 
woorden v a n d a n k — 19 25 • T iener 
k l a n k e n — 19 55 Hier sp reek t m e n 
N e d e r l a n d s — 20 00 TV-n ieuws — 
20 25 • De s t e e n b a k k e r s - 21 15 : 
De Dick van Dyke-show 23e afl : 
Ongeloofl i jk m a a r waa r I — 21 40 : 
Vergeet n i e t te lezen — 22 10 ; P re 
miè re — 22 40 . TV-nieuws . 

V R I J D A G 7 O K T O B E R 

18 25 : School te levis ie — 18 55 • 
Z a n d m a n n e t j e — 19 00 F i l m m u 
s e u m van de s c h a t e r l a c h De a c h t e r 
volging, f i l m k l u c h t m e t fatan L a u i e l 
en Oliver Hardy — 19 15 J e a n Si
be l iu s — 19 35 : De a v o n t u r e n van 
Popeye — 19 40 • Zoek l ich t — 19 55: 
Do W e e r m a n — 20 00 • TV-n ieuws — 
20 25 : D e s t m s ( L o t s b e s t e m m i n g ) 
tv-spel n a a r de r o m a n van P rango i s 
M a u r i a c — 21.50 . TV-n ieuws — 
22 00 • Een p o r t r e t van S t r a w m s k y . 
Deel 1 : I n t r o ï t u s , een m u z i k a l e 
h u l d e a a n de Engelse d i c h t e r T S. 
E h o t . 

Onze 
selectie 

Z A T E R D A G 1 OKTOBER 
19 u 30 Brussel Ned. : 
Morgenwandeling door het bos 
(eerste van een serie natuur-
filmen van T. Kubiak en dr. 
Besch). 
20 u 25 Brussel Ned. : 
Spelevaren (een nieuw spel
programma waarin quiz en 
variété). 

Z O N D A G 2 OKTOBER 
15 u 25 Brussel Ned. : 
Svalbard (een Spitshergenre-
pottage van J. Coolsaet, J. De 

Cock en M. van de Kamp). 
20 u 15 Duits land I : 
Herr Pimtila und sein Knecht 
Matli (toneelstuk van Berlolt 
Brecht). 
20 u 40 Brussel Ned. : 
Jo Leemans Show (met o.m. 
Nand Buyl, de Boonsingers, 
het orkest F. Bay). 

M A A N D A G 3 O K T O B E R 
20 u 50 Brussel Ned. : 
Stijn Streuvels 95 jaar. 
21 u 50 Brussel Ned. : 
Festival van Vlaanderen 1966 
(Liederrecital Elisabeth 
Schwarzkopf). 

D I N S D A G 4 O K T O B E R 
20 u 25 Brussel Ned. : 
De tweekoppige adelaar (to
neelstuk van Jean Cocteau — 
programma N.T.S.-A.V.R.O.). 

W O E N S D A G 5 O K T O B E R 
20 u 25 Brussel Ned. : 
Turkije, land en volk (tweede 
afl. van een O. Grawet-repor-
tage). 
21 u 00 Neder land I : 
V spreekt niet uw mooi denaar 
(film van Hitchcock). 
21 u 05 Brussel Ned. : 
Fdmtrihune (premièi e van de 
Duitse film «Es » van U. Sa-
chanioni). 

D O N D E R D A G 6 OKT. 
20 u 25 Brussel Ned. : 
De steenbakker (sociale ge
schiedenis der Rupelstreek). 

V R I J D A G 7 O K T O B E R 
20 u 30 Brussel Fr. ; 
Coriolan (Tragedie van W. 
Shakespeare). 
21 u 50 Neder land I : 
Stief been en zoon (TV-stuk). 

Een mooie jongen in een aartslelijk programma l 
Adam West alias « Batman ». 

file:///illa
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AnderlecJit St Ti inden (0 0) Van Himst geraakte toch eens door het kanarie
gele muurtje en het leder belandde in het St Triudense doel Maar een onverbid

delijke scheidsrechter keurde het doelpunt af. 

Afbraak 

in het groot l 
We hebben in een blad gelezen • 

«Afbraakonderneming Volckaerts & 
Co, St Truiden, vraagt dringend hulp 
om te leren voetballen » ' Dit werd ge
schreven naar aanleiding van het zieli
ge spektakel dat men voetbal wou noe
men en dat opgevoerd werd op het \ n 
derlechtveld met als tegen « s tampers » 
St Tl uiden Anderlecht bots te op een 
levende m u u r van 10 man plus doelman 
Bosmans ' Wie dan eindelijk toch door 
deze levende gele m u u r geraakte, werd 
van het leder gehouden 

Wie dacht dat het met de nieuwe oe
fenmeester van de Kanaries, Vol 
ckaer ts , beter zou gaan dan met voor
ganger Goethals, heeft het verkeerd 
voor Ward schafte wel de offsideval 
gedeeltelijk af maar kwam te voor
schijn met een kopie van de in de vijf
tiger jaren zo bekende b l a u w w i t t e 
m u u r van Tilleur Inderdaad, men kan 
he t zo best vergelijken 

Anderlecht dat t racht te te voetballen, 
kreeg nooit de kans om een schot op 
doel te plaatsen want de fysisch zeer 
s terke Trudo jongens grepen regelma
tig naat de « noodt em » zodat om beur 
ten Van Himst Puts en ande ie Ander 
lecht-spelers tegen de grasmat werden 
gesmakt Verder weigerden de geel 
blauwen m de aan \a l te gaan, zodat Jan 
Trappeniers gerust naar huis had kun
nen gaan 

U \ raag t zich af waarde lezer, waar 
om er tegenwoordig zo weinig mooi 
voetbal te / len is ^ Het antwoord is v n j 
een\oudig het invoeren van semi 
professioneel voetbal is et de oorzaak 
van Kankeren ovet de kwaal helpt 
niet, het zijn de h e \ e centen die de 
grote rol spelen 

Aan de FIFA om deze kwaal te ver 
zorgen en er de gepaste medicijn vooi 
te \ inden Voor mi)n par t ga ik nog 
liefst naat een wedstri jd van 3e p ro 
vinctaal kt)ken Want daai wordt ten 
mins te nog voetbal gespeeld volgens ge 
zonde principes Tenminste als het 
meez i t ' 

V U 

Vier vliegtuigen 

voor 

de Vlaamse 

Luchtvaartbond 
De Vlaamse Toeristenbond is een on 

derafdeling rijker Naast de Vlaamse 
Automobilisten Bond, de Vlaamse Ve-
leniging voor Watersport , de Stichting 
Simon Stevin werd thans de Vlaamse 

Luchtvaar tbond boven de doopvont 
gehouden Inderdaad werd op zaterdag 
24 september op de Deurnse Lucht-
vaar thaven deze vereniging officieel 
voorgesteld aan he t publiek. 

Eers t werden bij het graf van de 
Vlaamse luchtvaartpionier n u m m e r 1, 
Jan Olieslagers, bloemen neergelegd 

Dr Carpentier, voorzit ter van de 

V L B wees m de geimprovizeerde 
feestzaal op he t feit dat Deurne bin
nenkor t zeven nieuwe firma's zal her
bergen die tot doel hebben de belang
stelling in het Antwerpse zowel in de 
spor t als zakenluchtvaar t te vergroten 
en te ijveren voor he t behoud van de 
Antwerpse Luchthaven 

Mr Fleerackers, secretar is van de 
Ku l tuu r raad voor Vlaanderen, gaf als 
typerende beschrijving van de V L B : 
« d e V L B heeft zeer ju is t de ekono-
mische en tergeli jkert i jd technologi
sche waarde van onze samenleving in 
een gunstig daglicht gesteld ». 

Dhr de Bois, namens het Hoofdbe
s tuur van de V T B V A B , wees op 
het feit dat de V L B thans 200 leden 
telt waarvan reeds 180 vliegende, alles 
wijst erop dat dit cijfer s teeds crescen
do zal gaan 

Z E H Eelen, aalmoezenier van de 
binnenvaart , zegende de 4 les- en sport-
toestellen in 

De V L B wil het luchtvaar t toer i sme 
en meer bepaald de « kleine of algeme
ne luchtvaart » bevorderen Hij s taat 
borg voor de scholing en opleiding. 

CARLA GALLE 
Il (vniee) men aan de doorsnee 

zü emhejhebber twee jaar geleden 
zou geviaagd hebben wie Carla Galle 
XIas, hij zou het antuoord xiaar-
schijnhjk schuldig gebleven zijn 

De jonge dame uit Denderleeuw, 
die binnenkort haar univeisitaiie 
studies gaat aanvatten, is een van de 
elementen zoals we er in onze zwem-
spoit veel zonden kunnen gebruiken 
Niet alleen is ze een toonbeeld van 
spoUiviteit, maar ter ens is groot 
spraak haar een gruwel 

Gcboien te Aalst op 10 mei 1948, 
leerde ze zuemmen toen ze 12 wa'i 
Ze zou pas 2 jaar latei aan competi
tie zwemmen denken Haar mentor 
en oefeiimeester, duiveltje doet al 
11///) Haeik, -OU haar met dooi 
zicht en takt iiiuijden in de gehei 
men der zuemsport Ze uerd lid bij 
de dynamische Aalsteisc club « I\ep 
luniis > en behoorde ueldia tot de 
gioep finite jonge zuemmeis en 
zuenisleis die deze club reeds gele 
veid heeft denken ue maar even 
aan l'iiiiiic LtcoinJ/le, de familie 
Bijl, en 

Ze deed haar humaniora volledig 
uit en haar studies hebben geen mei 
denswaardige hinder ondervonden 
van de competitie zwemmen] Tus 
sen de schooluren tn en 's avonds 
ueid ei geoefend, zover het school 
weik dit toeliet Zo oefende zij 
een uur per dag, tijdens de vacanlie 
peitode tot due uin, uant, zo zegt 
haar oefenmee^ter « overdaad 
schaadt >. 

