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vcMfam Verkrijgbaar bij alle 
dagbladverkopers. 

DE MARSJ 

EEN GOLF 
VAN 
VERZET 

Op het ogenblik dat we dit schrijven, na twee dagen studenten 
mar'!] door Vlaanderen, is het reeds duidelijk geworden dat de 
protestgolf van met jongstleden niet is weggeëbd en dat de 
Vlaamse openbare mening nog steeds zeer sterk beroeid wordt 
door het probleem Leuven, dooi de strijd om Vlaams-Brabant. 
Dinsdag meer dan 2 000 mensen op de Brugse Burg, in een weer 
om geen hond door te jagen, woensdag bijna 5 000 mensen op 
de meeting te Gent, grote geestdrift en aktieve deelname van 
heel wat gemeentebesturen langs de weg die door de marsjeer-
ders gevolgd wordt, een koordinatte komitee Leuven dat reeds 
meer dan dertig verenigingen groepeert : na de maanden van 
rust en vakantie is de mei-golf teruggekomen en uit niets bhjkt, 
dat hij aan kracht en breedte heeft verloren 

Het succes is des te merk
waardiger, omdat eens te meer 
de openbare mening moet te
ruggrijpen naar haar eigen 
Vlaamse refleks en overtui
ging, ZIJ wordt immers schro
melijk m de steek gelaten door 
de opiniemakers en door hen, 
die de mei beweging destijds 

Verleden dbi'idag . het vertrek der studentenmarsj te Oostende. 

HET NIEUW HERTOGINNEDAL! 
Veilcdeit zondag nep ee)ite minister J an 

den Boeynanis zijii i(j;i)iii<r bijeen voor 
een nllia gelieime konjeteniie op Heitogin-
nedal hiemand moclil neten, wal er in het 
kasteel met de voor Vlamingen beuuhle 
naam wn bedisseld uorden, alleilei voor-
zotgsmntiliegden uaien getroffen om pers-
lui en aiideie ongexicnsten op afstand te 
houden 

De volgende dag stond alles xi al ei op 
Hertoginnedal besproken en gedaan xias — 
tot en met het menu — m hei lang en het 
bleed in de « Sou » Tussen de Heitogtn 
nedal apostelen had een Judas gezeten Wie^ 
Dat IS van ondeigeschikt belang, het moge 
lolstaan te noieien dat de legering « van 
de nieuwe stifl » haar klikspanen en uooid 
bickeis heelt 

Zo neet nu ledeieen uat ei in het a.e-
hniii C(iial(l hesf/iokeu ueid fooi liaan 
dei en is de veigadering van vei leden zon
dag indeidaad de inzet van een menu Her
toginnedal model 1963 

De reedi due jaar achleistalhge uüvoe-
tingsbesluiten bij de taaht'et zullen hoogst-
naai schijnlijk zondei meet binnen afzien
bare tijd gepnbliceeid uoiden De minis
ters iiaien hel er echter over eens dal men, 

na de pubhkatie xran de uttioenngsbeshii-
ten, het hele pakket dei laalxvetlen terug 
zou looileggen aan de koinmissieVianckx-
J aiidei Pootten 

Met andeie xvootden het dr bal ox'er de 
taahvellen xioidt, zoals 1 aiiaiideiihoxie on
langs nog uildiukkelijk veilangde terug 
geopend De « slechte xi ellen zullen ver-
beteid xioiden », zoals de P K,V voorztt-
lei het foi muleerde toen hij zopas te Luik 
eens te meer toezegde dat de Voeislteek 
uit Limbuig terug zou overgeheveld xior-
den 

Meteen hebben de uitxioeiingsheslmten 
alle xvaaide verloren ' Welke Biusselse in
stantie, xuelke moediLiUige belgictst en Yla-
mingenhaler zal ei zich aan houden een 
taalwet toe te passen naaivan hi) neet dal 
ze teiug tei bespreking xioidt e^esleld^ 

Het IS waaischijnlijk op deze lezullalen 
van het Hertoginnedal cenakel dal CVP-
voorzittei Houben gexiacht heeft, om 
nadrukkelijk namens zijn pailij de onmid
dellijke publikalie der uilvoenngsbeslUiten 
te « eisen » 

Ze zijn tmmeis ontkracht en ontscherpt. 
Ze kunnen hoogstens nog dienen, om en 
kele naïeve Vlamingen een tijdje zoel te 
houden 

hebben trachten op te vangen 
in het uitzichtloze en elekto 
raal geïnspireerde maneuver 
van het wetsvoorstel Verroken. 
Net als bij de federalistische 
Marsj te Antwerpen drie jaar 
geleden heeft de Vlaamse ka-
tolieke pers thans volkomen 
verstek laten gaan Toen dins

dag de studentenmarsj begon, 
had men een vergrootglas no
dig om in de C V P kranten 
daaiover iets te vernemen Min 
of meer geestdriftige verslagen 
sindsdien veranderen mets aan 
het feit, dat de Vlaamse kato 
lieke pers sinds maanden doet 
alsof te Leuven alles dik in 
orde IS gekomen, alsof er zich 
geen enkel probleem meer 

stelt en alsof door de paar be
noemingen en door de vage 
geruchten over een campus te 
Ottignies de vreselijke bedrei
ging voor Leuven en gans 
Vlaams Brabant opgehouden 
heeft te bestaan Net als bij de 
federalistische Marsj te Ant 
werpen kan thans — gelukkig' 
— eens te meei de vaststelling 
gedaan worden, dat de Vlaam-

MARSJEER VANDUe EN M0R6EH MASSAAL MET HEN MEE! 

Vandaag zaterdag : Antwerpen Groenplaats (9 u 30), Bar-
chem-Alberlpark (11 u), Morlsel, Hove (16 u), Luit, Duffel 
(16 u 30), Mechelen (17 u 30), Mechelen-Veemarkt s meeting 
(20 u) 
Morgen zondag : Mechelen (12 u), Muizen, Hever, Boortmeer-

beek, Kampenhout, Veltem, Herent, Wilsele, l euven (\S u). 
Tijdens het weekend moet de marsj uitgroeien lot een ijroot-
se en duidelijk uiting van Vlaams verzet tegen de \erfrans<ng 
van Leuven en Vlaams-Brabant ! Te Mechelen en t ï 'pns de 
20 km naar Leuven moet nationaal Vlaanderen er zijn ! 

se openbare mening onafhan
kelijk reageert ten overstaan 
van hen die menen het nieuws 
en de stemming te maken Het 
IS een belangrijke vaststelling ! 

Het is duidelixk dat de 
Vlaamsgezinden (en zij wor
den steeds talrijker') geen vre
de nemen met de huidige si
tuatie rond Leuven en dat zij 
zich niet laten beïnvloeden 
door het kunstmatig optimis
me dat sinds maanden bewust 
gekweekt woidt vanuit het 
pro-rektoraat, vanuit de kran-
tenredakties en vanuit de 
Vlaamse C V P middens Zij 
beseffen volkomen, dat het 
episkopaat nog geen jota heeft 
teruggenomen van de schan-
dahge verordening dat deze 
verordenmg nog steeds van 
kracht is dat de bedreiging 
onverminderd blijtt wegen op 
de fatale driehoek Leuven -
Waver (ot Ottignies) Brussel. 
Wat ZIJ verlangen en eisen is 
eenvoudig en duidelijk • het 
mandement van de bisschop
pen moet teruggetrokken wor
den Het moet teruggetrokken 
worden wat de inhoud betreft, 
en vervangen door een klare 
toezegging dat de verhuis der 
Walen zal gebeuren en dat hij 
volledig zal gebeuren binnen 
'n ledelijke termijn Het moet 
teruggetrokken worden wat de 
vorm betreft die uiterst ver
nederend en beledigend was 
voor de Vlaamse gelovigen en 
voor gans het Vlaamse volk. 

(lees vei der op b!z 3) 



WIJ 

NAASTENLIEFDE 

Onlangs moest iemand van 
mijn familie, op bevel van de 
huisdokter, overgebracht worden 
naar het gesticht « Mater Dei » 
te Sleidinge. Bij de aankomst al
daar moesten de formaliteiten 
Avorden vervuld. Onder meer 
moest worden nagegaan of de 
opneming gerechtvaardigd was. 
Daarom werd moeder overste er
bij geroepen. Door de bureelbe
diende werd de vraag gesteld of 
mijn familie I'rans sprak, want, 
glimlachte ze, moeder overste 
spreekt geen Nederlands. Nu 
goed dan, als 't niet anders kan... 
Door haar « handelservaring » 
kon ma Mère echter met één oog
opslag zien dat het hier om een 
hulpbehoevend persoon ging. die 
geen handelswaarde had, anders 
uitgedrukt : gewone werkmen-
sen. Dat was voor mijn familie 
al een eerste tegenslag. Maar 
toen het bleek dat zij bij elkaar 
inwoonden zonder getrouwd te 
zijn (men fluisterde ma Mère toe: 
ils ne sont pas mariés), toen 
bleek het dat er geen enkel bed 
meer vrij was. De kliniek was 
ineens eivol. 

Stel je voor, zo'n zondares ! 
Dat twee mensen van meer dan 
60 jaar steun zoeken bij elkaar 
in hun oude dag. hoevelen zijn er 
niet in dat geval ? De zieke ont
ving enkele weken seleden zelfs 
nog de Kommunie. Heeft moeder 
overste van Mater Dei dan nooit 
gehoord : bemin God bovenal en 
uw naaste als Ikzelf ? Of haat 
ze zichzelf ? Dat is misschien de 
enige vwklaring. 

aan de echtgenote van de jour
nalist Manu Ruys. Kan men zich 
een meer sinistere galgenhumor 
voorstellen ? De politieke retiak-
teur van « De Standaard » laat 
zijn familie naar een prijs hen
gelen op een uitgesproken libe
raal feest. 

Misschien was de l)ele<liging 
niet erg genoeg om te reageren ? 
Stel U voor dat een Vlaming in 
Luik zou gaan zingen « A bas les 
wallingants ! ». Wij verwedden 
er ons hoofd op dat hij niet meer 
levend de stad zou verlaten. 

Toch werd er tegen het optre
den van Jacques Brei door ver
schillende dagbladen scherp ge
protesteerd, vanzelfsprekend 
slechts in een verloren hoekje 
van «De Standaards» ! Meer nog ! 
In het dagblad « Vooruit » van 
3 september 1966 beantwoordde 
de heer Van Hoorick, socialis
tisch volksvertegenwoordiger 
voor Aalst, het optreden van .Tac-
ques Brei met een open brief, 
waarin de haatkampagne tegen 
de Vl.'uningen op scherpe wijze 
aan de kaak werd gesteld. 

D.T.J., Brussel. 

POOIER ? 

R.G., Mariakerke. 

BREL 

Tijdens het laatste weekend 
van de maand augustus werd 
door « Het Laatste Nieuws » in 
het Kursaal van Oostende een 
gala-feest ingericht met een wed-
.strijd onder de titel « De flinke 
ploeg ». Deze wedstrijd was voor
behouden aan dames met hun 
kinderen en elke mededingende 
familie kreeg een reeks prak
tische en teoretische proeven 
op te lossen. 

Tijdens het feest kwam, zoals 
inmiddels iedereen wel weet, de 
beruchte zanger .Jacques Brei, die 
reeds vroeger zijn sporen ver
diend had in het beledigen van 
de Vlamingen, opnieuw op het 
podium met zijn berucht « merde 
pour les flamingants ». 

Op het einde van dit feest werd 
de eerste prijs door .lacques Brei 
in hoogst-eigen persoon uitge-

Het cinisme enerzijds en ander
zijds de platbroekigheid van de 
Vlaamse P.V.V.-ers kennen geen 
grenzen. Nadat wij nu al drie 
jaar zitten wachten op de publi-
katie van de uitvoeringsbeslui
ten bij de taalwet, durft minister 
Van der Poorten het aan om voor 
de Brusselse « Lions Club » de 
Vlamingen aan te sporen om nog 
wat geduld te hebben met die 
uitvoeringsbesluiten. 

Dat noem ik onverbloemd ek-
stremisme. 

En die schone meneer, die 
ekstremist in Brussels-franskil
jonse dienst, ontpopt zich bijna 
ieder weekend — naar aanleiding 
van al dan niet verboden Vlaam
se betogingen — tot de opper-
gendarm van het land. 

Men kan evengoed een pooier 
belasten met de zorg voor de 
openbare zedelijkheid ! 

G.D.B., Tienen. 

reikt ironie van het lot ! 

V.NJ. EN RIJKSWACHT 

Ik was getuige van de feiten, 
die uw lezer .I.H. uit Antwerpen 
verleden week in de lezersru
briek aankloeg. 

Wanneer nu ook al Vlaams-na-
tionale jeugdbewegingen — ge
middelde leeftijd der leden zo
wat 12 tot 14 jaar, schat ik — 
staatsgevaarlijk geworden zijn, 
dan moet het met de unitaire 
Belgique zeer povertjes gesteld 

NATIONALE LOTERIJ 
EEN SUPERHOOG LOT VAN 

7 MILJOEN ! 
84loten van 25.006 F 

240 loten von 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 

l lot 
l lot 
l lot 
2 loten 

12 loten 
42 loten 

van 
van 
von 
van 
van 
van 

2.000.000 F 
1.000.000 F 

500.000 F 
200.000 F 
100.000 F 
50.000 P 

IN HET 
TOTAAL 50.400.000 
Het biljet: 140 F 

F IN 77.054 
LOTEN 

Het tiende : 15 F 

zi jn. 
De bedoeling is echter duide

lijk : steeds oj)nieuw iedere 
Vlaamse uiting in de ogen van de 
brave en bange burger kompro-
mitteren door met het aantal 
absoluut overbodige gendarmen 
aan iedere manifestatie het uit
zicht te geven van een halve re
volutie. 

Voor wanneer een Zwarberg-
kozak aan de wieg van kinderen 
die door hun staatsgevaarlijke 
ouders subversieve namen gekre
gen hebben zoals Neleke, Bart, 
Steven of ... veel erger nog : 
Adolf ? 

Ik kan u echter wel verklap
pen dat de rekening van de 
V.d.B.-boys niet opgaat. De Den-
dermondenaren die getuige wa
ren van de ontplooiing van een 
legermacht voor een jeugdfeest, 
hebben ofwel het hoofd bij zo
veel onzin geschud, ofwel namen 
zij re.soluut stelling tegen deze 
praktijken. 

S.V., St Niklaas. 

Als Vlaming kan ik goed begrij
pen dat die mensen voor hun 
rechlen opkomen en moest ik 
Amerikaan zijn, dan zou ik aan 
hun zijde staan. Zij voeren hun 
strijd ; wij echter de onze. Zij 
\ anuit hun mentaliteit, wij van
uit de onze. 

Het schone lied « we shall 
o\ercome » drukt zowel naar de 
muziek als naar de woorden uit, 
wat hen beroert. Dat wij voor 
een dergelijk lied niet alleen kul-
turele, maar ook menselijke be
langstelling hebben is maar nor
maal. Even normaal echter is dat 
wij een « volks »-strijd voeren in 
onze « volks »-taal en met onze 
« volks >-figuren. 

Moet men bekrompen zijn om 
zo iets te eisen ? 

Neen, men moet alleen maar 
het besef hebben van de waar
achtigheid en de evenwaardig
heid van onze liederen, onze sim-
bolen, onze figuren. De ontleners 
aan het buitenland — duitskil-
jons, fran.skiljons of amerikaans-
kiljons — bewijzen alleen maar 
dat zij nog steeds met een min-
derwaardigheidskonipleks bezield 
zijn. 

Voor een echte vooruitstreven> 
de Vlaming ligt <iat kompleks al 
lang achter de rug. 

K.D.B., Antwerpen. 

hen is de ziekteverzekering in de 
eerste plaats een kwestie van 
geld, macht en voordelen. Het 
eeuwige slachtoffer daarbij is de 
« verbruiker », met name de 
pati("nt. 

Dat een stad gelijk Brussel, 
zoals in uw blad aangeklaagd, 
niet eens een kinderhospitaal 
heeft, doet wel de deur van mijn 
argumentatie dicht. 

W.D.S., Brussel 4. 

« DE STANDAARD » 

STERK ? 

MEREDITH 

Waarom moeien de Vlamingen 
toch altijd naiipen uit het buiten
land ? Is het nu werkelijk nodig 
dat « we shall overcome » met 
een Meridithmars ? 

Ik heb niets tegen de Ameri
kaans negers ; wel integendeel ! 

Hoe sterk V.d.B. op zijn Brus
selse benen staat, kan men zien 
aan de manier waarop hij de 
eisen van de geneesheerfedera
ties inwilligt. 

Een der meest vege lekenen in 
ons politiek leven is, dat we nu al 
drie jaar praktisch iedere dag in 
radio, TV en pers verslagen krij
gen over de sindikale aktiviteiten 
van de geneesheren. Het is alsof 
er in ons land maar één medisch 
probleem is : geld ! 

Inmiddels zijn de ziekenbon-
den en de opeenvolgende rege
ringen geen spier beter ; ook bij 

Wij moeten het eens zeer dui
delijk zeggen dat de ganse Stan-
daardgroep in Vlaams opzicht 
niet te vertrouwen is : Fons Van 
Stappen is aan het ministerieel 
kabinet van De Saeger (gedenk 
Hertoginnedal !), er worden re-
dakteurs uit de G.V.P.-partijkrin-
gen aangeworven en de grote 
baas De Smaele vist naar een 
mandaat van gekoöpteerd sena
tor. Intussen heeft hij reeds ziin< 
.schoonbroer, de belachelijk*-
Piers, tot minister doen promo-
vei-en. Dergelijke koopjes moeten 
betaald worden ! 

Men mag aanvoeren dat « De' 
Standaard » zgn. « op hoger ni
veau staat 2>. Inderdaad bevat hiji 
veel onverstaanbare blufartikels>-
(femember Victor Leemans). 
Maar wij hoeven geen krant, die 
op arglistige wijze een princi
piële houding op Vlaams gebied 
ondermijnt. Beter een krant van 
wie men weet, dat bij niet de 
grote Vlaamse naam heeft, dan 
een dubbelzinnige lektuur die de 
naïeve lezer steeds vergif in
spuit. 

H.S., Turnhout. 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud 
der gepubliceerde lezersbrieven. 
Ze beh»i(lt zich het recht van 
keuze en inkorting voor. Over de 
lezersrubriek wordt geen brief
wisseling gevoerd. 

TREKKINC OP 10 OCTOBER 

von de redaktie 

Bniasel, 6 oktober 1966» 

B«tr. : Kruiskopakti*. 

Hieronder Volgt dan de laa ts te l i j s t toor de2e 
aktie Tan lezera en redaktie van ons blad t 
Steenhouwerij VAN IMPE, Haaltert - 500 fr j Mw 
BOSMANS, Antwerpen - 500 fr ; C. VAN MOSSEVELDE, 
Antwerpen - 100 fr | A. DE MET, Brugge - 150 fr{ 
dr O.DEfffiCKX, Poperinge - 250^fr j A. GEENS, St 
Stev.Voluwe - 50 fr ; Afd. V.U., Je t te - 500 fr ^ 
F. JACOBS, Mortsel - 200 fr ; G0EMAN3-V0GELAERS, 
LttiTen - 50 fr I H, VAN MOL, Deume - 250 fr f Mw 
BRAUN3, Hererlee ('T'hieu Brauns en ter gedachtenis 
•an zijn gesneuveHe broer Ernest aan het Oost
front) - 100 fr ; R. GEERAERT, Mariakerke - 100 fr 
UDOÜ-BRDSSE, Ronse ("Ronsenaars, waar b l i j f t gij") 
100 fr - W. DE VOS, Mortsel - 50 fr j M. HEMEUERS 
Zwijnaarde - 100 fr ; J , VERCAUTEREN, Mechelen -
100 fr ; M. DE JONGHE, As3ebro«k - 100 fr ; L, 
Muyldermans, Je t te - 100 fr j R. TRAPPERS, Je t te *-
100 f r ; A. SENAEVE, Nie^uwkerken-Waa» - 100 f r j 
K. BESSEMANS, Elgeabttiaen 100 fr ; G. BESSEMANS, 
St Truiden - 100 fr ; J . BESSEMANS, St Truiden • 
100 f r ; E. UROÏ, Aalter (V.IJ.wValter, «^erbro»-
d«rlng»bal 0 . - en W.Vl.»»)'! 150 fr ; W, GE7AERT, ' 
Zwereaele - 100 fr ; H. DUBOIS, N»erharen - 100 fr 
1*. BEERNINK, Dordrecht 1 100 f r j Wve- MAEGE,Gent -

D»t brengt on» in het gtóeel op 9.120 fr,,.bijna 
het dubbele van wat wij gevraagd had<iln. De som zal 
integraal aan het IJzerbedevaartkolitee worden 
overge«aakt j t e gelegener t i jd volgt daarover be
r i c h t . Harteli jkste dank aan allen l i^J" 

I 
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De « iL'et Ztcartberg >. 

tussenkomst 
van v.e.v. 
was beslissend 

(e. slosse) De wet op de rekonversiegebie-
den (of de wet « Zwartberg », zoals ze -veel 
wordt genoemd) werd thans van uitvoe
ringsbesluiten voorzien, die door de rege
ring en de pers werden toegelicht. 

Alhoewel de Vlamingen, wat het aantal 
personen dat van de wet kan genieten be
treft, sterk benadeeld zijn (1,5 miljoen op 
5 miljoen Vlamingen tegen 1,8 miljoen op 
3 miljoen Walen), kunnen we ons toch 
verheugen in de ruimtelijke verdeling. 

Er werden 35 criteria toegepast, om uit 
ïe maken welke gemeenten in aanmerking 
konden komen voor de toepassing der wet, 
die o.m. leningen tegen lage rente en fis
kale voordelen voorziet. 

In Vlaanderen werden alle noodgebie-
den waar\'oor de V.U. sedert jaren maat
regelen eist, opgenomen : de Westhoek, de 
streek van Oudenaarde, de Zuiderkempen 
en bijna heel Limburg. 

Wij zijn echter meer dan naïef indien 
we zouden geloven, dat deze verdeling ook 
in de oorspronkelijke plannen van de rege
ring was voorzien. In het weekblad van 
het Vlaams Ekonomisch Verbond (Tijd, 
nr. 38) wordt een tip van de sluier gelicht. 
Onophoudelijk heeft het V.E.V. al zijn in
vloed bij de regering moeten aanwenden, 
opdat de Vlaamse ontwikkelingsgebieden 
niet zouden vergeten worden. Een open
lijke publikatie van de plannen in het 
voordeel van Wallonië in januari 1966 (de 
Zwartbergmaand) was nodig om de Vlaam
se openbare mening wakker te schudden 
en de regering de voet dwars te zetten. Aan 
de hand van objcktieve maatstaven werd 
dan een plan uitgewerkt, dat een meer ge
lijkwaardige behandeling voorzag van de 
Vlaamse en Waalse probleemgewesten (al 
wekt het verbazing dat Luik daartoe be
hoort) . 

Nu komt het er op aan, zeer scherp toe 
te zien bij de verdere uitwerking; de men
taliteit der ministeriële kabinetten is méér 
dan bedenkelijk! Het moet gedaan zijn 
met de eenzijdige oriëntatie van nieuwe 
investeerders naar de Waalse gebieden. Ook 
liier moet gelden : Vlaanderen eerst! 

• Het L.V.V. op het oorlogspad. 

woordkramerij 
der Vlaamse 
liberalen 

(w.d.m.) In «Volksbelang >, orgaan van 
het Liberaal Vlaams Verbond, verschijnen 
af en toe gepeperde « vlaamsgezinde » ar
tikels. 

Dat was zopas nog het geval; onder de 
titel « Taal als politiek wapen » trok het 
blad ten strijde tegen de officiële Franse 
kultuuipolitiek, zoals ze op de Quai d'Or-
say steeds ge\oerd werd en nog groot
scheepser gevoerd Avordt sinds de GauUe 
aan het bewind kwam. 

De Gaulle immers heeft van zijn op
vattingen nooit een geheim gemaakt : de 
taal is een kultureel, maar ook een eko
nomisch en uiteindelijk een politiek penc
il atiemiddel. 

Het is flink van het LV.V., daartegen 
van leer te trekken. 

Het gaat er bij ons echter niet in, dat 
men enerzijds het taalimperialisme van de 
Franse politiek aanvalt, doch anderzijds 
zich tot een gemeenschappelijke politieke 
noemer met een Destenay, een Charles 
Janssens of andere « oase francophone >-
fenomenen laat herleiden. 

Wanneer zal het L.V.V. eens ophouden 
niet die dubbelzinnigheid ? Het is toch al
gemeen geweten dat vooraanstaande leden 
van het L.V.V. wetens en willens meewer
ken aan de verfransing van Vlaam.s-Bra-
bant. 

Of heeft senator Bascour, lid van het 
L.V.V., verleden jaar aan « Le Soir » niet 
verklaard, dat indien het ministerie zou 
beletten de Franse lessen in de rijksmid
delbare school van St.-Kwintens-Lennik een 
jaar vroeger te geven dart wettelijk toege
laten, hij de hulp van de « Amities Fran-
^aises » zou inroepen om die lessen na
schools in te richten? 

Ditzelfde heerschap werd onlangs aange
duid om als afgevaardigde van de P.V.V. 
voor Vlaams-Brabant te zetelen in de kom
missie Van der Poorten. Hoe kon zoiets 
gebeuren zonder de steun van het L.V.V.? 

Indien we « Le Soir » van 23 september 
mogen geloven, dan zijn de Vlaamse 
P.V.V.-pro\ incieraadsleden vaa Brabant 
het eens om de taalwetten te doen herzien 
door de kommissie Van der Poorten en 
ook om naar « een billijke oplossing » te 
zoeken voor Brabant. In andere woorden : 
zij zijn het eens met de uitbreiding van 
de « oase francophone » over heel Vlaams-
Brabant. 

Het is ons bekend dat « Unicef » aan 
de hulpbiedende landen verbod oplegt, de 
kinderen van de ontwikkelingslanden te 
onderwijzen in een vreemde taal. Frank
rijk heeft zich editer aan dat verbod nooit 
gestoord. Ook België werd steeds als een 
Frans wingewest beschouwd. Erger nog, 
onze « gematigden » van alle slag hebben 
er sinds het ontstaan van ons land nooit 
graten in gevonden dat Frankrijk, jangs de 
« Amities fran^aises » en andere mantel
organisaties om, de franskiljons in het on
derontwikkeld gebied Vlaanderen kwistig 
met het Franse manna liet bedruipen. 

Wie vroeger zoiets aan de kaak durfde 
stellen, was ekstremist en die het nu durft, 
is het nog. Hoe zou een P.V.V.-oasisfran-
cofoon dan nog ekstremist kunnen zijn ? 

• De P.V.V. en het ekstremisme. 

destenay: 
«er zal 
bloed vloeien» 

(w.d.m.) Het Liberaal Vlaams Verbond 
denkt, dat het de Vlaamse kiezers in volle 
dubbelzinnigheid zand in de ogen zal kun
nen blijven strooien. 

Eerlang zal de P.V.V., zoals voorzitter 
Vanaudeiüiove het nog onlangs aankondig
de, haar aktie ontketenen voor de twee
taligheid in-één-iichting en tegen het eks
tremisme. Maar de P.V.V.-leiding zou er 
veel beter aan doen, zich behoorlijk te la
ten ontsmetten van het oasis-ekstremisme, 
want anders loopt zij groot gevaar ave
rechtse uitslagen te boeken. 

Of zou zij het ook aandurven, op te ko
men tegen het Waals extremisme? Daar
voor moet zij niet eens de liberale stal ver
laten. 

Minister Toussaint was voor zijn benoe
ming toch voorzitter van een liberale groe
pering die zich voorstander verklaarde van 
het federalisme ? 

En wat met de Luikse liberale vereni
gingen, gepatroneerd door de heer Deste
nay. burgemeester van Luik, oud-minister 
en oud-onder\oorzitter van de liberale 
partij ? 

We zijn niet vergeten dat deze bloed
dorstige mijnheer indertijd verklaarde dat, 
indien de Voerstreek niet terugkwam naar 
Luik « er bloed zou vloeien ». Maar hij 
werd later toch burgemeester benoemd van 
de grootstad Luik. 

We zijn ook nog niet vergelen d.U de li
berale mijnheer Buisseret, burgemeester 
van Luik, destijds zegde ; « dan maar lie
ver de aanhechting van Wallonië bij 
Frankrijk ». 

Moesten Vlaams-nationalistische burge
meesters zich dergelijke uitlatingen ver
oorloven, het zou afzettingen regenen bin
nen de 24 uur. 

Mijnheer Vanaudenhove, er is werk op 
de plank. Wij verwachten uw kuis met 
ongeduld. 

Vlaandeien en de p-aiistalige pert. 

ophitsing, 
leugens en 
onkunde 

(m.v.d.b.) Voor iemand die geregeld de 
franstalige bladen leest en die niet kleur-
partijenblind is, moet het nu toch al lang 
duidelijk zijn dat er met de Walen en de 
francofonen in het algemeen niets te be
ginnen is, dat zij niet \atbaar zijn voor 
redelijke argumenten en dat zij aelfs vol
komen onkundig zijn van de ware toediacht 
der huidige problemen. 

Dag in dag uit worden zij opgehitst met 
de onzinnigste drogredenen. Tot stichting 
van onze lezers willen wij daarvan enkele 
voorbeelden aanhalen. 

1) « De Vlamingen willen niet alleen 
Brussel, maar ook Wallonië vervlaamsen ». 
Het is te gek om los te lopen. Als federa
listen wensen wij ons niet met de eigen 
aangelegenheden van Wallonië te bemoei
en en te Brussel eisen wij de gelijkgerech
tigdheid van de beide volksgianeenschap-
pen. 

2) « De Vlamingen willen de hoo&istad 
opsluiten in een dwangbuis ». Nonsens I 
Niemand wil de francofonen beletten, zich 
in een Brusselse randgemeente of zdfs in 
Vlaanderen te komen vestigen. Maar... zij 
dienen te begrijpen dat zij hun laatdun
kendheid, al hun pretenties en hun slechte 
wil in Wallonië of in Beulemanië moeten 
achterlaten en idch volledig moeten integre
ren in het nieuwe liilieu dat zij vrijwillige 
kiezen. 

3) < De fraastaligen hebben al genoeg 
toegevingen gedaan ». Het zou beter zijn 
dat zij man en paard noemden en zegden, 
wat zij al toegegeven hebben. De duizenden 
Vlamingen te Moeskroen en Komen zijn 
al lang geannekseerd, de 6 Brusselse rand
gemeenten zijn al drie jaar aan de verfran-
sing prijsgegeven, maar in de hoofdstede
lijke agglomeratie draait de verfransingsmo-
len ongestoord voort. 

4) « In de Brusselse agglomeiaiie leeft 
een meerderheid van 80 % francofonen ». 
Ik ben daar natuurlijk ook bij gerekend, 
zoals trouwens al mijn verwanten en kennis
sen. Wij blijven steeds bereid om, op grond 
van een wetenschappelijk en tegeiMpieke-
lijk onderzoek, het ware percentage Brusse^ 
laars van Vlaamse, Waalse en werkelijk 
Brusselse afkomst te bepalen. 

5) « De vrijheid van de huisvader op 
onderwijsgebied wordt door de Vlamingen 
bedreigd ». Intussen is er te Brussel geen 
enkele, maar dan ook geen enkele Waalse 
huisvader wiens kind in een Vlaamse klat 
moet zitten. De waarheid is echter dat zij 
niet aanvaarden belet te worden, jaarlijk» 
duizenden Vlaamse kinderen op oaipedago-
gische wijze te vermuilezelen. 

6) Tenslotte Is er ook nog de onzinnige 
eis van « de tweetaligheid der diensten 
maar tnet eentaligheid van de ambtena
ren ». De francofonen willen, met Frans 
alleen, tot de hoogste funkties kunnen op»-
klimmen. Het krioelt in de gemeentelijke 
diensten van Frans-eentaligen; maar ik ben 
zeker, de waarheid geen geweld aan te doen 
als ik beweer dat men met een vergrootglas 
naar één enkele Nederlands-eentalige amb
tenaar zou zoeken. Is het niet normaal dat 
in een tweetalige stad de ambtenaren, die 
door de bevolking worden betaald, twee
talig zijn ? 

Dit zijn maar enkele voorbeelden van cie 
krankzinnige en misdadige leugens waar
mede 8 oaze Waalse vrienden » t e ^ n «te 
Vlamingen worden in het harnas gejaagd. 
Indïoi Van den Boeynants het ei^stremisme 
wil hékz-m^esn, dan moet hij beginnea met 
maatregelen le treffen tegen deze stomp
zinnige verdwazing, die de baas waarop eea 
verstandhouding tussen de twee taalgemee»-
schappen zou kunnen tot stand gebradit 
worden, onheiroepeiijk heeft ondetgravea. 

Om alle misverstandea en verdachtmakin
gen eens te meer te voorkomen, wensen wij 
hier lu^maals te beklemtonen dat wij niets 
anders nastreven dan ; baas te zijn in ons 
eigen Vlaanderen en gelijkgerechtigd te 
zijn in ome tweetalige hoofdstad. 

En dal willen wij niet alleen, maar dal 
willen met ons ook duizenden en duizenden 
jongeren van de zogenaamde « nationale > 
partijen, die dagelijks ervaren dat de 
« slaptivisten » van de kleurpartijen ex 
maar niet in slagen Belgische wetten in de 
Belgische hoofdstad te doen toepassen. 

een golf von verzet 
(Vervolg van blz- 1) De str i jd rond Leuven is een str i jd voor de bevei
liging van Vlaams-Brabant , voor de onaantas tbaarheid van h e t Vlaams 
grondgebied. Daarom is hij in de al lereerste plaats een Vlaamse, eeai 
nat ionale str i jd. He t is noodzakeli jk da t we hem winnen, wan t van de 
uitslag hangt niet slechts he t lot van Leuven m a a r in laatste instantie 
ook de Vlaamse pozitie te Brusse l af. H e m winnen betekent , dat we een-
dracht iger dan ooit een Vlaams front moeten vormen, een front d a t n ie t 
opgedeeld en verzwakt word t door tegenstellingen rond dingen van se-
kunda i re aard . Dat wij niet opnieuw vervallen in he t eeuwige Vlaamse 
euvel van onderl inge beln^echterij r o n d ideologische tema's . 

