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vomum Verkrijgbaar bij alle 
dagbladverkopers. 

WIM JORISSEN 

NA DE 

In verband met de voettocht Oostende-Leuven werd e/ heel wat 
geschreven over de kommumsten. Sommige bladen zoals « Het 
Volk » gingen zo ver, de inrichters zelfs openlijk daarvoor uit 
te schelden. Wat een randverschijnsel was, werd opgeblazen. 
Tenslotte zijn de studenten op hun zesdaagse toch opgestapt 
achter een leeuwenvaandel en met achter de rode vlag met ha
mer en sikkel. En sommige neo-marxistische bladen zoals 
«Links» spuwden vuur en vlam over de invloed van het 
« Vlaams-nationahsme » op de voettocht. Wie trouwens ook maar 
een deel van de voettocht meegemaakt en de polsslag van de 
studenten aangevoeld heeft, weet waar ze staan en dat is in 
het brandpunt van de Vlaamse Beweging. 

Wel is het juist dat neo
marxistische cellen in de stu
dentenkringen werkzaam zijn, 
maar dit is al jaren zo. Ze be
werken een kleine groep tus 
sen de leidende elementen en 
proberen, nieuwe jonge leiders 
te kweken. Maar eens aan de 
top zijn deze laatsten steeds 
weer verplicht achter de 
Vlaamse leeuw en voor de 
Vlaamse eisen te marsjeren, 
omdat de studentenmassa het 
zo wil. De demokratische stu 
wing van het gros van de stu

denten is te groot dan dat men 
ze uit de Vlaamse Beweging 
kan wegtrekken en de kracht 
van de Vlaamse stroming te 
sterk om ze uit te schakelen 
en ze te vervangen door een 
mystisch neo-marxisme. 

Zeker staat de kommunis-
tische partij sinds de verkie
zingen van 1961 op federalis
tisch standpunt. Daarvoor was 
ze unitarist en daarvoor weer 
federalist. Het is voor deze 
partij zuiver een taktische 
kwestie, een koers die bepaald 

DE KLOOF 

Heeft de Vlaamse pers weinig of geen 
aandacht geschonken aan de studenten-
marsj vooraleer deze begon, des te 
meer plaatsruimte besteedt ze thans 
aan uitvoerige nabeschouwingen. 

De perskommentaren omzeilen door
gaans de kern van de zaak — de eis tot 
overheveling van de franstalige univer
siteit naar Wallonië — en handelen 
over sekundaire aspekten of randver
schijnselen. \ 

Een dezer randverschijnselen wordt, 
sinds de toespraak van professor Van 
Hee verleden zaterdag te Mechelen, bij 
name genoemd : het nihilisme. 

We hoeven terzake geen verstopper
tje te spelen. We hebben de marsj en 
haar nevenmanifestaties van dichtbij 
gevolgd; waar we getroffen werden 
door de ernst en het doorzettingsver
mogen van de marsjerende studenten-
kern en van duizenden simpatizanten 
daarrond, is ons tevens een zeer wran
ge indruk gebleven van dingen die in
derdaad veel van nihilisme weg hebben. 
Er was het geestloos, ouderwets en on
beschaafd anti-kierikalisme, een toene
mende verzuiling; er was een triestige 
verprovocering aan de rand van de 
marsj; er was bij voormannen en in-
tellektuelen het gemis aan moed of 
doorzicht om daar tegen in te gaan; er 
was een gedachtenloos napraten van 
de dingen die « in » heten te zijn. 

Wie bekommerd is om de toekomst 
van de Vlaamse volks gemeenschap, 
heeft niet het recht aan dergelijke din
gen voorbij te zien. Dat de pers er op 

gewezen heeft, kan haar nauwelijks 
verweten worden. Wél kan en moet 
haar verweten worden, dat zij geen oog 
gehad heeft voor de vele pozitieve din
gen in en om de studentenmarsj, dat 
zij stilzwijgend is voorbijgegaan aan de 
problematiek van een jonge generatie 
die in haar- beste elementen eerlijk 
zoekt naar een nieuw evenwicht. 

Wanneer het oude evenwicht totaal 
vernield werd, wanneer het beaat anti
klerikalisme en het nihilisme een kans 
kregen, dan moet toch ook nog eens in 
alle duidelijkheid en scherpte vastge
legd worden, bij wie de verantwoor de-
lijkheid daarvoor ligt. De gevolgen aan
klagen is doorgaans gemakkelijker dan 
de oorzaak opsporen. 