De successen kwamen viij vlug 
Haar palmares vermeldt kam 

pioene van Vlaandei en bij de kadet 
ten, 100 m dolfijn dames en dezelf 
de afstand eveneens bij de kadetten 
en ook nog de 4 x 100 m ciaul da 
mes, estafettepioef die ze met haar 
team viiendiniien non Als bekro 
rung mocht ze mee naar Caidiff 
uaar ze met haar teamgenoten de 
beste Belgische tijd oier de 4 x 100 
m 4 zuemuijzen estafette in een 50 
meteibad iiist 'e veibeleien 

Tijdens het u inteiciiteiiiim 196'> 
won ze de 400 m vu je slas. en dit 
vooi de giole f ai one te hicole Rom 

voorbereiding tot examens Hij streeft 
de ui tbreiding na van de « burger l i jke 
vhegbases » in het Vlaamse land, m e t 
daa raan onmiddell i jk verbonden de 
verdediging van de vheghaven te Deur
ne H I J wil de Vlaamse vhegclubs sa
menbundelen in een eigen federatie . 

Het hoofddoel is d e m o k r a t i s e n n g 
van de vliegerij bij het Vlaamse volk 

De vereniging bezit twee les vliegtui
gen en twee passagiers toestellen. 
Laats tgenoemden bieden elk p laa ts 
voor de piloot drte volwassen personen 
en twee kinderen De snelheid bedraag t 
250 tot 300 kilometer per uu r en de 
act ieradius gaat tot duizend mijl E r 
s taat ook een moni tor voor tdurend t e r 
beschikking van de belangstel lenden 
en leden. 

V U . 

INLICHTINGEN 

De gewenste inlichtingen over de 
Vlaamse Vereniging voor Luchtvaart-
spor t kan men bekomen op de hoofd
zetel van de Vlaamse Toer is tenbond 
(St J acobsma ik t 45, Antwerpen) . 

Carla Galle kijkt de toekomst lachend tegemoet Op de achtergrond de 
man waaraan ze \ eel te danken Iieeft, oefenmeester Willy Haeck 

mens uit Moeski oen Daai bleef het 
echter met bij 

Tijdens het vooibije uintercrite 
rium nam ze deel aan de pioeven en 
won er tuee 

Maar haai hoogtepunt kuam in 
feite tijdens de Belgische zu emkam 
pioenschajifjen 1966 

Ze werd niet alleen 3 maal lau 
reate (100, 200 en 400 m viije slag 
dames), doch ze verbeteide ook lei 
schillende Belgische records Als 
* beloning s> mocht ze van liet Se 
lectukomilee van de Kon Belg 
Zwem en Reddingsbond thuisblij 
ven van de zii emkampioenschappen 
te Utl echt Wel wisten de vioede he 
ren van dit felbespioken komitee 
tuee zwemmers in te schiijven tn een 
en dezelfde pi oef en trokken ze zelf 
naai Utrecht Maar zwemmers (Jac 
ques Henaid) en zwemsteis (Fran 
ctne Dam en en Carla Galle) die het 
leidieiiden, bleven thuis De weer 
viaak tan Caila Galle kuam zacht 
en lias meer dan ichilteiend te noe 
men Enkele zi eken geleden werd ze 
andeirnaal een Belgisth record rij 
kei, dat der 4 \ 200 m 4 zwemwi] 
zen dames individueel dat ze op haar 
naam schieej Zopas te Antwerpen 
behaalde ze haai xnjfde titel, deze van 
de 4 X 100 m 4 zn emxinjzen indivi 
diieel Eindelijk dan toch ueid haar 
een beloning naar uaaide gegeven 
en -"O zal ze samen met andere Olym 
piselie pie geselectioneeiden naar 
htl 2de Pic Olymliische Eornooi van 
M(\iro gaan 

(aila IS een veelzijdig sportmeisje 
r ooidal ze dooibiak tn de zuemspoit, 
had ze ook met sure es de atletiek-
spoit beoefent Zo behaalde ze tij 

dens ele Belgische jongeienkampioen 
schappen tn 1964 een tweede plaats 
tn de 200 m vlak scholieien Maar 
toen moest ze kiezen zuemmen of 
(i'letiek Het uerd zuemmen, en dat 
blijkt een gelukkige keuze te ztjn ge 
uoiden Ze vei telde ons dat men on 
moe.elijk tuee spoilen tegelijk kan 
beoefenen 

Toen xue haar vroegen u al ze zou 
doen uanneer ze over haar hoogte 
punt heen zou ztjn, antuooide ze 
« zuemmen is gezond » Hteimede 
xioidt tenvolle bewezen dat Carla 
(.alle de spoit op een xeistandtge en 
mdeidaad gezonde unjze beoefent, 
en niet naai het goedkope siuces 
zoekt zoatf spijtig genoeg maai al ie 
r eel spoili 'dellen 
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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 16, Beerzel (Antw.) 

Telefoon : 015/41198 • Bestuurder Jos Feyaerts 

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

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

GELD VANAF 3 , 2 5 % 
Loontrekkenden tot 100.000 F : zelf
standigen, landbouwers 
Auto, grond, eigendom. 
krediet, geen voorschot 

20.000 = 60 X 
50.000 = 60 X 

100.000 = 60 X 
100.000 = 120 X 

tot 500.000 F. 
tot 100 %. 

nodig. 

376 
940 

1880 
990 

Toiff. : 03/35.98.95. tot 21 uur of schr. 
F.B. Bisschoppenlioflaan 
Antwerpen. — 

69 te Deurne-
Ik kom thuis. 

0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0,50 - 0,50 - 0.50 - 0,50 - 0,50 - 0,50 -
I 

1 
I A 

T 

1 

B E C o 
K W A L I T E I T S B E N Z I N E EN -GASOLIE T E G E N VEKMINDERDE PRIJS 
AAN DE DiENSTSTATIOXS -

B E C O 
B E C O : kwaliteit! aan onze stations: Renault-oiiën ! 

B E C O : P R I J S I 
B E C O : B E D I E N I N G ! 

Voor lever ingen van gas- en s tookol ie vanaf 1.000 L., één ad re s : 

p.v.b.a. B E C O — 236 Krijgsbaan 
ZWIJNDRECHT - te l . : 03/52.81J3 - 32.02.10. 

I 

I 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L LUYTEN 

Trooststraat 12 

(Gemeenteplein) 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 

-. >. 0.50 - 0,50 - 0,50 - 0,50 - 0,50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0,50 - 0,50 

ALLE VERZEKERINGEN 
Fe». : (03)31.66.33 van 9-12 u. • 7 10 uur . 

J A N G O O S S E N S 
VICTOR DHIKSSKNSSTRAAT 61 
A N T W E R P E N . 

Stelt zijn kand ida tuu r bij alle Vlamingen voor 
e lke verzeker ingsvorm en schenkt aan alle 
jong gehuwden gra t i s b rand en B.V. familiale 
(a l le r is ico 's tegen d e r d e n ) . 

MOTO NOG S T E E D S AAN OUDE TARIEF . Al 'TO — 

' •^Sftr 

SCHUIMIU BUHBMATRASSEN 
met 
Gebreve tee rde 
bedekkings lagen 

KESSURT.MA'I HASSEN 
(Brevet 529768) 
met 
Gebreve tee rde karkassen 

..STAK' 
U5ie»ei )li;t^7l 

FE Z E L h (O V I. 
GEWAT1 KERDh lit-.l)i>PRHiEN 
WOLLEN DEKKNi, 
Iel (052) 4 4641 en 44642 

Indien l' f?een verkopei 
m uw jo i t rek kent s tuur 
ons een kaar t ie en we 
zenden I nel ad ies van 
de dichts ongelegen ver-
kf)Der Star Zele 

HERMES 
SGH«®L 54 Zuid laac 

211 .M L e m o n n i e r l a a n 
Tel. 11.00.33. 
Brussel . 

VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS IN 2 J A A R 

Steno- en 
dakty lograf ie 
in vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale wetgeving 
Moderne t-^len. 
Handels 
co r r e sponden t i e . 

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

Beter en voordel iger . 

VOOR ALLE ONROERENDE 

yERHANDEüNGEN IN 

BINNEN EN BUITENLAND : 

RUDI VAN OER PAAL 
Jan Van Riiswijcklaan 62, 
A N 1 WE R P E N 

Telefoon : 03/38.91.24. 

Gfole Vejs : 
GLAZEN en W0h4TUREN. 
Grali ï voor verïelerden. 

Herilel'ingen ,n eigert wer'.IiuK. 

Walter ROLAND 
— Gediplomeerd Optieker — 

KerkslraM. 58 — Ailwerpen 
(Ltl • u b op Kei huisnummer !) 

Telefoon: 35 66 62 

1 0 9fe lorting Op v«ftoon de)«r. 

September : Grote Bierfeesten in 
de Dortmunder - Thier - Brau - Hoven 

Orkesten 
TE LEUVEN 

— 17-9 : Die Fusoher Buab'n 
— 18-9 : Dortmunder Thier K. I 
— 24-9 : Dortmunder Thier K II 
— 25-9 : Dortmunder Thier K. I 

T E H U L S T E (KORTHl.IK) 
— 16, 17, 18-9 ; OFFICIËLE OPENING 

3 dagen met meerdere orkesten waar
onder Saho - Thorez, en^... 

— 24-9 : Thorez 
— 25-9 : Thorez 

TE AALST 
— Doorlopend het orkest Carlier. 

Oktober • November • December 
GROTE RIJNWMNFEESTEN te Leuven -
Antwerpen - Aalst • Kortrijk met de wijn
bouwer .J MOrSEL van GAD ALOESHEIM 
AM RHEIN 
Al de grote gekende Duitse en Belgische 
orkesten zullen er zorgen voor de stemming 
In al onze lokalen is er altijd : originele 
Breugeliaanse stemming - deftige leute en 
plezier - goede bediening - beste dranken 
goed en niet duur. 
N B Al onze zalen zijn gans de winter ter 
beschikking voor Bals - Banketten - Ver
gaderingen, enz... 