Vanzelfsprekend heeft de s tr i jd o m Leuven — net als t rouwens de 
hele doelstelling van de Vlaamse beweging — zijn sociale en demokrati-
sche motieven. Vanzelfsprekend kan he t Vlaams eenheidsfront rond 
Leuven en in heel de Vlaamse beweging geen konservatieve en reaktio-
nai re aangelegenheid zijn. Vanzelfsprekend voeren de Vlaamsgezinden de 
s t r i jd rond Leuven niet vanui t een negatieve vizie ; de eis tot verhuis van 
d e Walen w o r d t mede ingegeven door het belang dat de Vlaams-nationa
listen hechten aan de sociale dimensie van een universiteit in een mo
derne gemeenschap. Wie dat zou loochenen, loochent de evidentie zelf. 

Wie echter zou loochenen da t de str i jd rond Leuven een algemeen-
Vlaamse aangelegenheid is, begaat een even onvergeeflijke vergissing. 
Het moet h ier duideli jk gezegd worden ; degenen die menen dat ze Leu
ven kunnen misbru iken als een hefboom waarmee ze de Vlaamse bewe
ging in de r icht ing van hun vage neo-marxistische hersenschimmen kun
nen wrikken, misrekenen zich deerli jk. De duizenden die openstaan voor 
de demokra t i sche en Vlaamse betekenis van de str i jd rond Leuv;en, be
kommeren zich hoegenaamd niet o m het pietlutt ig gemaneuvreer van 
enkele verwarde ideologen. In hun oprechte geestdrift en bewonder ing 
voor de s tudenten die de spits afbijten kijken zij — vaak onwetend en 
even vaak bewust , omwille van het hoger doel — voorbij aan de ekspe-
t imenten van enkelingen die een gelegenheid menen gevonden te hebben 
om aan ideologisch opbrid, demagogie en goedkoop antikleral isme te 
doen. Wij zullen er mee over waken, dat de toewijding en de strijdvaar
digheid van de Vlaamsgezindeh niet misbru ik t word t voor doeleinden 
die vreemd zijn aan de Vlaamse beweging. 

De inzet is te hoog en te belangrijk, opda t wij hem door enkele tove-
naars-leerlingen zouden laten verknoeien. 

T. van Overstraeten. 
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WIJ 

De ulhvijki7ig vanuit Brussel. 

halt 
aan de 
spekulanten 

[(v. anciaux) De vice-gouverneur van Bra
bant heeft het vraagstHk Brussel volop ak-
tueel gemaakt. 

Hierin zijn algemene moeilijkheden ver
vat die voor bijna elke grootstad gelden, 
zowel in binnen- als in buitenland : pro
blemen van urbanizatie, van verkeersrege
ling, van organizatie van politie en brand-
veer, van onderwijs, van administratie. 

T e Brussel hebben de vraagstukken in 
verband met urbanizatie, onderwijs en ad
ministratie zeer nijpende taalkenmerken, 
die heel het klimaat vergiftigen. Wat be
treft het onderwijs en de administratie zijn 
de veelvuldige taalwetsovertredingen en de 
dagelijkse vernederingen voor de Vlamin
gen, met al de sociale gevolgen, reeds dik
wijls aangeklaagd. 

Wat betreft de urbanizatie en de ruim
telijke ordening moet men vaststellen dat 
de uitwijking uit het Brussel van heden 
heel normaal en begrijpelijk is en niet te
gen te houden, maar tevens kan men zich 
ergeren over de wanordelijke manier waar
op zij plaats grijpt. Daarbij is zij een ramp 
voor de integriteit van onze Vlaamse rand
gemeenten. 

De ruimtelijke ordening moet op een 
wetenschappelijke bazis worden gepland en 
uitgevoerd en mag niet overgelaten worden 
aan kapitaalkrachtigen die een ongeorden
de, niets ontziende verkaveling doorvoeren 
van de Vlaamse gemeenten rondom Brussel, 
met een onsociale en verfransende grond-
spekulatie. 

Onze randgemeenten moeten beveiligd 
•worden, zodat zij kunnen blijven instaan 
voor de noodzakelijke groene gordel. 

De uitwijking uit de grootstad Brussel 
kan ondervangen worden door de oprich
ting van homogene satellietsteden ten 
noordje^, en ten zuiden van de taalgrens. 
Ofwel kan de uitwijking voorkomen wor
den door het bouwen in de grootstad van 
moderne buildings met groen rondom en 
met winkels op gelijkvloers en de vereiste 
scholen. 

' • Een Rijksgebied : meer dan noodzake
lijk ! 

huidige 
toestand 
is feodaal 

'(v. anciaux) Brussel, als hoofdstad 
met een centrale ligging, moet beseffen dat 
het uit deze positie heel wat voordelen 
haalt en ook dat het een rol te vervullen 
heeft die gans het land aanbelangt. De uit
oefening van die taak moet dan ook vallen 
onder het gezag van het Rijk. 

Het is voor iedereen duidelijk dat de 19 
gemeenten van de Brusselse agglomeratie 
beschouwd worden als één geheel en de 
hoofdstad uitmaken. De wet van augustus 
1963 heeft ze trouwens in een afzonderlijk 
administratief arrondissement georgani
seerd. 

Sedert haar ontstaan stelt de Volksunie 
c\m ook de oprichting voor van een Rijks
gebied Brussel, met samenvoeging van de 
19 gemeenten. De gemeentelijke autono-
mieën in de Brusselse agglomeratie zijn 
immers onzinnig en doen terugdenken aan 
het feodale stelsel. Zij moeten alleen in 
stand worden gehouden voor enkele plaat
selijke machthebbers en hebben geen demo-
kratische leden van bestaan meer. Integen
deel, de oplossing van de problemen van 
urbanizatie, verkeersregeling, politie, brand
weer, onderwijs en administratie wordt er 
door bemoeilijkt en zelfs onmogelijk ge

maakt. Terwijl het een eeuwige drukkend 
Vlaams probleem zal blijven door de fana
tieke willekeur en de taalwetsovertredingen 
van de gemeentebesturen. 

Ook in dit Rijksgebied kunnen de poli
tieke lechten en het demokratisch medezeg-
gingsschap \an de inwoneis gCMijwaard 
blijven. 

• Linkje ideologen en Vlaanderen. 

deze week in het land 
• De stiidentenvoetlorht door Vlaanderen kende van meet af aan, ondanks 

slecht weer en afzijdigheid der dagbladpers, een flink succes. 

• Op Herloginnedal beslissen de ministers in geheim konklaaf dat de taal' 
weiten, na publikatie der uitvoe ringsbesluiten, in hun geheel zullen ver. 
wezen worden naar de kommissie Vander Poorten. 

• Het F.D.F, stelt een grote kampanje tegen de taalwetten ie Brussel in het 
vooruilzichl. 

kortzichtige 
neo-
marxisten 

(w. jorissen) In de neomarxistische week
bladen « Links » en « De Nieuwe » (van 
aanvankelijk travaillistisch thans meer en 
meer neo-marxistisch) is er een polemiek 
aan gang over sociaal en Vlaams, die teke
nend is voor de verwarring die er heerst. 
De heren Roosens en Bourgeois schrijven 
tegen ^de Vlaamse bourgeois- en elitepoli-
tiek die Lode Claes voorstaat. De heer L. 
Picard wil de Vlaamse Beweging weer so
ciaal maken zoals ze vroeger was (ja!), 
terwijl « De Rode Vaan * dan weer schrijft 

dat de eerste figuren \an de Vlaamse Be
weging geen rimpeltje konden verwekken 
in de grootse sociale strijd van de 19de 
eeuw. De natuurlijke simpatie van de jon
geren voor de Vlaamse strijd — de strijd 
voor hun toekomst — moet inderdaad ver
nietigd 1 

De Volksunie is dan eens reaktionair, 
dan bourgeois, dan weer vals sociaal. Echt 
sociaal is alleen het neo-marxisme. Dus 
B.S.P., A.B.V.V. en A.C.V. zijn evenmin 
als wij echt sociaal. 

Nog een troost! 
De vijand van vele linkse < ideologen > 

is de Vlaamse Beweging zoals ze thans is 
en de Volksunie. Beide zijn « mistisch >, 
ondanks hun klare doelstellingen. De stel
lingen der linksen daarentegen zijn glas
helder, daarom zitten ze elkaar voortdu
rend in het haar. 

Als er iets mistisch is tegenwoordig, dan 
zijn het wel de vage teorieën van deze 
linkse groepjes, die allen liever baas zijn 

c/e dorpelingen 
U hebt natuurlijk via krant, radio of T.V. een gekruid verslag gehad van 

de kultuurmanifestatie die verleden week, in de nacht van woensdag op donder
dag, losbarstte in het Brussels Paleis voor Schone Kunsten. 

Niet minder dan 25 Noord- en Zuidnederlandse dichters (nu, ja!) hadden 
zich de tijd en de moeite getroost om eerstens in de grote zaal van het Paleis 
voor Schone Kunsten zich aan eer weigeladen tafel vol te schransen en vervol
gens, bij wijze van toemaatje, poëzie te bedrijven. 

De zwelgpartij (want blijkens de gevolgen is het dat geweest) anneks letter
kundige manifestatie was ingericht door het Brussels Kultuurverbond, naar aan
leiding van de twintigste verjaring van het Belgisch-Nederlands kultureel ak
koord. Ze loas de eerste grote uiting van « Vlaamse aanwezigheidspolitiek » in 
het Paleis voor Schone Kunsten, sinds dit enkele maanden geleden door de om
vorming van de raad van beheer ophield, een uitsluitend francofone zaak te zijn. 

Twintigste verjaardag van een Noord-Zuidakkoord, Vlaamse doorbraak-
manifestatie in het tot nog toe praktisch uitsluitend franstalig Brussels kultuur-
rezervaat, beschermheerschap van het Brussels Kultuurverbond : redenen te 
over om van dit Nederlands dichterstreffen in de verfranste hoofdstad een 
hoogstaande, voorname manifestatie te maken. 

Hoe het in werkelijkheid is' geweest, hebt U in geuren en kleuren al elders 
kunnen vernemen. Een bezopen « dame T> die haar dichtwerk slechts kon debi
teren dank zi] het feit dat zij door een paar kunstbroederen recht gehouden 
werd. Een geniale verzenbrouwer die de feesttafel vervHsselde met de Parnassus 
en tussen rinkelend glaswerk naar omhoog klom. Een aantal heerschappen die 
niet alleen over de microdraad, maar even hardnekkig over hun tong strui
kelden. Verheven diskussies in al even verheven Zuidnederlandse dialekten. 
Een op drift geslagen brulboei. Rake meppen tussen poëtische Selfkickers en 
prozaïsche Brusselse politie-agenten. Een glazen deur finaal in de verdrukking. 
En als toemaatje twee jongens uit de wereld van kunst en kuituur die even op 
de vuist gingen en mekaar ten aanschouwe van meer dan 1.500 letterenlief
hebbers de mond beurs en de wenkbrauw open klopten. 

Dat rvaren ze dus, de groten van onze letterkunde! Althans zi], die zich voor 
de groten en de luare Jacobussen verslijten : de rozerode of knalrode, in ieder 
geval linkse Vlaamse kultuurelite. Links was de gemeenschappelijke noemer van 
dit stelletje onbeschaafde feestneuzen. Dichtend Vlaanderen was netjes gezift en 
getrieerd, tot het bekrompen kaf van oubollige traditionalisten en kaloten door 
de winden verspreid was en alleen het rode koren overbleef, waardig bevonden 
om ten Paleize opgediend te worden. Eén enkele dichter-van-de-achterlijke-stijl 
diende als ruimdenkeiidheids-alibi, één enkele neo-katolieke Noordnederlandse 
klown mocht de rode heren wat reliëf bijzetten. 

Dat waren ze, die in hun letterkundige (nu, ja!) tijdschriften woorden te 
weinig hebben om in lengte van dagen te smalen over het provincialistische 
vlaamsgezinde Vlaanderen. Die zich ontstegen achten aan onze bedompte Vlaam
se luchten om hoger en verdeiop, waar de universele geest waait, de geur van de 
wijde wereld te gaan snuiven. Die eufemistisch beweren van hun pen te leven, 
daar waar zij in werkelijkheid vreten en zuipen van de lezer, een lezer die zi] 
slechts half in staat en nauwelijk waardig achten om hun on-ver-ge-te-lij-ke 
azerty-vruchten Ie savoereren. 

Dat zijn ze dus, progressief tot en met althans verbaal, want tussen socialist 
en sociaal is er vaak méér verschil dan een paar letters. Dat zijn ze, onbeschaafde 
dorpelingen die voor één keer naar de grote stad mochten komen en die er dan 
ook deden ivat iedere achterlijke provinciaal doet : zich eens flink bezatten en 
zijn minderïuaardigheid wegstoppen onder dronken branie. 

Dat zij op hun dorpse teerfeesten a bas la calotte zingen na het vierde 
glas, is volkomen hun recht. Dat zij, in naam van de Nederlandse kuituur, de 
Vlaamse letterkunde te Brussel — ten aanschouwe o.m. van tal van franstaligen 
— verlagen tot een braakspektakel, w niet alleen niet hun recht : hei is een 
ongehoorde aanmatiging en een daverende belediging. 

Voor één keer beamen wij volmondig de Biusselse slagzin : heer terug naar 
uw dorpen ! 

éio Genes. 

in het eigen neo-marxistisch huisje dan dat 
ze zouden samenwerken voor één groot 
doel, laat het dan onvlaams zijn. 

Paradoksaal is het feit dat op dit ogen
blik het officiële socialisme in de praktijk 
wat Vlaamser wordt, terwijl deze groepjes 
zich meer en meer van de Vlaamse Bewe
ging verwijderen om op te gaan in ideolo
gische haarklieverijen. 

Volgens de heer L. Picard zouden de vak. 
verenigingen meer voor de Vlaamse Bewe
ging gedaan hebben dan de eigenlijke 
Vlaamse Beweging. 

Verre van ons, het belang van de vak-' 
verenigingen en hun aandeel in de Vlaam* 
se strijd te ontkennen. Toch enkele vragen. 
Waren het het A.C.V. en het A.B.V.V., die 
het eerst de industrializering van Vlaande
ren en gelijke lonen vroegen met Wallo
nië, of was het de Volksunie ? Wie voerde 
het eerst de strijd tegen de onmenselijke 
pendelarbeid ? De Volksunie, ofwel A.C.V. 
en A.B.V.V. ? Wie kwam het scherpst op 
voor de vernederlandsing van het bedrijfs
leven : de vakverenigingen of de Volks
unie ? Wat is de overheersende (of de uit« 
sluitende ?) taal in het Brusselse A.B.V.V., 
in hun ziekenfondsen en poliklinieken al
daar? Zo er bourgeois-taairacisten dienen 
bevochten, zou men ze daar niet zoeken ? 
Het socialistisch sindikaat heeft Brussel 
krachtig mee verfranst. 

De Vlaamse Beweging is inderdaad een 
nationale beweging, de strijd om een eigen 
staatsstruktuur, een politieke waarde op 
zichzelf. Zij betekent echter de ontvoogding 
tegenover de franstalige taalracistische ko
loniserende kringen. Zij betekent op zich
zelf een vooruitgang van de demokratische 
idee. Als zodanig hebben alle bevrijdings-
nationalismen in de wereld de steun ge
had van de marxisten en neo-marxisten. 
Waarom bevechten ze hier vooral de Vlaani* 
se Beweging in plaats van ze te steunen ? 

Want er is een afbraakpolitiek waarover 
de tegensïander grinnikt en die in zijn 
kaart speelt. Vaak als men hun artikels 
leest, krijgt men de indruk dat de voor» 
mannen van de Vlaamse Beweging in de 
ogen var deze neo-marxisten de gehate ka
pitalisten moeten vervangen. Deze 1" lita-
listen — ook ónze tegenstanders — zullen 
wat blij zijn om deze kortzichtigheid I 

• De toonverschillen tussen Vlaanderer 
en Walloyiië. 

luikse 
arbeider 
hoogste loon 

(l.d.t.) De Luikse arbeiders zijn nog steeds 
de best betaalde van het land. Het gemid
deld dagloon in de industrie van de provin
cie Luik bedroeg in maart jongstleden 
394,70 fr. Daarop volgde Antwerpen met 
381,10 fr. Antweri>en is trouwens de enige 
Vlaamse provincie, waar het gemiddeld 
dagloon hoger ligt dan het rijksgemiddel-
de. Bij de vier provincies die het natio
naal gemiddelde overschrijden, zijn er nog 
Henegouwen en Brabant. 

In Luksemburg ligt het gemiddeld dag
loon het laagst, nl. 317,30 fr. Dat hoeft 
in deze praktisch van iedere industrie ge
speende, onbevolkte en op land- en bos
bouw georiënteerde provincie niet te ver
bazen. Verbazingwekkend integendeel ig 
het, dat West-Vlaanderen (met 324,20 fr.), 
en Oost-Vlaanderen (met 331,70 fr.) even
eens aan het staartje bengelen. Ook Lim
burg (met 348,70 fr.) wordt door alle 
Waalse provincies behalve Luksemburg ge-
klopt.^ 
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SIMPATIE 

I n de kleine West- en Oost-
vlaamse dorpjes waar de voet
tocht de eers te en de volgende 
dag voorbi jkwam, genoten de 
s tudenten overal een har te l i jk 
onthaal en veel s impat ie van 
de inwoners . 

He t was wellicht de eers te 
keer sinds 1830 dat in sommi
ge van die dorpen en gehuchten 
een Vlaamse betoging voorbij
t rok. Het « Leuven Vlaams » — 
dé slagzin van de voettocht — 
werd e r overal toegejuicht en 
vaak raeegeskandeerd. 

B U R G E M E E S T E R S 

De s impat ieks te figuur tij
dens de eers te e tappe was on
be twis tbaar de 75-jarige Marcel 
Senesael, burgemees te r van 
Hoogstade. Marcel Senesael is 
een ouds t r i jder van 14-18 (« ik 
weet wat mars je ren is ») en 'n 
f lamingant ui t één stuk, die 
s teeds aktief in de Vlaams-na-
tionale s tr i jd heeft gestaan en 
die be t rokken was bij de stich
ting van de Volksunie. 

De burgemees te r van Rok-
sem hee t te de betogers welkom 
in zijn gemeente en wens te 

hen « moed tot volgardinge ». 
Te Sint Andries-Brugge 

wach t te onze volksvertegen
woordiger, burgemees te r Pier 
Leys, de s tudenten op. Te dier 
gelegenheid verr i jkte hij de 
Lati jnse woordenscha t met he t 
woord « comili tr iskes ». 

Kwatongen beweerden da t 
hij extra zijn voet in de plaas
te r had laten s teken om niet 
mee te moeten mars je ren . De 
waarhe id was sport iever : 
Pier Leys haa lde zich een ge
broken voet bi j he t voetbal len. 

.« D E ZOTTEN » 

In een r e s t au ran t aan de 
Brugse Mark t zaten verleden 
dinsdagavond een aanta l men
sen te avondmalen, toen op de 
Mark t de s tuden tenmars j 
voorbi j t rok. De kellner ging 
even door he t gordi jnt je ki j 
ken, overschouwde de s toet 
met de leeuwenvlaggen en ver
kondigde dan luidop aan de 
aanwezige gasten : « . . . de zot
ten » ! 

Aan een der tafeltjes s tond 
een heer op die de kellner uit
nodigde, zélf m a a r de aardap
pelen en he t vlees naa r b innen 
te werken : « Ik ga meedoen 
me t de zot ten ». 

Regcnscheimen, plasticmtmtidls, bazookas en een natgeregende lt:L\i:vcinlag: wie kan het deren ? 

Een bejaarde Bruggeling las 
de kellner de levieten, te rwi j l 
een ui tgebreid gezelschap on
middell i jk de rekening veref
fende. Zonder d r inkge ld ! 

B L I N D E EZEL. 

Na de meet ing te Brugge 
moes ten de betogers de Burg 
verlaten langs de Blinde Ezel
s t raa t . Enkele spu i t e r s ver
wonderden er zich over, da t 
er reeds bij leven van kardi
naal Suenens een s t raa t n a a r 
hem genoemd werd . 

VERNEDEREND 
Noch de medikus senator Ballet met een 

schriftelijke vraag, noch de jurist volks
vertegenwoordiger Babyion tijdens een 
interpellatie, hebben een gunstig antwoord 
ontvangen van de achtbare heer minister 
van politie Van der Poorten. Volgens deze 
achtbare heer, die ziek een onverganke
lijke naam aan het verwerven is, zou het 
herkenbaar maken van de rijkswachters 
niet alleen onaanvaardbaar zijn, maar 
bovendien « krenkend en vernederend ». 
Voorlopig iullen zij dus nog als ^cburf-
tige niet ingeschreven straathonden moe
ten blijven rond lopen. We zullen hun 
namen alleen kennen, als zij schadever
goeding vragen omwille van hun werkon-
bewaamheid, ook al gebeurt dit op grond 
van een dubbel en tegenstrijdig medisch 
getuigschrift waar\an natuurlijk slechts 
één enkel in aanmerking komt : dat waar
uit blijkt dat zij of\Nel totaal ondervoed 
zijn, ofwel handige plantrekkers. Wel 
moet erkend worden dat zij het rekord 
van de Belgische militaire zeeofficieren 
nog niet hebben bereikt : zeventien dagen 
vverkonbekwaam na een lichte kaakslag 
van een Westvlaamse drukker. (Als het 
Navo-hoofdkwartier dit te \s eten komt, 
mogen we heel zeker heel het Belgisch 
leger — waarvan de Zeemacht nog een 
elitekorps schijnt te zijn — ver\angen 
door één enkel regiment West\laamse 
drukkers !). 

Wie al eens recente of oudere foto's be
kijkt van Amerikaanse militairen weet, 
dat alle G.I.'s de « krenkende en vernede
rende » behandeling moeten ondergaan 
die de minister van politie afwijst voor 
zijn elitekorps. Want de achtbare bevoeg
de minister schijnt niet te weten dat de 
stadspolitie die « krenkende en vernede
rende » beliandeling sinds jaar en dag on
dergaat. Zonder er aan ten gronde te 
gaan. JVIaar inderdaad wat voor generaal 
Eisenho\\er, opperbe\ elhebber van het 
miljoenenleger dat in 1944 de invasie be
gon, wat voor de pantsergeneraal Patton 
die iedereen wel op honderden meters 
afstand door zijn handelwijze zal her
kend hebben, wat voor generaal Westmo
reland die over 300.000 G.I.'s in Zuid-Viet

nam he\ el voert, vanzelfsprekend is wordt 
door een Belgische rijkswachter als «kren
kend en vernederend» aangevoeld. En hoe 
zou de minister van politie de «gevoelens* 
durven kwetsen van hen die door Vlaamse 
militanten zo gemakkelijk werkonbe
kwaam worden « geslagen > ? En de 
« gevoeligheid » van de minister zelf dan I 
Hoeveel kansen heeft het in mei te Leuven 
niet laten voorbij gaan om te doen schie
ten ? 

Nee, hei is beslist onmogehjk : de « ge
voeligheid » zowel van de elite-rijkswacht 
als van de minister van politie mogen niet 
gekwetst worden ! Dus geen namen ! Het 
is al heel wat dat het uniform verplich
tend is en dat de «verklikkers van dienst» 
in burgerpak soms ook een aframmeling 
krijgen. Wat zou er niet gebeuren als zij 
een naiim moesten dragen : in plaats van 
betogers af te ranselen tot zij niet eens 
meer kunnen wegkruipen, zouden zij zo
als dat blijkbaar in andere, minder be
schaafde landen als de Verenigde Staten 
gebeurt, de onwillige betogers naar de 
politiewagens moeten « dragen ». Ondenk
baar ! 

Misschien kan men toch tegemoet komen 
aan al die gevoeligheid : het is ontzettend 
eenvoudig de heren van de rijkswacht te 
identificeren volgens het s\steem van de 
auto's en bromfietsen. Met de normale in
deling in franssprekenden en nederlands-
sprekenden (aan te duiden door een F. en 
een N., wat een volledige tweetalige aan
duiding zou zijn), de letters van het alfa
bet en twee cijfers geplaatst achter of 
voor de letter of de letter er tussen in, 
kunnen bijna 15.000 rijkswachters her
kenbaar gemaakt worden — ten minste 
voor hun eigen diensten. Want om het 
« krenkende en vernederende » te vermij
den zou die lijst niet gepubliceerd worden. 
Door dit voorstel kan de minister een stu
diekommissie uitsparen ! 

En : de rijkswachters zouden niet lan
ger de vernedering moeten ondergaan, 
even naamloos te zijn als gewone bandie
ten. 

Nemrod. 

MIEL. C O O L S 

Te Brugge zong Miei Cools 
eens te meer, onder daverende 
toejuichingen, zijn Geuzenlied-
je . Wanneer komt dit sukses-
n u m m e r eindelijk eens op de 
plaat ? 

HELIKOPTER 

De Neder landse televisie 
(K.R.O.) vindt he t probleem 
Leuven zo belangrijk, dat zij e r 
een film over aan he t maken 
is; vermoedeli jk komt dit do-
k u m e n t op 14 oktober op he t 
scherm. 

De K.R.0 . n a m zelfs een he
l ikopter in h u u r om filmopna
men vanuit de lucht te maken . 

Deze Neder landse belangstel
ling en de middelen die de 
K.R.0. aanwendt om haar kij
kers over Leuven behoorl i jk te 
te kunnen dokumenteren , 
s taan in schrille tegenstelling 
tot de wijze waarop de Vlaam
se katolieke p e r s de studenten
mars j en het probleem Leuven 
afdoet. 

E E R S T E D A G 

De eers te dag van de mars j 
kon men in de Vlaamse kato
lieke pers uitvoerige korres-
pondent ies ui t de mees t afge
legen landen te r wereld lezen. 
Geen enkele gebroken a r m of 
geblutste au to werd de lezers 
bespaard . Op de « S tandaard » 
pr i jk te — de dertienduizend-
en-zoveelste keer sinds het ont
staan van die k ran t — he t 
A.V.V.V.V.K. 

Informat ie over de mar s j 
moest men gaan zoeken ergens 
op pagina zes of acht. Eén ko
lommetje, vijf cent imeter 
h o o g ! 

IN MEI 

Sommigen hebben zich ver
baasd over deze « samenzwe
ring van he t stilzwijgen » in de 
katolieke Vlaamse dagblad
pers . Pater Van Bladel heeft 
daarover t rouwens zijn onge
zouten (en voor de k ran ten 
weinig vleiende) mening ge
zegd op een forumgesprek 
over Leuven te Hasselt . 

Ons verbaast de houding 
van de Vlaamse C.V.P.-bladen 
hoegenaamd niet. We herinne
ren ons nog, hoe het in de woe
lige meidagen was. 

's Zaterdagsavonds maak ten 
de bischoppen hun mandement 
bekend; het nieuws kwam 's 
zondagsmorgens in de rad io . 
De verontwaardiging was alge
meen, m a a r de Viaamse kato
lieke kran ten hielden op maan
dagmorgen de bek voorzichtig 
in de pluimen. Slechts nada t 
die hele maandag een s t room 
van pro tes ten was losgebroken 

en nadat te Leuven de poppen 
aan he t dansen gingen, kwar 
men op dinsdag de eerste reak-
ties in de kranten . Op woens
dag waren een paar bladen al
weer zo ver, da t ze Vlaande
r e n « leiding » konden geven. 
De t raagsten waren op vrijdag 
pas klaar met hun zwaai o m 
180 graden. 

D E STAMELAAR 

Het Nederlandse weekblad 
« D e Linie » beschreef onze 
eerste-minister, die onlangs te 
Amsterdam een perskonferen-
tie hield, als volgt : « Pijpro
kend en moeilijk Neder lands 
s tamelend. . . ». 

Dit Neder lands s tamelend 
Brussels fenomeen is, zoals 
men weet, de grote voorstan
der van veralgemeende tweeta
ligheid. Hijzelf bewijst , waar
n a a r die zogenaamde tweeta
ligheid zou leiden : een alge
meen grotesk gestamel van d e 
Hoge Venen tot de Noordzee. 

Bedankt d a a r v o o r ! 
Inmiddels is de nieuwe sti j l 

van de s tamelaar al doorge
drongen tot bij de B.R.T. : wij 
worden sinds enkele dagen 2 
keer per dag geteisterd met 'n 
Franse les op de radio. 

G E E N EKSTREMiSTEN 

Walen zijn, pe r definitie, na
tuurl i jk nooit eks t remis ten. 
Zelfs niet de heetgebakerde 
kemphanen die veertien dagen 
geleden te Moeskroen de be
volking in een naamloos pam
flet opriepen om « alle voor
werpen, bakstenen, straatkei
en en ro t te eieren klaar te leg
gen om de Vlamingen op zijn 
Moeskroens te ontvangen ». 

De oproep was natuurl i jk in 
he t Frans . En Moeskroen is, 
zoals men weet, een stad en 
een gebied met een bescherm
de nederlandstal ige minder
h e i d ! 

N E D E R I G 

In het weekblad « De Post » 
verscheen een vraaggesprek 
m e t Kamervoorzi t ter Van 
Acker. De onversl i j tbare Achiel 
besloot zijn uiteenzeting als 
volgt : « Zo geef ik wellicht en
kele waarheden niet p r i j s , 
m a a r tevens vertel ik ook geen 
onwaarheden. Dat is een kwes
tie van karakter . Voor iemand 
die met staatsbeleid belast is, 
is een s terk karak te r u i te raard 
van het al lergrootste belang. 
Nog belangri jker zelfs dan ge
zond verstand, omdat het zeld
zamer is ». 

In alle nederigheid rekent 
s taa t sman Van Acker zich tot 
de wi t te merels . 
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TWEETALIGHEIDS-

K A M P A N J E 

De tvveetaligheidskampanje 
is ingezet. Niet die van Van den 
Boeynants , echter wel die van 
de wallinganten. 

Op talri jke plaatsen in Wal
lonië hangen kleefstrookjes 
aangeplakt met volgende tekst : 
« Mieux vaut apprendre Ie chi-
nois l ibrement que Ie flamand 
p a r obligation », wat wil zeg
gen dat het be ter is, vrijwillig 
Chinees te leren dan gedwon
gen Nederlands. 

De Walen hebben volkomen 
het recht, te bepalen wat zij 
liever spreken dan Nederlands. 
Wanneer gaan de Vlamingen 
echter eens even konsekwent 
zijn wat het Frans betreft ? 
Want Frans-Chinese tweetalig
heid in Wallonië en Neder
lands-Franse tweetaligheid in 
Vlaanderen kunnen alleen 
m a a r leiden naar bestendiging 
van de knechtenrol der VL-
mingen in deze staat . 

A P P E L T J E 

V O O R D E D O R S T 

Als we het Brusselse week
blad « Pan » mogen geloven, 
dan zal de achtbare gewezen 
vertegenwoordiger van het Bel
gisch proletariaat , P.H. Spaak, 
b i j de maatschappi j I.T.T.-Bell 
ieder jaar 't slordig sommetje 
S/an ' 240.000 verdienen. Niet 
franks, natuurli jk, m a a r dol
lars . Wat een maandeli jks in
komen van op de kop één mil
joen Belgische frank betekent . 
Niet zo slecht geboerd, vinden 
%idji.,.i jf' 

Een dergelijke hoge wedde 
vanwege een firma die een 
prakt isch monopolie bezit 
voor staatsleverancies, aan 
iemand die zopas nog minister 
was : het is natuurl i jk allemaal 
hoogst toevallig. 

En de kiesheid om na het 
verlaten der politieke a rena 
nog enkele ja ren te wachten 
alvorens in big bussiness te 
stappen, is niet meer van de
ze tijd. Noch van de rozerode 
bonzen. 

F E N I K S 

Een lezer van de « Libre Bel-
gique » deed bij die krant zijn 
beklag over de onmenseli jke 
behandeling die hem, een fran
cofoon uit Vlaanderen, te 
beu r t was gevallen De knaap 
in kwestie ging trouwen (da t 
gebeurt in de beste families) 
en bood zich dus op een goede 
dag te zijnen gemeentehuize 
aan voor het burgerli jk huwe
lijk. De burgemeester was toe
vallig afwezig en werd vervan
gen door de eerste schepen. 
« Hoe groot was onze verstom
ming toen we die brave sche
pen zagen verschijnen, niet 
met een driekleurig lint om de 
buik, maar wel met een geel-
zwarte sjerp ». Aldus de fran
cofone t rouwer, die er wre
kend aan toevoegde : « Tot 
waa r zal het fanatisme van 
sommigen gaan ? ». 

Zelfs de « Libre » moest toe
geven dat de klacht geen steek 
hield : een geel-zwarte sjerp is 
namelijk de officiële d rach t 
van iedere schepen overal in 
het land. 

KWESTIE VAN UITLEG 

Waarom hing de « Libre » 
deze s tommitei t van een fran
cofone Beotiër dan aan het 
klokzeel ? 

Niet om de man belachelijk 
te maken, natuurl i jk . Maar om 
zelfs uit diens grenzeloze on
wetendheid nog anti-Vlaamse 
munt te slaan : « D e goede 
t rouw van onze korrespondent 

iiH* til ,!!a 

Late genieters aan ons Noordzeestrand. Zomerzon en verlof 1966 behoren nu echter definitief 
tot het verleden. Binnenkort gaan zelfs Kamer en Senaat weer aan d^ slag. En dat wil wat zeggen ! 

is natuurl i jk boven iedere twij
fel verheven. Maar hij is het 
slachtoffer, zoals zovele van 
onze landgenoten, van de taal
strijd-obsessie ». 

Och a rme 1 
En de oorzaak van die ob

sessie zijn natuur l i jk de fla
minganten ! 

« B O M M E N » - P R O C E S 

Volgende week donderdag 
komen Staf Van Essche en 
zijn medebeklaagden in de 
zaak der zgn. « b o m m e n »-fa-
br ikat ie voor de rechtbank. Ze 
zullen dan prakt isch twee 
maand in voorarres t gezeten 
hebben. Inderdaad, ondanks 
het feit dat Staf Van Essche 
steeds beweerd heeft dat hij 
niet wist wat in zijn werk
plaats gebeurde en ondanks 
zijn verleden ( twee jaar Duits 
koncen t ra t i ekamp) werd zelfs 
hij niet in voorlopige vrijheid 
gesteld. 