De oorzaak is overigens niet ver te 
zoeken. Zij is te vinden in de toon en 
in de vorm, waarin het Belgisch epis-
kopaat gemeend heeft zijn middel
eeuws diktaat op te moeten leggen aan 
de Vlamingen en vooral aan de Vlaam
se jeugd. 

Slechts wanneer de inhoud, de toon 
en de vorm van dit schandelijk mande
ment herroepen ztjn, slechts wanneer 
het vertrouwen hersteld is, kan de 
kloof gedicht woiden. Het woord is — 
nog altijd — aan de Belgische bisschop
pen ! De schade die onstaan is door 
hun optreden, treft met hén alleen 
maar gans de Vlaamse volksgemeen
schap. Hebben zij dan het recht, te 
zwijgen en de schade onhersteld en 
groeiend te laten 7 

wordt door de grotere of zwak
kere kracht van de federalisti
sche stroming. Vandaar ook 
dat de motivering ervan bij ze 
zo zwak uitvalt. Het heet dat 
ze federalist zijn om sociaal-
ekonomische motieven, om de 
ekonomische strukturen mak
kelijker te veranderen. Voor 
ons is dit niet voldoende. Voor 
ons heeft elke volks- of taai-
of kultuurgemeenschap recht 
op een eigen staatsstruktuur. 

0\ "ral langs de weg werd de itudentenmarsj geestdriftig begroet. Tientallen burgemeesters ver-
Wt:ikoinde}i de hcioging m hun gemeente Te Brugge waien er op de meeting 2.500 mensen te 
Gent 5.000, ie Si Niklaas 3 000, te Antwerpen 8 000, ie Mechelen 4.000 en te Leuven nog eens 4.500. 

Dat was de omvang, dat was de betekenis van de marsj. 

een federale, om volledig vrij 
de eigen volkspersoonlij kheid 
te kunnen ontplooien, zonder 
daarom het levensrecht van 
andere volksgemeenschappen 
te willen beknotten. Wie fede
ralisme zegt, zegt eigen ont
plooiing, maar zegt ook samen
werking en solidariteit met an
dere volkeren. 

Dat de federale grens net 
met de taalgrens samenvalt, 
daarover praten de marxisten 
niet graag omdat het element 
volk of volksgroep in marxis
me en neo-marxisme weinig 
mag betekenen. Nochtans zal 
het iedere aandachtige toe
schouwer klaar zijn dat het 
juist dit element is, dat de ver
deeldheid bij de kommunisten 
bepaalt : Belgrado-Moskou-Pe-
king en vooral deze laatste 
twee. Het is het nationale ele
ment dat de grondslag vormt 
voor de tweespalt, de marxis
tische motivering is slechts 
kamoeflage. 

ledereen die ogen in het 
hoofd heeft, ziet dat zowel 
Rusland als China imperialis
tisch te werk gaan volgens de 
slechtste tradities van de vroe
gere Westeuropese staatsnatio-
nahsmen. Trouwens zelfs Na 
poleon veroverde Europa al 
voor de « liberie, égalité en fra 
ternité » en niet voor Frank
rijk ! Ook voor Hitler gold het 
zogezegd niet Duitsland maar 
wel zijn nationaal-socialisme. 

Wij zien dat deze neo-marxis-
ten in ons land zich beijveren 

voor een dialoog met de Wa
len Uitstekend ! Wij zijn er 
ook voor. Maar dan op een rea
listische bazis en liefst zonder 
argeloze liefdesverklaringen. 

Want feiten zijn feiten. 
En het is een feit dat de 

Waalse arbeiders nooit geij
verd hebben voor meer indus
trie in Vlaanderen en daardoor 
voor afschaffing van de pen-
delarbeid en voor gelijke lo
nen met Wallonië. De Waalse 
arbeiders hebben het nooit ge
daan en dat willen we begrij
pen, maar hun leiders hun sin-
dikalisten hebben het ook 
nooit gedaan en dat begrijpen 
we niet meer Daarom dat hun 
internationalisme, dat hun be
roep op de Waalse Vlaamse 
vriendschap vals klinkt. Nu 
willen wij graag het verleden 
vergeten zo de huidige feite
lijkheid anders zou zijn, maar 
ze is het evenmin. 