— LEUVEN : 1.000 plaatsen 
— AALST : 1 000 plaatsen. 
— KORTRIJK : 850 plaatsen 
— ANTWERPEN • 700 plaatsen. 

Alle kameraden vinden elkaar daar terug 
en bijzonder op de officiële opening van 
het DORTMUNDER-THIER-BRAU-HOF te 
HULSTE (KortrijkI, Bruggesteenweg 1, op 
16, 17 en 18 september 1966 

BAZEN of GERANTS worden gezocht 
voor 2 mooie Vlaamse s tudenten-cafés 
te Leuven. 

TONISSTEINER SPRUDEL 
IMPORT A B T S 

TIensPstecnv.eg 128 Korbeek-Lo. 
Tel : '016) 463 11 

Voortverkopers norden gevraagd 

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

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering _ n c \ l CZ T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting D K C V C | 
in gephosfateerde staalplaat. O "^ O Q f ï 
Zeer lichte bediening. ^ *J \J V O 
Automatische sluiting 
Voordelige prijzen 

J E U R C I O O 
A. JEURiSSEN CLOOSTERMANS & ZONEN 

Z O N H O V E N -
Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.3' & 132.36 
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persspiegel- persspi egel - persspi egel 
Gekrakeel op het neerhof deze week. 

AVaalse hanen van allerlei pluimage zijn 
vorige zondag als op afgesproken teken aan 
het kraaien geslagen met een verdacht ge
lijkluidend anti-Vlaamse ondertoon ondanks 
hun kleurverschil : de blauwe Destenay, de 
gele (of is hij wit tegenwoordig) Duvieusart, 
en de rode Lambion, Blauw-wit-rood, geliefde 
kleuren bij vele Walen. De echos klinken 
tot de dag van vandaag in het Vlaamse neer
hof, waar al een flink stukje nagekakeld is 
over dat hanengekraai. 

Ook over De Haan-aan-Zee waar de kris-
ten-demokratische Sociale week doorging, is 
er heel wat te doen geweest. 

L A W A L L O N I Ë 

Geeft een samenvatting van de zondasr-
•« discours >• met een uitnodiging tot de dans 
aan Vlaams adres. Ze zouden ons van liefde 
dooddrukken als men het zo leest. 

« Te Seiaing riep de h. Robert Lanibion 
uit : «r Alles is nog niORelijk. Maar wij her
halen het, het is hoogtijd. ledere dag die 
voorbijgaat, rermeerder t de disproportie tus
sen de krachten uit het noorden en uit liet 
zuiden van ons land ». 

O p lietzelfde ogenblik ccliode de h. Du
vieusart te Brussel : a Doe in U het vuur 
van Uw ^^^^als bewustzijn herleven. Zweer 
voor hen die zijn gestorven voor onze vrij
heden, de eed hun kostbaar erfgoed te ver
dedigen en maak, vandaag de dag, van de 
Waalse grond, de vererende veruitwendiglng 
van dit brandend bewustzijn en van onze 
overtuigde eenheid ». 

En zondag affirmeerde te Luik de h. Des
tenay, toen hij tevens een oproep deed tot 
Waalse solidariteit : « Ik.geloof oprecht dat 
de tijd is aangebroken voor enkele ervaren 
mannen met een onafhankelijke geest, om 
een dringend en noodzakelijk initiatief te ne
men dat zou leiden tot een echte franstalige 
blokvorming. 

Het ogenblik is inderdaad aangebroken en 
'deze mensen zijn al klaar om waardevolle 
onderhandelaars uit het Noorden te ontvan
gen. De grondwettelijke Ronde Tafel is dood. 
Het compromis van het compromis heeft ge
leefd maar was eigenlijk nooit echt geboren 
en de vreesachtige naturen die zichzelf " ge
matigden o noemden, — om hun onmacht te 
bewimpelen — zullen de klare kijk, het rea
lisme en de objectiviteit der wij/.en, die men 
van extremisme beschuldigd, moeten aan
vaarden. » 

D E N I E U W E G i D S 

Het blad van de unitaire C.V.P .-kringen is 
cp de dans met Lambion niet erg gesteld. 
Hij trapt te gemakkelijk op het unitaire 
Oidskleed. 

« Denkt men werkelijk aan de Waalse 
problemen een oplossing te geven door de 
Walen tegen de Vlamingen op te ruien ol 
door België te doen uiteenvallen? 

De Waalse syndicale leider Lanibion had 
kennelijk geen andere bedoeling. Zijn rede is 
haast van het begin tot het einde een oiv 
ruiing. 

« Staande voor de cohesie van het \ laam-

GELDSCHIETERS 
Par t icu l ie r r r aag t op zijn eigendom 
2e rang hypotheek Ik geef 9 % 
i n t e r e s t 
Schri jven let ters D 46 gaze t 

SC volk », zo roeiit hij op een bepaald ogen
blik uit, « laat de cohesie van het Waalse 
A'olk op een tragische wijze op zich wach
ten ». 

Kn verder : « Al de democratische krach
ten van Wallonië moeten, ieder volgens hun 
mogelijkheden en middelen, deelnemen aan 
de mobilisatie van al de Walen die besloten 
zijn niet langer de onrechtvaardigheden, de 
scliijnlieillgheden en «les coups de poignardo 
van de unitaire staat te dulden ». En ten 
slotte : <t Er zullen geen vier jaar meer no
dig zijn alvorens de unitaire staat in zijn me
nigvuldige conlradiclies ineenstort ». 

H E T V O L K 

Jef Claes vliegt in de pluimen van de 
tweede haan uit het koor van zondag : de 
blauwe burgemeester van Luik, de dolle heer 
Destenay, die weer pikt in de richting van 
de Vlaamse Voer. 

ff Het meest ontgoochelend is de inhoud 
van de toespraken op de Waalse Feesten. De 
Luikse P.V.V.-burgemeester Destenay, een 
uitgesi)roken Wallingant voor wie het echte 
België ophoudt aan de taalgrens, begon met 
een regelrechte aanval tegen de Vlaamse e.v-
Ircmisten die, zo zei hij, sinds lange tijd be
zig zijn met het ondergraven van de natio
nale instellingen en die meer en meer door 
hun landgenoten worden gevolgd. 

Zou de heer Destenay niet beter beginnen 
met te vegen voor eigen deur ? Als er ie
mand is die de nationale instellingen onder
graaft, dan zijn het de franstalige Brusselse 
partijgenoten van de Luikse burgemeester, 
die stelselmatig weigeren de taalwetten toe 
te passen. Het is een publiek geheim dat de 
Brusselse P.V.V.-federatie voor het ogenblik 
alle mogelijke drukkingsmiddelen aanwendt 
om de uIt\oeringsbesluiten tegen te houden 
van wetten, die nochtans op democratische 
wijze door een parlementaire meerderheid 
werden goedgekeurd. Het groot doeleinde 
waarvoor de h. Destenay de Waalse strijd
lust wil oprakelen, is nog altijd de Voer
streek. Die zes arme Voerdorpjes, waarvan 
de meeste Walen vijf jaar geleden het be
staan niet kenden, zij nu het symbool ge
worden van de Vlaamse heerszucht. Och ar
me, toch ! De slag die men beraamd heeft 
tegen de N'oerstreek, wordt ook voorbereid 
tegen Brussel, niemand mag zich veilig ach
ten, waarschuwt de heer Destenay. » 

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

Rekent af met haar oud-medestander, de 
vroegere C.V.P.-eerste-minister Duvieusart. 
Waar is de tijd dat met de hulp van de 
massa Vlaamse C.V.P.-stemmen dergelijk ty
pe kon eerste-minister spelen in een homo
gene C.V.P.-regerIng ? 

« Terwijl Destenay als burgemeester voor
zichtiger was en de houdbaarheid van de 
unitaire staat voorwaardelijk in twijfel trok, 
sprak de onafhankelijke Duvieusart boudweg 
van een erkenning der Waakse personaliteit 
en een « vrij, nationaal en Europees » dis-
trikt Brussel. In de ogen van deze Waalse 
nationalist moet natuurlijk de « liberté du 
père de familie » gelden en Brussel moet 
zich zo\er kunnen uitbreiden als het wil. 
Zowel de liberaal als de katoliek zien een 
(zelfs geherstruktureerd) België slechts in de 
optiek van de ongeremde verfransingsmoge-
lijkheid. Begrip voor de kulturele integriteit 
van het Nederlandse landsgedeelte brengen 
zij in genen dele op, ofschoon zij het Frans 
karakter van Wallonië met hartstocht be
klemtonen. Dat de gaafheid van Wallonië 

G A R A G E A U T O H A N D E L D E L E Y 

— Matige prijzen. 
PAMBUL'GGESTRA.\T 137-139 — ANTWERPEN 

Herstellingen van alle merken 
Hergroeven van banden. 
Engelse bougies : 38 ¥. - Gratis geplaatsL 
TE KOOP : B.M.W. 700 LUX 64 - Radio - Chauffage. 

CAPRI COUPE SPORT - (il. 
M.G.A. 1600 - 60 - Conduite - ZwarL 

MAAK OUDE AUTO'S TERUG OP EN KONTROLEVRIJ. 

VERBODEN 
WERE Dl SPORENHERDENKING 

gaat door op 
VRIJDAG 14 OKTOBER 1966, TE 20 u. 30. 
Thierbrauhof, Groenplaats - Anlwerpen. 

ONGEWIJZIGD PROGRAMMA. 

niet in het minst bedreigd is, willen zij niet 
erkennen. Integendeel o: het zijn de Vlamin
gen die Wallonië willen vernederlandsen ». 
Duvieusart steekt een wrekende vinger uit 
omdat wij Wateiloo en Terhulpen (!) zouden 
willen roven. Hij sleurt er zelfs de Boergon-
dische staat en het Dinaso bij. » 

VOLKSGAZET 
Een andere uitnodiging tot de dans, ïn 

studiekring te Den Haan geformuleerd door 
de kristelijke sociale organisaties, vindt nog 
geen gehoor bij B.S.P.-matrone Josefa Van 
Eynde. Van dialoog-standpunt uit is de slot
zin ze'fs meer dan een slag onder de gordel. 

ff Men heeft er horen zeggen dat het mis
bruik van de godsdienst voor de politiek 
« niet enkel denkbeeldig is, maar een histo
risch weerkerend feit » en dat « confessionele 
politiek derhalve dient afgewezen te wor
den ». 