Inmiddels is reeds overdui
delijk gebleken, dat de zgn. 
« bommen » in feite onschuldi
ge voetzoekers waren, niet 
eens in s taat om wieof wat ook 
te kwetsen of te beschadigen. 
Hoogstens bes temd om met 
een knal de aandacht te vesti
gen op het Vlaams verzet tegen 
het francofoon eks t remisme. 

BEGRIJPELIJK 

Men kan gerust van mening 
zijn, dat de knalbus-fabrikan
ten zich best niet in het « bom
men »-avontuur hadden bege
ven Maar dan moet men zo eer
lijk zijn te erkennen, dat er 
in het land andere en gevaar
lijker gekken rondlopen dan de 
paar Brusselse Vlamingen die 
— het sarren en de plagerij 
méér dan moe — even over 
hun zenuwen geraakt zijn. Ons 
mispri jzen en onze verachting 
besteden we best aan de inci-
vieken, de taa lwetsaboteurs en 

de Vlamingenhaters die de 
werkeli jke oorzaak zijn van 
het Vlaams ongeduld, ook als 
dat ongeduld eens minder ge
lukkig tot uit ing komt . 

H O E V E E L S T R A F ? 

Inmiddels zijn we danig be
nieuwd naar de u i t spraak in 
het proces. De Nakkers van 
Gent die gevaarli jke springtui
gen maakten en ze — zoals te 
Oostende — gebruikten niet 
als knalbus , maar als wapen 
tegen tegenstrevers , kwamen 
er van af me t drie maandjes 
maximum. Als de tarief even 
goedkoop IS voor Staf Van Es
sche en de anderen , dan ko
men ze na aftrok van voorar
rest en verminder ing « voor 
goed gedrag » ~ onmiddel
lijk vrij volgende week. 

Of zal eens te meer bli jken, 
da t er in België twee strafma
ten zijn, een voor «patr iot ten» 
en een voor Vlamingen ? 

DE BELGISCHE E 

Naar traditie publiceerde « De Gids op 
Maatschappelijk gebied » in zijn zomer-
nummer een overzicht van het jaar 1965. 
Voor wat de ekonomische toestand aan 
gaat, komt men tot het besluit dat de hoog-
konjunktuur sedert 1959 aanhoudt, maar 
dat het groeitempo in 1965 daalde. Zo zou 
men kunnen spreken van een overgangs-
faze naar meer cNenwicht, na een periode 
van overhitting. 

Een belangrijk en steeds voorschrijdend 
verschijnsel is dat \an de strukturele \ e i -
schuivmgen in de Belgische ekonomie • 
oudere en kwijnende industrietakken wor 
den vervangen door nieuwe en expansieve 
nijverheden. Het meest dramatische voor
beeld daarvan is natuurlijk de steenkool 
nijverheid, terwijl de problemen der staal-
nijverheid meer en meer in de kijker 
komen. 

De ekonomische groei kende in 1965 de 
traagste vooruitgang sedert 5 jaar, het 
bruto nationaal produkt groeide inderdaad 
met 3,5 % tegeno\er ongeveer 5 % jaar
lijks in de periode 1960-1964. Wat wel snel 
groeide waren de prijzen, die een niet af 
te remmen stijging vertoonden, verschijn
sel dat lot heden toe voortduurt ondanks 
alle \erklaringen en beloften van de rege-

E IN 1965 

ring. In gans West-Europa doet zich een 
vertraagde industriële groei \oor, zulks in 
tegenstelling tot de Verenigde Staten. 
Deze bedroeg slcehts 2 % in België, wat 
na Frankrijk het laagste tempo was voor 
de industriële aktiviteit in de EEG. 

Het spreekt vanzelf dat deze groei niet 
eenvormig was voor alle bedrijfstakken. 
Zo daalde de aktiviteit in de steenkoolsek 
tor, terwijl de ijzer- en staalnij verheid een 
gematigde expansie kende (nog maar 5 % 
voor ruw staal tegenover 16 % in 1964). 
Het merkwaardige in deze tak is wel, dat 
de produktiekapaciteit steeg (met 5,3 % ) , 
terwijl ongeveel 11 % ervan ongebruikt 
bleef. Het is een algemeen verschiinsel, te 
wijten aan de sterkere konkurrentie \an 
ontwikkelingslanden en de struktuurte-
korten van onze nijverheid • te weinig 
koncentratie, verouderde installaties. Wij 
staan even stil bij dit zeer belangrijk pro
bleem, dat de vitale belangen van de 
ganse gemeenschap raakt. In de longste 
vijf jaar heeft de Belgische ijzer en staal-
nijverheid voor niet minder dan 32 miljard 
geïnvesteerd, hoofdzakelijk dank zij milde 
staatssteun. Principieel en beilriifsekono-
raisch is deze investering zeker verant
woord, maar het mag niet waar zijn, dat 

de gemeenschap hierbuiten wordt gehou
den zonder recht op kontrole. zonder 
medezeggingschap I Bovendien wensen wij 
geen herhaling van de subsidiëringspoli-
tiek der Waalse kolenmijnen, waar reus
achtige verliezen nooit het uitkeren van 
zeer hoge wedden en prebenden hebben 
belet... 

Bij de non-ferrometalen was geen spra
ke van overkapaciteit, maar integendeel 
van schaarste. De metaalverwerkende nij
verheid kende daarentegen over het geheel 
genomen een stilstand. De scheikundige 
nijverheid blijft een sterke ekspansie ken
nen, hetgeen in de nabije toekomst nog 
zal aanhouden gelet op de vestiging van 
dergelijke bedrijven in het Antwerpse 
havengebied. 

De tekstielnijverheid kwam de depressie 
in de laatste maanden van 1965 te boven. 
Toch was er over 1965 nog een daling van 
3 %. Moderne investeringen zijn ook hier 
noodzakelijk. Het bouwbedrijf ten slotte 
bleef op een zeer hoog peil ; de beper-
kingsmaatregelen zullen echter hun in
vloed in 1966 doen gelden. 

Uit de cijfers van de produktie in België 
blijkt dat de sektor met de sterkste eks
pansie deze is van de duurzame verbruiks-
goederen (afgewerkte produkten). Ander
zijds toont de evolutie van de uitvoer een 
duidelijke specialisatietendens aan. De in
vesteringen daalden met 5 % ten over
staan van 1964 ; alleen de produktieve 
investeringen in gebouwen en materiaal 
stegen met 3 %. Hierbij moet speciale aan
dacht worden geschonken aan de meer en 
meer belangrijke rol die de buitenlandse 
investeringen in ons land gaan spelen, 
met alle voor- en nadelen die hieraan 

verbonden zijn. In 1965 gebeurden ook de 
eerste in\esteringen in Sidmar te Zelzate. 

Na enkele beschouwingen over de ver
deling en de besteding van het nationaal 
inkomen (waarbij de verkoop op afbeta
ling voor duurzame verbruiksgoederen 
een grote rol speelt, vooral voor de per
sonenwagens), wijdt de « Gî ds > aandacht 
aan de positie van de munt, het parade
paard van de PVV, De prijsstijgingen wa
ren in 1965 aanzienlijk, vooral tengevolge 
van de stijging der kosten (lonen, over
drachttaks enz.). De positie van België in 
de EEG zou nochtans niet verslechterd 
zijn, vermits hetzelfde zich bij de andere 
landen heeft voorgedaan. De geldekspansie 
was in België met 7,1 groter dan vorig 
jaar, terwijl ook de kredietverleningen 
allerwege stegen. De overheid deed in 
1965 niet minder dan elf maal beroep op 
de kapitaalmarkt, waardoor het brutobe-
drag der leningen een totaal bereikte van 
46,2 miljard. Dat komt ervan wanneer men 
de begrotingen onderschat en de over
heidsuitgaven een ongeziene stijging ken
nen. De Bijksschuld lag einde 1965 22,4 
miljard hoger dan vorig jaar. Door dit 
financieringstekort van de Staat kent men 
een hoge rentevoet (die in 1966 nog steeg) 
en werd de markt afgeschuimd ten nadele 
van de private investeringen. 

Al bij al een jaar van afkoeling, na een 
periode van overhitting. Als voornaamste 
knelpunten citeert « De Gids » : de stij
gingen der kleinhandelsprijzen, de schat-
kistmoeilijkheden, de rekonversie vooral 
bij de steenkoolmijnen en de reorganisatie 
vooral bij de staalnijverheid Zal 1966 de 
oplossing hiervoor brengen ? 

E. Slosse. 
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WIJ 

EN HAAN: 
EEN NIEUW 

De jaadijkse « Vlaamse Sociale Week » is een belangrijke 
gebemtenis. Al wat naam en verantwoordelijkheid draagt in de 
kiislelijk-sociate organisaties in Vlaandeien is er bij aanwezig. 

Deze organisaties, gaande van vakverbond over mutualitei
ten^ kooperatieven en spaarkassen, tot boeren- en boerinnenbon-
den, betekenen heel wat. Zij vormen een macht, degelijk geor
ganiseerd, efficient iverkend, finayicieel sterk. In geen enkel land 
van West-Europa hebben de kaiolieken zich zo sterk en alom
vattend georganiseerd als in België en vooral dan nog in Vlaan
deren. In ieder dorp, hoe klein ook, treft men een of andere ver
lakking aan van deze organisaties. Geen xvonder dat de regering 
en de top-poUtici aandaclit schenken aan wat in dit machts-
kompleks gebeurt, dat de riiggegraat vormt van de kiisten-demo-
cratie in ons land. Veel hebben zij gepresteer d voor de verheffing 
van het volk, niet alleen materieel doch ook opvoedkundig. 
Het kost ons geen moeite dit te erkennen. Dat zij tevens zeer 
sterk bijgedragen hebben tot een ongezonde « kierikalizering » 
van ons openbaar en sociaal leven, is evenzeer een feit. Het uit
blijven van ieder massaal revolutionnair refleks in Vlaanderen 
voor en tijdens de laatste oorlog is vermoedelijk mede voor een 
deel te wijlen aan deze kien kalisering. Precies daarom heeft de 
•jorrgste sociale week, die traditiegetromv doorging aan zee, dan 
ook zeer veel kommenlaar uitgelokt. 

Voor het eerst werd in dit « concilie > van de krislehjk-sociale 
organizaties inderdaad op ernstige en omvattende wijze de vraag 
gesteld, of het kristelijk en sociaal ideaal xoel goed gediend werd 
door het zeer sterk uitgeboinude maar ook sterk verzuilde kom-
pleks van organizaties. 

Vormde hel bestaan van dit kompleks geen zivare hinder
paal om in de moderne maatschappij een gezonde dialoog tot 
stand te brengen tussen burgers van verschillende levensbeschou
wing, zonder dexvelke geen echte gezonde en moderne demoha-
iie kan groeien ? 

Verbazend en verheugend moet het wel genoemd worden 
dat de zo sterk uitgebouwde en « durrh-organisierte > kristehjk-
sociale organizaties dergelijke geestelijke vitaliteit kunnen op
brengen, dat ZIJ hun eigen bestaansreden in diskussie durven 
stellen. Daarmede ver geleken blijkt de geestes-ar moede van de 
socialistische beweging in België des te schriller. 

Vanzelfsprekend komt het de Volksunie als politieke partij 
niet toe, stelling te nemen tegenover het religieus probleem dat 
zich aan deze organisaties opdringt. Maar daarnaast, of liever 
daarmede verweven, stelt zich het probleem van de politieke 
Keuzevrijheid van de krislenen. 

Het IS natuurlijk geen geheim dat de krislelijk-sociale orga
nizaties m het verleden zeer nauw verbonden waren aan één 
bepaalde politieke partij, de C.V.P. Teoretisch zijn deze orga 
nizaties politiek neutraal. In hun statuten staan trouwens merstal 
enkele artikelen die de onverenigbaarheid inhouden van een 
politiek mandaat en een funktie in de organizatie. In feile zijn 
de leidingen van deze organisaties evenwel ondubbelzinnig ver
bonden met de C V.P In hun publicaties wordt, openlijk of be
dekt, propaganda gemaakt voor deze partij, vooral in verkie
zingstijd En zo nodig worden ook fondsen ter beschikking ge
steld voor de financiering van de verkiezingskampanjes. In de 
steden en vooral de dorpen wordt de machtspozitie van deze or
ganisatie ingezet voor of gebruikt door de lokale C.V.P. besturen. 
In de organizaties zelf is hel vrijwel onmogelijk door te drin
gen tol enige belangrijke funktie, indien men niet op één of 
andere wt/ze medewerkt met oj steun verleent aan de C.V.P. 

Zolairg alléén de C V P een politiek programma voorstond 
dat aanvaardbaar was voor de kristen demokratisch gezinde 
krachten, leverde deze tegenstrijdigheid tussen de teorie en de 
praktijk natuurlijk geen moeilijkheden op. Dit was in feite de 
toestand na de oorlog tot voor enkele jaren. 

Intussen ivist de Volksunie e(hier door te breken mei een 
Vlaams en sociaal programma, dat volkomen aanvaardbaar was 
voor iedere Vlaamse kristen demokraal. Van dat ogenblik af 
uordt natuurlijk de tegenstelling tussen leorie en praktijk on
houdbaar indien men tenminste eerlijk wenst te blijven En dat 
er een sterke wil tol eerlijkheid aanwezig is tn de kristensociale 
organisaties, heeft de studieweek in Den Haan dan toch wel 
bewezen. 

Bijgevolg dringt zich de keuze op Ofwel worden de kristen
sociale organisaties ondubbelzinnig partij - (C.V.P.) - gebon 
den organizaties, zoals dit ook bij de socialisten het geval is. 
Maar dan zullen zij onvermijdelijk de weg openen naar een 
grotere verscheidenheid tn sociale en sindikale organisatie. 

Ofxcel gearagen de kristelijk sociale organizaties zich kon-
sekxuent volgens hun statuten en laten zij zowel hun leden als 
hun verantxvoordelijkcn iverkelijk vrij in hun paitijpolitieka 
keuze. Maar dat x>er onder stelt een wijziging in de mentaliteit 
vooral van de oudere top-leidingen. Initiatieven zoals « de brief 
van de voorzitters s> voor de laatste verkiezingen of het verwij
deren van ondergetekende van een « rerum-novarum » tribune 
zullen dan achterioege moeten blijven. 

Voor xvie de geest van het Vattkaans Concilie ernstig op
neemt en de ml van de kalolieke kerk om apostolaat en poli
tieke machtsvorming duidelijk van elkaar te scheiden, kan de 
k^uze niet moeilijk zijn. 

H. SüiilU. 

N I E U W E W A A L 

De heer Devos is burgemees
ter van Moeskroen en tevens 
C.V.P.-volksvert. voor Doornik-
Ath-Moeskroen. Vroeger, voor
aleer Moeskroen overgeheveld 
was naar Henegouwen, was de 
heer Devos « Vlaams » C.V.P.-
manda ta r i s . Hij is t rouwens 
van de meest Vlaamse komaf 
die men zich m a a r voorstellen 
kan. 

Thans schrijft de « Pourquoi-
Pas ? » over hem : « Degenen 
die voorspeld hebben dat de 
heer Devos meer Waal zou 
worden dan de Walen, hebben 
gelijk gekregen ». 

Dit kompl iment kreeg de ex-
Vlaamse en neo-Waalse C.V.P.-
er van het Brussels weekblad 
naar aanleiding van het feit, 
dat hij de Vlaamse betoging 
in zijn s tad verbood. 

Zoals men ziet : in de C.V.P. 
verander t men gemakkel i jker 
van opinie en zelfs van volk 
dan van kleren. 

W E E K B L A D P E R S 

Het Gentse socialistische 
dagblad « Vooruit » heeft er 
onlangs zijn verwonder ing en 
misnoegen over ui tgesproken, 
da t de B.R.T.-nieuwsdienst 
zich gedraagt alsof er helemaal 
geen weekbladpers in Vlaande
ren bestaat . Het meest opval
lend is deze l aa tdunkende hou
ding in het dagelijks persover
zicht van de radio; daar in kr i j 
gen alleen dagbladen en nooit 
weekbladen een plaats . 

Wij hebben vroeger daarte
gen reeds geprotes teerd. Rond 
de Vlaamse weekbladpers is 'n 
u i ters t belangri jk deel van de 
Vlaamse publ ieke o p i n i e 
(mins tens 20 %) geschaard. In 
haa r overgrote meerderhe id is 
de Vlaamse weekbladpers 
voors tander van een federale 
omvorming van België. Door 
haa r in persoverzichten onver
meld te laten, wordt de objek-
tiviteit geweld aangedaan. 

We zijn bl i j , dat ook Vlaam
se socialisten thans die kat de 
bel hebben aangebonden. 

I N D E K S . . . 

Wat over de nieuwe indeks 
der kleinhandelspri jzen bekend 
geraakt , is niet van aa rd om 
geestdrift en ver t rouwen te 
wekken. 

In de huidige indeks komen 
de voedingsmiddelen voor 53 

% tussenbeide; in de n ieuwe 
w o r d t dat 40 %. Dat is nog al
t i jd ru im een vierde te hoog; 
he t gemiddeld Belgisch gezin 
besteedt slechts 31 % aan voe
dingsmiddelen. 

In Zwitserland, waa r on
langs de indeks eveneens ge
wijzigd werd, verklaarde men 
het aandeel van de voedings
middelen van 40 % tot 31 96. 
Dat is realistisch en gezond. 

Bij onze nieuwe indeks zul
len de boeren weer de gefop-
ten blijven ! 

. . . V E R V A L S T ? 

Op de huidige Belgische in
deks komen 65 art ikelen voor. 
De nieuwe lijst zal 128 posten 
bevat ten wat moet toelaten 
om een juis t beeld te hebben, 
zoals het van hogerhand heet. 

Laat ons nog even vergelij
ken met Zwitserland. Daar tel
de de oude indeks 170 posten; 
de nieuwe heeft er niet minder 
dan 250! 

In ons land echter « weet 
m e n het allemaal be te r ». Hier 
knutse len de poli t iekers een 
indeks ineen zonder de land
bouwproducen ten en de ver
bru ikers te r aadp legen! 

« ZICH T H U I S VOELEN » 

In de Braban t se provincie
r aad heeft het F.D.F, voorge
steld da t « de raad de wens 
zou u i td rukken , het provin
ciaal domein van Huizingen bij 
Brussel te voegen ». 

Uit de tekst van het F.D.F.-
voorstel ci teren wij leterlijk : 
« De kleine toegevingen die de 
franstaligen in he t domein ge
daan wolden , zoals de medede
ling aan het publiek van be
r ichten in beide talen, kwetsen 
ten zeerste de gevoelens van de 
franstaligen, die er zich enkel 
min of meer thuis voelen in de 
ma te waar in de wet niet word t 
nageleefd ». 

Kan het cinischer gezegd 
worden ? 

En wat een les voor de Vla
mingen, die nog altijd menen 
da t zij slechts gastvrij zijn 
wanneer ze « hun Frans » bo
venhalen ! Het F.D.F, geneest 
hen van deze dwaling : deze 
« toegevingen kwetsen ten 
zeerste de gevoelens der frans
taligen », die m a a r kontent zijn 
als zij de wet mogen stellen. 
Niet de wet van het land, niet 
de gestemde en demokrat ische 
wet, m a a r hun d i k t a t u u r l 

Vanzelfsprekend is de V.U.-
fraktie in de Brabantse provin
cieraad tegen dit imperialis
tisch voorstel van leer getrok
ken ! 

V E R W A A R L O O S D 

Goeverneur Roppe heeft in 
zijn openingsrede voor de Lim
burgse provincieraad gespro
ken over de ekonomische toe
s tand in de provincie. 

Hij st ipte aan dat in de loop 
der jongste twee jaar de inves
ter ingen verminderd zijn en 
dat dus in 1967 een verhoogde 
inspanning zal moeten geleverd 
worden. 

De goeverneur wees even
eens op de teloorgang van de 
mijnindust r ie ; de mijnsluitin-
gen kunnen slechts gekompen-
seerd worden door nieuwe be
drijfsvestigingen. « Maar », a l 
dus de heer Roppe, « op dit ge
bied is Limburg vooral aange-" 
wezen op bui tenlandse initia
tieven ». 

Zoveelste Limburgs kompli
men t voor de C.V.P. die én in 
de provincie én in de regering 
de lakens uitdeelt , m a a r Lim
burg bloot laat liggen. 

Z W A R T B E R G 

Van 1 januar i tot 6 septem
be r 1966 verlieten 2.742 werk
nemers de koolmijn van Zwart
berg. Daarvan vonden er 2.279 
nieuw werk. Van de 463 ov^ri,-
gen kregen er 123 hun pen
sioen, 135 vreemde arbeiders 
keerden terug naar hun lan4 
en 205 arbeiders (hfoofdz^Jcg-
lij k vreemdelingen),,(, Wrlieten 
de mijn zonder verwittiging. 

Dit an twoordde de minis te r 
opi een par lementai re vraag 
van senator Jorissen. Op het 
tweede gedeelte van de vraag 
hoeveel opnieuw tewerkgesteld 
den een beroep vonden binrten 
een straal van 20 km, hoeveel 
binnen een straal van 20 to t 
50 km en hoeveel op meer dan 
50 km antwoordde de mini
s ter dat hierover geen nauw
keurige inlichtingen voorhan
den waren, m a a r dat de mees
te werknemers in eigen s treek 
werk vonden. Slechts 200 von
den een nieuwe betrekking in 
ondernemingen gevestigd bui
ten het grondgebied van de 
provincie Limburg, waarvan 'n 
honderdtal in Nederland. 

Onder deze 2.279 opnieuw te-
werkgestelden waren er 1116 
vreemdelingen en 1163 landge
noten. 

Tussen de marsjeerders op de eerste dag : volksvertegenwoordiger Mik Babyion, Benjamin (en 
vaak erifant terrible) van het Parleniet^t. Volksvertegenwoordiger I.oorens (« niiii bene zin al te 
stram voor lange marsj'n») zorgde voor lafenis. Te St Andries weiden de inai'>jeeiders verweh 
koind door volksvertegenwoordiger-burgemeester Pier Leys. 
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« Zou het van Vlaamse zijde niet beter zijn, kordaat alle medewerking te 
•weigeren aan al die kommissies tot « verbetering enz... » zolang de eerlijke 
toepassing van wat vroeger reeds wettelijk werd vastgelegd, niet is ver
zekerd ? )). 

C.V;P.-senator G. Van den Daele, september 1966. 

Na de Vlaamse politieke nederlaag van Hertoginnendal in 1963 en nadat de 
Vlaamse C.V.P-ers, met de dood in het hart, de taalwetten hadden goedgekeurd, 
schreven ze — met een laatste vertwijfelende inspanning om hun gezicht te red-
a.en — een hele reeks artikelen, om deze wetten door de Vlaamse publieke opinie 
te doen aanvaarden als een overwinning. Men wees met sterke nadruk op de 
goede punten in deze taalwetten en men trachtte al de verliezen als gering voor 
te stellen, als een noodzakelijke prijs die de Vlamingen altijd moeien betalen 
in het Belgische politieke spel. 

Wat is er intussen gebeurd ? Welke 
gevolgen werden er gegeven aan de 
taalwetten ? 

De afbakening.van de taalgrens is 'n 
feit geworden en vele Vlaamse gebie
den werden ons ontroofd met al de so
ciale en ekonomische gevolgen voor de 
Vlaamse bewoners. 

Al de verliespunten in de wetten van 
juli en augustus 1963 werden strikt na
geleefd, zoals de faciliteiten voor de 
fransfaligen in de randgemeenten en 
de Voerstreek, zowel op bestuurlijk als 
op onderwijsgebied. 

Doch de weinige punten die voor de 
Vlamingen als winst konden beschouwd 
•worden, kregen geen enkele toepassing, 
omdat - zo zegt en schrijft men - eerst 
nog besluiten moeten getroffen worden 

over de wijze waarop ze moeten wor
den uitgevoerd of over de manier waar
op de verworven rechten en de uitzon
deringen moeten worden gevrijwaard. 

Zo kreeg men het gedurende 3 jaren 
klaargespeeld dat de taalwetten die be
vrijdend moesten werken voor de Vla
mingen, grotendeels ten dienste ston
den van de franstaligen, die in feite 
voor hun imperialisme geen wetten 
nodig hadden. 

Drie ministers zijn hiervoor verant
woordelijk : Binnenlandse Zaken, Na
tionale Opvoeding en Verkeerswezen. 
Deze drie zetels werden bez&t door 
verkozenen uit de 3 grote partijen. In 
de opeenvolgende regeringen sedert 
1963 troonden er Vlaamse ministers uit 
C.V.P., B.S.P. en P.V.V., die allen be-

en daar achter komen er nog nog no^. . . 
Oe verkiezingen van mei 1965 hebben minister Gihon belet, « tijdig » 
klaar te komen met de uitvoeringsbesluiten. 
De val van de regering Harniel-Spinoy in februari 1966 heeft minister 
Vranckx belet, « tijdig » klaar te komen met de uitvoeringsbesluiten. 

— Het parlementair reces en de verlofperiode hebben minister Vander 
Poorten belet, « tijdig » klaar te komen met de uitvoeringsbesluiten. 
De oprichting van de kommissie Vranckx-Vander Pöorden nam de 
Vlaamse C.V.P. zozeer in beslag, dat zij de eis vergat om « tijdig » 
klaar te komen met de uitvoeringsbesluiten. 

— Öe obstruktie van de P.V.V.-ers in de jongste weken heeft belet, 
« tijdig » klaar te komen met de uitvoeringsbesluiten. 

— De raadpleging van de sindikale kommissie belet thans, « tijdig » 
klaar te komen met de uitvoeringsbesluiten. 
... en ondertussen draait de verfransingsmolen rustig voort ... 

weren — en sommigen zeer heftig — 
dat ze goede Vlamingen zijn en zelfs 
trekpaarden van de Vlaamse beweging. 

Ondertussen begaan de meeste Brus
selse gemeentebesturen de ene wets
overtreding na.de andere en volharden 
ze in hun verfransende administratie-
en benoemingspolitiek, zonder sank-
ties : er zijn immers nog geen uitvoe-

parlementaire vragen 
KINDERBIJSLAG 

De minister van het Open
baar Ambt deelde senator Jo-
rissen mee dat hij geen enkel 
geval kent waarbij de aanvul
lende kinderbijslag, verschul
digd aan het personeel van de 
openbare diensten, niet op een 
eenvormige wijze zou worden 
vastgesteld. Onze senator be
schikte nochtans over betrouw
bare inlichtingen die er op we
zen dat het tegenovergestelde 
het geval was. In het oog hou
den jongens! 

S U P E R S O N I S C H E 

K N A L L E N 

Dr Ballet legde in een par
lementaire vraag aan de mini
ster van Landverdediging uit 

dat de hevige knallen, die door 
straaljagers welke de geluids
muur doorbreken veroorzaakt 
worden, heelwat onaangenaam
heden (om het zacht te noe
men) veroorzaken bij 'n groot 
deel van de bevolking. Hij 
vroeg of deze knallen wel nood
zakelijk zijn, of het doorbre
ken van de « muur » niet kan 
afgeschaft worden en zoniet of 
men zich niet tot het strikt 
noodzakelijke zou kunnen be
perken. Met veel omhaal van 
woorden legde de minister uit 
dat deze knalpartijen indei"-
daad een belangrijk onderdeel 
van de oefeningen vormen, dat 
de supersonische vluchten uit
gevoerd worden op een hoogte 
van 12.000 meter en onder ra-
darkontrole. Er wordt wel ver
meden de dichtbevolkte cen
tra te overvliegen maar de 
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schokgolf van het geluid ver
spreidt zich over een breedte 
van d e r t i g kilometer aan 
weerszijden. 

Kunnen die knalpartijtjes 
niet ergens boven de Noordzee 
gehouden worden, ver genoeg 
uit de kust ? Of-is dat niet rea
listisch genoeg voon onze mili
taristische minister van lands
verdediging ? 

IN L I M B U R G 

Reeds in augustus 1965 had 
Wim Jorissen de aandacht van 
de minister van Financiën ge
vestigd op het feit dat de pro
vincie Limburg voor de dienst 
der met het zegel gelijkgestel
de taksen nog steeds afhangt 
van de tweetalige derde direk-
tie der registratie te Brussel. 
Er werd hem toen verzekerd 
dat de opgeworpen kwestie ter 
studie werd genomen. Onze 
senator verzocht thans om na
dere beslissingen. De minister 
antwoordde dat de op te rich
ten nieuwe nederlandstalige di-
rektie nog andere diensten zal 
omvatten dan de hogergenoem-
de en dal de studie van het 
probleem thans beëindigd is. 
Binnenkort zijn er beslissingen 
te verwachten. 

TELEFOON 

Wim Jorissen bekloeg zich 
in een vraag tot de minister 
van P.T.T. over. de slechte wer
king van het telefoonnet in en 
rond Genk. De minister weet 
dit in zijn antwoord aan de 
werken die op dit ogenblik in 
de centrale aldaar uitgevoerd 
worden teneinde de aparatuur 
uu te breiden en het aansluiten 
van een groter aantal abonnees 
toe te laten. Hij zegde echter 
dat na afloop daarvan alles 
weer bij het oude (en dus nor
male) zal zijn. 

Dr Ballet : parlementaire vraag over 'nipersonische knallen. 

ringsbesluiten om de verworvai i rech
ten te vrijwaren ! 

Ondertussen worden te Brussel elk 
jaar honderden Vlaamse kinderen op
genomen in franstalige scholen en on
dergaan eir het denationalisatieproces 
in het bad van de kultuurloosheid : er 
bestaan immers nog geen uitvoerings
besluiten over de taalinspektie en de 
taalverklaring ! 

Ondertussen benoemt men de frans
taligen in de Sabena lustig verder : 
men kan zich immers nog niet richten 
naar de besluiten die de uitzonderingen 
moeten regelen! 

Ondertussen roepen de franstaligen 
in koor dat de taalwetten dwangwetten 
zijn en moeten gewijzigd worden. Zo
wel de F.D.F.-haantjes, als de P.L.P.-ers 
Mundeleer en De Muyter, als de C.V.P.-
er Saint-Remy en de B.S.P.-ers Cudell 
en Simonet zijn hierover akkoord. 

En wat deden de Vlaamse vertegen
woordigers van het volk in Kamer en. 
Senaat ? 

De Vlaamse P.V.V. heeft reeds alle 
bewijzen geleverd van haar slaafse on
derhorigheid aan de franstalige Brus
selse federatie. 

De Vlaamse B.S.P. is zo uitgemergeld 
als heel de partij en zoekt naar even
wicht zonder één steunpunt te vinden. 
Zij heeft zich trouwens zelden iets aan
getrokken van de Vlaamse beweging en 
bijna steeds de zijde gekozen van het 
verfransend groot-kapitaal. 

De Vlaamse C.V.P. heeft 3 jaren ge
zwegen en afgewacht. 

De Volksunie hield gedurende de 
voorbije zittijd interpellaties tot de 3 
betrokken ministers om de toestanden 
aan te klagen en het verschijnen van 
de uitvoeringsbesluiten te eisen. 

De Vlaamse C.V.P., in aantal de 
sterkste groep in het Parlement, heeft 
ons geen enkele maal gesteund, inte
gendeel ! Zij heeft wél de Kommissie 
Vander Poorten goedgekeurd, twee da
gen nadat ze ervaren had dat 2/3 van 
de leden van deze kommissie een dia
loog had geweigerd over een Vlaams-
Waals probleem, nl. het wetsvoorstel 
Verroken. 

Nu zit ze opgescheept met dit wan
gedrocht, nu vreest ze dat vele punten 
van de uitvoeringsbesluiten nog eerst 
kunnen voorgelegd worden aan deze 
Vaste Kommissie en nu beseft ze dat 
het ogenblik gekomen is om het ge
zicht te redden : de Vlaamse C.V.P. 
eist de publikatie van deuuitvoaringsbe-
sluiten ! 

Het verschijnen van de uitvoerings
besluiten zal aangekondigd worden als 
een grote overwinning. En men zal 
weer vergeten dat uitvoeringsbesluiten 
het normaal, rechtstreeks en wettig 
vervolg zijn op een wet. Men zal zwij
gen over de prijs die Vlaanderen voor 
zijn rechten betaalt. 

Vlaming, uw naam is Lamme Goed
zak 1 

Dr Vic Anciaux. 
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NIEUWS VAN DE VOLKSVNIE-PARLEMENTSFRAKTIES 
PSICHIATERS 

Volksvertegenwoordiger Mat-
theyssens zegde in een vraag 
tot de minister van Volksge
zondheid dat in een gesticht te 
Doornik de verslagen over ne-
derlandstalige geesteszieken, 
afhangende van psichiatrische 
kommissies van Antwerpen, 
Leuven en Gent, steeds in het 
Frans worden gesteld. Hij 
vroeg of dit in overeenstem
ming is met de taalwet en 
maakte van de gelegenheid ge
bruik om te informeren naar 
het aantal nederlandstalige 
geesteszieken in dit gesticht. 

In het antwoord wordt toe
gegeven dat de verslagen in
derdaad alle in het Frans wor
den opgesteld. Er zijn hier in 
het totaal 411 nederlandstalige 
geesteszieken; wat de talen
kennis van de psychiaters be
treft, zegt de minister dat « er 
in het gesticht zes geneesheren 
zijn, waarvan twee zich in het 
Nederlands kunnen uitdrukken 
en de andere vier begrippen 
hebben van de Nederlandse 
taal ». 

KOMMISSIE 

Uit het antwoord op een 
vraag van senator Ballet leren 
wij dat de Nationale Kommis
sie van Advies voor de toeken
ning van de wederaanpassings-
hulp (oef !) is samengesteld uit 
vijf leden, dat er daarvan wel
iswaar drie op de Nederlandse 
taalrol staan maar dat er niet
temin slechts één 'n einddiplo
ma in het Nederlands behaal
de. Van twee anderen wordt 
gezegd dat zij dit niet konden 
ingevolge de afwezigheid van 
nederlandstalig hoger onder
wijs. 

ZIEKENHUIS 

Wim Jorissen en dr Ballet 
vestigden de aandacht van de 
minister van Openbare Werken 
op het stedelijk ziekenhuis van 
Tongeren, dat nog slechts in 
weinig opzichten beantwoordt 
aan de vereisten die aan een 
modern ziekenhuis gesteld 
worden; zij vroegen terzake 
ook naar de plannen voor de 
toekomst. De minister ant
woordde dat er bij de diensten 
van Stedebouw en Ruimtelijke 
Ordening nog geen plannen 
aanhangig gemaakt werden 
maar dat — ingevolge de 
vraag van de V.U.-parlemen-
tairen — de aandacht thans 
volop op de kwestie gevestigd 
werd. Wij hopen dat het niet 
bij aandacht alléén zal blijven! 

PENSIOENSTORTINGEN 

Ingevolge enkele wetsbe-
schikkingen deden vele bedien
den in de loop van vorig jaar 
soms belangrijke aanvullende 
stortingen voor hun pensioen, 
meer bepaald tot regularise
ring van hun studieperiodes. 
Vermits echter de nieuwe wet 
thans een volledige pensioen
loopbaan toekent aan al de be
dienden die sinds nieuwjaar 
1946 in orde zijn met hun stor
tingen, komt er in vele geval
len een diskriminatie tot stand 
ten nadele van de betrokkenen 
die deze aanvullende stortin
gen vericht hebben. Deze op
werpingen worden geformu
leerd in een vraag van senator 
Jorissen aan de minister van 
Sociale Voorzorg. 

Deze antwoordde dat er van 
een diskriminatie geen sprake 
is omdat de betrokkenen die
nen te bewijzen dat zij de hoe
danigheid van bediende of ge
lijkgestelde bediende hadden 

om een pensioen in de rege
ling voor bedienden te verkrij
gen. Zij hebben er dus alle be
lang hij hun studieperiodes te 
regulariseren aangezien slechts 
op de pensioengerechtigde 
leeftijd kan nagegaan worden 
of betrokkenen de voorwaar
den vervullen. 

TE BRUSSEL. 

De meeste gemeentebesturen 
uit de Brusselse agglomeratie 
geven een draai aan de wet van 
2 augustus '63 op het gebruik 
van de talen in bestuurszaken. 
Zij beschouwen aldus niet de 
betrokken ambtenaar als af-
handelaar van een een zaak 
maar wel de gemeentesekreta-
ris of de hogere ambtenaar die 
er uiteindelijk zijn handteke
ning onder zet; ze omzeilen 
daarmee enkele wetsbepalin
gen die vooropzetten dat een 
zaak wordt afgehandeld « in de 
taal van het toelatingseksamen 
van de ambtenaar aan wie de 
zaak wordt opgedragen ». 

De minister gaf Wim Jorissen 
gelijk en stipte onder meer aan 
dat de Vaste Kommissie terzar 
ke heeft geadviseerd dat de 
ambtenaar aan wie de zaak is 
toevertrouwd, moet beschouwd 
worden als het personeelslid 
dat de zaak effektief afhandelt. 
In dat verband zou de minister 
onmiddellijk zijn zienswijze 
en die van de kommissie mee
delen aan de gemeentebestu
ren van de Brusselse agglome
ratie. Die waarschijnlijk op
nieuw aan het kronkelen zul
len gaan ! In ieder geval, goed 
gemikt van senator Jorissen. 

ZES-VIJF 

Op een vraag van volksverte
genwoordiger dr Van Leem-
putten bevestigde de minister 
van Verkeerswezen dat de toe
gang tot het kader vïin de funk-
tionarissen in de diensten van 
de verschillende direkties van 
de NJMI.B.S. voor de neder
landstalige kandidaten volledig 
geblokkeerd werd, totdat het 
« evenwicht » zes franstaligen 
- vijf nederlandstaligen wordt 
bereikt. De minister legt uit 
dat, zolang de besluiten van de 
wet van 2 augustus 1963 op het 
gebruik van de talen in be
stuurszaken niet uitgevaardigd 
worden, de bepalingen van de 
wet van 28 juni 1932 geldig 
blijven, waarbij de zes-vijf
verhouding vooropgezet wordt, 
een verhouding die werd vast
gesteld rekening houdende 
met de belangrijkheid van de 
effektieven van iedere taai
streek. En intussen worden er 
maar kandidaten van de fran
se taalrol benoemd! 

KEURINGSCENTRUM 

Te Antwerpen bestaat er een 
Keuringscentrum (ons doet dit 
altijd denken aan bepaalde in
richtingen voor vee of solda
ten) van de Gerechtelijke Ge
neeskundige Dienst, dat regel
matig wordt gelast met de on
derzoeken van aanvragers van 
verschillende p e n s i o e n e n . 
Volksvertegenw. Schiltz zegt in 
een parlementaire vraag dat de 
betrokkenen herhaaldelijk ver
wezen worden naar private 
dokters die weinig of geen Ne
derlands verstaan, wat verne
derend en a-sociaal is voor de 
onderzochten. 

De minister verwondert er 
zich over dat een dergelijke 
toestand zou bestaan, vermits 
de aangenomen geneesheren-
specialisten in het Vlaamse 
land alle aanvragers dienen te 

ondervragen in het Nederlands 
en hun verslag ook in die taal 
dienen te stellen. Indien er 
preciese gevallen zijn waarin 
het anders zou geschieden, dan 
verzoekt hij deze kenbaar te 
maken. 

DIENST VOOR TOERISME 

Zoals men weet kloeg een 
krant e*kele maanden geleden 
over de werking van het kom-
missariaat-generaal voor Toe
risme. Het artikel deed de ron
de van het personeel en er zou
den zelfs foto-kopieën van ge
maakt zijn. Dat gaf aanleiding 
voor de kommissaris-generaal 
om een personeelsnota rond te 
zenden waarin onder meer 
werd gezegd dat hij wenste te 
wetea wie verantwoordeMjk 
was voor de hogergenoemde 
feiten en waarin ook werd ge-
eist dat de personeelsleden een 
verklaring zouden afleggen, 
geen deel te hebben genomen 
aan het verspreiden en kopië
ren van het bewuste kranten
artikel ! Er werd verder zeer 

nadrukkelijk gewezen op « de 
ernst die een valse verklaring 
draagt». 

Wim Jorissen haalde in een 
vraag aan de staatssekretaris 
voor het Toerisme de hierbo-
venvermelde feiten aan en stel
de dat, indien in een dienst on
regelmatigheden gebeuren, de
ze gevoeglijk dienen onder
zocht door de personeelschef 
maar dat het in dit geval sterk 
naar ondemokratische intimi
datie ruikt. De minister ant
woordde kronkelig dat er wel 
degelijk een onderzoek door 
het « verantwoordelijk hoofd 
van de dienst» werd ingesteld 
en dat het juist met de bedoe
ling was intimidatie te vermij
den, dat de hogergenoemde 
nota aan al de personeelsleden 
werd voorgelegd. « Aangezien 
geen enkel lid van het perso
neel zich aan een dienstfout 
heeft schuldig gemaakt, wordt 
deze zaak als afgehandeld be
schouwd », zo luidt de slotzin 
van het antwoord. Ze zullen 
gevoeld hebben dat er nattig
heid was ! 

VRIENDENKRING 

Te Zaventem bestaat er een 
eigenaardige « Vriendenkring » 
die zich bezig houdt met het 
inrichten van Franse lessen 
voor het derde en vierde stu
diejaar van het plaatselijk Ko
ninklijk Atheneum. 

Dit blijkt uit het antwoord 
van de minister van Nationale 
Opvoeding op een vraag van 
dr Anciaux. Zoals men weet 
mag in eentalige gemeenten 
zoals Zaventem er een is, de 
cursus in de tweede taal slechts 
vanaf het derde studiejaar fa-
kultatief worden ingericht. De 
Vriendenkring ontsnapt ech
ter aan de wet door deze lessen 
te geven op privé-initiatief en 
zonder enige staatstussen-
komst; zij worden alleen ge
volgd door leerlingen-vrijwilli-
gers zoals dat in het ministe
rieel antwoord heet. De meto
des van de franskiljons ken
nende, zullen er wel een flink 
aantal zijn. Maar hoe zit dat 
met de klaslokalgn ? Worden 
die ook vrijwillig ter beschik
king gehouden ? 
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Annexes: v-t 

Messieurs^ 

Nous avons 1'honneur de vous faire savoir que Ie comi
té provincial pour la sécurite du travail, sous la présidence 
honoraire de son Excellence Monsieur Ie Gouverneur de la provin
ce de Liabourg, organisera è Hasselt, du 10 jusqu'au 16 décem-
bre i960, la deuxième foire limbourgeois» de materiel de sécu
rite. 

Lsa vendeurs ainsi que les productaurs intéresses y 
pourront exposer leur materiel de sécurite sur une superfici» 
de 500 m2,-

Chaq̂ ie après-aidl.'une manifestation spéciale se dérou-
lera (Poeo une déoonscration de véteittents de travail et de sé
curite), des reunions et d'études spéciales seront également or-
ganisées pour les employeurs, ouvrlers, membres des comités de 
sécurite, enseignement technique et autres^ 

Cette deuxième foir limbourgeoise pour la sécurite du 
travail deviendi^ incontestablement un& grande manifestation. 
Toutes les personnes, s'interessant fl la sécurite du travail, 
serojit au rendez-vous. 

A cette occasion un livre spécial contenant e.a. les 
programmes du salon de sécurite, sera tiré sur 4»000 exemplai-
res. Ce livre spécial sera offert gratuitement è tous les vi
siteurs de la foire, alnsi qu'aux établissements d'industrie et 
aux ócoles techniques de la province de Liitibourg» 

L'édltion de cette brochure vous donne i'occasion de 
Taire la publicité pour votre établissement et pour vos produits 
fabriqués ou ceux è vendre-

dent, 

ÏERS, W. , 
Depute permanent 

Het « Provinciaal Veiligheidscomité Lim
burg » — een provinciale en dus openbare 
dienst — stuurt aan firmas in het Vlaamse 
land tweetalige korrespondentie. Hierboven 
een franstalige brief die, samen met een ne
derlandstalig exemplaar, te Gent ontvangen 

werd. De erbij horende inschrijvingsformu
lieren waren tweetalig en droegen de ver
melding « Nederlandse tekst, zie keerzijde » 
resp. «Texte jrangais au verso ». Wanneer 
kuist goevemeur Roppe die Augiasstal eens 
op ? 
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de wereld 
Ludwig Erhard is nu vijf maal officieel in de Verenigde Staten 
ontvangen gev^orden sinds hij kanselier is. De reis die hij verleden 
week ondernam, was waarschijnlijk wel de belangrijkste van alle. 
Het was ook een van de meest belangrijkste ontmoetingen die een 
Duits kanselier en een Amrikaans president ooit hebben gehad. 
Voor Erhard was de Amerikaanse reis niet alleen op internationaal 
gebied belangrijk, doch des te meer omwille van de betekenis voor 
zijn eigen positie op het thuisfront. 

kant maakten de Duitsers het klaar dat de 
Bondsregering \anaf 1 juli 1967 slechts de 
helft van haar verplichtingen zal nakomen 
en dat zij voor een deel daarvan ook 
kommerciële goederen zal aankopen. 
Daarmee aan^ aardden zij ook het vooruit
zicht \an een beperking van de Ameri
kaanse sti'ijdkrachten ia Duitsland. 

Veel konkreets kon er al bij al niet be
sloten worden, want de uitwerking van 
deze kontroverse zal nog moeten plaats
hebben via besprekingen op ministerieel 
niveau tussen de beide landen. 

Eén ding werd er wel nog overeenge
komen : dat deze deviezenhulp in een 
driepartijenkomniissie zal besproken wor
den voor het volgende jaar. In die kom
missie heeft ook Engeland zitting. 

Want ook Engeland moet van de Bonds
republiek geld krijgen voor zijn troepen-
stationering in Duitsland, die een waarde 

Bij dit top-treffcn heeft men nu moeten 
vaststellen aan de kant san de Duitsers, 
dat Vietnam en de betalingsbalans van 
Amerika \oor de Verenigde Staten belang
rijker problemen zijn (of in ieder geval 
prioriteit krijgen) ten opzichte van het 
probleem dat tot nu toe altijd prioriteit 
kreeg : West-Dui Island's defensie. 

Aan de kant van de Amerikanen heeft 
men zich moeten realiseren dat de Duit
sers op dit ogenblik van plan zijn (en in 
de mogelijkheid zijn) om op een bepaalde 
manier hun eigen weg te gaan naar de 
hereniging van Duitsland. Zij schijnen 
niet onmiddellijk de klemtoon te blijven 
leggen op de verdediging en de militaire 
veiligheid van West-Duitsland, maar eer
der op een mogelijke ontspanning ten 
opzichte van Oost-Europa. 

Dit is een vrij belangrijke vaststelling. 
De hele kwestie van de militaire en finan-

ERHARD TE 
WASHINGTON 
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West-Duitstand voelt er niets voor, nog langer miljarden te besteden aan overtollige Amerikaanse wapens. 

Het i<: nu al meer dan een maand dat de 
Duitse koalitieregering in een aan muite 
rij grenzende soort opstand verkeert tegen 
haar leider. Hetgeen niet belette dat de 
meerderheid, die zoveel blijken van 
onenigheid vertoont de jongste tijd, drie 
dagen voor het vertrek van Erhard nog 
vlug een motie van de oppositie afkeurde 
met 236 tegen 199 stemmen. Het was ech
ter een publiek geheim dat die eenheids-
demonstratie van de koalitiemeerderheid 
niet veel meer was dan schone schijn, 
•want velen van de koalitieheren die hem 
in het publiek steunden, hadden achter 
zijn rug geprobeerd hem van de kanse-
lierstroon te stoten, In feite was het 
slechts de onenigheid van de konspirators 
over de mogelijke opvolger die maakte, 
dat Erhard nog aan zijn ambt bleef. 

Men had Erhard van vele zijden gewaar
schuwd niet naar Washington te gaan te 
midden van de huidige tweespalt op het 
thuisfront, want dat zou ten zeerste de 
onderhandelingspositie voor de kanselier 
verzwakken. Er stonden immers bijzonder 
belangrijke vraagstukker te behandelen 
op de agenda te Washington. 

Het voornaamste punt was zonder twij
fel de diskussie over het Duits-Amerikaans 
akkoord, volgens hetwelk Duitsland « ver
plicht » is in de Verenigde Staten wapens 
te kopen voor hetzelfde bedrag als de kos
ten voor het onderhouden van het Ameri
kaanse leger in Duitsland. Een leger van 
225.000 man nota bene. De Duitsers waren 
tot nu toe ongeveer 650.000 miljoen dollar 
ten achter in dit akkoord en het was de 
hoofdbedoeling van Erhard, aan de Ame
rikanen te gaan uitleggen dat gezien de 
ekonomlsche moeilijkheden Duitsland in 
de onmogelijkheid is om dit oorspronke
lijk verdrag na te komen. 

Tol deze hulp voor het deviezenverlies 
van Amerika werd in 1961 besloten, een 
jaar waarin de 4»etalingsbalans van de 
Verenigde Staten zeer ernstig in moeilijk
heden verkeerde. De Bondsregering nam 
de verplichting op zich om de dollar-uit
gaven van de Amerikaanse soldaten — die 
ongeveer gelijk zijn aan 2,7 miljard mark 

en die voor de Amerikanen dus een verlies 
betekenen op de betalingsbalans, aange
zien ze daarvoor geen goederen in de 
plaats ontvangen — weer goed te maken 
door voor evenveel geld militaire aanko 
pen te doen in de Verenigde Staten. 

Van 1961 tot 1964 kocht de Bondsrepu
bliek als dusdanig voor 10 miljard mark 
aan wapens en uitrusting. Dat was toen 
nog onder kanselier Adenauer. Deze bond 
dit akkoord echter aan de voorwaarde, 
dat Duitsland slechts zou betalen wanneer 
het budget van de bondsregering het zou 
toelaten. 

Kanselier Erhard beloofde echter inder
tijd aan de Amerikanen, in de jaren 19(55 
en 1966 nog voor 5,4 miljard mark mili
taire aankopen te doen. 

Het kwam echter zover dat het Duitse 
leger volkomen uitgerust was en dat het 
niet meer nodig was, zoveel materiaal aan 
te kopen. Daarom probeerde Erhard later 
nog -van de Amerikanen de toelating te 
bekomen om niet alléén militaire aanko
pen te doen, maar de deviezenhulp ook 
door middel van kommercièle aankopen 
te mogen vergoeden. De Johnson-regering 
ging daarop echter nooit in. Zij ging ook 
nooit in op het daarna door Erhard ge
dane verzoek, de miljarden-uitwisseling 
op de lange baan te schuiven. Hef enige 
waartoe minister van defensie McNamara 
bereid bleek, was het aanvaarden van toe
komstige bestellingen van wapens die nog 
niet precies gespecifieerd werden, in 
plaats van konkrete aankopen .Zo beloofde 
de Bondsregering onder andere voor 200 
miljoen mark helikopters aan te kopen 
van een nog niet nader bepaald type. 

Wal was nu het resultaat van Erhard's 
onplezierige reis ? De Amerikanen gaven 
geen haarbreed toe en dat is wel een be
langrijk feit. Zij waren zelfs, ten behoeve 
van de diplomatieke symboliek, bestu
deerd vriendelijk-onvriendelijk. IcNama-
ra en Johnson maakten zonder meer dui
delijk dat zij hun strijdkrachten in Duits
land zouden beperken, indien de Duitsers 
hun financiële verplichtingen niet nako
men in de volgende twee jaar. Van hun 

vertegenwoordigt \an 2,8 miljard mark 
aan Duitse inkopen ! 

Dat er aldus toegegeven werd de Ame
rikaanse strijdkrachten in Duitsland te 
beperken, kan militair gerechtvaardigd 
worden. Dat zal dan voornamelijk de taak 
zijn van de driepartijen-kommissie, die de 
hele strategie en de militaire noden van 
de Nato zal moeten herzien. 

Het belangrijkste van heel deze onder
handelingen is echter dat hierdoor gede
monstreerd werd, dat er iets veranderd 
is in de Duits-Amerikaanse verhoudingen. 
Men kan wel zeggen dat er voordien een 
soort geprivilegieerde binding bestond 
tussen Duitsland en de Verenigde Staten, 
een binding die groter was dan die welke 
ooit bestond tussen Duitsland en Frank
rijk vóór generaal de Gaulle er zijn stem
pel op drukte, een binding die eigenlijk 
nooit heeft bestaan tussen Engeland en 
Duitsland. West-Duitsland was eigenlijk 
het troetelkind van Amerika. Dat was voor 
een deel wel het gevolg van het feit, dat 
de Duitse hereniging en het probleem 
Berlijn het centrale punt waren van de 
internationale politieke machtsafbakening 
tussen het Westers blok en het door Mos
kou gedomineerde kommunistisch blok. 

ciële verplichtingen is \an aard, om de 
Duitsers eerder aan hun nationale belan
gen te doen denken. De hoop dat de her
eniging van Duitsland kon gebeuren door 
middel van de Europese integratie of via 
de Atlantische integratie, is reeds enige 
tijd verminderd. De huidige Amerikaans-
Duitse besprekingen hebben die hoop 
terug kleiner gemaakt. 

Erhard heeft van Johnson geen nadere 
toezegging gekregen, dat Duitsland op een 
of andere manier aan een gemeenschap
pelijke atoomkracht zou kunnen deelne
men. Toch blijft West-Duitsland bij zijn 
verlangen om mede-eigendom te krijgen in 
een gemeenschappelijke kernstrijdmacht. 
Het weigerde het akkoord te ondertekenen 
over verhindering van uitbreiding van 
het aantal landen met kernwapens, tenzij 
deze overeenkomst nog de hoop liet be
staan op de vorming van een gemeen
schappelijke Atlantische of Europese 
kernslrijdmacht. 

Erhard hoefde echter geen koncessies 
te verwachten van Amerika op nukleair 
gebied, want de Verenigde Staten ijveren 
voor een verdrag i iet Moskou om de ver
spreiding van atoomwapens tegen te gaan. 

Erik Van Zandweghe. 

deze week in de wereld 
• Kongo zrot -jjn diplomatieke betrekkingen niet Poitiis.aI of}. 

• Generaal Ky veiklaa)t, nooit deel te zullen riemen aan onderhandelingen 
met de Vielkong. 'Nieuw biptandsakkoord tussen Moskou en Hanoi. 

• Wilson wordt steeds meer en meer een omstreden figuur in eigen partij, 
alltoewel hij er in daagt het Labourkongies te Brighton te domineren» 

• Tuneziè verbreekt de diplomatieke betrekkingen met de V.A R. 

• Onrust in \igeria. 

• Jack Ruby, de moordenaar van Lee Oswald na de aanslag op Kennedy, 
krijgt een nieuw proces. 

file:///anaf
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B E N B A R K A - P R O C E S 

i M o h a m m e d Oefkir, Marok
kaans minis ter van Binnen
landse Zaken, is de grote fi
g u u r op de ach te rgrond van 
h e t Ben Barka-proces te Pa
r i j s : de moord op de Marok-
Icaanse opposit ieleider zou o p 
zijn aans token en onder zijn 
leiding gebeurd zijn. 

Het is echter helemaal niet 
zeker, da t he t proces zal lei
den tot een veroordeling bij 
vers tek van Oefkir. De Marok
kaanse minis te r heeft name
l i j k een stevige koord op zijn 
boog. Hij heeft in het verleden 
'herhaaldelijk bet rekkingen ge
h a d met de Franse geheime po
l i t iediensten en hij dreigt e r 
mee, dat hij inlichtingen zou 
k u n n e n vers t rekken over de 
ontvoering van O.A.S.-kolonel 
Argoud ui t West-Duitsland. 

Hij beweer t de namen te 
kennen van de officieren, die 
in 1963 be t rokken waren bij 
de k idnapping van Argoud. De 
Gaulle heeft te dien ti jde op 
zijn woord van eer aan Bonn 
de verzekering gegeven, da t 
geen enkele officiële Franse 
dienst bij de ontvoering be
t rokken was . 

De Chinese Rode Wachten weten van geen ophouden. Te Shangai hehhen ze het warenhuis 
«Yoeng An» («eeuwige rust») omgedoopt tot « Yoeng Eoeng» I« eeuwig rood»), «Yoeng 
Tooe » (« eeuwige strijd ») en « Hoeng Wei » (« rode wacht »). Dat ging natuurlijk met de nodige 

drukte op de straat gepaard. 

RUDOLF HESS 
Sinds een week zit Rudolj Hess alleen 

in de gevangenis van Spandau : de duurste 
en eenzaamste gevangene ter wereld, eens 
tweede man in het Derde Rijk en onge
twijfeld een der intiemste vrienden die 
Hitler ooit heeft gehad. 

Hoe komt het dat deze man als allerlaat
ste wegschimmelen moet in de Berlijnse 
vergeetput ? Het feil dat de Britten zopas 
nog bij de Amerikanen en Russen 
stappen hehhen aangewend . om de 
vrijlating van Hess of althans de 
verlichting van diens lot te bekomen, 
wijst er op dat er een genuanceerder oor
deel over schuld en boete van Hitlers 
plaatsvervanger bestaat dan het oordeel dat 
te Nurnberg in 1946 -werd uitgesfrroken. 

Hess behoorde al zeer vroeg tot de natio
naal-socialistische partij, A'fl de mislukte 
putsch anno 1923 deelde hij Hitlers gevan
genschap te Landsberg, xvaar hi] waar
schijnlijk een belangrijk aandeel had in 
het tot stand komen vaji de parti]-bijbel, 
« Mein Kampi >. In de Munchense nazi
kring, waar hel xvemélde van allerlei zon
derlinge en xveinig aanbex>elensxi>aardige 
kreaturen zoals een Holmann o/ een Strei-
cher, bleet hi] steeds een vreemde eend in 
de bijt. 'Niemand jveek meer dan hij af van 
het nazi-type zoals het ons ge.schilderd 
wordt en zoals het inderdaad ook in «.Rein-
kultur's> volop in de partij vertegenwoor
digd was de ruwe vechtersbazen die zich 
best voelden achter de maatkroeg of beter 
nog in he!t geharrewar van hetogma en 
zaalslag. Riidoll Hess was — daarotier zijn 
allen die hem gekend hebben hel eens — 
een ramanfrrus en een idealist. Toen op 
30 januari 1931 de N.S.D.A.P. aan de 
macht kwam, legden hij en zipi vrouxu 
(tan mekaai de belofte af dal zij nooit de 
frrofiteurs en de arrivisten van de over
winning hunnei partij zouden worden. 
Het ziel er naar uit, dat Hess die belofte 
trouw is gehlexien Wat men hem later ook 
heeft verweten, nooit heeft iemand rond 
zijn naam de verhalen oxier weelde, on
rechtvaardige verrijking of machtsmisbruik 
kxinnen weven die maar al te toepasselijk 
ivoren op de -« Bonzenxvirtsrhaft » van 'het 
Derde Riik. Hij bleef bescheiden leven en 
gunde zich hoogstens de mogelijkheid om 
zijn geliefkoosde sport — de vliegerij — te 
beoefenen. Als sportpiloot niet de eerste de 
beste; hij xvas reeds minister, toen hij nog 
deelnam nnn .Alpenvlurhten en ze ook 
xi'on. 

Tot zijn Munchense omgeving behoorde 
professor Haushofer, een man die door zijn 
geo-potitieke leer onhelwislhaar invloed 
heeft uitgeoefend op Hitler en de begin

nende N.S.D.A.P., doch die nooit natio
naal-socialist was. Een zoon van Haxishofcr 
zou later tronxrens, tegen het einde van de 
oorlog, in een gevangenis te Moahil door 
de Gestapo vermoord worden nadat hij 
er de zeer mooie « Moabiter Sonette » als 
literair én menselijk testament achtergela
ten had. Professoi Haushofer was xvat men 
« een anglofiel > zou kunnen heten : grote 
bexüonderaar van de Britten en absolute 
voorstander van een betere verhoxidino lus
sen Engeland en Duitsland. Het is in dit 
verband kenschetsend dat tot een heel eind 
de oorlog in via de Haushofers en Zwit
serland een « draad ^ liep van Duitsland 
naar Engeland. 

Hoogtepunt in het leven van Hess is 
natuurlijk de historische vlucht op 10 mei 
1941 naar Engeland geweest. Er ts over die 
vlucht heel iitat te doen geweest. Geschied
de ze al dan met tn opdracht van Hitler? 
En xvelke waren de b/vloeiingen van de 
plaatsvervanger van de Führer ? Dichtst 
bij de waarheid ligt de veronderstelling 
dat Hess zijn « vredesmissie > — zoals hij
zelf ze noemde — op eigen houtje onder
nomen heeft, onder invloed van zijn an-
glofiele omgeving en tn de overtuiging dat 
vrede met Engeland inderdaad door Hit
ler xjLferd gewenst. Later heeft hij zijn daad 
als volgt gemotiveerd . « ik zag een einde
loze stoet van kinderzerkjes met daarachter 
treurende moeders, of omgekeerd dode 
moeders gevolgd door we?iende kinderen, 
in Engeland en in Duitsland. Daaraan een 
einde Ie nellen, xvas mijn bedoeling >. 

Is He.ss gek 7 Uit dv Spandauer gevan
genis schreef hij honderden brieven aan 
zijn vrouw, waarvan er een groot deel ge
bundeld en uitgegeven werden : evenxi'ich-
ttge dokumenten van een evenxcichtige, ge
voelige, menselijke en idealistische man. 

De vlucht naar Engeland bexrat tevens 
de sleutel, xvaarmee -He.ss thans als aller-
lantste opgesloten blijft te Spandau. Het 
zijn vooral de Russen, die hem in de ge
vangenis xuillen houden omdat ze in hem 
een simhool zien van een Duits-Britse ge
meenscha ppelijkr houding, die echter 
nooit lot stand is gekomen. < Gevangene 
van de vrede >, xoals He.ss zichzelf noemt, 
of gex/angene van de koude oorlog ? 

Reeds xrele jaren terug liet Churchill 
zich ontxiallen : « Ik hen blij. dat ik voor 
hel huidig lot x>an deze man niet verant-
woordelijk hen ». 

Er is echter geen humanisme, dat voor 
Hess belangstelling heeft... 

A.N. Tovano. 

L I E F H E B B E R S 

In 1961 werd tussen West-
Duitsland en Italië een ak
koord gesloten over de schade
loosstelling van de Ital iaanse 
politieke gevangenen in de 
Duitse koncent ra t iekampen 
onder de oorlog. In gemeen
schappelijk overleg werd op 
dat ogenblik berekend en vast
gesteld, da t ongeveer 30.000 
I tal ianen voor een periode lan
ger dan acht maanden in con
cent ra t iekampen opgesloten 
werden. De Duitsers betaalden 
40 miljdten mark schadevergoe
ding, die door de I tal iaanse re
gering aan de rechthebbenden 
moet uitgekeerd worden. 

Dat is tot nog toe niet ge

beurd. Onverwachte moeilijk
heid bij de uitbetaling : niet 
minder dan 339.000 I tal ianen 
maken aanspraak op de ver
goeding. 

B E L A S T I N G E N 

Een der oorzaken van de so
cialistische verkiezingsnedei»-
laag in Zweden is het feit. d a t 
de rozerode Zweedse welvaart-
stciat voor de belastingbetalen
de burger steeds maar een 
duurdere grap is geworden. 
Voor eenzelfde inkomen be
taal t een Zweed meer dan 2 
maal zoveel belasting als e e a 
Zwitser. 

E E R L I J K 

Een Amerikaanse fcrawt rót 
Colorado, de « Crested B u t t e 
Chronicle », verschijnt s teeds 
met de volgende — al lerminst 
banale — onderti tel : « a rela
tively independent newspaper » 
( « e e n min of meer onafhan
kelijke krant »). Men kan deze 
ontwapenende openhart igheid 
afdoen met de glimlach. Alhoe
wel het wellicht gepaster zou 
zijn, eenzelfde eerlijkheid toe 
te wensen aan meer dan é é a 
Vlaams dagblad. Nietwaar , 
« maatschappel i jke » ? 

K O R E A N E N IN VIETNAM 

Er zijn thans reeds m e e r 
dan 44.000 Zuid-Koreaanse sol
daten in Vietnam. In verhou
ding tot het bevolkingscijfer 
levert Zuid-Korea veel meer 
soldaten voor de Vietnamese 
oorlog dan de Verenigde Sta
ten. Washington blijft aan
dringen op verhoging van de 
Koreaanse effektieven. Dat 
spaar t de V.S. niet alleen bloed, 
doch ook geld, alhoewel Wa
shington de hele rekening d e r 
Koreaanse t roepen betaalt . 
Voor wat één enkele Ameri
kaanse soldaat in Vietnam de 
V.S.-schatkist kost kunnen 43 
Koreanen ingezet worden. 
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Het Moezelprojekt heeft het Groothertogdom Ltiksenibtirg grote 
nieuwe ekonomische mogelijkheden geschonken. Een paar we
ken geleden werd, tussen Grevenmacher en Mertelt, een nieuwe 
binnenhaven ingewijd. De haveninstallaties zijn 800 m lang en 

40 m treed; ze hebben bijna een hcüf miljard gekost. 



Een boer herkent ge aan zijn tred. Ook bij Wim Jorissen verraadt deze tipische 
gang ztjn afkomst, waarop hi] overigens fier is : het onderhuis stond in Bloer, 
een btatengehucht van Tongeren. Vandaag nog woont er zijn 82-jarige vader, die 
ondanks deze respektabele leeftijd nog heelwat werk verzet, en baten de twee 
oudere broers de boerderij uit, samen met een watermolen, het bij een moderne 
maalderij horende getuigenis van vroegere schoonheid en bedrijvigheid. Wim 
Jorissen : de grote, joviale Haspengouwer, een kerel als een boom, zoals de 
boeren het zeggen, een spreekkanon naar het ootdeel van sommige joernalisten, 

^ een kermisbeer volgens Jan Verroken, een soort van afgod voor zijn vrienden, 
een beminnelijk man volgens de tegenstanders die hem kennen, de baarlijke 
duivel voor diegenen die hem nooit ontmoetten of voor de franskiljons. Wij in 
de Volksunie kennen hem allemaal als de harde werker, de meeslepende, opzwe
pende spreker, de man met de scherpe pen en de goeie kameraad die het men
selijke in de politiek niet vergeet, die over zijn eigen gebreken kan praten met 
een ironie alsof hij over iemand anders bezig was, die zich altijd ten volle inzet 
wanneer hij na rijp beraad, voor een zaak gewonnen is. 

f m 

Vandaar ook dat ge zijn leeftijd moei
lijk kunt schatten. Wim lieeit altijd zo 

) hard gewerkt dat hij al vroeg gnjs weid; 
tegenslagen en ontmoedigingen konden 
de eeuwige glimlach niet van zijn ge
laat verdrijven, konden hem het zwij
gen met opleggen. Maar de kleur van 
z'n haar was een onverbiddelijke baro
meter, het uiterli |ke teken van alles wat 
hij in de tijd die achter de rug ligt, 
heeft moeten afkauwen. Vandaag gaat 
het hem beter • hij zit voor ons als ie
mand die 7ojuist van een maandenlange 
kuur in niodderbaden of iets dergelijks 
terugkeert : fris en vrolijk, bruinge-
kleurd en bhjgezind met het eeuwige 
« kleine sigaartje » in een mondhoek. 
Hij « kuurt n trouwens : geen vet meer 
eten, slechts groenten en lichte kost om 
in enkele maanden een teveel van vijf
tien kilo weg te krijgen van de hon
derd en twaalf die hij weegt. Het doet 
ons denken aan een koereur of een bok
ser die zich klaar maakt om grote wed
strijden te gaan winnen. 