E^en priester heeft er verklaard dat de 
priester iemand moet zijn « die voor ieder
een, ook voor de niet-christenen openstaat ». 
Dezelfde erkende dat een homogeen chris
tendom niet meer bestaat; dat christendom 
en maatschappij onder de voogdij van de 
kerk, niet meer samenvallen; dat de maat
schappelijke, culturele en wetenschappelijke 
levensstructuren zich in onze tijd onttrekken 
aan bevoogding door de kerkehjke structu
ren. 

...Doch wij herhalen het : wij gaan van 
hetgeen te Den Haan werd gezegd geen rnis-
bruik maken om de bestaande christelijke 
organisaties aan te vallen of ten dode op te 
schrijven. Wij zijn veel realistischer. Wij we
ten dat er een hele afstand ligt tussen de 
theorie en de praktijk: Het is veel gemakke
lijker op studiedagen en in voordrachten 
schema's te tekenen en nieuwhchter te spe
len dan in het werkelijke leven de bakens 
te verzetten. 

Niettemin blijft het een waarheid dat het 
licht uit de schok van de ideeën voortspruit, 
weshalve wij, zowel in eigen rangen als aan 
de overzijde van de barricade, dergelijke ge-
dachlenwisselingen ten zeerste verwelkomen, 
mits zij in goede trouw en niet de bedoeling 
klaarheid te brengen in onze politieke ver
houdingen. 

Maar wij mogen ons toch wel even mon
kelend de vraag stellen : als uit de voor
dracht van Sinionet zou blijken dat het .so
cialisme « de buk miste in België », wat 
moet men dan uit de lezingen te Den Haan 
besluiten ? 

Dat het katholicisme, kerkelijk en poli
tiek, in ons land decennia lang de gelovige 
massa heeft bedrogen ? » 

D E S T A N D A A R D 

In de nouvelle vague van « straatje rein 
vagen » raadt Manu Ruys de B.S.P. en voor
al haar ondervoorzitter aan, maar eerst 
flink voor eigen deur te vegen. 

ff Het gezonde anticlericalisme, dat in Den 
Haan soms aan bod kwam en dat de jon
gere Vlaamse katholieken niet opvatten als 
een aanval op kerk en geloof, moet inimers 
voor sommige vrijzinnigen eten en drinken 
zijn. Zij begrijpen de diepere betekenis van 
dit bevrijdingsproces niet. De h. Van Eynde 
be\\ijst het trouwens met zijn besluit : 

« Heeft het kerkelijk en politiek katholi
cisme in ons land decennia lang de gelo
vige massa bedrogen ? » 

Wij zullen de h. Van Eynde op die sveg 
niet volgen. De uiteenzettingen in Den Haan 
waren te ernstig, zij getuigden dikwijls van 
een zo groot verantwoordehjkheidsbesef, dat 
zij niet misbruikt mogen worden in een po-
lemiekje. 

Wel zal men met voldoening noteren dat 
de h. Van Eynde bereid ' is ff om in goede 
trouw en met de bedoeling klaarheid te 
brengen in onze politieke verhoudingen de 
gedachtenwisseling te aanvaarden ». 

Dat de bedoelingen van de partijpoliticus 
wellicht niet lielemaal zuiver op de graat 

zijn, zal men op de koop toe moeten nemen 
Welke socialist lioojit niet dat de christen
democraten uiteindelijk de katholieke partij 
tot zinken brengen en de B.S.P. tegemoet 
komen ? 

Overigens zal de gedachtenwisseling niet 
worden aangegaan met de h. Van Eynde 
alleen, maa r met de socialisten als dusda
nig en dit is alleen mogelijk wanneer deze 
laatsten — Simonet's waarschuwing indach
tig — hun intellectueel getto verlaten en zo
als in Den Haan geschied is, op htm beurt 
een gewetensonderzoek aandurven. » 

L E P E U P L E 

En een B.S.P.-er van de bonzenkategorio 
te Bmssel, met wie wij als Vlamingen zeker 
geen dialoog kunnen houden, is Victor La-
rock. Hij krijgt blijkbaar heimwee naar zijn 
koningskwestie-verleden als hij wil gaan 
kasseien breken te Brussel « au nom du li
berté du père de familie i . Hij wil verdei; 
Vlamingen verfransen. 

ff Het is normaal dat ieder Brussels fami
liehoofd die twijfels wil vermijden in verband 
niet zijn ta.alverklaring, door geschreven in
lichtingen de zaken kan meedelen, als bij 
wil, die daarvoor nodig zijn. 

Maar beeldt U in dat al de familiehoofden 
van de Brusselse agglomeratie verplicht hun 
taaiverklaring zouden moeten waarmaken , 
b.v. door hun afkomst aan te duiden, de in
schrijving op de burgerlijke stand, de taal 
waarin zij hun studies hebben gedaan. Da t 
is, schijnt het, de interpretatie die dreigend 
is. 

Wil men dat de keien uit de Brusselse 
straten komen ? » 

KOMPAS 
Een Waal waar wel mee te praten is, ook 

al is men niet akkoord met al zijn stand
punten, is een jonge man die in het blad 
van de Vlaamse scouts zijn mening geeft 
over de gebeurtenissen te Leuven. 

ff Moesten de franssprekende professoren en 
het personeel van de franssprekende afde
ling zich dan kultureel niet integreren te 
Leuven ? Hebben zij, konkreet recht op spe
ciale scholen voor hun kinderen ? Zonder 
aarzelen is mijn antwoord : ja. Al deze men
sen verblijven funktloneel, beroepshalve te 
Leuven, zonder universiteit zouden zij er niet 
zijn. Zonder kazernes te Aarlen, zouden er 
ook geen N'laamse militairen in de provincie 
Lu.xemburg verblijven. 

Het verschil tussen deze beide inplantin
gen is geen verschil van natuur maa r m 
duurtijd Misschien is de franssprekende af
deling een rem geweest voor de expansie 
van de Vlaamse afdeling. Dit kan echter 
niet blijven duren nu de budgetten gespHtst 
worden, de Vlaamse pro-rektor meer auto
nomie krijgt, enz. Al bij al, heb ik de Indruk 
dat de N'iamingen door de VValen, die er 
voor niets tussen zitten, de prijs doen beta
len voor hun juiste strijd tegen de hanskil-
jons van de. stad Leuven, onverwoestbare en 
anti-demokratische minderheid, die ook ons 
niet sympatlek is. 

Zijn wij tenslotte niet bezig met mekaar 
te bestrijden eerder dan te dialogeren. Het 
ff Walen buiten » stoot ons evenzeer tegen 
de borst als sommige onaangename uitlatin
gen aan Waalse zijde. 

Wij kunnen begrijpen dat wij te Leuven 
weg moeten (massabetogingen, gebroken 
rulten, slogans en andere herinneren het 
ons) omdat de demografische groei van de 
universiteit en de rationalisatie het vereisen; 
of nog wegens de zending van een frans
sprekende universiteit t.o.v. het fransspre
kende volk (een begrip dat de Vlamingen 
ons bijgebracht hebben); tenslotte zullen wi] 
misschien weg moeten omdat de krachten-
verhoudingen in uw voordeel spelen; wij 
zullen echter nooit aanvaarden uit Leuven 
weggejaagd te worden, B 

W. Luyten. 

SENSATIONEEL!! ! EEN ULTRA MODERN WASSALON. 
installeren ^vij voor U met de meest moderne wasmachines, 
industriële droogzwierder, droogkast, strijkmachines en xvater-
verwarmers. , , . , , 
Modelinstallaties te zien over heel het lanO. 
Volledige inrichting voor ± 350.000 Fr. 
Fi nancieringsmogelijkheden. 

Vraagt vrijblijvend verdere inlichtingen a n n , , ^ _ „ „ , , 
R.A.D.G. Fred, de Merodestraat 18 — BERCUtM _ Tel. : (03)30.20.23. 

Voorbehouden plaatsen en inlichtingen : Tel. : 03/32.21.53. 

ZOEK TE HUUR : 
Landhuis of Villa met garage. Centra
le verwarming. - modern, comfort -
badkamer. Min. 3 slaapkamers, tegen 
1 nov. 'liefst in bosrijke streek. Max. 
6.,500 fr. per maand. Niet verder dan 
25 km. buiten Anlw. Stad. - Tél. : 
(03) 53.69.42. 

Importfirma in volle uitbreiding zoekt 
voor het Vlaamse land d r i n g e n d 
V R IJ E VERTEGENWOORDIGERS. 
Ook vaste betrekking mogelijk. Speel
goed en fantazie-artikelen. Zeer goede 
broodwinning. 
Voor verdere inlichtingen : telefoon 
Antwerpen 03/77.51.16. 
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bewegingswijzer 

VAN DE V.U.-LEIDING 
Persmededeling 

Na zijn vergadering van verleden week heeft het V.U.-Partij-
bestuur volgende i)ersmededeling verstrekt ; 

Het Parti jbestuur van de Volksunie 
— protesteert scherp tegen de onwettelijke benoemingen in 

de Kommissies van Openbare Onderstand van Brussel-Hoofd-
stad; 

— klaagt aan dat o.m. sinds drie jaar 206 franstalige dokters 
werden benoemd en geen enkele nederlandstalige; 

— laakt ten sterkste dat Vlaamse patiënten verplicht wor
den, zich toe te vertrouwen aan nederlandsonkundigde genees
heren en waarschuwt tegen de noodlottige gevolgen daarvan; 

— draagt volksvertegenwoordiger Anciaux op, de minister 
over dit schandaal te interpelleren. 

Algemeen Sekretariaat 
Het algemeen partijsekretariaat (Lemonnierlaan 82, Brussel 

I, tel. 02.118216) is voortaan iedere woensdagavond tot 20 uur 
geopend. 

kaderdag provincies Oost- en West-

: kaderdag provincies Brabant , Ant-

Vrij te houden data 
Zondag 13 november 

Vlaanderen. 
Zondag 20 november 

werpen, Limburg. 
O p deze kaderdagen wordt het ganse partijkader verwacht 
Nadere inlichtingen volgen. 

Abonnementenslag 
Verleden zaterdag vergaderden te Brussel de arr. voorzitters 

en sekretarissen met het Partijbestuur. Planning, data en streef-
normen voor de abonnementenslag 1966-1967 werden vastgesteld 
en goedgekeurd. De verschillende arrondissementen werden ver
zocht, voorbereiding en uitvoering onverwijld ter hand te nemen. 

ANTWERPEN 

Antwerpen-Stad 
KOLPORTAGES 

Op zondag 16 oktober kolportage 
tnet a WIJ » vergezeld van r ad i a 
wagen in sektie zuid. Vertrek lo
kaal t Begijnhol >, hoek Kronen 
burgstraat Begijnenstraat om 10 
o. Let op, ook alle gemeenteraads
leden van Antwerpen-Stad doen 
hieraan mee. 

Wekelijks op zaterdag. 
Vertrek stipt om 15 uur. 
Lokaal Tyrol, Nationalestr. 22. 

DIENSTBETOON 
Met V.U. geen problemen indien 

u ze tijdig voorlegt op het vast se
kretariaat : Frankrijklei 8, Antw. 
(boven lokaal Peter Benoit). 

Toegangsuren : alle werkdagen 
van 13 tot 17 uur donderdags tot 
19 uur 30 (zaterdag en zondag ge
sloten). 
O P R O E P 

Stort maandelijks een kleine bij
drage voor de komende propagan
da : postrek. • 61.62.45, VValscharts 
R., Antwerpen. 

Of stuur uw bijdrage onder om
slag naar dr. Delahaye, St. Jans-
vliet 16, Antwerpen. 
PROPAGANDA 

We zoeken nog enkele jonge ele
menten in onze afd. om deel te ne
men aan de aktieve propaganda 
in tie stad. Op te geven bij propa
gandaleider Bergers G., St. Jans-
vliet 19, Antw. 
LEDEN- EN SIMPATISANTEN-
VERGADERING 

Op vrijdag 28 October in lokaal 
Peter Benoit spreekt Toon van 
Overstraeten. 
ALLERLEI 

De geplande schokkolportage die 
doorging op zaterdag 24 sept. was 
ee.n ijroot sukses. 

In de voornaamste straten der 
stacl klonk de roep van onze steeds 
groe.ende schaar propagandisten 

l>e kernvergadering voor leden 
dit- plaats greep in lokaal Vickv 
op ^3 sept. oogstte Neel bijval. Heel 
wal twijfels werden opgeruimd 
Met nog sterkere gelederen gaan 
we elf l;oinen<le propaganda-akties 
tegenloct 

Berchem 
MASSA-KOLPORTAGE 

Op zondag 16 oktober 1966, mas
sa Kiilportage te Berchem met het 
Weekblad s Wij > met medewer
king van de V.M.O. Opbrengst ten 
voortlele van de gestraften. 

Samenkomst te 9 uur 15 op het 
Frans Van Hombeeckplein. 

Leden en sympatisanten worden 
\erzocht talrijk aan deze kolpor
tage deel te nemen. 
UP TEN BERCH 

Vanaf de maand oktober zal ons 
maandblad Up ten Berch gedrukt 
worden op 1500 exemplaren en op 
12 bladzijden. Dit vraagt een gel
delijke inspanning en daarom doen 
wij een dringende oproep voor 
steun. 

Gewoon jaarabonnement : 20 fr. 
Steunabonnement : minstens 50 fr. 

Te storten op p.c.r. 1711, Kre-
dietbank-Berchem voor rekening 
4786 van Up ten Berch. 

Borsbeek 
VLAAMSE VRIENDENKRING 

Op 5 november ons 2de jaarlijks 
bal, in zaal » Riviera », Jozef Reu-
senslei 17. O m 8 uur 30 speelt voor 
U ten dans het orkest « Sleep Wal
kers ». 

De afdeling nodigt al haar leden 
en simpatisanten uit voor deze ge-
/.ellige dansavond. 

Deuren om 8 uur. Toegangsprijs 
25 fr. 

Kaarten te bekomen bij J. Peust-
jens, L. Hendrickxlei 22. Tel. : 
.^6.24.70. 

Bornem 
^ orige zaterdag werd een leden

vergadering belegd in het lokaal. 
Arr. sekretaris Walter Luyten 

verving senator Jorissen in een op
roep tot onverpoosde inzet, nu de 
P.V.V. haar anti-Vlaams offensief 
inzet. Dat de oproep gehoor vond, 
bleek onmiddellijk als een twaalf
tal personen zich aanboden voor 
sistematische huisbezoeken in het 
kader van de abonnementenwer-
ving. 

Mechelen 
Alles wijst er op dat de stads-

leestzaal van Mechelen op zater
dag 1 oktober te klein zal zijn. De 
Vlaamse Klub richt haar jaarlijks 
bal in onder het motto « Leuven-
Mechelen hand in hand n. Het ak-
tiebal wordt opgeluisterd door het 
gekende T.V.-orkest. P. Quintens-
Iheo Mertens. 

Aanvang 21 uur. 

Plaatsbespreking : Salamander, 
Adegemstraat; 

Opsinjoorken, Nieuwwerk. 
ABONNEMENTENSLAG 

In het kader van de abonnen-
tenslag wil het arr. Mechelen reeds 
een flinke duw geven in het ob-
jektief van het partijbestuur. 

De eerste stoot zal gegeven wor
den in de V.U.-propagandaweek 
die aanvangt op 9 oktober in ons 
arrondissement. 

Alle afdelingen legden lijsten aan 
op basis waarvan sistematische 
huisbezoeken zullen gebeuren door 
de bestuurs- en kaderleden van de 
afdelingen. Deze gezamenlijke in
spanning onder het motto « terug 
naar het huisbezoek » totaliseert 
honderden huisbezoeken in de 
voorziene periode. Misschien, le
zer, kunt u ook bijdragen tot het 
lukken van deze propagandaslag. 
Geef sistematisch uw nummer van 
a Wij » door aan een kennis en 
stuur er dan onze propagandisten 
naar toe. Of beter, doe het zelf! 

8 oktober : als inzet van onze 
aktie nemen onze mensen zoveel 
mogelijk deel aan het trajekt Ant
werpen - Mechelen van de Leu-
ventocht door Vlaanderen. Om 20 
uur gaat in het kader hiervan een 
openluchtmeeting door op de Vee
markt te Mechelen. 

9 oktober : alle propagandisten 
of vrijwillige helpers steken deze 
dag een handje toe bij de grote 
kolportage te Willebroek. Bijeen
komst om 9 uur 30 stipt aan lo
kaal « Uilenspiegel », Denderniond-
se steenweg. 

Verdere inlichtingen bij Theo De 
Block, Breendonkstr. 77, Wille
broek en Leo Huwels, Kattestraat 
46, Oppuurs (tel. 03-770436). 

14 oktober (vrijdag) : oprichting 
afdeling Itegem-Wiekevorst in lo
kaal « De Nieuwe Molen », Ite-
gemse steenweg te Wiekevorst. 

Begin te 20 uur 15. Sprekers : 
Senator Jorissen, Walter Luyten, 
Ludo Sels. 

15 oktober : autokaravaan uit 
Klein Brabant over Willebroek 
naar Hombeek. Te Hombeek 
stichtingsvergadering van nieuwe 
afdeling. 

Sprekers : Senator Jorissen en 
provincieraadslid Sels, en M. Van 
Goidsenhoven. Nadere berichten 
volgende week. 

16 oktober : grote kolportage te 
Heist-op-den-Berg. Bijeenkomst om 
9 uur 30 aan de kerk. Ook hier 
maken vele handen het werk 
licht. 

22 oktober : Nijlen, viering van 
het 200ste lid en bekroning van de 
winnende afdeling in de propagan
daslag, met prijsuitdeling aan de 
individuele beste wervers. Dit alles 
tijdens het feestbal in het lokaal 
Bonte Os, Kerkplein. Begin 20 uur 
30. 

Ieder helpe mee en beschouwt 
zich als gemobiliseerd in verkie
zingslijd. 

Onier met zijn blauwe patriot
ten rusten ook niet. 

Merksem 
VOLKSUNIE-BAL 

Al onze leden, alle Vlaams-na
tionalisten en simpatisanten van 
onze beweging worden uitgenodigd 
op het Bal van de Volksunie, het 
eerste van dit seizoen, op zaterdag 
8 oktober 1966 in de zaal Sfinx, 
Bredabaan 712-714, Merksem. 

Het gekende Merksemse dans
orkest, de Hoveresco's, spelen ten 
dans vanaf 20 uur. 

Prijzen voor de traditionele tom
bola zullen in dank aanvaard wor
den ten huize van Jaak Van Im-
pe, Bredabaan 387 en mevr. Van 
Grinsven, Borrewaterstraat 24. 

Rijmenam 
Als voorbereiding van de arr. 

propagandaslag kwamen de ka
derleden van de afdeling Rijme
nam - Bonheiden bij elkaar. Arr. 
sekretaris Luyten hield het poli
tiek overzicht, waarna de bestuurs
leden Augusteynen en Ribbens de 
taken verdeelden met als objektief : 
« Verdubbeling van de afdeling o. 

Weerde Eppegem 
Houdt nu reeds 12 november '66 

vri j! De aldeling geeft dan haar 
4de V.U.-bal, en wel te Eppegem 
m de zaal « Rubenshol ». 

Z E Y H E R ... DE DUITSE AANBOUWKEUKEN, 
modern i s ee r t Uw b e s t a a n d e w o n i n g 
en vervolledigt Uw n i e u w b o u w . 