• STUDENT 

Hij is nu midden de vecitig. Gebo
ren 28 april 1922 als tweede van drie 
jongens; kollege en nadien ateneum ge
lopen te Tongeren, zijn vaderstad, ook 
vier jaai in Wallonië gestudeerd, waar 
hi) vlaamsgezind werd. Nadat hij reeds 
het regentaat had behaald speelde hij 
een krachttoer op zijn Jorissens klaar : 
hij studeerde op één jaar tijds Latijn 
en Grieks om daaina het eksamen voor 
de midden jury af te leggen wat hem 
toeliet GeiTTiaanse en kunstgeschiedenis 
te gaan e doen » aan de universiteit 
\ an Gent. Hij had in het regentaat ge
kende piofs als Mussche en Merecy, 

kanunnik De Hoovere ook, die alle een 
grote invloed hebben uitgeoefend en 
hem o m. tot het strijdbaar t lammgan-
tisme brachten. Van de eeiste jaren af 
werd Wim aktief in de Vlaamse bewe
ging en zijn studententijd evenals de 
periode onmiddellijk daarop, zou één 
aaneenschakeling zijn van stichtingen 
op allerlei gebied. Reeds in 1945 ncht te 
hij de « Oranjekring >> op, een vereni
ging waaruit het volgende )aar het be
stuur zou komen van het « in handen 
genomen » K.V.H V. In 47-49 was hij 
praeses van deze organisatie, wat een 
periode van enorme aktiviteit inluidde. 
Wim liet vele sprekers komen die toen
maals als ongewensten beschouwd wer
den; ze hebben er soms « farsen » bij 
meegemaakt : op zekere keer, toen prof 
Geyl in een zaal aan het woord was ge
weest, ontplofte er een bom Gelukkig 
kwa-n deze ontploffing iets te laat toen 
reeds iedereen de gelegenheid had 
verlaten, want er werd een kratei van 
drie meter doorsnee in de vloer gesla
gen ! Er zijn heelwat gekende namen 
ui t het toenmalige Gentse verbondsbe-
stuur gekomen : Jos De Moor en Wer
ner van den Abeele zitten nu in de 
V.U partijraad, Herman Todts . T o o n 
Roossens, Adri Verhulst, Hein Picard, 

Fernand Bové en Dr De Beul waren 
generatiegenoten. He t was in die tijd 
da t te Gent de fransdolle « Ancienne 
Belgique » werd aangevallen door de 
studenten, wat voor Wim aanleiding 
werd voor een eerste kennismaking met 
de nor. He t verblijf in de «bak)) bleek 
echter niet van aard om zijn inzichten 
te veranderen : hij miste nadien nooit 
een betoging en geraakte steeds in alle 
opstootjes verzeild maar hem Listig val
len, dat deden « ze )> niet meer. Mis
schien heeft dat iets te maken met de 
omvangrijke gestalte van Wira. 

Na zijn studententi jd werd het een 
ren van het een naar het ander, ieder
een had hem nodig bij het oprichten 
van verenigingen en bonden. Hij bleef 
voorzitter in die periode, van gemiddeld 
vier-vijf kringen, waarvan voor sommi
ge de doelstelling zelfs niet helemaal 
duidelijk was. Nu ja, de Vlaamse bewe
ging van die tijd was ook zo fel gescha
keerd en velen — waaronder ook Wim 
— zagen toen nog niet zo veel in de 
partijpolitiek. Wel in de daatbij aan-

lisme overtuigde, want in tegenstellin» 
tot wat sommigen menen (voortgaande 
o p z'n u i tbundig temperament) is hii 
een bedachtzaam man die niet over één 
nacht ijs gaat. 

In 1956 werd Wim sekretaris van dj 
Volksunie. He t was de periode van de 
meetings, een aktiviteit waar hij ziclj 
bijzonder onderscheidde : hij rotste 
naar elk dorp om er te gaan spreken. 
Het was een pionierstijd, een tijd van 
veel nachtbrakerij en zondagswerk 
nooit rusten, weinig het bed zien, wa
gens tot wrak rijden en het gezinsle\en 
opofferen Het gebeurde vaak dat er 
geen inrichters waren; Wim ging dan 
zelf een kafee « bespreken » voor de bii. 
eenkomst, stelde de strooibiljetten op, 
liet ze drukken, plooide ze eigenhandig 
en bezorgde ze op de post. 's Namiddasjs 
vóór de meeting, reed hij zelf met de 
mikro rond om ze aan te kondigen en 
in de vergaderplaats moest hij vaak ei
genhandig stoelen en tafels plaatsen I 
Meestal sprak hij ook langer dan nor
maal, bij gebiek aan een tweede spre-

OP BEZOEK BIJ 

WIM JORISSEN 
leunende bewegingen en het is in die 
zin dat hij in de periode 50-52 de ge
ruchtmakende Paaskongressen der 
Vlaamse en later der heel-Nederlandse 
jongeren voorzat, onderscheidenlijk te 
Brussel, Antwerpen en Maastricht. In 
1953 was hij medeoprichter van de 
Vlaamse Volksbeweging (eerste uitgave). 
Later bouwde hij het Pennoen mee uit, 
was zeer aktief in het Verbond der 
Vlaamse Akademici, werd deelgenoot 
van het A.N.Z. en zat de eerste twee 
studieweken van de Stichting Lod. De 
Raedt voor. Tegelijkertijd was hij ak
tief in andere verenigingen. 

• POLITIEK 

Stilaan groeide hij echter naar de 
partijpolitiek. Hij was intussen leraar 
geworden, stond achtereenvolgens te 
Gent en te Tienen , om ten slotte van 
1949 tot 1965 aan het ateneum van 
Halle te blijven. Zijn politieke bediij-
vigheid w^rd ingeluid met zijn toetre
ding — als lid van het hoofdbestuur — 
tot de Christelijke Vlaamse Volksunie 
(de C.V.V.) in 1953. wat tevens een eer
ste kandidatuurstell ing op de Limburg
se kamerlijst met zich bracht. Hij be
haalde met 7.17 t. h. in het arrondisse
ment Tongeren-Maaseik de beste uitslag 
van heel Vlaanderen wat. naar ziin zeg
gen, vooral te danken was aan de goede 
samenstelling van de lijst. Persoonlijk 
bleef het sukses aan de matige kant. zo
als dit overigens bijna steeds is geweest 
en wat vooral te wijten is aan het feit 
dat Wim Jorissen altijd nationaal heeft 
gewerkt, zonder zich hoofdzakelijk aan 
zijn eigen kiesomschrijving te wijden. 

Wim Jorissen gaf de grote stoot voor 
de omvorming van de C.V.V. tot de 
Volksunie, zoals zij nog heden bestaat 
en waarmee gestart werd einde 1954 on
der voorzitterschap van prof. Couvreur 
en met als sekretaris Rudi van der Paal. 
He t was overigens prof. Couvreur die 
Wim van de noodzaak van het federa-

inv inaanderen 

ker; vaak was er veel volk maar soms 
bestond zijn gehooi /ells slechts uit een 
paar man... 

De verkiezingsperiodes waren al niet 
veel opwekkender. Dan was het niet al
leen meetings geven, maar ook nog pam 
fletten opstellen, verbeteren, werk oiga-
niseien en s nachts plakwerk verlich
ten. Wim verloor bij iedere kampanje 
minstens tien kilo van zijn gewicht en 
vaak werd de bijna onmenselijke in
spanning helaas niet beloond : in 1'tjl 
een mislukking, in 1958 een dramati
sche uitslag ingevolge de schoolkwestie 
en na een verschrikkelijke kampanje 
waarbij dronken C.V.P.-ers Wim met 
stenen bekogelden en zijn autobanden 
denna te overgesneden werden dat zij 
tijdens het rijden stuksprongen, nat 
hem bijna het leven kostte ! 

In 1958, tegen de opvatting van \e-
len, als zou het fout zijn op te konien 
voor de Senaat, zetten Jorissen en \ an 
der Eist hun wil door en kwamen op 
voor Kamer, Senaat en Provincie, ora 
de zelfstandigheid van de parti j aan te 
tonen. Ook in 1961 was het voor Wim 
geen persoonlijk rezultaat. Althans 
bleef de verwachte verkiezing van een 
kamerlid in het arrondissement Meche-
len ^ waar de trouwe vriend Liido 
Sels, die Wim Jorissen meesleepte naar 
alle boerenvergaderingen, zijn eerste 
plaats had afgestaan — uit, wat in de 
lijn der voorspellingen van de kandi
daat zelf lag De gevolgen van ccn 
(( krak » bleven niet uit. Wim had hard 
gewerkt al die tijd, niet a l k e n als al
gemeen sekretaris, maar ook als dui\ el-
doet al, voornamelijk op ons blad waar 
hij de wijdse titel van redaktie-sekitta-
ris droeg, een funktie die evenwel in
hield dat hij de kopij ofwel zelf schicef, 
herschreef of persklaar maakte, de m-
vorming in het oog hield, mee de kor-
rekties deed, de administratie der abon
nementen voor een goed deel verzomde 
en de omvangrijke briefwisseling af
wikkelde. 

Na een lange inzinking — waarbij hij 
gelukkig door een schaar trouwe vrien
den, met aan het hoofd zijn managers 
in het arrondissement Mechelen, « leeu-
wenmaan » Edgard Bouwens en « hoe-
kenpluizer )> Waker Luyten, werd ter
zijde gestaan — geraakte Wim er ech
ter weer bovenop. Hij sloeg aan het or
ganiseren. Intussen woonde hij steeds te 
Anderlecht, vertoefde ook veel in Bius-
selse kringen en geraakte meer en meer 
de overtuiging toegedaan dat slechts 



13 

door een bundel ing van alle Vlaamse 
krachten te Brussel, de vorming van een 
breed Vlaams front, het onheil van de 
verfransing van de hoofdstad en van 
Vlaams Brabant kon afgeweerd worden. 
Hij werd de grote voorstander en vech
ter van de verruiming, niet alleen in 
Brabant ma<.r in gans Vlaanderen. Hij 
is deze mening overigens nog steeds toe
gedaan; hij betreurt het dat te Brussel 
het breed Vlaams front niet tot stand 
kwam en dat m dit verband z'n grote 
vriendschap met Daniel De Coninck niet 
vermocht een breuk te vermijden. Des
ondanks hoopt hij voor een volgende 
maal op een bundeling van alle krach
ten: zijn devies luidt « niet rusten voor 
iedere overtuigde Vlaming in de Volks
unie staat 1 n. 

• SENATOR 

De verkiezingskampanje van 1965 
werd weer eens een harde dobber. Voor 
de eerste maal beschikte hij nu echter 
over een ploeg zeer flinke medewerkers 
en het werd in het arrondissement Me-
chelen een monsterkampanje, waarbij 
het vaak hard tegen hard ging. zodanig 
zelfs dat sommige tegenstanders zo af
gunstig waren dat zij zijn simpatieke 
« kop » die overal op reuze-affiches 
werd aangebracht gingen overplakken. 
De uitslag was naargelang • 18 350 stera
men en 2.750 persoonlijke voorkeur
stemmen voor Wim, maar geen zetel. 
Weer eens had het feit dat hij vooral 
nationaal werkzaam was en zich niet 
volledig gedurende een lange periode 
aan zijn arrondissement had gewijd, 
hem de parten gespeeld : buiten de 
mensen van de V U. was hij in zijn 
kiesdomein te onvoldoende gekend. 

Gelukkig konden elf stemmen, wat 
méér dan 18.000 niet hadden vermocht: 
door de V.U.-leden in de Antwerpse 
provincieraad werd Wim tot provin
ciaal senator gekozen en daarmee kwam 
de man met de krachtige stem en die 
als de beste volksmenner van de partij 
wordt aangezien, in het parlementair 
halfrond. Hij is de meest stipte sena
tor, volgt alle vergaderingen van boven 
naar onder, is (naar het woord van prof. 
Elaut) « de eerste en de laatste, steeds 
schrijvend, notities makend, alles nauw
gezet volgend, altijd op alles reagerend D-
« Wim is in de Sendat en zijn gehei
men ingewijd. Iedereen kent hem en hij 
kent iedereen, van de voorzitter tot de 
laatste bediende. Hij imponeert door 
een niet opdringerige vriendelükheid, 
Waar niemand kan aan weerstaan. on?e 
oppositie allerminst. Hij slaaf p i a a i e s 
met iedereen kent de laatste nieuwsies 
en raapt uit zijn kontakten altijd wat 
op. zodat wij de best geinformeeiden 
van heel de Senaat zijn. » Hij is tege
lijkertijd de rekordhouder van het aan
tal parlementaire vragen (thans méér 
oan 280 !) die allerlei onderwerpen en 

gebieden bestrijken en waarmee hij 
reeds heel wat sukses wist te boeken. 
Bovendien is hij de man die de meeste 
van de 32 door de senaatsfraktie van 
de V.U. ingediende wetsvoorstellen, of 
één-zevende van het totaal, klaar maak
te of inspireerde. (Een goeie privee stu
diedienst, zegt hij !) Hij schreef op zijn 
naam het rekord van het grootst aantal 
onderbrekingen, hij is de man die het 
vaakst op het podium komt en de uit
zonderlijke persoonlijkheid die een 
goeie dosis humor in deze stijve verga
dering wist te brengen. Buiten de Se
naat is hij de kampioen van het dienst
betoon, een van de weinige intellektue-
len die weer de weg naar het volk ge
vonden heeft en zich volkomen op zijn 
gemak voelt tussen de volksmensen. 

Sinds zijn verkiezing werkt hij zeer 
hard en met overgave in en voor het 
arrondissement Mechelen, een arrondis
sement dat hij niet alleen voor de Volks
unie wil winnen maar voor wiens be

langen hij onvoorwaardelijk opkomt. 
Voor de toekomst staan er zo verschil
lende plannen en aktiepunten op het 
programma. We noemen er slechts en
kele. 

Daar is Rlein-Brabant dat geroepen 
is om lanais de as Willebroek-Temse no» 
méér industrie te vestigen, maar dat te
vens tot een prachtig rekreatie-gebied 
kan uitgebouwd worden (naar het voor
beeld van vele streken in Nederland), 
zo men onverwijld werk maakt met het 
behoud van de groene zones langs de 
Schelde en de ontwikkeling van het toe
risme in dit aan natuur- en landschaps-
schoon zo rijke gebied. 

• MECHELEN 

De industrialisering van het gebied 
I.ier-Heist op den Berg en van de streek 
Kessel-Berlaar-Nijlen is een ander pro
bleem. Het begint van wanneer men de 
poorten van het Timmermansstadje 
binnenrijdt . Daar heeft zich weliswaar 
een cementbedrijf komen vestigen, 
maar het is er bij gebleven. Heist-op-
den-Berg en omgeving hangen samen 
met de Zuiderkempen : pendelaars en 
slechte werkgelegenheid, het behoud en 
de leefbaarheid van de talrijke kleine 
tuinders die ook in vele andere delen 
van het arrondissement aanwezig zijn. 

Er is ook nog de diamantindustr ie die 
vaak met sociale noden te kampen heeft 
en waarvoor de V.U., onder leiding van 
Wim Jorissen, reeds vaak in de bres ge
sprongen is, onlangs nog bij een uitge
breide aktie ten voordele van de leer-
kontrakten voor meisjes in deze nijver
heid, aktie die overigens sukses had. 

Vervolgens is er het probleem van de 
infrastruktuur in het arrondissement, 
niet alleen op gebied van toegangswe
gen (denken wij maar aan de ellendige 
verkeersopstoppingen in de stad Meche
len en omgeving) of de verbindingswe
gen (slechts één voorbeeld : het gekal-
sijde kronkelpad dat van Mechelen naar 
Lier loopt), maar ook de ui tbouw van 
het technisch onderwijs, die moet leiden 
tot de vorming van een technische hoge
school in het Mechelse, -de oplossing 
van de woningschaarste te Mechelen en 
omgeving (Wim was er iélf het slacht
offer van want tot grote vreugde van 
zijn tegenstanders heeft hij een jaar 
moeten zoeken vooraleer hij er een ves
tigingsplaats vond) en het oplossen van 
het vervoervraasrstuk In verband met 
dit laatste weze aangestipt dat een stu

diekommissie van het arrondissement 
de laatste hand legt aan 'n plan voor 
een voorhaven te Duffel, haven die 
schepen tot 10.000 ton kan omvangen 
en die een ontlasting voor Antweipen 
zou betekenen en tezelfdertijd ton dien
ste van de Mechelse industrie kan staan. 

En zo is Wim Jonssen dan van An-
derlechtenaar tot Mechelaar geworden. 
Dat bracht ook een omschakeling o p 
een ander vlak mee, want Wim was een 
heftig supporter van de paars witten, de 
voetbalploeg van Anderlecht, een pas
sie die hem op vergaderingen en mee
tings deed wegglippen om zich naar het 
stadion te begeven of naar het rlichtst-
bijstaande T.V.toestel, waaibij de an
dere toeschouwers en de eventuele op
merkingen van de verslaggever luidde 
overstemd worden door de niet te stel
pen kreten (afwisselend vol afschuw of 
uitbundig-wild) van de in de ban ge
raakte supporter. 

Daarmee is dan ook een opsomming 
gegeven van de weinige ontspannings-
gelegenheid die Wim Jorissen sinds zijn 
aktiviteit in de politiek nog heeft. Vroe
ger was dat anders; toen ging zijn be
langstelling uit naar literatuur, muziek-
beluisteren en tentoonstellingen bezoe
ken. Maar er is nog weinig tijd voor... 
Ook in zijn gezin (Wim Jorissen heeft 
een heel lieve vrouw en twee zoontjes, 
Wim II met zes jaar en Frank met drie) 
wordt daar over geklaagd. Toen Wim 
eens bij gelegenheid van een landdag de 
kinderwagen meebracht, werden er ver
schillende hoogst merkwaardige opmer
kingen gemaakt. Een vrouw zei : « ki]k, 
daar heb je' Wim Jorissen met zijtr 
kleinkind » wat wel heel «traffe toebak 
zou geweest zijn op zijn toenmaals $8-
jarige leeftijd I Maar Wims vrouw had 
ook een goed antwoord toen zij uitge
lachen was : « voor de zeldzame keren 
dat ik plezier aan mijn man beleef »... 

In ieder geval is een en ander wel wat 
afgerond sinds zijn verhuis naar Me
chelen. 

Wim woont nu op e€n^^p^r{eflifpt 
aan de Astridlaan 80. Dat^is dichl bij 
Spinoy (zo kan ik hem goed in het oog 
houden, zegt hij) en in de omgeving van 
enkele flinke medestanders (dicht bij 
het huis, dicht bij het hart). 

Een feit is zeker : dat -ftif^bdAuSVüe 
oude hoofdstad der Nederlanden zeker 
veel grote dingen zal veiwezeiilijken in 
het helang van onze sliijd en van ons 
volk. 

Staf De Lie. 

Bij de jota's. Boven : Wim in gezelschap van volksvei tegenw oo i diger Leys op de IJzerbedevaai t; hie) boven : op een bjtogiiig 
spreekt hij aangehouden nten moed in. 
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TRAUMA 
< Hc/j Aoiid ij vond Modi en hij 

hnalde tnet een grnnas zijn "kraag op, 
tot over de oien « Ik maak een slor 
dige indruk >, dacht hij « f'uil, slot) 
pels op mijn kin, btiiinheslagen tan
den en walletjes om mijn ogen Be 
roerd is dat > Hij glimhclite T ei-
dommen kon het. 

« Modi » » Het ua^ Sylveer Varniit 
het loachtlokaal « Ik knijp 'm even 
Hou JIJ zolang de boel voor me 
loarm ' » Gestommel achter zijn uig 
en Sylveer die bmtenkwam. « Tot 
dadelijk, > zei htj Modi zweeg, vin-
geide zijn geiveer van het laamkozijn 
en weid misselijk van de hitte die 
hem tegenstroomde t Batst ' > mom 
pelde hij. 

In een hoek van het vertrek, onder 
een klad licht en tu'ee aangeladen 
ramen, stonden een tafel en een stoel 
Er kwam een muffe gein vandaan 
De geur van nasmeulende sigaietten 
en legerdossiers. Modi knoapte zijn 
jas los, hing 'm aan een haak tn de 
muur en boog zich over een stapel 
zxvartbetikte papiervellen « Het mo 
Teel van de soldalen rn overweging 
genomen, » las htj, « zal cnize sectie 
weldra een peil beieikt hebben waar
op de ganse kazerne met recht en re
den tiots mag gaan » Modi hoestte, 
nam een van de vellen tussen duim 
en wijsvinger en ging zitten « hort, » 
zei hij, « dictatoiiaal, macliiavellis-
tisch » De neonbuis maakte een zin
gend gelittd < Ik vraag me af waar
om ik hem nooit de tanden int de 
mond heb geslagen » Hij stak een 
sigaret op « Het heeft geen zin 
meer, > dacht htj « ®E feiten zijn 
veijaaid, ons uil de hand gelopen 
f'uig moeten we woiden » Het zin 
gen hield op. 

Mvdi TiHis zes en Sylveer zeven 7e 
hadden samen de klas verlaten en 
huppelden uitgelat-en rmar huis toe, 
dxcars dooi heen de platgebombar 
dteide schoenfabtiek, tei hoogte van 
hei kanaal Ze deden hei elke dag en 
het was heel erg prettig voor ze. 

Modi had net een plasje gemaakt 
en Sylveer was een eind voorop gelo 
jien, schoppend tegen keien en zo 

(Veivolg kader 4de kol) 

haareige.O%e 
SedciL ongcvcei twee jaar — ja, het is 

a! zo lang — lijkt het mij net aUof ik 
enkel maar tijdens de weekends echt 
« leef ». Voor de rest van de tijd besta 
ik wel, maar echt leven is toch nog wat 
anders ' 

Uit deze ontboezeming moet u nu 
niet gaan aüeiden dat ik met tegenzm 
naar mijn werk zou gaan. Als dat wer
kelijk zo was, dan zou ik er immers da
delijk de brui aan geven en thuis blij 
ven I Nee, ik werk echt graag, en op 
de laatste dag van de maand, als ik mijn 
(zécr welkome) zelfvcidiende centjes m 
ontvangst mag nemen heb ik altijd de 
grootste moeite om daar niet een groot 
feest voor te organiseren. Maar dat 
heeft met de zaak mets te maken En 
toch vind ik het eigenlijk ergens héél 
misselijk dat de doorsnee mens een ge
deelte van zijn leven besteedt aan werk 
dat hij misschien wel erg graag doet, 
maar dat daarom toch niet minder door 
een ander (in casu de baas) wordt op 
gedragen 

Daarom precies proberen mijn huis 
baas (d i de baas in ons huis, niet de 
eventuele veihiuirder) en ik deze nala
tigheid zoveel mogelijk goed te maken 
tijdens de v\eekends Wanneer wij op 
vrijdagavond naar huis komen, probe 
ren wij zo snel mogelijk te vergeten 
dat wij ooit hebben gehoord van zo een 
akelige instelling die kantoor heet, en 
nog minder kunnen vvij ons herinneren 
ei ooit gev\erkt — of wat daar door 
gaans voor doorgaat — te hebben Nee 
die achtenveertig uren zijn van en voor 
ons, die brengen wij door zoals wij dat 
willen, en zonder onze uitdnikkelijke 
toelating mag of kan zich daar dan ook 
niemand mee bemoeien 

Langs deze twee « viije zondagen 
bestedingen n hebben wi] vorig week 
end kennis gemaakt — dat wil zeggen 
gesproken — met onze beide buren res 
pektievelijk die van de linker (hoog 
huis) en die van de rechterkant (héél 
laag huisje). 

Entoeziast — maar ook een beetje 
beschaamd omdat buurman Rechts zijn 
haag keurig netjes en gelijk had afge 
schoren — hadden wij besloten ook on 
ze broesse een klein Iseetje te fatsoene 
ren en weer voor de beschaafde Q) bui 

ENGELSMAN DENKT SPAANS 
De tijd is bijna voorbij waarin wij bij het horen van het woordje « stie
renvechter » automatisch aan een knappe Spaanse jongrehng mochten 
gaan denken. De Engelsman Frank Evans uit Lancashire dacht bhjkbaar 
op een gegeven ogenblik : « Wat die Spanjaarden kunnen, kan een ras
echte Brit ook, misschien zelfs beter ». En hij vertrok prompt naar Spanje 
om er het vak te leren Zijn verloofde bleef in Eng:eland achter. Zij zal 
trouw op hem wachten, verklaarde zij Waarschijnlijk met angst m h e t 
hart, want zo een stier is nu niet bepaald eea heel vriendschappehjk 
bees t . . j / 

OORZAAK 
De bediende van de maatschappij voor elektriciteits-, gas- en waterleve
ring te Hannover kregen opdracht, bij abnormaal hoog verbruik m een 
paar woorden de oorzaak daarvan te noteren Een greep uit de formulie
ren : « hoog verbruik wegens overlijden (gas ) », « echtgenoot heeft de 
brander weggestopt », « veibruiker sinds enkele dagen overleden, komt 
niet opendoen », « bezoekers namen herhaaldelijk een bad », « verbruiker 
g a a t met de kippen op stok », « apenkooi verwarmd ». 

Korte rokken : meer w erk ! 

tenwereld toonbaar te maken Onze po 
gingen waren inderdaad zeer lovcns 
waai dig, de toestand en het uitzicht van 
de eindeloze haag in aanmerking geno 
men, de rezultaten waren dat echter 
veel minder De haag zag eruit alsof er 
een enorme brand had gewoed : geen 
sprietje groen meer te bekennen, alleen 
dorre bruine takken. Menslievende zie 
Icn hebben ons echter verzekerd dat wij 
volgend seizoen zullen kunnen pronken 
met een prachtstuk van een tuinafbake-
ning, maar intussen zitten wij toch maar 
met dat akelige bruine ding. Buurman 
Links, die zich van het uitzicht van zijn 
tuin niet /o bijster veel scheen aan te 
trekken, blijkbaar meende hij — en te
recht — dal die er toch nog altijd veel 
verzorgder bleef uitzien dan onze wil
dernis, had zijn haag ook de verbeel
ding tartende afmetingen laten aanne
men Uitgedaagd door onze nu zeer net
jes gema.ikte afsluiting, ging hij die be
paalde z^iterdag ook dapper aan de slag 

Dat gebeurde dus zateidag Zondag
morgen — of beter gezegd • zondagmid
dag — had het gesprek plaats met buur
man Rechts Toen ik opstond konsta 
teerde ik namelijk dat er m plaats van 
de gebruikelijke vijf broodjes, maar vier 
knappende zondagsbeerlijUieden te be-
speuien vielen; bovendien was de pa
pieren zak gescheurd. Wat was er ge
b e u r d ' Ik spon er natuuil i jk dadelijk 
een hele .spionageroman rond, een James 
Bond waardig, maar mijn baas ont
nuchterde mij dadelijk, bra^rht me met 
beide voeten weer netjes op de grond 
en cisie zijn koffie Geen greintje ver
beelding of romantiek heeft die man, 
alles wordt gekommandeerd door zijn 
maag Maar ik zou triomferen ' Een 
half uurtje later gmg de bel Buut man 
Rechts 

— « Ik heb er natuurlijk niks mee te 
maken, hé kind, maar ge moet toch een 
doos kopen, weet ge. Vanmorgen zagen 
wij een eekhoorntje over de weg lopen 
met zo een broodje in zijn mond. en 
dat kan hij alleen maar hier gehaald 
hebben, want wij eten boterkoeken ». 
Intussen was mevrouw erbij gekomen, 
die ook haar zegje wou hebben • 

— « Ge moet dat ^e^staan dat beest 
zal honger gehad hebben want anders 
doet ïre zoiets toch niet hé ' » 

Onze boterkoeken etende buren staar 
den mij verwonderd aan toen ik in la
chen uitbarstte en ze raakten helemaal 
van de kook bii mijn opmeiking dat ik 
veel liever had dat een eeklioomt)e ons 
eten kwam iatten dan een kat of een 
ra t en dat ik het die lieve beestjes ei-
genlrrk wel gunde <Zwi|gend en hoofd
schuddend zijn ze weggegaan, twee 
vriendelijke oude mensen die het blijk
baar zeer jammer vonden dat de jeuïd 
van tegenwoordig zo " 'finig verantvroor-
delnkheidsfrevoel heeft 

Vanaf che dag leg ik elke morgen 
nootjes op de vensterbank, die steevast 
elke avond verdwenen zijn (ik koester 
nog altijd de hoop dat « ons » eek 
hoorntje ze is komen nakken) Boven 
dien heeft buurvrouw Rechts mi] aan 
geboden ^ a t ik altijd haar raad raag 
komen vragen als er iets niet zou gaan. 
*Vat natuurl i jk zcrer lief is van deze da 
"^^ maar weinig vleiend voor mij .. 

(T en'olg van kol 1) 
Op de achter diempel (of was het de 
vooidiempel? De ooi log had die 
vraag doen rijzen) was Sylvee7 dood
stil blijven staan Wijdbeens en diep 
vooi overgebogen. Tussen zijn voeten, 
loodrecht onder de split van zij'n 
broek : een kleine grijze vlek '< Een 
logcltje, > uist Modi. « Het is ziek, > 
had ie gezegd « Ik zal het meenemen 
en zaadjes geven, dan woidt het vast 
weei beter >. Maar Sylveer had hem 
met begrijpend aangekeken en er 
toen met kracht zijn schoen opgezet. 

Mod% was tien en Sylveer elf. Het 
uas volop exnmenpenode geweest. 
Modi had een prachtuitslag behaald 
en mocht dus van zijn vader — die 
u9op apaoS UI ua svv. puayuapmmx 
— op een extraatje rekenen. Dat ex
traatje heetie < fiets » Een moord-
tiiig'. Met rooie vlammetjes op een 
achtergrond van grijs, een kalfslede 
len zadel en tuee vosseslaaiten aan 
de bagagedrager. « ktjk es, » had te 
tegen Sylveer gezegd. « Kijk es wat 
een knal van een fiets! > 

En Sylveer : t Kan best, maar ik 
betwijfel het Hi] is van jou, dus zal 
het uel een rotding wezen Wedden 
dat ie niet eens een boom overleeft ' > 
Modi had met de lippen opeen a ja * 
geknikt en Sylveer was er neuriënd 
met de fiets vandoor gegaan Vijftig 
meter verder had ie 'm aan stukken 
gereden Tegen een piepdunne kas 
lanjelaar. 

Modi was zeventien en Sylveer 
achttien. Maryse heette ze Een lange 
blonde met beenderige uangen en 
nooit lipstick Modi had haar ont
moet op een oer vervelend studenten 
bal, ingericht teu voordele van Ul^l 
CLI Ze was keet erg dronken ge-
neett en hij ook. 

Na het feest had hij haar straalbe-
donderd bij de arm genomen, ze half 
K akend, half slapend mee naar z'n 
kamer geloodst en zo was het begon 
rien Maandenlang was ze bij hem ge-
bleieri, dag ann dag herhalend dat 
ze hem u el kon bijten van geluk, 
maar het nooit echt zou doen omdat 
ie er te gaaf voor was De eerste dag 
van de vijfde maand (juli was dat) 
had Sylveer er abrupt een eind aan 
gemaakt Een vriend was het Modi 
komen vertellen. « Kom kijken, > had 
die gezegd € Sylveer kust Maryse ! » 

« Stil moeten we zijn, Ï dacht Mo 
dl « De muren hebben oren », en hij 
begon tus-ientands fluitend zijn ge
neer te laden. Daarna zette hi] het 
met de loop naar boven gekeerd te
gen een poot van de tafel en wachtte. 

Bij twaalven hoorde hij boesten. 
« Ik weet dat bet Sylveer is, > zei 
hl], « maar zeker mag ik er met van 
zijn » Hij doofde zijn sigaret, knipte 
het licht uit en wandelde traag naar 
buiten Met het gezveer op zijn buik 
Sylveer was een gestadig naderende 
lioeitbut Modi haalde diep adem, 
nep de formaliteiten en schoot toen 
(glimlachend de hele lader leeg. 

Roland. 
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bij zijn verjaardag 

Vi^vwv^^SV-^-^^^ 

Stijn Streuvels' viJiennegentigsU verjaardag is aanleiding geweest tot menig tobiogiafie op de fiktie in het moderne 
hulde-arttkel m krant en weekblad. Wij hebben in dit blad. van 1962. toen hij de proza _ bij voorkeur naar zijn autobiogra-
prtjs der Nederlandse letteren ontving, reeds onze waardering voor zijn werk 
uitgesproken. Wij willen er echter bij deze verjaardag nog eens op terugkomen 
Streuvels is niet alleen om zijn patriarchale ouderdom en zijn vitaliteit een 
unicum in de Nederlandse literatuur. Hij heeft met zijn werk ook bewezen dat 
universaliteit en blijvend kunstenaarschap niet aan mode of stijl, aan tema of 
school gebonden zijn. Streuvels begon te schrijven in een periode waarin de op

vattingen over de roman verschilden met die van nu; hoewel de essentiële 
bepalingen toch weer niet zo ver van elkaar af staan. De beschrijvingskunst 
maakte toen opgeld. Wanneer destijds in de lessen over literatuur dit beschrij
vende bij Streuvels sterk in de verf gezet werd en hij als « een schilder met het 
woord » werd voorgesteld, dan vergat men nogal eens er aan toe te voegen dat 
zijn schilderen slechts in funktie stond van een groter doel : een evokatie van 
mens en milieu zoals die in zijn West-Vlaander en door hem gezien werden, in 
hun tijd. Dit verleende aan zijn werk een waarachtige sociale dimensie. 

Veigelijkt men Streu\els' werk met dat 
•van iemand die, wat de duur van zijn krea-
tiviteit en de omvang van zijn oeuvre be
lieft, naast de Vlaming kan staan — en ik 
denk hier aan een Knut Hamsun — dan 
valt het op hoe bij alle soms diepgaande 
verschillen in opvatting, vorm en uitwer
king, beider werk dit blijvend-universele 
bezit, niettegenstaande veroudering van som
mige vormen en uitdrukkingsmiddelen, om
dat de essentie van het werk jong en on
aangetast blijft. De reden daartoe is wel de 
intense verbondenheid met de immer-leven
dige krachten der natuur, met de gang van 
de mens door leven en wereld, vanaf ge
boorte en groei tot volwassenheid, ouder
dom en dood. Deze verbondenheid ont
spruit uit een natuurlijke religiositeit, een 
schroomvol benaderen en toch intens bele
ven van het grote en eeuwige in mens en 
natuur; een religiositeit die panteistisch, 
heidens of kristelijk kan zijn maar die uit 
eenzelfde bron opwelt. 

Gedurende zijn lange schrijversloopbaan 
heeft Streuvels met zijn werk periodes ge
kend van grote populariteit en andere, tij
dens dewelke hij meer op de achtergrond 
geraakte. Zijn « doorbraak » in de Neder
landse literatuur dient lang voor de eerste 
wereldoorlog gesitueerd te worden. « De 
Vlaschaard » dateert -van 1907 en er waren 
toen reeds een elftal werken van hem ver
schenen. Na de oorlog geraakte hij een tijd
je op de achtergrond, mede door de op
komst van Timmermans, Claes, Walschap 
en de roman vernieuwing rond 1930. 

Hij kwam terug met « Werkmensen » in 
1926, « De Teleurgang van de Waterhoek > 
in 1927 en « Alma met de vlassen haren > 
in 1931. 

Aan zijn stoere aanwezigheid in onze li-
teiatuur kon niet vooibijgczien worden. 

Zichzelf blijvend, schiep hij telkens uit 
nieuwe mogelijklieden en bewees o.m. met 
< Alma », dat hij de intuïtieve psichologie 
van zijn vroeger werk kon aanwenden en 
uitdiepen op een tema dat « moeilijk » was, 
doch dat volkomen bij zijn vroeger werk 
aansloot : het tema van goed en kwaad, van 
leven en dood, nu tot zijn zuiverste en hoog
ste vorm gesublimeerd. Men hccfl deze la
tere Streuvels wel eens de experimentele 
genoemd, omdat hij zijn mogelijkheden ver
breedde en verdiepte : het was en bleef ech
ter dezelfde, de Streuvels van < De Vlasch
aard > en van « Minnehandel », van 
< r angs de Wegen » en < De Blijde Dag ». 
Een dei de Streuvels, als men het zo noemen 
kan zien wij dan in zijn autobiografisch 
werk : in < Heule », « Avelghem », < In-
p^ovthem >. in zijn « Herinneringen » en 
zi'n < Kroniek van de familie Gezelle ». 

iDMs verscheen van hem bij Desclée-De 
V, i-wvex een autobiogxafie « In levenden 
lijve > die uit de voornoemde werken is 
samengesteld. De stukken zijn zodanig ge
kozen dat de tekst in hoofdzaak over Streu
vels zélf gaat. Het breed-geborstelde drie
luik He herinneringen en de kroniek lever
den de kontoeren, de lijnen en markante 
trekken voor dit portret. Hier staat de mens 
Streuvels alleen, chronologisch zijn leven 

verhalend tot in zijn hoge ouderdom met 
het besef de laatste van een generatie te 
zijn, terugschouwend op een rijk leven. Ook 
hier weer de hele Streuvels, met het krach
tige woord en, zoals Teirlinck zei : de mens 
van één landschap, één geloof, één wijs
heid, één waarheid, de totale mens in on
verstoorbare eenheid. Wij hebben het blij-
vend-frisse van Streuvels' werk daarstraks 
gezien in de verbondenheid met dat, wat 
altijd fris en nieuw zal blijven. Maar ook 
wat de diversiteit van zijn werk betreft, zal 
er voor elke tijd een bepaald facet zijn dat 
boeit en aantrekt : voor elke tijd én elke 
mens. Er zijn er die nu een novelle als « Le
ven en dood in de ast » verkiezen, terwijl 
vroeger « De Vlaschaard » als een brok 
natuur-tragiek, in menselijke dimensies 
overgeplaatst, zijn novellen in de schaduw 
stelde. En wellicht komt er een tijd dat men 
— met het vcldwinnen van dagboek en au-

fisch oeuvre zal grijpen. 
Het is de grootheid van een kunstenaar, 

dat hij elke tijd en elke generatie kan boei
en en naar hem doen luisteren, dat elke 
generatie in zijn werk iets nieuws ontdekt, 
iets voor hén. 

Streuvels verdienste ligt echter ook op een 
ander vlak : op dat van de taal. 

Het was Ernest Claes die in « Voor de 
open poort » zei, dat Streuvels zijn genera
tie heeft leren schiijven. Streuvels deed 
voor onze taal op het gebied van het proza 
wat Gezelle deed voor de lyriek. Daarenbo
ven komt nog, dat in de moderne wereld-
liteiatuur de Nederlandse voor het eerst 
naar voren treedt met zijn naam naast die 
van Gezelle en die van Multatuli. 

Tenslotte — en dit sluit aan bij hetgeen 
wij hierboven zegden — is er nog de mens 
en de Vlaming Streuvels, de mens die in de 
moeilijke omstandigheden van de Belgische 
repressie het bijbelse woord toepaste van de 
linkerhand die niet wist wat de rechter
hand gaf. Ook daarvoor dankt het toen
maals beproefde Vlaanderen hem. 

Nog niet zo heel lang geleden heeft hij 
— die in zijn « Lijsternest » wel ver \ an de 
rumoerige wereld maar niet buiten deze 
wereld, niet buiten Vlaanderen en zijn 
tijdsproblematiek leeft — een oproep ge
richt tot de gezagdiagers van dit land, een 
opioep voor onze kulturele zelfstandigheid 
die niet verkeerd kon verstaan worden. 

Desclée-De Brouwer. Brugge, 
160 blz. - 125 fr. - (20 foto's). 

De graficus Lode Van Aken ontwierp dit dekor naar het motto « vrede, vrijheid, 
volkskultuur », dat het leitmotiv is van de 3e liederen- en dans-Europeade mor
gennamiddag, zondag 9 oktober, te 14 u 30 in het Antwerps Sportpaleis. Deze 
avond, zaterdag te 19 u 30, vindt in datzelfde Sportpaleis reeds het Europabal 
plaats, een bonte mengeling van de talloze volkskunstgroepen uit heel Europa 

met de Vlaamse gastheren. 

VOER-BIBLiOTEEK 
In een Antwerps lokaal hield het Vlaams 

Steun- en Aktiekomitee (V.S.A.K.) een pers-
konferentie naai aanleiding van het initia
tief van deze vereniging om de Vlamingen 
in de Voerstreek te helpen. 

De hu!p, zegde voorzitter Hilven, bestaat 
er in de mwoners van de Voerstieek in de 
mogelijkheid te stellen nederlandsialige 
boeken te lezen. Daaiom woidt een biblio-
teek o[)gericht in Moelingen die later, met 
behulp van een bibliobus. gans de streek 
zal bestrijken. 

Ook steun aan Vlaamse sdiolen woidt 
gepland en de bevordering van het Vlaams 
toerisme. 

De Heer Boffé, hoofdonderwijzer van 

Moelingen die zal optreden als biblioteka-
ris. belichtte de diamatische ontwikkeling 
in de slieek als gevolg \an de Waalse het
ze. 

Mr Doevenspeck schetste de plannen \an 
het V.S.A.K. i.v.m. de Voeraktie en deed 
beroep op de Vlaamse gemeenschap om dit 
initiatief te steunen. 

Na de perskonfercntie weiden de eerste 
500 ingebonden boeken tentoongesteld. De
ze maand woidcn ze naai de Voerstieek ge
zonden waar de bibhotcek vanaf november 
toegankelijk zal zijn. 

Personen die willen bijdragen tot de uit
bouw vrn deze biblioteek (bibliobus), kun
nen dit doen door sterling op P.R. 161 64 
Kredietbank Vcnnel>org, met de vei melding 
(op strook) < Voor lekening 959 V.S.A.K. 
Boeken ot steun (onder gesloten omslag) 
kunnen opgezonden worden naar : V.S.A.K., 
Gen. Slingeneyerlaan 117, Deurne (Antw.). 

TONEEL TE BRUSSEL 
IN DE K.y.S. 

Hugo Claus is een Vlaams auteur 
dte in de K.V.S. zeer begunstigd 
wordt. De K.V.S. is teiecht verplicht, 
werken van eigen schrijvers op te 
voeren en moet dus een keuze doen 
die niet altijd gemakkelijk is. 

< Het Lied van de Moordenaar > 
«5 Claus' vijfde werk dat hier ver
toond wordt. Vroeger gingen « Ma
ma, kijk zonder handen », « De Dans 
van de reiger », « Suiker * en € Een 
bruid in de morgen ». Het beste was 
« Suiker », dat ons echter om ver
schillende redenen niet heeft kunnen 
bevredigen; de andere diie vertonen 
zo grote zwakheden en tekortkoming 
gen dat we bezwaarlijk van goed to
neel kunnen spreken. 

Ik ben schrijver, dus ik schrijf, in-
spitalie of niet. Rezultaat : « Het lied 
van de moordenaar », dat naar tiet 
heet werd herzien en omgewerkt 
maar als het minste van de vijf moet 
aangezien worden. 

Het is je reinste « Courths Mah
ler •» : een al te simplistisch gegeven, 
met geforceerde wendingen in de on
geloofwaardige aktie (voor zoveel ze 
bestaat, want ze wordt op het toneel 
veiteld, met werkelijk een verbeel
ding a la Abtaham Hans); stationai
re, bloed- en futloze personages, zon
der innerlijk leven, waarvan de meest 
tiperende zijn : de hardvochtige en 
verraderlijke kasteelheer (de snood-
aard I), zijn vrouw (beeldschoon !) 

die hem om zijn geld gehuwd heeft 
(natuurlijk.') en die bij de eerste 
ontmoeting (zo konventioneel moge
lijk !) smoorltjk verliefd geraakt op 
de woeste (?) bandiet, als een wreed-
aard voorgesteld (en die we, volgens 
de auteur, als een cowboy moeten 
beschouwen, hetgeen we slechts als 
een belediging voor de coiuboy kun
nen aanzien !); de trouwe, ^onge be
wonderaar van de moordenaar 
(trouw, maar toch jaloers, de val
saard !); om verder maar ie zwijgen 
over een gewezen priester, die er (na
tuurlijk .') moest bijgesleurd worden. 

Moeten we dan nog wijzen op de 
armzalige taal en op de « toneelvaar
digheid > die de beginneling ver
laadt ? (het is nl. het tweede stuk 
van onze Vlaamse auteur). 

Het is alles naïef, onnatuurlijk, 
opgeschroefd en... vervelend. 

Vlaams werk spelen is plicht, maar 
men moet de toeschouwer toch met 
voor het lapje houden. « Het Lied 
van de Moordenaar » is de K.V.S. 
onwaardig. 

Hier komt nog bij dat de opvoe
ring veel te wensen overlaat, vooral 
bij gebrek aan goede krachten (het 
gezelschap weid de laatste tijd al te 
zeer gedund). Spelers met naam die 
de hoofdrollen moeten uitbeelden, 
kunnen er eenvoudig met in lukken 
hun personages, echte marionetten, 
leven in te blazen. 

Als opening van het officiële speet-
jaar, een mislukking. 

J.V. 

CARTOONS 
Bij de uitgeverij \an de studiegroep 

S.K.H, verscheen als sjjeciale uitgave 
de kartoonbundel « Pang Pang >. 

Pang Pang werd door Jos De Hert, alias 
Grapj.Ts bij elkaar getekend in een 
nerveuze, bittere stijl. Pang Pang met dui
delijke anti-militaristische inslag, bevat een 
veertigtal makabere grappen. 

Er mee lachen zult u niet, beste' lezer, 
wel geschokt zijn en misschien even na
denken. 

Pang Pang kost 40 fr. (80 fr. voot be-
roepsmiliuiren) en kan besteld worden bij 
Ludo Van Wauwe, Kronenburgstraal 55, 
Antwerpen. 



GEDICHTEN 

F. DE PRETER 

R. HANNELORE 

Twee bundels van een opmerkelijk gehalte, hoewel van uiteenlopende aard en 
compositie, üjn « Brandhout voor een zomer » van Francis de Vreter en « Raka » 
van Robin Hannelore, beide uitgegeven bij Die Poorte. Antwerpen. De Prefers 
verzen zijn uit de natuur gedistilleerde lyriek : er is de zon in, die « de morgen 
overschildert ». er is het optimisme in van de zomer, « goed is het te leven onder 
het blauwe bewind van de zon », er is herfst in en september, de tuin. de zwalu
wen, de magische fontein. Deze verzen hebben iets dyonisisch-warm : het proza
gedicht « Pan » vat de atmosfeer van de hele bundel zeer goed samen. 

Wie echter zou menen alleen voor 
natuurlyriek te staan, zou de betekenis 
dezer gedichten onderschatten. Zoals 
Wilhelm Lehmann bijvoorbeeld erin 
slaagde — in een meer traditionele 
vorm — het natuurgedicht een kosnü-
sche én algemeen-menselijke betekenis 
te schenken, zo plaatst de Preter zijn 
natuurlyriek ook buiten en boven het 
anekdotische, het beschrijvende, en 
geeft haar een menselijke universele-
klank. De moderne vormgeving belet 
de verstaanbaarheid van het vers niet 
zoals dat nogal eens vaak voorkomt bij 
de nieuwste lyriek. Het losgeweven 
en vaak schokkend imagisme met zijn 
gewilde duisterheid en meerzinnigheid 
wordt hier vermeden, de beelden zijn 
fris en doen niet geforceerd aan hoe
wel zij vaak zeer origineel zijn, en het 
kontakt tussen de lezer en de dichter
lijke wereld wordt niet belemmerd 
door een té eclectische vorm. 

Verzen als « fe september », « Ik zag 
je weer », « Bij de fjorden » en het 
zeer mooie « The magie fountain » zijn 
met hun strofische indeling haast klas
siek te noemen. Zij tonen tevens aan 
welke weg de moderne lyriek opgaat 
en nog verder zal gaan, na het wegeb
ben van de experimentele vorm. Wai-
ravens heeft eens van de «nieuwe» 
dichters gezegd dat zij niet de heldere 
weergave der menselijke psycliologie 
beo^n maar wel de ritmische expres
sie van het Raadsel (met een hoofdlet
te r ! ) . Zoiets is natuurüjk onzin : dat 
kan immers van elke poëzie gezegd 
worden. Al waren de middelen ver
schillend, toch heeft elk dichter ge
tracht het raadsel van zijn poëtische 
ontroering — hét raadsel der lyriek — 
om te zetten in woorden die dezelfde 
ontroering bij anderen kunnen teweeg
brengen. Wie zegt dat hij schrijft voor 
zichzelf alleen, verzwijgt zijn geheimste 
bedoelingen. Wie daarbij denkt dit 
« raadsel» te kunnen weergeven door 
een orakeltaal, wie de poëtische toe
stand wil mededelen door zich onge
naakbaar te maken en zich op te slui
ten in een toren van woorden, die 
maakt zichzelf en zijn poëtische ont
roering onbereikbaar en schept geen 
poëzie. Valéry zei van de lyriek dat zij 
was « une machine a produire un état 
poëtique ». 

Men kan nog zo fel onderstrepen dat 
de moderne lyriek anti-intellectualis
tisch wil zijn (is dat soms een vernieu
wing, sedert de Romantiek ?) : even
min als een beeldhouwer de natuurlijke 
eigenschappen inherent aan zijn mate
rie kan opheffen, evenmin kan de dich
ter het woord als materie der dicht
kunst van zijn communicatieve inhoud 
ontdoen, de begripsinhoud wegcijfe
ren. Sommigen slaagden erin alleen uit 
hun taalscheppend vermogen, hun vir
tuositeit met het woord, gedichten te 
schrijven die hun zin naderhand pas 
kregen, nadat de woordenstroom ver
vloeid was. Doch het geldt hier uitzon
derlijke prestaties en geen algemene 
regel. Poe, Weinheber bv. konden dat. 
Maar nu meent ieder debutant dat hij 
zonder lyrische techiek, zonder de ja
renlang beoefende strenge vormtucht 
dat kan, en hét middel daartoe is het
geen hij als «het experiment» be-
schou\vd. 

De Preter bezit, bij alle eigentijdse 
elementen in zijn lyriek, de tucht 
die slechts uit het kontakt met de tra
ditie ontstaat : een intellektuele tucht 
die de bazis is van de formele discipli
ne... 

« Raka » van Robin Hannelore is een 
bundel die dezelfde weg opgaat als die 
van de Preter. Er is in twee van de 
drie « hoofdstukken » nog meer beheer
sing van de vorm, al offert de dichter 
in het laatste deel van de bundel nogal 
eens aan de tijdsretoriek met haar 
schok-tropen en -metaforen. Poëzie 
moet zijn : het herscheppen van een 
natuurlijke situatie gezien door het 
subjektieve oog van de dichter, een 
situatie die hém poëtisch ontroerde. Of 
de mededeling dezer ontroering, het 
herscheppen dezer situatie slaagt, 
hangt van de dichter af en zijn midde
len. Wij kennen ze allemaal : beeld, 
ritme, gedachte, harmonisch en even
wichtig gedoseerd. 

In de meeste ge<fichten van « Raka » 
heeft de dichter deze middelen aange
wend met talentvolle originaliteit. In 
de als modem aangeziene lyriek 
wordt de originaliteit van het beeld zo 
sterk beklemtoond, dat de rest erbij 
op de achtergrond geraakt. De terug
keer naar een evenwicht tussen alle 
kompositie-elementen is daarom een 
stap vooruit, én een terugkeer naar de 
oeroude en eeuwigjonge lyrische tra
ditie. Bij Robin Hannelore is dit even
wicht in de beste verzen aanwezig : 
zonder intellektualistisch te zijn, is 
hun geestelijke draagwijdte zo ver als 
hun taaikracht. De dichter spreekt niet 
boven zijn vermogen en moet niet op 
zijn tenen gaan staan om er te geraken. 

Het individuele van het eerste deel, 
met het zeer mooie «Diorama» dat 

Wat betreft bedrijfsbeleid en produktiemetodes mag de firma Peter Stuyvesant 
een voorbeeldige oTtdernemmg genoemd worden. Ook op sociaal gebied probeert 
deze firma een aantal nieuwe dingen in te voeren, vooral wat betreft de werk
omstandigheden in het nagenoeg gans geautomatiseerde bedrijf. Een nieuwigheid 
is voorzeker het ophangen van schilderijen in de fabrikagehall. De bedoeling 
hiervan is het monotone werk aan de verpakkingsbanden wat minder afstompend 
te maken. Door deze en vele andere voorzieningen is de Peter Stuyvesant een 
bedrijf geworden dat zelfs op de kunstpagina van een weekblad een plaats ver
dient. In een van onze volgende afleveringen komen we er daarom uitgebreider 

op terug. 

verder reikt dan zo-maar-een liefdes
gedicht, gaat dan in het tweede deel 
over in een sociaal gevoel, een « engage
ment » om het met een modewoord te 
zeggen, om tenslotte in het derde deel 
de ondergangsgedachte, de dood als 
motief te nemen. Een gedicht als « Re-
kordjagers » bijvoorbeeld doet in zijn 
snedige scherpte denken aan een... Ri

chard Minne op zijn best, daar waar 
deze dichter van het individualistische 
Fonteintje zijn sociale bewogenheid 
uitsprak. 
• 
Francis de Preter : « Brandhout voor 
een Zomer » 
Robin Honnelore : « Raka » 
Uitgeverij Die Poorte, Antwerpen. 

EEN DÜ/TSE BLOEMLEZING 
Dat er, naast de mode-lyriek of wat als zodanig beschouwd wordt, nog 
een lyriek bloeit die bij de traditie aanknoopt zonder daarom buiten de tijd te 
staan en die de verworvenheden van elke generatie heeft opgenomen zonder de 
zin voor maat, orde en harmonie te verliezen, wordt wel eens vergeten en mag 
daarom wel eens onderstreept worden. Wie bijvoorbeeld over de naoorlogse 
Duitse lyriek hoort spreken, denkt aan de poëzie van de « Gruppe 47 » of die 
welke zij onder haar hoede nam. 

Er is nochtans een andere lyriek die 
niet op de vleugels der reclame over de 
grenzen wiekte, die niet leeft bij de ge
nade van pseudo-diepzinnige orakeltaal 
en superlatieven en die wellicht daar
om zo verzwegen of gekleineerd wordt. 
In de antologie « In die Zeit gespro-
chen » werden gedichten en teksten bij
eengebracht van tweeendertig auteurs, 
bekende en onbekende, jonge en oude, 
uit alle streken van Duitsland. Zelfs 
van een Vlaming, J. Neels, werden een 
drietal gedichten in vertaling opgeno
men : ze zijn zeker niet de minste uit 
de bundel! 

Een korte biografische nota over el
ke auteur gaat zijn bijdrage vooraf — 
en een zevental foto's besluiten dit 

boek dat in zijn verscheidenheid een 
goed beeld geeft van wat er aan die 
zijde werd voortgebracht. De bundel 
wordt geopend, na een inleiding door 
de uitgever, met een bekroond gedicht 
van Elisabeth Neumann. Voor wie de 
Duitse lyriek van vóór de oorlog kent, 
zijn er een aantal bekende namen die 
weerkeren : zo bijvoorbeeld Herbert 
Bohme, Gerhard Schumann, Karl 
Springenschmid. Van Dr. Mirko, de 
auteur van de « Cromwell »- en « Han
nibal »-romans, is er een prozastuk, 
evenals van Hans Venatier, de schrij
ver van « Baljuw Barthold » en « De 
Majoor en de Stieren », beide in het 
Nederlands vertaald. 
Er is eveneens proza van Albert Mahl, 

de dichter van Nederduitsland, die 
reeds vóór de oorlog hier in Vlaande
ren bekendheid verwierf. Biimenkort 
verschijnt van hem bij Holsten-Vöplag 
in Hamburg een bundel verhEiTbn : 
« Eine Rose genügt ». Dat tegenover de 
reklame van pers, radio en TV voor de 
officieel-gekonsakreerde mode-lyriek nu 
ook jaarlijks een antologie verschijnt 
van hen die niet tot de « republiek der 
kameraden » behoren, is een prijzens
waardig initiatief. Wij kunnen slechts 
wensen dat in de Nederlanden hetzelf
de zou gebeuren en dat in ons volksge
bied het nonkonformisme der traditie 
zijn stem luider zou laten khnken te
genover de konformistische modelite
ratuur. Wij menen zelfs dat het niet 
eens een financieel vraagstuk zou zijn, 
mits men een beetje lere van de ande
ren en het licht niet blijft onder de ko
renmaat plaatsen. 

« In die Zeit gesprochen », Deutsche 
Dichtung der Gegenwart, 240 blz. DM 
18,50, Türmer Verlag, Lochham bei 
München. 
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TV-TV -TV -TV -TV -TV TV -TV -TV -TV -1 
strijd 
om 
een kroon 

I n opdrach t \ a n de BBC 
m a a k t e produkt ie le ider Peter 
Dev\s een door lopend epos 
over de gewelddadige s tr i jd 
o m de Engelse kroon in de 
XVe eeuw. Zijn draa iboek : 
« Richaid II », « Hend i ik IV », 
« Hendr ik V », « Hendr ik VI » 
en « Richard I I I », de konings
d r a m a ' s van William Shakes
pea re 

In deze his tor ische d rama ' s 
n e p Shakespeare de felbewo-
gen 86 ja ren van 1399 tot 1485 
u i t de geschiedenis van de 
Br i t se kroon weer tot leven. 
Zo groot was he t succes van de 
T V aanpassing dat bij de ver
toningen m 1960 Engelands 
groots te d r a m a t u r g door een 
"r.V -recensent meteen werd 
ui tgeroepen tot de beste schrij
ver van T V sei ies . Vrijdag
avond ziet u met de opvoering 
van de eers te drie bedri jven 
van « Richard I I » de inzet van 
een reeks kuiperi jen, harts
tochtel i jke liefdes, machtsgre
pen en moorden zoals Shakes
pea re ze vereeuwigde in zijn 
geniale tekeningen van mense-

Onze 
selectie 

Z A T E R D A G 8 O K T O B E R 
20 u 20 Neder land I : 
Corry Brokken Show. 

22. u 00 Neder l and I : 
Johnny en Rijk (ontspanmngs-
programma) 

Z O N D A G 9 O K T O B E R 
15 u 00 Brussel Ned. : 
Ille Europeade voor volkskul-
tuur (techtstreekse reportage 
vanuit het Antwerps Sportpa
leis) 

20 u 40 Brussel Ned. : 
Het Hemelbed (Toneelspel van 
Jan De Hartog - zie onze tekst 
op deze hlz ) 

M A A N D A G lO O K T O B E R 
20 u 45 Brussel Ned. • 
De arme dieren (Eenakter 
door Dirk Dreux - zte onze 
tekst op deze blz ) 
22 u 00 Neder land I : 
Ontspanningsptogt anima met 
Ronme Potsdammer ( Wie 
houdt van goed chanson, kan 
het laatste deel van het pro
gramma nog gauw meepikken 
na « De arme dieren »j 

D I N S D A G 11 O K T O B E R 
20 u 25 Brussel Ned : 
Kabaal in Chioggia (Blijspel 
door Carlo Goldoni program
ma van de NTS-NC RV. -
Zte onze tekst op deze blz )• 

lijke grootheid en mensel i jke 
zwakheid De titelrol van Ri
c h a r d I I w o i d t vertolkt door 
David William (vri jdag 14 ok
tober - 22 00 - B R T ) . 

de 

arme dieren 
Dick Dieux, de au teur van 

dit ko i t e d r a m a over de af-
schuwelij ke loopgravenoorlog 
14 18, is in Nede i land zeer be
kend als schri jver van tal van 
hoorspelen Hij heeft ook een 
werk over de ee is te weieldoor-
log op zijn naam Deze eenak
ter over de belevenissen van n 
groepje Engelse soldaten m de 
loopgraven nabij l epe r is zijn 
eerstel ing op T V gebied 

Deze T V o p \ o e i i n g is ander
maal een Belgisch (BRT) Ne
der landse (NCRV) coproduk-
tie in de regie door Paul Cam 
m e r m a n s en met Julien Schoe-
naer t s (Wi thwor th ) , Piet Van 
der Meulen (Ben) , Lou Steen-
beigen (Aggy), Jitse Hooysma 
(een vreemde) , Leo de Har-
togh ( G n m m i n s ) en Hilde 
Maas (Teddy J in de rolverde
ling. 

« De a rme dieren » tekent 
ons de react ies van enkele 
menseli jke wrakken in de pa
niek van het ogenblik da t zij 
dooi de Duitse aanval ondei de 
voeten zullen gelopen worden. 
Op de begin en emdfi lmstrook 
ovei een echt slagveld na, wer
den alle scenes in de studio op
genomen, aldus NCRV produk-
tieleider David Koning, die wel 
d e indruk had dat de sugges
tieve k l ach t van de beelden 
daa r helemaal niet onder gele
den had (maandag 10 oktober 
- 2 1 4 5 B R T ) . 

kabaal 

in chioggia 
Deze T V opvoeiing door de 

Nedei landse toneelgioep Thea
ter heeft een feestelijk karak
te r en niet alleen omdat het 
een blijspel is waar alles ten
slotte goed afloopt De opvoe 
r m g voor de camera ' s was na
melijk de honders te keer da t 
« Theater » dit s tuk van Gol
doni met veel succes speelde. 
Goldoni word t wel eens de 
schepper van de I tal iaanse na
tionale komedie gennemd Hij 

schreef zowat 150 s tukken, 
voor het groots te deel kome
dies Kabaal in Chioggia is er 
een goed vooibeeld van. 

Goldoni beschrijft daar in het 
leven in een vissershaven waar 
dr iemaal zoveel vrouwen wo
nen als mannen die boven
dien tien maand per jaar op 
zee zijn Als de mannen huis-
toe varen hebben ze maai een 
zorg • hun welverdiende rus t 
te vri jwaren Maar de vrouwen 
die al die tijd omwille (van die 
mannen ruzie hebben gemaakt , 
zoigen er wel \ oo r dat er le
ven en zelfs kabaal in Chioggia 
komt en dat het s terke ge
slacht hun par t i j gaat kiezen. 

Hans Croiset had de spelre-
gie van dit blijspel dat in beel
den werd omgezet door Stefan 
Felsenthal (dinsdag 11 okto
ber 20 25 B R T ) . 

het 

hemelbed 
Voor wie van geschiedenis 

houdt • Het Hemelbed werd 
een eerste maal door de Vlaam 
se TV uitgezonden m 1954 met 

Ht-Icne Van Herck en Hector 
Camerlinck in de ti telrollen. 
Naar schatt ing telde ons land 
toen 15 000 kijkers. Op nieuw, 
jaarsdag 1960 — officiële ci j
fers gewaagden t o e n van 
250 000 ki jkeis — werd deze 
komedie op het scherm verde
digd door Yvonne Lex en Nand 
Buyl. 

Morgenavond w o r d t dit 
werk V an Jan de Har tog in een 
beeldrcgie van Dre Poppe ver
tolkt door Chris Bom (Agnes) 
en Roger De Wilde ( B r a m ) . 
Het Hemelbed is een komedie 
waai in de kijker, bijna als in 
een film, het verloop van een 
huwel i j ls leven te zien ku jg t . 
In verscheidene typische tafe
relen tek-cnt de au teur de 
meest belangrijke gebeurtenis
sen en schelst tegelijk, me t 
kleine rake trekken, het kaïak-
t e r van zijn personages. 
Slechts twee personen verschij
nen ten tonele en toch leeft e r 
een heel gezin Het Hemelbed 
op de ach te ig iond is het enige 
wat met ve iander t en toch 
word t het kader van een heel 
leven voor de kijker getekend. 
Het spel doet lachen en glim
lachen en af en toe on t ioe r t 
het, m a a r boven alles is het 
doordrongen van een diepe Ie-* 
venswijsheid (zondag 9 okto-
bci 20 40 B R T ) . 

Jciurvim 

Het Hemelbed (Toneelstuk door Jan de Hai tog DiussclNtd zondag lO u 40} Op de foto Chris Boni en Roger De Wilde. 

W O E N S D A G 12 OKTOBER 
21 u 10 Brussel Ned : 
Explotatieftlin (Duitse dokii-
mentaire van Bnino Jon over 
een hahaanse Don Camilla ge
meente). 

D O N D E R D A G 13 OKT. 
20 u 45 Neder l and I : 
Stmon Carmiggelt reciteert uit 
Zijn Merk. 

V R I J D A G 14 O K T O B E R 
22 u 00 Brussel Ned. . 
Strijd om een kioon (in op
dracht \an de B B C gemaakte 
Shakespeare reeks • zie onze 
tekst op deze blz ) . 

Z A T E R D A G 8 O K T O B E R 
18 55 Zandmannetje — 19 00 
Flipper 22e all De lokstem \an de 
doUiin — 19 25 Autorama — 19 55 
Hier spreekt men Nederlands — 
20 00 TV-nieuWfc - 20 25 GrincU 
meid voor alle werk 2e afl De 
wolMrt van Wall Street — 20 oO 
Sextet Vana%ond de Zweedbe bij
drage met Biitta Petteison Gunnar 
Wiklund, Tom James Brown Goidon 
Maish en daiibeis _ 21 25 Echo 
— 21 55 De onki-pukbaren 28e afl 
De ontsnappingsweg — 22 45 TV-
nieuws 

Z O N D A G 9 OKTOBER 
10 30 Isiaelitisch godsdienstige uit
zending — 11 00 Euchaiistievienti» 
— 14 30 Voor boer en tumdei — 
15 00 l l le Europeaüe voor Volkscul
tuur Rechtstreekse leportage vanuit 
het Antwerps Sportpaleis - 15 45 
Zwemmen Reportage van een ge
deelte van de wodstiijden gehouden 
in het Poseidonzwrmtaad te St Lam-
brechts Woluwe — 16 10 Tiener
klanken — iVOfi Waterpola — 

18 30 Klem klem kleutertie — 
18 50 Disneyland Ida de aiend — 
19 35 De Püntstones I52e aJl • 
De wedders — 20 00 TV -nieuws — 
20 15 SportweekencJ 20 40 Het 
hemelbed, toneelstuk m drie bedri]-
\en door Jan de Haitog — 22 25 
TV-nieuws. 

M A A N D A G lO OKTOBER 
14 05 Schooltelevisie — 18 i5 
.iandmannptie — 19 00 Jonge 
speurders 3e episode Willys petje 
— 19 15 Tieneiklanken — 19 55 
De Weerman — 20 00 TV nieuws — 
20 2S Een man genaamd Haiiv 
Bront Een polilieverhaal \an Pian-
cis Dui bridge Tweede episode — 
21 16f Speel een woord Taa'ciuiz 
o I V Paul Van de Velde — 21 45 
De arme dieren eenakter door Dick 
Dieux — 22 15 Gastp ogramma De 
socialistische gedachte en actie — 
22 45 TV-nieuws 

D I N S D A G 11 OKTOBER 
14 05 ScliooltelcMsie 
Zandnutnnctie — 18 00 

18 55 -
Batman 

5e afl (deel I) De man met de 
duizend gezichten — 19 25 Film 
museum %an de schateilach De 
hotclportier tilmklucht met Ken 
Tuipin — 19 40 Kwart-Eefje — 
19 55 Hier spreekt men Nederlands 
_ 20 00 TV-nieuws — 20 26 of 
moord ? Een thiiller van Philip 
Maekie — 21 45 Medium — 22 15 
TV nieuws 

W O E N S D A G 1 ^ OKTOBER 
17 00 TelcMsura — 18 25 School
televisie — 18 55 2andmannctie 
19 00 Tnd voor u — 19 25 Aiena 
^ 19 55 De Weel man — 20 00 TV-
nieuws 20 25 Gioeten uit Piaau 
Fen showproEiamma — 21 Oo 
Bagnolo dorp tussen ''wart en i ood 
filmieporTage \an Bruno Jori — 
2̂ 10 GasLprogiamma Het vnie 

wooid Ij<konmoiaal en filosofie — 
22 40 TV nieuws 

D O N D E R D A G 13 OKT. 
14 05 SchoolttleMSK — 18 55 -
Zandmannetie — 19 00 Batman 
5e afl (deel 2i . Zal Batman \oor 

Valsgezicht moeten zwichten ? 
19 25 Tieneikiankon — 19 55 Hier 
spieekt men Nedoilands - 20 00 
TV nieuws _ 20 25 De lange hete 
zomea 13e afl De terugkeer \»n 
de Quicks — 21 15 Panoiama — 
22 15 Premicte — 22 46 TV-
nieuws. 

VRIJDAG 14̂  OKTOBER. 
18 25 SchoolteleMsie - 18 55 : 
/2andmannetie - 19 00 Vei groot-
glas op de postzegel — 19 15 De 
weield IS klein Alle wegen leiden 
naar Rome 19 40 Zoeklioht — 
1135 De W m m a n 20 00 TV-
meuws — 20 25 Spetlfilm EI 
buen amor Psvchologische lilm ^ au 
Francisco Rcgueiio met Simon An
dreu Maita del Val Enuqucta Car-
baileiia en Sergio Menrtizataal — 
2150 TV nieuws - 22 00 Stiiid 
om een kioon De B B C heeft acht 
koniiiEsdrama s van WiUiam Shake
speare laten samenvoegen tot i=^n 
dooi iojiiencl epos Eeiste afle\eiing 
De holle kloon — 22 55 tot 23 25 
Paardesport Reportage van gedeel
ten van de lumping gehouden in het 
Sportpaleis te Brussel 
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Eddy Merckx 

De jonge beroepsrenner Eddy Merckx 
heeft na een uiterst merkwaardig sei
zoen thans zijn piste-aktiviteit hervat, 
In het Antwerpse Sportpaleis deed hij 
reeds onmiddellijk van zich spreken. 
Hij won tijdens het internationaal om
nium de achtervolging van de gerepu
teerde Rudi Altig. Tijdens de ultieme 
eindsprint flitste Eddy weg en won 
rnet liefst 15 meter voorsprong. 
I De meest lovende uitspraak aan het 
adres ,YaR,̂ E^dy kwam van Oscar Dae-
lïiers : « Alsi ie man wil, wordt hij met 
de vingers in de neus wereldkampioen 
achtervolging. Is dat een grote vedette ! 
Op zijn één been kan hij in die specia-

teit zegevieren ». 
Zo is het ook. We kennen reeds de 

mogelijkheden van Eddy Merckx als 
wegrenner, maar nu heeft hij meteen 
bewezen op de piste tot de allergroots
ten te behoren. 