Vraagt g ra t i s d o c u m e n t a t i e en o n t w e r p e n bij 
ZEYHER, F red , de Merodes t r . 18 - B £ B C H E M - T. (03).30.29.2.3. 

BRABANT 

Anderlecht 
IN MEMORIAM 
LODE VOET 

2^terdagnamiddag verleden week 
overleed plotseling onze vriend Lo
de Voet. Op slechts 54-jarige leef
tijd werd de bloedstroom naar 
zijn Vlaams hart en zijn nuchtere 
geest afgesneden. 
Meer dan 30 jaar heeft hij zich 
bijna onopgemerkt met volle liefde 
en overgave ingezet voor zijn volk. 
Na de oorlog heeft hij samen met 
zovele getrouwen vervolging en ge
vangenis gekend. 

Geen onrecht en geen materiële 
schade hebben hem belet de fak
kel van zijn VI. overtuiging verder 
te dragen. Hij kon niet anders dan 
Vlaming zijn; het was voor hem 
een plicht. 

Als voorzitter van de V.U.-afde-
ling Anderlecht, als kandidaat op 
de provincielijst was hij een voor
beeld en het bindteken voor de 
jongeren. 

Lode, bijna 20 jaar hebben we 
mekaar persoonlijk gekend, zeker 
twintig jaar hadden we samen nog 
moeten kunnen verder strijden. Te 
vroeg zijt gij van ons heegegaan. 

Aan Mevrouw en aan de familie 
bieden wij onze gevoelens van in
nig medeleven aan. 

Steeds zal Lode in onze herin
nering blijven verder leven als een 
eerlijk mens, als een goed kame
raad. T. Ebraert . 

Brussel 
VOETTOCHT 

Alle Vlaams-nationalisten uit het 
arrondissement moeten aanwezig 
zijn op zondag 9 oktober a.s., op 
de steenweg Mechelen-Leuven, en 
wel : 

1. te Muizen, te 13 uur voor de 
kantons Vilvoorde, Wolvertem, St. 
Kwintens-Lennik en Asse. 

2. te Kampenhout-Sas te 13 uur 
30 voor de kantons Schaarbeek, 
Brussel, Ukkel, St. Gillis en An
derlecht. 

3. te Beuken te 14 uur voor de 
kantons Halle, St. Joost-ten-Noo-
de, St. Jans-Molenbeek en Eisene. 

Op genoemde plaatsen zijn er 
onthaalkomitees. Zorg voor leeu-

Nwenvaandels. 
Eenmaal de voettocht voorbij 

uw verzamelpunt, begeeft u zich 
naar Leuven voor de meeting te 
18 uur in de Rijschool. 

Voor meer inlichtingen : bel een 
lid van het arr. bestuur op. 
KOLPORTAGE 

De volgende werftocht, op 2 ok
tober, gaat naar Oetingen en Volle-
zele. Bijeenkomst om 8 uur 45 ach
ter de K.V.S. of om 9 uur 30 aan 
de kerk van Oetingen. Onze ploeg 
moet dan tot 20 man zijn aange
groeid. 

Dworp 
Zaterdag 1 oktober, zondag 2 ok

tober en maandag 3 oktober 1966, 
telkens van 17 uur at richt de 
afdeling met de Pallieterklub haar 
jaarlijkse mossel- en frietkermis in, 
ten voordele van een Kerst- en Sin-
terklaasleest van onze kinderen. 

Alle sympatisanten uit de streek 
worden verwacht. 

Molenbeek 
De kantonvergadering die door

ging in de « Groene Poort » kende 
een groot succes. 

Nadat door de kanton, gevolm. 
De Eerlanger de vergadering werd 
geopend, namen de drie afd.voor
zitters het woord en legden aan 
de aanwezige leden de werking in 
hun afd uit. Na een zeer rustig 
debat en uitwisseling van gedach
ten nam dr. Vic Anciaux het 
woord en gaf de aanwezige leden 
een schema van de parlementaire 
vverking. 

Hierna werd overgegaan tot af
rekening der spaarpotten der afd. 
Molenbeek. 

Nadat door de kanton, gevolm. 
er aan herinnerd werd dat het 5 
jaar is geleden dat hier in Molen
beek met een eerste bestuur werd 
gestart, werd besloten dit in de 
maand oktober te gedenken. 

Oetingen - Yollezele 
De werfploeg uit Brussel brengt 

ons op 2 oktol>er een bezoek met 
ons blad « Wij >. Om een goede 
verkoop te verzekeren, moeten alle 
medewerkers uit Oetingen en om
streken een handje toesteken. Bij
eenkomst om 9 uur 30 aan 4le kerk 
van Oetiagea. 

Hoofdredak teur . 
T. van Over s t r ae t en . 

Redak t i e sek re t a r i s : 
S. d e Lie. 
Alle br iefwisse l ing voor 
r edak t i e n a a r 
Rota typ , Sylv. Dupuisl . , 
110 Brus . 7. - Tel . 23.11.98 

Beheer : 
Maur ice Lemonnie rL 82 
Brussel l. - TeL : 11.82.16. 
Alle k lachten voor niet 
on tvangen van blad op dit 
ad re s . 

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

450 F. 
S t e a n a b o n n e m e n t i 760 F. 

( m i n i m u m ) . 
Losse nnmmera ; 8 F . 
Alle s tor t ingen voor het 
blad op pos t reken ing : 
171139 < WIJ > - Vlaamg-
na t ionaa l weekblad . 

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

ERUU TUINMEUBELEN 
Niet duur wel handij 
(nooit schilderen). 

Alleen-invoerder : 

D E M E Y E R E 
Kortrijkstraat 
INGELMUNSTER. 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

B e z o e k c De v e e r m a n a 
t* S t -Amandi a.ct Scbelde 

Mosselen Pal ing 
Uitbater . J an Bnigmans . 

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

t P E T E R B E N O I T . 
F rankr i jk le i "^ Antwerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle special i te i ten 

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

Gnido Gczei le i t raa t SS 
Z W I J N D R E C H T I 62.70.70 

B O U W E N W O N E N 

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

J L E E M A N S , D e u r n e s. 
Van Harre le t 70 1 : S&.63.17 
Agent : De Coene Kortr i jk 

HOTEL RESTAURANT 

BLANKENBERGB 
c R u b e n s b o f * 

Weststr . 79 I (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pens ion 

c V l a a m s H u i s > K n o k k e 
Kamers vol pension 

gezellige sfeer 
Verminder ing roor erocDen 
El isabethl 105 Tel «32.70. 

B r e y d e l h o f B B I G G E 
iozet Suveestra . 

Gelagzaal 120 plaatsen 
Tel 050/3.50 67 

U U R W E R K J U W E L E N 

bit de meextei u u r w r r k m a k e r 
S L A E T S 

D e w i n t t r s t r II u u d e r g e m 
T 72.45.43 Terminus tr 35. 
10 % kor t inx » leden V.U. 

P L A S T I E K 

F Pa rqu in en 
R Van .4er<«chot P v .b.» 

LR l^obruekstraat 44 
ANTWKKPEN. 

Telefoon 03/36.16.47. 
Kuipen en stapelbakken voor 
pekel diepvries, verpakking. 
stockering 
Polvefhvleen sakken, vel
len en folie op ro l 

RAADPLEEG ONS 
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BRABANT 

Pajottenland 
Op zaterdag 8 oktober nodigt de 

\'olksunie-Halle alle dans- en 
drinklustigen uit op haar 1ste 
groot Pajottenlands dansfeest in 
de zaal « Limburg » te Pepin-
gen-bij-Halle. a The Musical 
Friends » spelen ten dans van 21 
uur a£ Toegang : 5ö Ir. Een dans
feest waar muziek in zi t ! 

Schaarbeek 
De eerstvolgende gespreksavond 

in ons kamton met voBfS%'>ertegai-
vioordiger Vic Anciaux zal plaats 
hebben te Evere op donderdag 6 
oktober te 20 uur in de zaal van 
het café «t La Limite », Walckier-
straat M "(verfenging van de Linde
straat). 

Ge/.ien het nit/onderlijk belang 
van deze avond, durven wij reke
nen op een grote opkomst. 

Zet ook vrienden aan, « op •deze 
a\o(nd te vergezellen. 

Ternat 
Op 5, 6 en 7 november 1966 : 

jaarlijkse frietkennis ia lokaal Jan 
Meert, Keizerstraat 15 (Markt^ Ter 
n a t 

Zaventem - Nossegem 
Zaterdag 15 oktober te 20 uur 30 

PARFXM 
V ruikt graag parfum, meld ons 
uw geliefkoosde bloemengcur, en 
U ontvangt gratis een staalflosje 
(aflres niet vergeten). MII^ADY, 
Postbus 403, Antwerpen I. 

MEER INKOAIFN door vri.jp \ er-
koop aan partikuliereji. vrienden 
en kennissen, ^oor ieder gesoliiKt 
\ a s t dienstverband of als bi.iver-
Vast dienstverband of al.s bijver-
lienste. Sclirijven: KOSMK-VIKi 
Boerenleger 31 — Edegcni. 

« Vlaams Herfstbal » met het be
kende orkest « De Uilenspiegels ». 
Zaal <i St. Michiels », bij Berre 
Morren, Stationsstraat 103 te Za
ventem. Grote tombola met vele, 
waardevolle prijzen. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
KOLPORTAGE 

De propagandatocht door Den
derleeuw kende verleden zondag 
een groot sukses. 17 propagandis
ten likwideerden in twee uur tijd 
547 nummers en kregen 1W9 fr. 
steim. 

Een speciale vermeWing ver
dient de kleine Iwein De Metse-
naere, 7 jaar, die zonder veel moei
te 16 nummers verkocht. 

Zondag 2 oktober : kolportage 
naar Oordegein. 

Verzameling te 9 uur aan de 
a Vriendschap » te Aalst of te 9 
uur 3© aan de kerk van Oorde-
gem. 