Stan Ockers 
herdacht 

Alvorens de Wiclermeeting in het 
Antwerpse Sportpaleis te Antwerpen 
aanving, vond 'n eenvoudige doch roe
rende plechtigheid plaats in de halle 
van de sporttempel. Carlo Gevaert, af
gevaardigde van de Antwerpse Afdeling 
van de B.W.B., hield een korte toe
spraak. Namens het Sportpaleis wer
den er bloemen neergelegd door mevr. 
Louis de Winter. Verder bloemstukken 
van de Antwerpse Afdeling van de 
B.W.B, en de nieuwe Doek Cycle. Rik 
van Steenbergen hield een rede namens 
de renners. 

V.O.R. 
bedreigd 

die een sterke kern heeft in het Ant
werpse en in Dendermonde, is een zeer 
soliede organizatie en « men » vreest de 
konkurrentie. 

' Wie wedstrijden van de V.O.R. zag, 
zal het zijn opgevallen dat de verhou
ding tot wedstrijdleiding en deelne
mers er ongedwongen is. Men is er 
éénieders vriend. De V.O.R., waarvan de 
leden zich in geen « Olympisch » zon
netje koesteren, beoogt sinds zijn be
staan de verspreiding der ruitersport 
in al zijn facetten. Zowel jongeren als 
ouderen beoefenen er de ware paar
densport. 

Gesteund door de Vlaamse pers die 
unaniem de V.O.R. steunt, is het best 
mogelijk dat de vereniging gesterkt uit 
de krachtmeeting zal komen. 

De V.O.R. (Vriendenkring voor On
afhankelijke Ruiters), een Vlaamse or
ganizatie die zich bezighoudt met de 
vulgarizatie der Ruitersport, heeft 
met het onbegrip van de franstalige 
Kon Belg. Federatie voor Ruiterssport 
te kampen. 

Inderdaad hebben enkele heren het 
lumineus idee uitgekiend om de eige
naars van paarden aangesloten bij de 
Federatie, te verbieden hun paarden te 
laten rijden tijdens wedstrijden inge
richt door de V.O.R. Verschillende ei
genaars zagen de namen van hun paar
den in liet « Bulletin Officiel » verschij
nen. Ot om anders te zeggen : « ze 
staan op de zwarte lijst ». Bevordert 
men /o de vulgarizatie der ruitersport 
in ons iand ? Men moet geen jumping-
specialisl zijn om de ware redenen van 
d_ve maatregel- te-achterhalen. De VOR, 

Vermits de Brusselse Federatie en
kele gepatenteerde Vlaming-haters in 
haar midden telt, helpt hier slechts één 
middel : de V.O.R. moet blijven be
staan. 

((Monsieur » 
Troffaes,.. 

Iemand die steeds het middel vindt 
om van zich te doen spreken, is « Mon
sieur » Troffaes de eentalige franse 
voorzitter van de Kon. Belgische Bil
jart Bond. Naast zijn schitterende toe
spraken tijdens de voorbije vijf kamp 
van de Boerinnekens te Antwerpen, die 
meer hilariteit opwekten dan belang
stelling, is deze mijnheer bezig met een 
nieuwe uitvinding. De bekende biljar
ter Emile Waflard, een voormalig be
roepsspeler, heeft zijn heropneming ge
vraagd in het amateurs-kader. Dat gaat 
niet, sprak de voorzitter kordaat. 

Mijnheer Troffaes, die er « voorhisto
rische » sportprincipes op na houdt, 
denkt niet aan biljart, maar aan zijn 

KANO'S OP HET DROGE 

Eén der gestraften, Roger 't Joncke. 

In liel Geitlse nonen er vijf stou
te jongens. Om eens een - oorbeeld te 
stellen heeft men besloten, hen ie 
stiaffen met schorsingen gaande van 
zes maanden tot Iwee jaar. 

Inderdaad : in het kano-wereldje 
roert eitlical. Wegens hun weigeiing 
om deel te hemen aan de interland 
Belgié-Polen te Mechelen, moesten 
vijf Gentse kanovaarders op het 
schavot. De vroede heren van het 
Belgisch Kano Verbond schorsten 
Ma)cel 't Joncke (2 jaar), Roger t 
Joncke (1 jaar). Mare Moens (9 
maanden) en d'Haese en Volee ie
der zes maanden. 

\^ al IS er nu eigenlqk gebeurd? 
In alle objectiviteit, zeer weinig! De
ze kanovaardeis eisten voor de aan
vang van het kano interland 2.000 
f), negens beschadigd materiaal en 
ve> plaatsingsonkosten. Een zekere 

mijnlieei Holemans — secietaus — 
die zich steeds anttpaliek aansieu als 
het om relaties met de jjen guai en 
die ook nog hei ambi van se hal be
waarde) van het beu uste vet bo?id 
bekleedt, weigerde halsslairig deze 
kosten te betalen. Dan maat niet 
starten, besloten de Oenlenaais. Dat 
mag niet, inderdaad ! Sportief gezien 
was de daad der Stroppen niet zui
ver op de graat, maai als we de ma
teriële kant van de zaak beschouwen, 
zijn het tenslotte ivaie amateurs : 
alle uitgaven komen uit hun eigen 
zak. Men mag dus minstens eisen 
van het Verbond, dat het vooi de 
verplaatsing iianr Bei lijn (Wereld-
ka?npioenschappen) en wegens de 
bescliadiging van een boot een fi
nanciële tegemoetkoming doet. Maar 
het Bestuur dacht er anders over. 
Zonder dat één der vijf uitgenodigd 

. ^ . - ^ ^ — _ ^ ^ — — — — . ^ ^ WIJ 

voorzitterschap. Waflard blijft wat hij 
is : beroepsspeler en daarmee uit. 

In Frankrijk werd Jean Marty — die 
ook beroepsspeler was — op minder 
dan veertien dagen amateur. Maar in 
België, waar de brede sportgeest veel 
Bondsvoorzitters bezielt, is zoiets niet 
mogelijk. 

Vlamingen 
ongewenst! 

Vlamingen, bij de sportmanifestaties 
die we U aanraden niet met uw bezoek 
te vereren, mogen we de organizatie 
van «Ie Jumping de Bruxelles » (die 
zal doorgaan in het Brusselse Sportpa
leis van 15 tot en met 18 oktober) niet 
vergeten te vermelden. 

Gezien de inrichters niets onverlet 
laten om de Vlamingen tegen zich in 
het harnas te jagen, en daar de offici
ële voertaal van deze sportmanifestatie 
het frans is, wordt het meteen duide
lijk waarom het best is dat U deze 
sportmanifestatie mijden moet ! 

V.U. 

werd, kregen ze alle een aangetekend 
scfirijven met een onaangename in
houd : het verdikt dat getroffen was 
door het uitvoerend komilee. 

België moet inderdaad een rijk 
land zijn, wel te verstaan aan kano-
vaaiders, als men zich de luxe kan 
permitteren om zo maar eventjes 5 
van 's lands beste elementen te schor
sen zonder hen aanhoord te hebben. 
Ieder sportman die eens zijn krant 
doorbladert, weet waarschijnlijk wel 
dat de gestrafte Stroppen tijdens de 
voorbije kano-kampioenscha{>pen te 
Neer pelt alle titels wisten tn de 
wacht te slepen bij de seniores. 

Welke sportliefhebber u<as niet fier 
te vernemen; dat een Vtnming -er~in ' 
geslaagd was in Arkansas op snelvlie
dende stromen een internationale af
daling te winnen ? Inderdaad, de 24-
jarige Mare Moens, die de reiskosten 
(20.000 a 40.000 jr.) leende van zijn 
vader om deze verplaatsing te kun
nen maken. Gestraft! Hij kan vol
gend seizoen met deelnemen aan de
ze internationale regatten waar hij 
als winnaar uitgenodigd werd. Maar 
de reissom werd hem nooit door het 
Kano-Verbond terugbetaald ! 

Dus is zijn protest wel gewettigd 
te noemen ! 

Ook de gebroeders 't Joncke Mar
cel (30 laar) en Roger (21) moeten 
tcc met meer aan het publiek voor
stellen. Ze hebben bewezen, dat ze 
uit het goede hout gesneden zijn. 
l '><>i Maxel betekent deze schorsing, 
op •.iilke ouderdom 'iet einde van 
zijri sportieve loopbaan Voor de jon 
gei f Roger minstens een flinke streep 
doo' de rekening. Hii maakt hier
door weinig kans om tol de Olympi
sche elite verkozen te worden. Voor 
Mare Moens is de straf bepaald een 
streep door ii]rr rnternationale loop
baan Voor de jongeren Verlee (20) 
en d'Haese (17 raar) zijn de zes 
maanden meer Ie nnnxien als een 
s)Vibolrsche sir al 

De t/aarderi die eerlijk toegeven 
dal op hun houdmz u el aj te keu
ren was zeegen dat het de errige wij
ze was om te icijzen op de mistoe
standen f)e set'ollen slrajfen ztjn 
zeer zxvaar. 

Het gaat met op, iemand te schor
sen zonder hem aanhoord te hebben. 
Oj zijn de Bestuursleden van het 
Verbond pauselijk onjeilbaarf 

De Gentenaars hebben dan maar 
besloten, in beroep te gaan tegen deze 
wraakroepende beslissingen ! We 
xvensen dat de Clubs zoxvel als de 
overige bestuursleden van het Bel
gisch Kano Vhbond •'en gezondere 
kijk op de zaak zullen hebben en 
alleszins meer tegemoet komend zul
ten staan. 

V.U. 
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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 AANLEG 
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 tol 100.000 F : zelf
standigen, landbouwers 
Auto, grond, eigendom. 
krediet, geen voorschot 

20.000 = 60 X 
50.000 = 60 X 

100.000 = GO X 
100.000 = 120 X 

tot 500.000 F. 
tot too %. 

nodig. 

376 
940 

1880 
990 

Telef. : 03/35.9S.85, tot 21 uur of schr 
F.B. Bisschoppenhoflaan 
Antwerpen. — 

69 te Deurne-
Ik kom ttiuis. 

0,50 - 0.50 - 0.50 - . 0.50 - 0.50 - 0,50 - 0.50 ~ 0,50 - 0.50 - 0.50 -
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B E C O 
KWALITEITSBENZINE EN -GASOLIE TEGEN VERMINDEHDE PRIJS 
AAN DE DIENSTSTATIONS 

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

B E C O : PRIJS! 
B E C O : B E D I E N I N G ! 

Voor leveringen van gas- en stookolie vanaf 1.000 L., één adres : 

p.v.b.a. B E C O - 236 Krijgsbaan 
ZWIJNDRECHT - t e l . : 03/52.81.73 - 32.02.10. 7 " 

- 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 

I 

I 
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CS 

I 
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PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L. LUYTEN 

Trooststraat 12 

IGemeenteplein) 

Edegem. Tel. .03/53.05.71 

ALLE VERZEKERINGEN 
TeL : (03^31.60.33 van 9 12 a. 7 10 uur. 

J A N G O O S S E N S 
VICTOB DKIESSKNSSTRAAT 61 
ANTWERPEN 

Stelt jtijn kandidatuur bij alle Vlamingen voor 
elke verzekeringsvorm en schenkt aan alle 
jong gehuwden gratis brand en B.V. familiale 
(alle risico's tegen derden). 

AirrO - MOTO NOG STEEDS AAN Ol'DE TARIEF. 

Grole ULS : """̂  
GLAZEN en WONTU ï̂Erl, 
Grein voor verieUrden, 
Herilel'ingen m e gen vcrlTiutf. 

Walter ROLAND 
• - Gediplomeerd Optieker '—• 
Kerlcstrael. 58 — Aitwerpert 
(Lvt cub op het huisnummcf !] 

Telefoon : 35 86 t,2 
iO % torling op vertoon deitf. 

Grote Bierfeesten in 
de Dortmunder - Thier - Br'au - Hoven 

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

— LEUVEN 1.000 plaatsen 
— AAI.ST : 1.000 plaatsen. 
— KORTRIJK 850 plaatsen 
— ANTWERPEN : 700 plaatseiL 

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

TONISSTEINER SPRUDEL 
IMPORT A B T 8 

Tiensesteenweg 128 Rorbeek-Lo. 
Tel ! '016) 463 11 

Voortverkopers worden gevraagd. 

1ste Dortmunder Thier Brau Hof 
In Wallonië (Ferme St Bernard) In AVB-
Anffe blJ de Grotten van Ban. 
Cafe Hotel Restaurant - 2.8 Ha Tamptne 
Goed niet duur 
Eigenaar : Mr en Mevr. Geeraerta. 
TeL : 084/3854a 

DORTMUNDER THIER BRAU 
koopt — bonwl en haart cafds In gans het 
land _ Medewerkers worden gevraagd 

SCHUIMIU BBEHMATHASSEN 
met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

RESSüHTMATHASSEN 
(Brevel 529768) 
met 
flehreveteerde karkassen 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

..STAK' 
(Brevel .il27ti7) 

TE ZELE (O VL.) 
GEWATIHKHDh BKDSI'HEIEN 
WOLLEN DEKENS 
Iel. (052) <4f)41 en 44fi42 

Indien ü geen verkoper 
in uw jintrek kent sluur 
ons een kaartie en we 
zenden I net adtes van 
de dichts biigelegen ver
koper Stai Zele 

HERMES 
SGHI^L 54 Zuidlaac 

211 Jl i,einonnierlaan 
Tel llim.33. 
Brussel. 

VOLLEDIGE 
SEKBE'IABIAAT-
KUHSUS IN 2 JAAB. 

Steno- en 
daktylografie 
in vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale wetgeving 
Moderne t"len 
Handels 
correspondentie. 

Dag en avondlessen. 
De school waaf Vlamingen 
zich thuis voelen. 

Beter en voordeliger. 

VOOR ALLE ONROERENDE 
VERHANDELINGEN IN 
BINNEN- EN BUITENLAND : 

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

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

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering D D C \ / C T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting D K t V t | 
in gephosfateerde staalplaat. O '^ O Q P 
Zeer lichte bediening. Z O U » O 
Automatische sluiting 
Voordelige prijzen 

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

Z O N H O V E N -
Weierstraat. 2 - Tel Dl 1 / 1 3 3 ' ' ' & 132.36 

T 
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persspi egel - per ss 
I De lieWe voor de studenten en de strijd 
B>nd Leuven is in vele bladen met een reeks 
graden gedaald. Het water is in juK blijk
baar te fel over de dijken gelopen. De klas
sieke remblokken zijn geplaatst door de 
;« machtige dikke heren in den staat » die 
ffl deie laken liefst naar de maan wensen 
of minimum naar kommissie nr. zoveel. Of 
behoort het allemaal tot een zorgvuldig ge
plande kruistocht der unitairen ? Omer Vwn 
Audenhove is in elk geval Luikwaarts getrok
ken om de schade aan het unitaire vader
land vorige week daar aangericht te herstel
len. Als de beste « conservatieve restaura
teur» van een nieuwe Heilige Alliantie. 

DOORBRAAK 
Met de oktoberzwaluwen die vertrekken !s 

de Leuvenlente teruggekomen tenminste in 
bladen als Doorbraak van de V.V.B., die niet 
aan de direktieven van de genoemde « Hei
lige alliantie » zijn onderworpen. 

De Algemene voorzitter van het V.V.O. Dr. 
jur. Van de Zande ontziet in elk geval geen 
heilige huisjes. 

« Wanneer de overtoUise Vlamingen op 
deze wijze, zowel uit Leii\cn en uit Brussel 
geweerd worden, staat de baan vrij voor de 
inplanting van franstalige instituten binnen 
de drielioek en de daarmee fataal gepaard 
gaande \erfransing. 

Zoals gezegd xooizag dhr. Wottrin 20 jaar 
voor zijn pl:tn en bij wonder wordt deze ter
mijn ook vooropgesteld in het bisschoppelijk 
mandement . Wanneer het doel in het zicht 
k ot men reeds een aardig stukje heeft af
gelegd is het slechts een klein kunstje aan 
de ganse driehoek een taairegime op te leg
gen dat hetzelEde is als het voor de Vlamin
gen zo hatelijk statuut van Brussel. 

Het eplbkopaat heeft hier zeer duidelijk ge
toond wat het wil. Het weigert een fians-
talige universiteit onder te brengen in haar 
natuurlijk milieu, n.1. Wallonië zelf. He t 
wenst Vlaams-Brabant te kolonizeren en in 
handen te geven \an de grote Brusselse he
ren. » 

H E T B E L A N G V A N L I M B U R G 

Met welke lange tanden dergelijke oerorlo-
dokse C.V.P.-bladen terug aan de Leuvenstof 
beginnen toont dit uittreksel uit een verslag 
over de Oostewde-Leuvenmars. Het kan moei
lijk beschou^vd worden als een oproep tot 
deelname. 

Men kan zich van de indruk niet ont
doen, dat er bij dit mitiatief nogal wat aan 
improvisatie wordt gedaan; dat is overigens 
de studenten eigen, i i iaar ditmaal gaat het 
om meer dan zo maar een meeting in het 
Leuvense. 

De deehiemers aan deze voettocht zullen 
voor overnachting op de pleisterplaatsen bij 
particulieren ondergebracht worden, maar 
op dit ogenblik kunnen nog geen cijfers ge
geten worden over het aantal ovemachtings-
mogelijkheden, noch over het aantal deelne-
iners. waarvoor de schattingen uiteenlopen 
van 500 bij het vertrek van de tocht te Oos
tende, tot 3.000 bij aankomst te Leuven. 

Ook staat het nog niet vast of die meeting 
te Leuven zelf zal doorgaan dan wel in een 
van de omringende gemeenten; tot op heden 
heeft het Leuvense stadsbestuur nog geen 
toelating gegeven, zodat betwijfeld wordt of 
die toelating «e l zal bekomen worden. 

In ieder geval vertrekt dinsdag te Oosten
de, wat <loor sommigen de « Meredithmars » 
wordt genoemd voor een tocht door het 
%'laamse landsgedeelte; voor het >'erder ver
loop van deze tocht; wait and see ! » 

O N S L E V E N 

De jongens van het Leuvens studentenblad 
weten hoe laat het is met de Standaarddra
gers van de Vlaamse opinievoorlichting. 

Zo gaven zij een tijd geleden volgende 
analyse van de Leuvenhouding van enkele 
bladen, waar de naam niet moet opgezet. 

« De dag dat de aktie naar hel meer prin-
jCtpiële vlak o\ervloeide, verdween Leuven 
*even fluks van de voorpagina als zij er op 

gekomen was. Moties en stellingnamen Aver-
den beknopt weergegeven en in de kommen-
tnren begon stilaan de toon te overwegen dat 
het nu welletjes geweest «a« en in een Lim

burgse krant begon een gezeten senator te 
twijfelen aan de goeie — lees brave — op-
\oeding die in de katolieke kolleges en pen
sionaten werd en nog wordt gegeven. 
Men kan evengoed \erbaasd staan o\er de in

terne kontradlkties in een staatkundige krant 
waarvan de gekende politieke kommentator 
met een vermanende vinger naar de parle
mentairen opgestoken zei dat er een nieuwe 
generatie Vlaamse studenten was opgestaan 
die het allemaal niet meer zou nemen en 
waarvan de andere redaktleleden een terug
blik op de Leuvense gebeurtenissen publi
ceerden waarin het aandeel en de houding 
van de studenten in een zinixelje werd geka-
talogeerd « als de onberedeneerde reaktie 
van het grote publiek ». 

Een sindikaal blad betokkelde de gevoelige 
snaar, wees vaderlijk op de beschermende 
hand die het blad steeds bo\en het hoofd 
van de bedreigde studenten had gehouden en 
voelde het daarom ook als een plicht aan de 
studenten te verzoeken de kaarten van het 
Leuvense « spel » minder hard op tafel neer 
te slaan. » 

V O O R A L L E N 

Maar veel erger nog dan die C.V.P.-bla
den « minimaliseert » het B.S.P.-weckblad 
Voor Allen de hele zaak. Van konservatief 
gezwam gesproken : hier hebt ge het in dit 
blad voor » opinievorming bij de Vlaamse 
arbeiders ». 

« Maar dat slechte apostelen de evenemen
ten uitbuiten om er een soort nieuwe kruis
tocht van te maken en, soms naïeve of ori-
verantwoordelijke elementen tot revolutionai
re daden aanzetten, zijn feiten die wij niet 
aanvaarden. 

Ze maken natuurlijk gebruik van de jeugd 
die, uiteraard, beter te over+ialen is voor ru
moerige aktie dan voor bedachtzaamheid. 

Hoe ver extremistische tendenzen kunnen 
gaan, werd tijdens de laatste weken in an
dere landen door frappante voorbeelden ge
ïllustreerd. Het beruchte en gevreesde ha
kenkruis treedt meer en meer op de voor
grond bij ultra-rechtse betogingen in de Ver
enigde Staten. Daartegenover maken de ul
tra-linkse rode garden van kommunlstisch 
Cliina korte metten met het verleden van 
hun land en willen, op gewelddadige wijze, 
bun eigen opvattingen aan de ganse bevolking 
opdringen. 

Degenen, die zich heden ten dage, in Bel
gië, nog steeds in de tijd van de Gulden-
sporenslag of de Spaanse Inquisitie wanen, 
zouden moeten bedenken dat wij In de 20ste 
eeuw leven. Problemen wachten weliswaar 
op oplossingen. Zal er ooit een tijd komen 
dat er geen problenien nog zullen gesteld 
worden? Wij betwijfelen het. 

L I N K S 

o Hoe wonderlijk dat op hel eerste zicht 
mag schijnen » maakt de Links-schrijver de 
weg open voor onze verwondering, maa r 
toch is het volgens hem zo dat de Volksunie 
(steeds zij) de bondgenoot is van bisschoppen 
en franskiljons. Vermoedelijk om financiële 
redenen nu de schat van Hitler zo langza
merhand opgebruikt geraakt. 

« Wij twijfelen geen ogenblik aan de in
tegriteit noch aan de goede bedoelingen der 
studentenorganisaties. Niettemin moet wor
den gevreesd dat van verschillende zijden po
gingen in het werk zullen worden gesteld 
om de studentenaktie te laten degeneren tot 
een steriele heimat-foHclore. Bepaalde groe
pen hebben daar — hoe wonderlijk dat op 
het eerste zicht mag schijnen — alle zeer 
veel belang bij. Het zijn : de flokloristische 
nationalisten in de Volksunie, de franskil
jonse liberalen van het grootkapitaal, en de 
kerkelijke en politieke dienaars van het kle
rikaal apparaat. 

De Volksunie beschikt In de taalproblemen 
over de voornaamste verklaring voor haar 
huidig sukses en bijgevolg waarschijnlijk 
«\eneens over het enig belangrijk element 
voor haar verder bestaan. Het grootkapitaal 
manipuleert het fundamenteel ongevaarlijk 
taalfolklorisme sedert tientallen jaren met 
zoveel talent dat het er hierdoor tot nog toe 
steeds in geslaagd is zijn werkelijke politieke 
belangen buiten de diskussie te houden. Het 
klerikaal apparaat tenslotte is absoluut niet 

VAN DE V.U.-LEIDING 
V.U. m B.R.T. 

De voorzitter van de Volksunie, mr. Frans Van der Eist, 
heeft schriftelijk geprotesteerd bij de directie van de Belgische 
Radio en Televisie tegen de schikkingen getroffen in verband 
met « de vrije politieke Tribune ». 

Niettegenstaande haar aanzienlijk elektoraal sukses werden 
aan de ^'olksunie sedert de jongste verkiezingen inderdaad slechts 
drie uitzendingen per jaar in de « vrije politieke tribune » toe
gekend. Daar waar de P.V.V. in de Vlaamse provincies gemid
deld een stenimenpercentage behaalde dat dit van de V.U. even
aarde of slechts in geringe male overtrof, werden aan deze par
tij negen uitzendingen toegekend. Deze wanverhouding is op 
geen enkele w ij/.e te verdedigen. 

Anderzijds stipt het partijbestuur van de Volksunie aan dat 
reeds geruime tijd geleden door een Vlaams-nationale omroep
vereniging een aanvraag werd ingediend om zoals de andere 
politiek-gëinsplreerde tele\ ibiestlchtingen, over T.V.-zendtljd te 
mogen beschikken. Deze aanvraag leidde tot dusver nog tot geen 
enkel positief resultaat. 

Deze beide feiten wij/.en er op dat zowel in radio als in 
televisie op eenzijdige wijze de zogeheten <t traditionele » par
tijen bevoordeligd worden en dat de beheerraad van de B.R.T. 
er naar streeft, zoveel mogelijk een rechtstreeks kontakt van de 
V.U. met de bevolking via radio en T.V. te beletten. 

Deze ondemokratlsche praktijken stellen het probleem van 
de wijze van samenstelling van de raad van beheer, waarm het 
overwicht van partlipolitieke Invloeden blijkbaar leidt tot machts
misbruik. 

WITBOEK OVER ZWARTBERG 
De derde oplage van deze brochure is verschenen en wordt 

In de e.k. weken gekolporteerd in alle aiTondissementen. 
Wie belang stelt in deze aktuele en fraaie brochure, kan ze 

bestellen aan 10 fr. op het algemeen partijsekretariaat te Brussel 

Aff^HE LEtiVEM 
Een fraaie en Inslaande affiche over het probleem Leuven, 

uiterst geschikt o.m. als raamaffiche, is aan 2 fr. stuk te ver
krijgen op het partijsekretariaat te Brussel. 

Bestellingen minstens per 10 stuks. 

VRIJ TE HOUDEN DATA 
Zondag 13 november : kaderdag provincies Oost- en West-

Vlaanderen. 
Zondag 20 november : kaderdag provincies Brabant , Ant

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

te spreken over de demokratlserende hen-or-
mlngen die door de studenten worden ge
ëist; liever verkiest het dan een beetje folk
loristische taaiheibel, wat eventueel zelfs kan 
worden gebruikt als hefboom tot het beko
men van nog maar een paar — Vlaamse — 
regionale kandidatuurtjes. 

Het grootkapitaal en de staatskerk zullen 
er dus flink werk van maken teneinde de 
Leuvense revolte de eindeloze laan in te stu
ren, hierbij nog maar eens dankbaar gesteund 
door de aggresslvitelt van de Volksunie. » 

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

Heeft nog nadeugd van het m zo verscheen, 
zo verdween »-spelletje met Dr. Paardekoo-
per te Mechelen. Het is minder te spreken 
over de censuur die blijkbaar weer eens werd 
uitgeoefend op de B.R.T. bij deze gelegen
heid. 

« Onze minister van Binnenlandse zaken 
zal er nu toch iets anders moeten gaan op 
vinden om die gevreesde Dr. Paardekooper 
lam te leggen. Spreekverbod alleen blijkt 
immers een onvoldoende maatregel om door 
die gevaarlijke kerel niet meer verveeld te 
worden. Misschien kan Omer Batman, opper
hoofd aller oude Belgen, aan Nederland nu 
meteen zijn uillevering vrajen. 

Maar hoe dan ook, het zou mij niet ver
wonderen zo die minister via zijn lange a rm 
had getracht die zaak van Mechelen in de 
doofpot te stoppen. Het is immers niet goed 
dat de burgers van dit land vernemen op 
welke heerlijke wijze de B.O.B, te grazen 
werd genomen. Van de zovele meter film 
die de T.V.-cameramensen hadden opgeno
men, werd op het scherm niets vertoond en 
de meeste kranten hebben over het optre
den van Paardekooper nieti gebracht. De 
Standaard wel, een goed verslag zelfs. Maar 

ons Frutje was deze keer eerder aan de 
makke kant. Maar dat bracht dan weer een 
mop op zijn manier. Dat schreef ond • 
foto die o.m. van Wim Jorissen op IK i-^.-
dium werd genomen : Mik Babyion 

En zo sterk gelijken die twee jongens uu 
toch ook niet op elkaar, eh ! » 

LA WALLONIË 
In Pallieterke trok de redder van het T « -

«Ierland, Omer Batman van Diest, de Leuven-
marsjeerders tegemoet. Hij beperkt l ich, ob-
jektief als hij is, niet tot het bestrijden vaa 
de menapische ekstremisten. 

Hij trok ook Luikwaarts in zijn strijd to
gen de tederalisten. 

« Twee dagen had men nodig opdat de 
gevolgen van de plechtige redevoering van 
de h. Destenay, burgemeester van Luik, wer
den ontzenuwd door de conferentie van de 
h. Vanaudenhove, voorzitter van de P.V.V. 

Ongetwijfeld omdat hij voor een Luiks pu
bliek sprak en omdat hij van de vroegere 
liberale partij de gewoonte van het dema
gogisch opportunisme heeft overgehouden, 
legde hij enkele bekentenissen af. 

Hij gaf toe dat het federalisme veld won, 
niet alleen in Vlaanderen en In Wallonië 
doch ook in Brussel. 

Tevens aanvaardde hij het idee dat de 
wet zou worden herzien waarbij de Voer
streek van Luik werd losgemaakt. 

Doch voor het overige hield de h. Vanau
denhove zich aan een kUissleke kritiek, te 
weten een onverantwoorde kritiek betreffend 
het federalisme. Weigerend de voordelen van 
het federaKsme in te zien voor België dat 
nochtans meer benadeeld wordt door een 
unitair regime, schiep hij er behagen in om 
de bezwaren op te blazen. » 

Walter Luyten, 

Speelgoed! SPEELGOED! S P E E L G O E D ! 
I<:EN ÜXU1TPUTTEL1.1KE VOORRAADSCHUUR S P E E L G O E D ALLER
HANDE : VAN MINIATUURTREIN T O T TRAPAUTO EN T U I N T O E -
.STEL, VAN P L U C H E BEER TOT MANNEQUINPOP EN P O P P E W A G E N , 
V.\N MODELBOUW TOT BAK- EN SCHAAKSPEL ! 

Om haar Vlaams kliënteel een nog ruimere keus te bieden opende 
de gekende speelgoedzaak 

BABYWERELD 
FIRMA C O R T V R I E N D T 
Hu DIEPESTRAAT 29 Ivoorheen 44) 
A N T W E R P E N (tel.:32.44.30) 
In een ruim pand een gloednieuw speelgoedmagazijn. 

WIJ VERZENDEN DOOR GANS VLAANDEREN ! 

VERBODEN 
WERE Dl SPORENHERDENKING 

gaat door op 
VRIJDAG 14 OKTOBER 1966, TE 20 u. 30. 
Threrbrauhof. Groenplaats - Antwerpen. 

ONGEWIJZIGD PROGRAMMA. 

Voorbehouden plaatsen en inlichtingen : Te l . : 03/32.21.53. 
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WIJ 

bewegingswijzer 

ANTWERPEN 

Antwerpen-Stad 
De Volksunie - Harmonie houdt 

haa r eerste verjaringsbal op zater
dag 15 oktober 1966 te 20 uur in de 
zaal « Thierbrauhof », Groenplaats 
33 te Antwerpen. 

O p dit bal dat door twee orkes
ten zal opgeluisterd worden, zijn 
muziek, zang, dans, Vlaamse leute 
alsook € reuze «-prijzen voor een 
totale waarde van honderdduizend 
fcank voorzien. 

Toegangskaarten van 30 frank 
eijn te bekomen bij de ingang, bij 
de bestuursleden en ïn de meeste 
Vlaamse lokalen. 
K O L P O R T A G E S 

O p zondag 16 oktober kolportage 
m e t € W U * vergezeld van radio-
wagen in sektie zuid. Vertrek lo
kaal c Begijnhof >, hoek Kronen
burgstraat • Begijnenstraat om 10 
u. Let op, ook alle gemeenteraads
leden van Antwerpen-stad doeo 
hieraan mee. 

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

LEDEN- EN SIMPATISANTEN-
VERGADERING 

O p vrijdag 28 October in lokaal 
Peter Benoit spreekt Toon van 
Overstraeten. 

Berchem 
MASSA-KOLPORTAGE 

O p zondag 16 oktober 1966, mas-
•a-kolportage te Berchem met het 
weekblad « Wij » met medewer
king van de V.M.O. Opbrengst ten 
.voordele van de gestraften. 

Samenkomst te 9 uur 15 op het 
Frans Van Hombeeckplein. 
- Leden en sympatisanten worden 

verzocht talrijk aan deze kolpor
tage deel te nemen. 

Borgerhout 
Willem is naar Kanada geweest 

en heeft grote suksessen geoogst. 
Honderden uitgeweken Vlamingen 
zongen onder zijn leiding de liede
ren uit het verre Vlaanderen. 

Tijdens onze maandelijkse ver
gadering (vrijdag 14 oktober 20 
uur 30, lokaal » Nieuwe Carnot », 
Carnotstraat) komt Willem de 
Meyer ons een verslag van zijn 
reis brengen. 

Wij zijn er van overtuigd, dat 
het zaaltje weer bomvol zal zitten. 

Borsbeek 
Op 5 november ons 2de jaarlijks 

bal, in zaal « Riviera », Jozef Reu-
senslei 17. Om 8 uur 30 speelt voor 
IJ ten dans het orkest « Sleep Wal 
kers 7). 

Deuren om 8 uur. Toegangsprijs 
23 tr. 

Kaarten te bekomen bij J. Peust-
jens, L. Hendrickxlei 22. Tel. 
36.24.70. 

Edegem 
Onze afdeling vierde op vrijdag 

23 september j.l. haar 1ste lustrum-
feest. 

Aiiel Cools kwam en bracht ons 
schalks zijn levensliedjes en de kar
dinaal. 

l>e Antwerpse parlementariërs 
en provincieraadsleden kwamen 
en zo mochten wij de volgende he
ren begroeten : Hector Goemans, 
Reimond Mattheyssens, Robert 
Roosens, Hugo Schiltz, Hubert 
Kunnen, Ward Rolus en Jef Steurs, 

.De arrondissementele voorzitter 
bracht ons vanuit Brussel de on
derscheiding mede, die hij ons, als 
nieeM aktieve afdeling overhandig
de. 

Hombeek 
De >oorziene stichting van de 

afdeling Hom beek gepland op 8 
oktober wordt uitgesteld tot de 
naaste toekomst, gezien diezelfde 
dag de mars Oostende - Leuven te 

Mechelen aankomt. 

V.V.K., V.A.B., V.V.B, en V.T.B. 
alle danslustigen uit op het 2de 
groot dansfeest in de zaal « Star-
renhof », Kapelsestraat 61. Het or
kest speelt ten dans van 20 uur af. 
Toegiing 20 fr. We hopen dat alle 
danslustigen en simpatisanten van 
de omliggende gemeenten van de 
partij zullen zijn. 
KOLPORTAGE 

Zondag 9 oktober kolportage met 
ons blad « Wij » te Kapellen. Bij
eenkomst te 10 uur bij mr Lenaerl, 
Bevrijdingslei 29. Wij verwachten 
iedereen op pos t 

Mechelen 
ABONNEMENTENSLAG 

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. O m 20 
uur gaat in het kader hiervan een 
openluchtmeeting door op de Vee
mark t 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 », Dendernioud-
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 a Daarbij die molen », Ite-
gemse steenweg te Wiekevorst. 

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

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 prljsuitdeling 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
zingstijd. 

Merk:em 
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. 

VROUWENAFDELING 
Met het oog op het inrichten en 

organiseren van het Kerstfeest 
1966 voor de kinderen van de 
Volksunie, zal onze vrouwenafde
ling vergaderen op woensdag 19 
oktober te 20 uur 30, Vlaams Huis 
a Tijl », Bredabaan 298. 

Een uitnodiging voor deze ver
gadering wordt toegezonden. 

DEELNEMING 
Aan onze goede vriend en trou

we strijdmakker Bert Wijters bie
den wij onze oprechte kristelijke 
deelneming aan bij het zware en 
pijnlijke verlies dat zijn familie 
komt te treffen door het jjlotselins 
overlijden van zijn schoonvader, de 
heer Gildeinijn. Het zal de familie 
zeker een kleine troost zijn dat zo
veel oude kameraden waren geko
men om aan de betreurde viiend 
een laatste groet te brengen. 

Mortsel 
Vandaag zaterdag, 8 oktober, 

trekken de studenten op hun voet
tocht naar Leuven door Mortsel. De 
Vlaamse Volksbeweging afdeling 
Mortsel roept alle Vlaamsgezinde 
Mortselaars op om te verzamelen 
te 12 uur 's middags aan de Ant
werpse straat rechtover de St. 
Theresiakerk om daar de studen
ten, die uit de richting Berchem 
komen, feestelijk te onthalen. 

Daarna trekken allen achter de 
studenten aan langs de Antwerpse 
straat, het gwneenteplein, de Sta
tielei, de St. Benedictusstraat en 
de Wouwstraat tot aan de grens 
van Hove, waar de studcaten op

gewacht worden door het onlhaal-
komitee van Hove. 

De Vlaamse Volksbeweging no
digt ook alle vlaamsgezinden, voor
al degenen die langs de doortocht 
wonen uit, om die dag deze aktie 
voor « Leuven Vlaams » kracht bij 
te zetten door hun leeuwenvlaggen 
uit te hangen. 

Nijlen 
Wij verwachten alle kaderleden 

en simpatisanten op het propagan
distenbal als einde van onze V.U.-
veertiendaagse. Zaal Bonte Os, 
Kerkplein, Nijlen. Zaterdag 22 ok
tober. Begin 20 uur. De afdelingen 
en persoonlijke wervers die het 
best hun man stonden in onze 
abonnenten- en ledenslag krijgen 
hier hun verdiende beloning. 

Wiekevorst 
De uiterste oosthoek van ons ar

rondissement krijgt nu ook zijn 
eigen afdeling, de tweeling Itegem-
Wiekevorst. De stichting grijpt 
plaats op vrijdag 14 oktober. Lo
kaal « Daar bij die Molen », Ite-
gemse steenweg. 

Na een inleidende begroeting 
door Rene Ivens spreken Senator 
Jorissen, Ludo Sels, Walter Luy
ten. Slotoproep door .Tos Claes. 
Simpatisanten ook uit de omge
ving komen hun simpatie betuigen. 
AVONDFEEST 

Door Davidsfonds Wiekevorst en 
het plaatselijk zangkoor wordt een 
ontspanningsavond ingericht die 
verzorgd wordt door de grote 
Vlaamse toondichter Arm and 
Preud 'homme en het duo Van At-
tenhoven. 

Wie houdt van een gezellige at
mosfeer en gezonde ontspanning, 
komt tegen 19 uur 30 in de paro
chiezaal van Wiekevorst op donder
dag 13 oktober. 

Zwijndrecht 
O p zondag 25 september was on

ze kolportageploeg aan slag in de 
gemeente Kallo. 

120 nummers werden verkocht. 
Volgende kolportage op 9 en 16 

oktober, in eigen gemeente. 
Propagandisten, allen op post ! 
Bijeenkomst om 9 uur Vlaams 

Huis « Were-Di », afdelingen die 
beroep wensen te doen op onze 
propagandaploeg, gelieven zich in 
verbinding te stellen met Piet Se-
verins, Polderstr. 13, Zwijndrecht, 
tel. 52.75.35. 

Onze taak is : 
De Vlaams-nationale gedachte 

overal verspreiden. 

BRABANT 

Brussel 
KOLPORTAGES 

Op 16 oktober bezoeken we Lie
dekerke. Met een rekordopkomst 
aan deelnemers geraken we dit
maal aan een rekordcijfer voor de 
verkoop. Dus allen op post. 

Bijeenkomst om 8 uur 45 achter 
de K.V.S. of om 9 uur .30 aan de 
kerk te Liedekerke. 
ARRONDISSEMENTSRAAD 

De Raad vergadert op zaterdag 
13 oktober a.s. te 15 uur te Brus
sel, in de Karthuizersstraat nr 3, 
café ff Bass Taverne » (eerstdaags 
omgevormd in bierhuls « Mar-
nix »). 

De agenda vermeldt o.m. : 
Toespraak van senator W. Jo

rissen over de abonnenientenslag; 
\erklezing van een aanvullend lid 
van het arrondissementsbestuur; 
financieel verslag. 
AANVULLENDE 
VERKIEZINGEN 

Om de vakante plaats van be
stuurslid van het arrondissement 
Bru.ssel aan te vullen wordt er tij-
tlens de e.k. arrondissementsraad 
een aanvullerale verkiezing gehou
den. Kandidaten dienen hun naam 
op te geven bij de arrondissements-
sekretaris voor de aanvang van de 
vergadering. 

KANTONNALE 
GEVOLMACHTIGDEN 

U gelieve op de e.k. raadsver
gadering \ an 15 oktober a.s. voor 
uw kanton de afrekening voor te 
leggen van de eerste en tweede 
lichting van de spaarpottenakiie. 
AGENDA 

12.10.1966 : kanton Eisene te 
Hoeilaart. 

13.10.i;>66 : kanton Ukkel-blnnen 
stad. Vorst en St. (iillls. 

20.10.1966 : kanton Anderlecht. 
27.10.196ti : kanton Halle. 
9.11.19«; : kanton Asse. 
17.11.1966 : küDtou Ukkel-buiten 

stad. 

24.11.1966 : kanton St. Kwintens-
Lennik. 

8.12.1966 : kanton St. Joost-ten-
Node. 

10.12.1966 : kanton St. Jans-Mo-
lenbeek. 

15.12.1966 : kanton Vilvoorde. 
De organisatie van deze verga

deringen berust bij de kantonnale 
gevolmachtigden. Zij staan in voor : 
het bespreken van de vergader
zaal, het verzenden van de uitno
digingen, het tijdig verwittigen via 
ons weekblad « Wij ». 
VOETTOCHT 

Ons arrondissement moet ten 
minste 1.000 man bijeenbrengen 
te Muizen, Kampenhout en Beu

ken en dit volgens het plan ver
schenen in vorig nummer van 
ff Wij ». Op de e.k. arr. raad zul
len de kant. gevolmachtigden ver
slag uitbrengen over het aantal 
aanwezigen van hun gebied. 

Hoeilaart 
GESPREKSAVOND 

De eerste gespreksavond voor 
kanton Eisene gaat door op 12 okt. 
1966, te Hoeilaart, Gemeenteplein, 
in café « Sport-Echo » om 20 uur. 

Wij verwachten een flinke op
komst uit afdeling Hoeilaart; ook 
de afdeling Overijse moet zorgen 
voor een ruime opkoinst. 

Leden zonder middelen van ver
voer kunnen zich in verbinding 
stellen met hun bestuur, bijzonder 
voor het terugkeren naar huis. 

Leden en niet-leden uit Ouder-
gem en Bosvoorde zijn ook wel
kom, met het doel een afdeling te 
stichten voor het einde van dit 
jaar. 

Leuven 
KOLPORTAGE 

Zondag a.s. 9 oktober te 9 uur 
45 verzamelen in « Cristal », Pa
rijsstraat 12. Iedereen op pos t ! 

Liedekerke 
Alle leden en simpatizanten uit 

Liedekerke verwelkomen op 16 ok
tober de werfploeg uit Brussel om 
de verkoop van ons blad « Wij » 
tot een groot sukses te laten uit
groeien. 

Liedekerke moet zijn faam eer 
aandoen. Bijeenkomst om 9 uur 30 
aan de kerk. 

Pajottenland 
Op zaterdag 8 oktober nodigt de 

Volksunie-Halle alle dans- en 
drinklustlgen uit op haar 1ste 
groot Pajottenlands dansfeest In 
de zaal « Limburg » te Pepin-
gen-blj-Halle. « The Musical 
Friends » spelen ten dans van 21 
uur af. Toegang : 50 fr. Een dans
feest waar muziek in zit! 

Ternat 
Op 5, 6 en 7 november 1966 : 

jaarlijkse frietkermis in lokaal Jan 
Meert, Keizerstraat 15 (Markt), Ter
nat. 

'* Vilvoorde 
HERFSTBAL 

Op zaterdag 15 oktober a.s. houdt 
de afdeling Vilvoorde haar herfst-
bal in de zaal « De Witte Leeuw », 
Grote Markt te Vilvoorde. Het Wal-
tra-orkest zorgt voor de nodige 
sfeer. Deuren om 20 uur 30. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Er wordt aan herinnerd dat 
volksvertegenwoordiger dr Vic An-
ciaux zich ter beschikking van de 
bevolking houdt, ledere eerste 
woensdag van de maand, in het 
café « De Witte Leeuw J>, tussen 
20 en 21 uur. 

Zaventem - Nossegem 
Zaterdag 15 oktobei te 20 uur 30 

• Vlaanjs Hertstbal n met het be
kende orkest « De Uilenspiegels ». 
Zaal « St Michlels •, bij Berre 
Morren, Stationsstraat 103 te Za 
ventem. (irote tombola met vele, 
waardevolle prijzen. 

ZOEKERTJES 
N'laams meisje, 21 jaar, bedien

de, zoekt kleine bijverdienste in 
zingen van huwelijksmissen. Volgt 
Zangstudies aan Kon. VI. conser-
xatorium te Antwerjjen, sopraan. 

Rei>ertorlum naar keuze. Schr. 
bur. blad letters H.M. 

Café te Vilvoorde, zeer goede 
ligging In 't centrtuji van de stad, 
met grote feestzaal en verschillende 
vergaderzalen over te nemen. Grote 
parkeergelegenheid. Zeer gemakke

lijke betalingsvoorwaarden. Schri). 
ven naar dit blad nr D57. 

Jonge dame 21 j . uit hel Meehel-
se, 1.72 m., sekretaresse, meertalig, 
goede alg. ontwikkeling, uit burge
rij, onderwijs en VI. nat. milieu, 
breeddenkend op godsd. gebied, 
fijngevoelig, wenst bij gebrek aan 
passende relaties, kennismaking 
met vlaamsvoelende intellektuele 
heer tot 30 j . Schrijven bineel blad 
D.58. 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

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

Mosselen - Pa l ing 
Ui tbater : J a n Brugmans . 

Geniet van de l ekkere 
koffie « De Olifant » 

in het Vlaams Huis 
« P E T E R B E N O I T » 

F rank r i j k l e i 8 - An twerpen 

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

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

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

B O U W E N - W O N E N 

De special is t de r 
s t andaa rdde i i r en 

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

H O T E L . - R E S T A U R A N T 

BLANKENBERGE 
« R u b e n s h o f » 

Wests t r . 79. - ï . : (0.50)41571 
Lokaa l Volksunie 
Kamers -pens ion . 

« V l a a m s H u i s » K n o k k e 
K a m e r s - vol pens ion -

gezellige sfeer. 
Verminder ing voor g roepen . 
E l i sabe th l . 105. TeL 632.70. 

B r e y d e l h o f - B R U G G E 
Jozef Suvees t raa t 2 

Gelagzaal - 120 p laa t sen . 
Tel . : 050/.350.67 

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

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

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

PLASTIEK 

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

Lg. Lobroeks t r aa t 44 
A N T W E R P E N . 

Telefoon : 03/.36.16.47. 
Kuipen en s t ape lbakken voor 
pekel , d iepvr ies , ve rpakking , 
s tocker ing . 
Po lye thy leen : zakken, vel
len en folie op ro l . 

RAADPLEEG ONS. 

Kapellen 
O p zaterdag 15 oktober a.s. no

digen de Vlaamse verenigingen 

m 
Hoofdredak teur . 
f. van Over s t r ae t en . 

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

Beheer : 
Maurice Lemonnie rL 82 
Brussel h • Te l . : 11.82.16. 
Alle k lachten voor niet 
on tvangen van blad op di t 
ad re s . 

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

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

( m i n i m n m ) . 
Los te n u m m e r s : 8 F . 
Alle s tor t ingen voor hel 
blad op pos t reken ing : 
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Veran tw. uitg. Mr. F . Van 
der Eist, Beizegemstraat 20 
Brussel 12. 
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BRABANT 

Essene • Hekelgem - Teralfene 
Op zondag 16 oktober 1966 gaat 

de eerste autocarreis van onze af
deling naar de Voerstreek. 

Prijs 100 fr. Gelegenheid tot in
stappen te Teralfene (kerk 7 uur 
45); Hekelgem (kerk 7 uur 50, Oud-
Zandtapijt 7 uur 55, Affligeni Vijf-
hoek 8 uur); Essene (Caudenberg 
8 uur 10, V.U.-Iokaal De Bolle Hen
ri Centrum 17 om 8 uur 15). 

Inschrijvingen tot woensdag 12 
oktober te : 

Essene : lokaal V.U. bij De Bol
le Henri, Centrum 17 en bij Ver
doodt Lode, Doment. 

Hekelgem : De Schrijver Ar
thur, Brusselbaan 89; Uyttersprot 
Paul, Fosselstraat 51; Van Goe-
them Jan, Bellestraat 87; Per nr 
310411. 

Telalfene : Arijs Guy, Daalstr. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
Morgen, zondag 9 oktober, geen 

kolportage om aan iedereen toe te 
laten, de laatste dag van de stu-
dentenmarsj (Mechelen - Leuven) 
mee te maken Vanuit « De Vriend
schap » Kerkstraat 9, Aalst, ver
trekt te 14 uur een groep. Wie 
geen vervoermiddel heeft, wordt 
meegenomen zover de beschikbare 
plaatsen strekken. 
ZIELEMIS 

Zoals telken jare wordt er in de 
kerk der Paters Capucijnen te Aalst 
op zondag 23 oktober te 11 uur 
een zielmis opgedragen \oor wijlen 
Staf De Clercq. 

Erembodegem-Centrum • 
Terjoden 

Op zaterdag 22 oktober te 19 uur 
30 in zaal « Animo » (Denderbrug) 
grote feestviering ter gelegenheid 
%an de vlagoverhandiglng aan on
ze afdelingen en van ons 5-jarig 
bestaan. Feestredenaar : voorzitter 
N'.U. Van der Eist Fr. 

Deze feestavond wordt de leden 
aangeboden met medewerking van 
t ioubadour K. Rcdant en animator 
J. Michiels. De leden van Aalst en 
van de omliggende gemeenten wor
den eveneens vriendelijk uitgeno
digd om met onze leden in een 
gezellige sfeer deze gebeurtenissen 
te vieren ! Allen op post! 

lisnie ». Gelegenheid zoals steeds 
tot vragen stellen. 

Herzele 
Op zaterdag 24 september jl. had 

voor de eerste maal in Herzele een 
Volksunie-bal plaats. 

De organisatoren mochten zich 
verheugen in een talrijke opkomst. 
Er waren meer dan 250 aanwezi
gen. Onder hen bemerkten we de 
heer Diependaele. oud-senator, als
ook de provincieraadsleden De 
Grave Urbain en Caudron .lan. 

Op dit bal werd het 150ste lid 
en de aanbrenger ervan gevierd. 
De voorzitter van de afdeling, de 
heer Daem B., overhandigde aan 
beiden een prachtige kunstfoto. 

Geraardsbergen 

Gent 
BAL IN DE OPERA OP 8 OKTO
BER 

De V.U.-afdelingen Gent, St. 
Amandsberg, Wondelgem en Gent-
brugge-Ledeberg, nodigen u vrien
delijk uit tot het bal van het 
a Vlaams kontaktcentrum Gent » 
op zaterdag 8 oktober a.s. om 21 
uur in de Kon. Opera te Gent. 

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

Toegangsprijs 50 fr. Stadskledij 
V.O.S.-ll NOVEMBER 

Te 10 uur in de kerk der Domi-
nikanen. Holstraat : mis voor de 
slachtoffers van de wereldoorlogen, 
kanselrede door E.P. De Laere. Te 
10 uur 45 optocht naar « Roeland », 
Korte Kruisstraat 3. Te 11 uur kor
te toespraak door O. Van Oote-
ghem. Te 19 uur huideavond in 
zaal « Roeland », met Jef Burm. 
Feestrede door drs. M. Coppieters. 

Hulde aan Joris De Keyser voor 
een halve eeuw Vlaams nationale 
en Vossen-werking. 

Inkom : 30 fr. 
VJV1.0. 

Tweede gespreksa\ ond op zater
dag 29 oct. te 20 uur 15 in het 
Vlaams huis Roeland. Joernalist 
Luc Pauwels over het « Nationa-

De Volksunie-afdeling Geraards
bergen geeft haa r eerste groot 
nachtbal op 29 oktober e.k. in de 
zaal Willy Temmerman, Gentse 
straat 61, Geraardsbergen. 

Aan\ang 21 uur. 
Alle leden en simpatisanten wor

den vriendelijk uitgenodigd. 

Melle 
Over Leuven en de studenten-

strijd wordt gesproken op donder
dag 13 oktober te 20 uur 15 in het 
Gildenhuis, Melle - Vogelhoek. 

Merelbeke 
Als proef vangen we aan op za

terdag 8-10-66 mét een namiddag-
kolportage te Melle en op zaterdag 
15 10-66 te Balegem. Vertrek om 
14 uur Rubenshof Gent en om 14 
uur 30 Kantientje Merelbeke-Sta-
tie. 

WERKVERGADERING 
De maandelijkse werkvergade

ring voor het verzendingsklaar ma
ken van de « Weergalm » vindt 
plaats op maandag 10 oct. in het 
lokaal « Berkenhof ». Aanwezig
heid van werklustigen gevraagd 
van 20 u u r af. 
BESTUURSVERGADERING 

Het afdelingsbestuur komt bij
een op dinsdag 11 oct. ten huize 
van de voorzitter A. Rodenbach-
laan 6. 

waar denkt u dat zij haar vakantie 
zal doorbrengen ? op de Costa del 
Silencio van Tenerife natuurlijk I 
Zij bezit geen miljoenen. Zij is niet de dochter van een maharadja. Maar zij heeft 
een knappe job. De hele wereld heeft zij gezien, en toch verkoos zij Tenerife. Na 
vele tussenlandingen strijkt zij steeds neer op haar eigen studio op Tenerife's 
Costa del Silencio. 
Zonnebronzen en baden in de verrukkelijke sfeer van felle stranden, zeilen en 
waterskieèn op het fascinerend blauwe water, lekker luieren in een mild-ruwe 
natuur, en exotisch genieten van het typische leven van Tenerife. Een echte elite
vakantie. 
Wees haar gebuur op de Costa del Silencio, het zonzeker paradijs van de Kana
rische eilanden. Doe meteen een veilige geldbelegging met gegarandeerd jaarlijks 
uitbetaald netto-rendement. TEN BEL bezorgt u niet alleen een eigendom, maar 
zorgt ook voor uw eigendom, want zij verhuurt het voort het hele jaar door, ter
wijl u er niet bent natuurlijk. Voor alle inlichtingen over studio's, bungalows, 
appartementen of villa's (vanaf 395 .000 F) ; rTHT^TVT j ^ ^ ^ f e T ^ T ' T 
TEN BEL Keizerstraat 16-18 - Antwerpen Tel. 33.38 66 X l _ j i 1 1 « ^ X X t j X J 
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v.o.s. 
In het kader van haar kulturelo 

werking belegde de V.O.S. afd. 
Merelbeke een avond op vrijdag 30 
sept. j.l. Uitgenodigde was onze 
Vlaamse schrijver Valeer De Pauw 
die als kenner van de onderdrukte 
kleinere volksgroepen de strijd der 
Bretoenen belichtte. Voor een zeer 
talrijk en leergierig publiek waar
onder zich ook voor de eerste maal 
de Merelbeekse schepene van kui
tuur bevond, onderhield Valeer De 
Pauw ons gedurende twee uur ov er 
de Bretoenen. 

Nieuwerkerken 
Op zaterdag 15 okt. in feestzaal 

Modem Palace 1ste nachtbal in
gericht door de « Vlaamse Kring » 
Orkest Eddy's Six Band. Begin te 
21 uur 30. 

St. Amandsberg 

WEST-YLAANDEREN 

Met een interessant publiek start
ten we op 4 september naar de 
Kultuurdag te Ekelsbeke. We na
men te Lendelede onze gids, de 
heer Verhaest mee. 

Te Kassei vertelde onze gids tal 
van wetenswaardigheden over de 
« heilige berg » van Vlaanderen en 
over het verleden van de stad Kas
sei. 

Te Ekelsbeke volgden we de H. 
Mis en beluisterden het merkwaar
dig sermoen van deken Verdonck 
in het Vlaams ! Tal van vooraan
staande Vlamingen waren ^ hier 
aanwezig, zoals ook na de middag 
in de zaal Vandersluys, waar pas
toor Decalf, professor Deswarte en 
monseigneur Dupont woord en lei
ding hadden. 

Het loonde de moeite, die dag 
van verbroedering bij te wonen. 

Wij wilden nog een stuk Frans-
Vlaanderen zien. J a m m e r genoeg, 
de weermaker haalde rare parten 
uit. Toch bezochten we het heer
lijk gelegen St. Mulders. Daarna 
trokken we langs Watten-Abdij 
naar de Aa-vallei en Sperleke, 
Bayenghem, Noord-Elsegem, Aar
den, Lijke en Akkewin. 

Het goot water, doch we hiel
den er de moed in. 

We zagen Klommeres, Haze-
broek, om met valavond een rust-
poos te smaken op Zvvarteberg. 

KOLPORTAGE 
Op zondag 2 oktober werd er in 

onze gemeente een kolportage ge
houden met het weekblad « Wij ». 
Dank zij de onvermoeibare kol-
porteurs van V.M.O. Gent, die tal
rijk waren opgekomen, enkele trou
we leden van de afdeling Gent en 
V.U.J.O. hebben we zonder radio-
wagen op anderhalf uur 180 num
mers verkocht. 

Volgende kolportage werd voor
zien voor St. Amandsberg en Lo-
christi op 30 oktober aanstaande. 

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 
familie 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 
B r e n t 

Wetteren 
LEUVEN-AVOND 

Op vrijdag 21 oktober — weinige 
dagen na de opening van het nieu
we akademische jaar te Leuven — 
organiseert de Vlaamse Vrienden
kring De Reuzen een grootse voor
lichtingsavond, gewijd aan het 
brandend probleem Leuven. 

Spreker : dr. P . Heidbuchel, as
sistent aan de Leuvense universi
teit, bestuurslid van Lovan en van 
de Vlaamse Volksbeweging. De 
vergadering heeft plaats in het 
Vlaams Huis, Markt 29, en begint 
te 20 uur. Gezien de aktualiteit 
van het onderwerp wordt op een 
zeer ruime belangstelling gerekend. 

Zele 
In de feestzaal s Hel Anker » op 

zaterdag 19 november 1966, te 20 
uur : tweede verbroederingsbal 
Volksunie. 

Kortrijk 
VLAAMSE FOTOKLUB 

Met medewerking van het afde
lingsbestuur wordt te Kortrijk een 
Vlaamse Fotoklub opgericht. In 
het partijlokaal « Astor » komt 
een donkere kamer en verschei
dene specialisten inzake fotogra
fie, smalfilm, ontwikkelen en ver-
gioten hebben reeds hun mede
werking toegezegd om de leden t e 
helpen. 

Wie geïnteresseerd is, gelieve 
dit mede te delen aan het partiy-
sekretariaat. Grote Markt M, 
Kortrijk of rechtstreeks aan d e 
lokaaluitbater. 

Menen 
KOLPORTAGE 

Op 16 oktober propagandatocht 
in het centrum. O p de laatste werf-
tocht werden 194 nrs ve rkoch t 
Mannen uit het omliggende steken 
'n handje toe om dit sukses op t e 
drijven. Bijeenkomst te 9 uur , 
plaats : zie volgende week. 

Moen 
Door een ongeval ontviel de af

deling Moen-Heestert, haa r secre
taris, de heer Gaby Dewijn. 

Door iedereen geliefd, ging hij 
zijn stille weg door het leven, zon
der enige vijand. Wat wij verlie
zen aan deze medewerker, ons ont
vallen in de bloei van zijn jaren, 
werd aangevoeld in de verslagen
heid van de menigte vrienden, die 
hem vergezelden tot op het groene 
kerkhof van het stille Moen. 

Poperinge 
Het V.NJ. verovert thans West-

V laanderen ! Oin iedereen uit de 
Westhoek de kans te geven het 
V.NJ. beter te leren kennen, wordt 
op 16 oktober 1966 te 15 uur in het 
Vlaams Huis « Belfort », Markt
plein te Poperinge, een voorlich
tingsvergadering ingericht. Dia's en 
film over de werking, aktiviteiten, 
kampen van het V.NJ., alsook van 
de Operatie 5 zullen vertoond 
worden. 

Het gekende Trio Sohier van d e 
schaar I rma Laplasse van Pope
ringe zal tijdens deze namiddag 
optreden. Inkom vrij. 

Roeselare - Tieit 
AVONDFEEST 

Als eerstkomend avondfeest in 
ons arrondissement hebben wij op 
zaterdag 15 oktober om 20 uur 30 
in de zalen a De Beurs s te Roese
lare ons provinciaal verbroede-
ringsfeest. Het gekende orkest «The 
Lucky Stars» speelt ten dans, ter
wijl tussendoor Miei Cools op
treedt. 

De toegangsprijs bedraagt 60 fr. 
Kaarten zijn nu reeds te bekomen 
bij alle afdelingen van ons arr. , 
alsook bij de arr. sekretarissen van 
de arr. Brugge, leper-Poperingen 
en Oostende - Veurne - Diksmui-
de. 

Tijdens de voorverkoop kunt n 
kaarten verkrijgen tegen 50 fr. 

Plaatsbespreking bij Gerard De-
meester, Meulebekestraat 4, Roese
lare - tel. 051-248.77, elke dag tus
sen 18 en 20 uur, tot uiterlijk don
derdag 13 oktober. 
KOLPORTAGES 

Twee kolporteerders uit Roese
lare bewerkten een gehucht van 
Moorslede, terwijl twee m a n uit 
Ledegem een hoek van Dadizele 
bezochten. Totale verkoop : 55 
nummers. 

De Tielse kolportageploeg be
stond ditmaal uit zes man (Tielt 
3, Pittem t, Wingene 1, Zvvevezele 
1). Zoals de voorbije weken werd 
ook deze keer in Tielt gekolpor-
teeid. De verkoop bedroeg 60 num
mers. 

Voor 9 oktober wordt er slechts 
één kolportage voorzien, nainelijk 
te Moorslede. De medewerkers uit 
Oostnieuvvkerke en Roeselare ver
zamelen in « 't Engels Hof » om 
8 uur 30, terwijl onze vrienden van 
Ledegein verzamelen in herberg 
ff Freya » te Moorslede. 
DODENHERDENKING 

Op zondag 16 oktober 1966 heeft 
te Roeselare de 15de dodenherden
king plaats. Te 10 uur Eucharistie
viering in de Paterskerk met kan
selrede door Z.E.P. A.R. Van De 
Walle o.p. Na de mis vergadering 
in de Zaal Cloet, waar het woord 
/al gevoerd worden door de h. Os
wald Vanoothegliem, provinci©-

I raadslid Oost-Vlaanderen. 
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WAAR MEN GAAT UNGS VLAAMSE WEGEN. KOMT MEN HEI « ALGEME^ BOUWBEDRIJF K U N N E N » TEGEN ! 

Wanneer op UW grond ? 
— Villa s . modern of klassiek. 
.— Bungalows : groot en konfor-

tabel. 
— Huizen : naar ieders beurs en 

smaak 
— Appai tementen : steeds buiten 

konkuirentie. 

Speciaal voor Gent : 
— Standing\olle residenties : 

P^THKIA PAT KICK Ie Deslel 
be rgen , EH\SMUS te Wondel 
gem Van de 39 reeds 29 \ ei kocht 
Prijzen \anaf 617 600 F (akte m 
handen) 

— Mooie villapercelen te DRON
GEN/M'VRIAKERKE in residen
tieel park. 

— Grote keus van bou%\gronden 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 een\ou-
dige aan\raag. 

OM ALLE TROEVEN 

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 - Tel 00/25 10 23 
G E N K 

MOLENSTRAAT 39 _ Tel 011'5'1'!42 

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

S. De Lie <r 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 
Ook de 
zoekert jes k u n n e n n a a r d i t ad re s gezonden worden 

LEKEN GEVRAAGD VOOR MISSIEPOST IN KONGO 

/ijn er in Vinanderen nog 5 IDEALISTEN of KFIIIARDE 
iEALISTEN (dat is het zelfde) te vinden die voor een paar 
aarkes willen komen wei ken ? 

' REGENTEN, 1 REGENTES, 1 VERPLEEGSTER en 1 SOCIALE 
\SSISrENTE. 

Inlicht : Missieklub, paters van de hh harten, TREMELO (Br.). 

GEDURENDE 14 DAGEN : KOOPJES-
KERMIS AAN FANTASTISCHE LAGE 
PRIJZEN OP RADlü'^J. TELEVISIE'S, 
BANDÜPNEMLRS. ENZ.. ENZ. 

bij UW specialist 

Elektro Akoustiek 

«DE G E L U I D S B R O N » 
Lange Leemstraat 32 ANTWERPEN 

Telefoon 

BIJVOORBEELD • 

33.04 95. 

OP MAGNEETBANDEN 35 TOT 40 %. 

I^^^*^!» 

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 

m DER PAAL - VOORBRAECK EN C' 
Jan Van RIjswijcklaan 62 - ANTWERPEN. 
r E L E F O O N : 03/3754.38. 

uitgeslapen 
w ^ n ^ . . . 

A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

EIECTRA BREE 
üonepiifstraat 28. 
— B R E F — 
Telefoon : 651.88 

FX 233L 

I I R E L L T 
Dunlopillo 
STRH "^^ 

. . . ik koop bij 

MêJWmS 9iPDENB€0RIJf 
T U R N H O U T S E I A A N 1 0 2 / l p R G E R H O UT . TEL. 35.17^3 

•IJHUIZrN: OitpiUrmtl 14^*,. Aniw. Tel. 31.0VK . ' 
tetiinenilr».! y^.*t. ^nlw. T«l 3J.4r.ï« . Gaïi;t«i'l>*> *0 - ••urne, t«l. 3*.2f.12 

W I M M A E S 

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

provinciën Antwerpen Brabant en Oost Vlaan
deren voor a4lr verzekerniKSvormen : Brand -
Le.»en Persoonlijlce Familiale Auto W et -
Bure 4an«!T>rakcli|kheid 

«— Kontt op tiet eer*ft < ei zoek voor : 
Overname ran bestaande verzekeringspolissen 
Nieuwe zaken bij huwelijk oprichten zaak, enz 

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

- L E N I N G E N 

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

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

file:///anaf
file:///SSISrENTE
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MINISTER GETUIGT 
IN ZAAK BEN BARKA 
Echter niet Freywillig ! 

NIEUWE 
NEW-YORKSE OPERA / 
REEDS GAMMEL 
Metropolitanende glorie. 

DICHTERS 
IN HET PALEIS 
Poëzieltogend in Selfkikker-
dril. 

HEFTIGE KAMPANJE 
TEGEN WILSON 
Omwille van zijn Labour-
geoismentaliteit. 

FRANSE PERS 
LOOFT NOG STEEDS 
TOESPRAAK 
VAN PHNOM PENH 
Phnom Pennelikkers. 

• • • • • 

ZOON VAN EX-PREMIER 
IN OPSPRAAK 
Fils-a-Papandreoe. 

TSJOMBE STOOKT 
IN KISANGANI 
Opstand der Katangaleiboe-
ven. 

STREKKING HENRARD 
TEGEN MINISTER Z.I.V. 
De Paepevreters. 

FRANS GELD 
VOOR F.D.F. ? 
« Front des franco-fonds ». 

BRITSE 
ATOOM-ON DERZEEER 
LEK 
Deiikboot. 

NA DRIE JAAR 
BLIJFT DE REGERING... 
...nog steeds uitvoeringsbe-
sluiteloos. 

U.N.O MAG IN ANGOLA 
RONDNEUZEN 
Om te zien of er niets An-
golaakbaars gebeurt. 

V.D.B. OP 17 OKTOBER 
NAAR GEEL 
Hm... 

STUDENTENMARSJ 
Leuvenswaardige prestatie. 

.« mijnheer De Vlaminck had de moed en de zelfopoffering, te Brussel een nederlandstalige identiteitskaart aan te vragen... ». • • • feld 

juan de anarchist 

| M > I ' 