Dendermonde 
KOLPORTAGE UITBERGEN 

Door de propagandisten van het 
kanton Wetteren werden zondag 
te Uitbergen alle beschikbare num
mers van « Wij » in één uur tijds 
aan de man gebracht. Dit had 
voor gevolg dat wij de tweede voor
ziene gemeente, Wichelen, bij ge
brek aan bladen niet konden be
werken. Dit i-al dan voor een vol
gende tocht zijn. 

Aan alle deelnemers van harte 
fwoficiat. 

Gent 
BAL IN DE OPERA OP 8 OKTO
BER 

De V.U.-aldelingen Gent, St. 
Amandsberg, Wondelgem en Gent-
brugge-Ledeberg, nodigen u vrien
delijk tiit tot het bal van het 

e Vlaams kontaktcentrum Gent B 
op zaterdag 8 oktober a.s. om 21 
uur in de Kon. Opera te G e n t 

Twee orkesten zullen zorgen 
voor de nodige stemming : Luc 
Van Hoesselt en zijn ensemble en 
het dansorkest Typica. 

Toegangsprijs 50 fr. Stadskledij. 
Kaarten te bekomen door stor

ting op PCR. 3840 van Kredietbank 
Wondelgem voor rekening 50.400 
van Vlaams Kontaktcentrum Gent. 

Het Vlaams Kontaktcentrum 
groepeert reeds meer dan 20 vere
nigingen te Gent en zal als overkoe
pelend orgaan het Vlaamse leven 
in onze stad stimuleren. 

Het bal moet door de massale 
opkomst bewijzen dat het Vlaams 
Kontaktcentrum Gent een macht is 
waarmee In onze stad rekening zal 
moeten gehouden worden ! 

BETOGING 
De voettocht der Vlaamse stu

denten van Oostende naar Leuven, 
zal op woensdag 5 oktober Gent 
binnentrekken. 

Van het Van Bevra^enidein zal de 
stoet zich naar het stadscentrum 
begeven waar een openluchtmee
ting zal gehouden worden, waarop 
in korte uiteenzettingen het univer
sitair probleem zal toegelicht wor
den. 

De studenten, het Vlaams Kon
taktcentrum Gent en de mede-in
richtende verenigingen roepen de 
bevolking van Gent op, haar sim-
patie te betuigen door samen met 
de studenten vanaf het Van Beve
renplein op te stappen in de beto
ging naar het StadscentiTim. 

Samenkomst op het Van Beve
renplein om 20 tiur. 

Kruibeke 
KOLPORTAGE 

Op zondag 2 oktober kolporte-
ren de afdelingen van de Schelde-
kant te Kruibeke. Bijeenkomst aan 
het café « De Zwaluw », Burcht
straat 4 te 9 uur 30. Einde van de 
tocht voorzien rond 12 uur. 

Opdracht : 300 nummers van 
« Wij » aan de man brengen. 

Niet alleen kaderleden en pro
pagandisten, m a a r iedereen is wel
kom i 

Mere 
V.U.-KOERS 

De tweede grote prijs van de 

heeft uw dochter 
ook genoeg 
van die natte 
zomers aan zee? 

geef haar 
zonzeker Tenerife I 
Op de Costa del Silencio — U weet wel 
het paradijs waar een weggeworpen 
tomaat in 14 dagen een volgroeide to-
matenstruik wordt, — rijst voor haar 
iedere morgen de zomerzon. 

Op de Costa del Siiencio, de kust van 
de zonzekere rust, kan zij zelfs in janu
ari, zonnebronzen en baden in een 
verrukkelijke sfeer van felle stranden, 
zeilen en waterskieën op het fascinerend 
blauwe water, lekker luieren in een mild-
ruwe natuur, en exotisch genieten van 
het typische leven van Tenerife. 

Wat voor u een investering is met hoog 
gegarandeerd netto-rendement — daar 
is het u toch om te doen, laat ons eerlijk 
zijn — is voor uw dochter een investe
ring in de zon. 

De veiligste geldbelegging — vanaf 
395.000 F — in uw studio, bungalow, 
appartement of villa op Tenerife, wordt 
U door TEN BEL gegarandeerd : zij be
heert ook uw eigendom, als u er niet 
bent natuurlijk. 

Alle inlichtingen : 
TEN BEL Keizerstraat 16-18 

Volksunie te Mere voor internatio
nale liefhebbers vtodt f ^ a t s op 1 
oktober. Inschrijvingen bij Bumes 
Hugo; aankomst en pi ijsuitdeling : 
café « Mascotte ». -̂  

Vertrek te 14 uur; 9 ronden, 110 
km. 

St. Amandsberg 
BALS 

Zaterdag 8 October, eerste groot 
bal van het Vlaams contaktcen-
trum-Gent in de Opera, Kouter, 
Gent. Twintig Vlaamse verenigin
gen verlenen hun medewerking. 
Het is gewenst dat onze leden met 
famUie daar aanwezig zijn. 

Zaterdag, 22 October, eerste 
groot bal te St. Amandsberg. Het 
bestuur der afdeling St. Amands-
berg-Oostakker heeft de eer en 
het genoegen alle mandatarissen 
van het arrondissement Gent-
Eeklo, haar leden en sympatisan-
ten uit te nodigen. Het dansfeest 
heeft plaats in de zaal Concordia 
Schoolstraat 26, St. Amandsberg 
en zal opgeluisterd worden door 
het befaamde orkest van Bert 
Brent. 

Deuren open 20 uur 30. Eerste 
dans om 21 uur. Inkom : 40 fr. 
Kaarten te bekomen bij al onze 
bestuursleden en bij onze propa
gandaleider van het bal, Roelandt 
Albert, Dr. Em. Maeyensstraat 2a, 
St. Amandsberg. 

Voorbehouden plaatsen 10 fr. te 
storten op P.C.R. nr. 867.02 van 
Behiels-Stroobandt J., Dr. Em. 
Maeyensstraat 40, St. Amandsberg. 
TeL 28.18.07. 

Zele 
In de feestzaal « Het Anker » op 

zaterdag 19 november 1966, te 20 
uur : tweede verbroederingsbal 
N'olksunie. 

WEST-VLAANDEREN 

\ssebroek 
Op donderdag 22 sept. vond te 

Assebroek een druk bijgewoonde 
informatie-avond plaats waar voor
zitter V.V.S. Gaby Vandioinme 
handelde over de Leuvense Uni
versiteit Daamaee is <fc gemeente 
Assebroek alvast klaargestoomd 
om de voetmars van 5 oktober a.s. 
een gul onthaal voor te behouden. 
De tweede dag van de voettocht 
loopt inderdaad over Assebroek-
Oedelem. 

Brugge 

Antwerpen Tel. 03/33.38.66 

BEL TEN 

BEDDEN GEVRAAGD 
De eerste dag van de voettocht 

eindigt op dinsdag 4 okt. te Brug
ge, waar te 20 uur een openlucht-
meeting doorgaat op de Burg. Wie 
deelnemers aan de voettocht kan 
herbergen (nacht van 4 op 5 okt.) 
wordt verzocht, melding te doen 
aan dhr Mare Boey, Molenstrt. 98, 
St. Michiels, tel. 17337, of aan het 
V.U.-sekretarJaat, J. Suveestr. 2, 
Brugge. 

KOLPORTAGES 
De eerstvolgende arr. kolpor-

tage gaat door op zondag a.s. 2 
oktober. Verzameling Vismarkt, 
Brugge, te 9 uur. Zoals reeds me
degedeeld wisselen de kolportage-
ploegen elkaar van zondag tot 
zondag a t Door de afd. werd reeds 
met sukses gekolporteerd te As-
sebroek-Steenbrugge en te St. 
Kruis; de arr . ploeg verkocht if 
Ruddervoorde en te Veldegem. 

Arr. propaganda-leider Luc. Bols 
rekent voor zondag 2 okt. op me
nige automobilist en op veie hel
pers; vele handen maken het werk 
licht. 
OPNIEUW HET 
« VLAAMS KRUIS » 
Minister Posvvick gaf het «Vlaams 

Kruis» ongevraagd publiciteit -en 
trok de aandacht op de vrijwillige 
ambnlanciers en ambnlanciersters 
die door het <r Vlaams Kruis TI 
(ook te Brugge) worden opgeleid. 
De afd. Brugge is thans aan haa r 
tweede opleidingscyclus toe welke 
aanvangt op doraderdag 6 olct. a.s. 
te 20 uur in de bovenzaal van Iiel 
V.T.B.-Kantoor, Wollestiaat, Bnrg-
ge. Gratis inschrijven bij Joris Ver
strakte, Oude 21ak 2&, B r u ^ ^ oi 
in het V.T.B.-kantoor. W a r m aan
bevolen, mede namens de minis
t e r ! 

WERKINGS- EN 
WERVINGSFONDS 

Tijdens de kiesstrijd hebben wc 
tmokt vergeefs beroep gedaan op 
iinanciëie steun. De Volksunie 

moet echter vooral in de periode 
tussen de verkiezingen de publie
ke opinie blijven beroeren. Ter
wijl onze kaderleden en propagan
disten onafeebroken op de bres 
staan, wagiea we het hier beroep 
te doen op enkele welstellendem 
teneinde ons een vast werkings
fonds te verzekeren. De bedoeling 
is, vrijwillig de verplichting te no
men tot het afstaan van een b e 
langrijke periodieke bijdrage. W e 
durven op spontane reakties reke
nen. Neemt u t o n t a k t met G. van 
In, PredikJaereairei 20, Brugge, 
t e l 375.99? 
VOETTOCHT DER 
STUDENTEN 

Het afd. bestuur doet een fee
roep op alwie zich dinsdag 4 o k t 
a.s. kan vrijmalcen om tenminste 
begin en einde van de voettocTit 
mee te maken. Te Oostende ver
gadert men op 4 okt. te 13 uur 30 
om over Stene, Zandvoorde, Rok-
sem, Oudenburg, Westkerke, Zer-
kegem, Jabbeke, Snellegem enVar-
senare St. Andries Brugge t e 
bereiken. Te St. Andries wordt d e 
karavaan verwacht rond 18 uu r ; 
uit gans West-Vlaanderen worden 
autokaravanen ingelegd om sim-
patisarrten tot Brugge te brengen 
voor de openluchtmeeting van 20 
uur, Burg, Brtïgge. 

Diksmuide 
Zitdag van Ir . J.A. de Gandk, 

provinciaal raadslid, op zondag 1 
oktober 196G. 

9 uur 30 Werken, caié o: in ' t 
Gildhof 3>. 10 uur Diksmuide, caié 
« Vlaams Huis ». 10 uur 30 « Lam-
pernisse, caié a St. Elooi n.H uur 
Lo, café oc bij André ». l i uur 30 
Merkem, café a de Nieuwmarkt ». 
12 uur Woiimen, café it In "t niearw 
Woumen ». 

Deze zitdag èierft plaats iedere 
eerste zondag van de maand. 

Ofwel na afspraak : tel. 031-
51235, Beerst, Wijoendalestraat 21. 

Oostende - Veurne - Diksmuide 
KOLPORTAGE 

Verkoop op 25 september : 
Te Veurne : 200 nummers , ver

kocht door 19 deelnemers (Oos
tende 5, Koksijde 1, Diksmuide 1, 
Koekelare 2, Adinkeiice 3, LeMJage 
4, Ichtegem 3) 

Te Leisele ; 40 iramTners, ver
kocht door 2 deelnemers uit Veur
ne. 

Twee deelnemers (Oostende 1, 
Middelfcerfce 1) rorgden ervoor dat 
onze stem door d e straten van 
Veurne Ivlorik. 

De verkoop was uitstekend en 
werd bij gebrek aan nummers stop
gezet. Opvallend -was het si&ses hi] 
de jeugd. 

Kandidaat kolporteerders wor
den verzocht zich te wenden tot 
Roland De Snerck, Gelijkheidstr. 
126, Oostende, tel. 059-79151. 

Volgende kolportage : Slijpe. De 
kolporteerders van de afd. Oosten
de worden verzocht om 9 uur 30 
aan <t Klein Parijs » te verzame
len. Die van de aid. Leffinge om 
9 uur 50 aan de kerk van Sliflïe. 

St Andries - Jtbbeke 
De V.U.-afdelingen van St. An

dries en Jabbeke zuilen gezamen
lijk ovea-leg plegen om de solidari
teit met de voetloclit van de stu
denten op dinsdag 4 o t t te orga
niseren. 

Roeselare - H d t 
VOETTOCHT-MEETING TE 
BRUGGE 

Wij gaan naar de meeting op de 
Burg te Brugge, op dinsdag 4 ok
tober o m 20 uur, bod d e aankomst 
van de deelnemers aan de voet
tocht. 

Er wordt 'haertoe eeen autokara-
vaan ingeridit , met als reisweg : 
Kortrijk, Roeselare, Toi lioul, Brug
ge. Wij sluiten aan te Roeselare 
op de Marirt o m 18 «u r 30. 

Ook in de k>op van de nanüd-
dag •kannen wij onze sirapatie be
tuigen in de strijd voor « Leuven 
Vlaams ». Kunt u zich vjijmaken, 
stap dan mee op of ga de m a r s -
jeerders aaannioedigen langs d e 
weg. U kusat sta treffen vanal 13 
uur in de nabijheid van het Kur-
saal te Oostende, daarna in Ste
ne, Zandvoorde, Oudenburg, West
kerke, Roksem, Zeikegem, J ab 
beke, Snellegem, Varsenare «n (e 
&t. Andries om 18 uur. 

Om 19 Biiir vertrek uit St. An-
thies oaa r Brugge. 

De voettocht s tar t in W<eSt-
Vlaanderen. Hij dient na;ir We«t-
v4aamse maat te rijn, dit Tvil zesf-
gen : indrukwekkend. Hiervoor 

. zi}n ook wij verantwoordeUik. 

http://vri.jp
file:///ssebroek
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WAAR MEN GAAT UNGS VLAAMSE WEGEN. KOMT MEN HEF « ALGEMEEN BOUWBEDRIJF K U N N E N » TEGEN ! 

Wanneer op UW grond ? 
Villa's : modern of klassiek. 

,— Bungalows : groot en konfor-
tabel. 

I— Ilui/en : naar ieders beurs en 
smaak. 
Appai tementen : steeds buiten 
konkurrentie. 

Speciaal voor Gent : 
.— Standingvolle residenties : 

PAII^ICIA - PA'IHICK Ie Destel-
bergen ; ERASMUS te Wondel-
gem. Van de 39 reeds 29 \erkocht. 
Prijyen vanaf 617.C00 F (akte in 
handen). 

1— Mooie villapercelen te DRON
GEN/MARIAKERKE in residen
tieel park. 

<— Grote keus van bouwgronden in 
het Gentse. 

Breng ons UW idee. 

Wij werken het graag u i t ! 
— Degeliike konstruktie volgens be

proefde methoden. 
— Volledige afwerk door eigen 

vakmensen. 
— Geen administratieve beslomme

ringen. 
— Gratis voorlichting op eenvou
dige aanvraag. 

OM ALLE TROfVEH 

IN één HAND TE HEBBEN. 

WENDT U ZICH TOT 

Het Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN n.v. 
INLICHTINGEN : A N T W E R P E N 

MEIR 18 _ Tel 03/32.92.18. 
G E N T 

ONDERBERGEN 13 — Tei. 09/25.19.23. 
G E N K 

MOLENSTRA \T 39 — Tel. 011'54442. 

LET 

S. De Lie 
Ook de 
zoeker t jes 

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

k u n n e n n a a r di t ad re s gezonden worden. 

LEKEN GEVRAAGD VOOR MISSIEPOST IN KONGO 

Zijn er in Vlaanderen nog 5 IDEALISTEN of KEIHARDE 
ItEALISTEN (dat is het zelfde) te vinden die voor een paar 
laarkes willen komen wei ken ? 

2 REGENTEN, 1 REGENTES, 1 VERPLEEGSTER en 1 SOCIALE 
\SSISTENTE. 

Dringend 1 Vertrek begin september van dit jaar .. 
Inlicht. : Missieklub, paters van de hh. harten, IREMELO (Rr.). 

è 
^*ir ̂ :..,.,.,j 

^̂ ^̂ ^̂ Hfc""*' 

G E D U R E N D E 14 DAGEN : KOOPJES-
KERMIS AAN FANTASTISCHE LAGE 
PRIJZEN ÜP RADIO'S. T E L E V i S I E ' S . 

^ ^ ^ Ê k BANDOPNEMERS, E N Z , ENZ. 

^ ^ K bij uw specialist 
^ ^ K ; Elektro Akoustiek 
Wm «DE GELUIDSBRON» 

^ ^ Lange Leemstraat 32 ANTWERPEN 
W Telefoon : 33.04.95. 

BIJVOORBEELD 1 

OP MAGNEETBANDEN 35 TOT 40 %. 

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 - VOOBBRAËI 
Jan Van Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN. 
r E L E F O O N : 03/37.54.38. 

o 

A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

Ü 

ELECTRA BREE 
lioneputstraal 28, 
— B R E P — 
Telefoon : 651.88 

e::» B— -z 

lO] 

FX-233L 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
wanl- . . . 

DunSopillo||;!Mf 

S T R R ^^^ 

TUl«NH ÖÜTSE ir* AN : 1 OJV • Ö*G f»Hf^ÜÏ ^ Tft."Ï5,)7.*3 
^ •!JHUIZ:kjri>!e^éstr«at»4-i»,.Vntw, U1.31.0I.W.K. • 

• •Siinenitraai 3»-4f, /kntw.-ï.i, 33.47.14 •. 04tli|»rllei *p , Cturh», T«l. "3».J5:Ï2 

W I M M A E S 

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

provinciën Antwerpen Brabant en Üost-Vlaan-
deren voor alle verzekeringsvormen : Brand -
Le\en Persoonlijke Familiale Auto Wet • 
Burg Aansprakelijkheid 

to- Komi op het eerste verzoek voor : 
Overname van bestaande verzekeringspolissen. 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak, enz. 

KREDIET EN FINANCIERINOSVENNOOTSGHAP 
— 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 Riiswijcklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon: 03/37.54.38. 

file:///erkocht
file:///SSISTENTE
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VON HASSEL 
NEEMT GEEN ONTSLAG 
Zelfverdedigingsminister. 

ORKAAN « HELEN » 
BOVEN JAPAN 
Weer om geen Honda door 
te jagen. 

PARA'S 
OVER HET KANAAL 
Paramakanaal. 

WALLINGANTISCHE 
KOLDER 
Hoe Linkser, Destenaydiger. 

REFERENDUM OVER 
SPAANSE GRONDWET 
Nieuwe Franconstilutie. 

RftSSCR 

ZIET 
DE 

MEREDITH-

MARSJ 

m 
#Beste 

• • • • • 

GENEESHEREN 
AANVAARDEN 
REGERINGSVOORSTEL... 
... en doen water in hun 
Wynen. 

KINSJASA WENST 
BREUK MET PORTUGAL 
Verwijderen der Portugal-
blaas. 

GEHEIME ZENDER 
IN BRITSE GEVANGENIS 
Zenderlinge praktijken ! 

L200 TEOLOGEN 
TE ROME 
Alle teologeerkamers bezet. 

OOK NATO-RAAD 
VERLAAT FRANKRIJK 
Parijs is radeloos. 

VONNIS 
TEGEN ONWETTIGE 
GENEESKUNDE 
TE BRUSSEL 
Echter niet tegen 206 frans-
talige K.O.O.-artsen. 

KONGOLEES 
DIPLOMAAT 
BIJT BONNSE POLITIE 
Ambassadist. 

JAPANSE RUIMTEPROEF 
MISLUKT 
In Japanne gevallen. 

DUVIEUSART 
TEGEN VLAMINGEN 
Ce n'était que duvieusarcas-
me... 

— ...zoals ik al dacht, Omer!... allemaal K zwarten»... • • • relcJ 

juon de anarchist 