De huidige Vlaamse neo-marx-
isten doen nog het zelfde als 
de vroegere Vlaamse marxis
ten • de Walen achternalopen 
om liefdesverklaringen af te 
leggen, waarbij zij niets krij
gen, in plaats van met ons te 
ijveren voor betere^ arbeids
voorwaarden in Vlaanderen. 
Uit verkeerd begrepen en on
beantwoorde solidariteit met 
en door de Walen zijn de ar
beidsvoorwaarden in Vlaande
ren ongunstiger gebleven dan 
in Wallonië 

Zijn er nieuwe feiten ' 
{lees vel der op blz 3) 



WIJ 

GEEN PARTIKÜURISME 

Ik ken een paar VU-afdelingen 
in Brabant die door hun hard 
werken (en terecht) «• goed bij 
kas » zijn. Ik kan de besteding 
van dit kapitaal aan de plaatse
lijke werking niet anders dan 
toejuichen. Maar naar mijn me
ning mogen we ook niet verval
len in partikularisme en enkel 
onze eigen afdelingswerking zien. 

Duidelijker gezegd : afdelin
gen die een zeker kapitaal bezit
ten, moeten een deel kunnen af
staan aan Volksunieinitiatieven 
op nationaal vlak, ofwel aan be
dreigde gebieden waar steun aan 
de Volksuniewerking hoogst 
noodzakelijk is. 

Een nationale aktie of bv. een 
verkiezingsstrijd, worden niet ge
financierd van de hemelse dauw." 
De drie imitaire partijen, de FDF 
en zelfs de kommunisten (!) kun
nen in dit land « waar alle Bel
gen gelijk zijn voor de wet » be
schikken over grootkapitaal van 
staatswege en het geld van vak
bonden en mutualiteiten mis
bruiken voor hun doeleinden. De 
Volksunie beschikt weliswaar 
over haar grootste kracht : het 
s t e e d s bewuster wordende 
Vlaamse volk. Maar verder is ze 
aangewezen op haar eigen mid
delen. 

Wanneer we uitsluitend den
ken aan onze eigen plaatselijke 
werking, vertragen we de 
Vlaams - nationale werking in 
haar geheel. 

P.M., Brussel. 

N!ET BEDELEN 

Het imperialisme van de frans-
taligen, Brusselaars en Walen 
kent waarlijk geen grenzen. Een 
artikel van de heer Louis \r-
mand in « Le Monde s> heeft een 
vloed van reakties uitgelokt, 
hoofdzakelijk van Waalse zijde. 

Het ging namelijk over pa.ssie-
ve en aktieve talenkennis, toe
passelijk op het Belgische stra
mien. Unaniem waren de Waalse 
reakties om zelfs een passieve 
talenkennis (leze Nederlands) 
als niet mogelijk te bestempelen 
in België. 

Al deze Walen beschouwen de 
taalperikelen als voorbijge
streefd, wat « Le Monde » er toe 
brengt te besluiten dat het uit
eindelijk de staatsstrukturen zijn 
welke dienen herzien. Eens te 
meer moet men ondervinden dat 
de Walen als doorwinterde ma
nagers redeneren, wanneer zij 
hun zaak bepleiten. Alle midde
len zijn goed : bedreigingen, ver
draaien van de waarheid, kortom 
alles. Zij zien heel gaed in dat 

het voortbestaan van België al
leen nog door federalisme te vrij
waren is. Eens dit aarrgenomen^ 
komt het er voor hen op aan de 
staalsomvorming in de meest 
gunstige voorwaarden te berei
ken. Daarom ook al hun herrie 
rondom de achteruitstelling van 
Wallonië, de Voer en de toeoas-
sing van de taalwetten. Over de 
partijgrenzen heen bieden de 
Walen een eenheidsfront dat wij 
Vlamingen alleen maar kunnen 
benijden. Al lokt een IJzerbede
vaart nog zoveel volk en al kun
nen de Walen slechts een paar 
honderd man bijeen brengen 
voor de « Fêtes de Wallonië » 
of andere geestigheden. Daar 
tegenover staan de Waalse par-
tijpolitiekers echter bij hun volk 
en kunnen dan ook massademon
straties missen. Wij Vlamingen 
worden echter verraden door 
onze kleurpolitiekers. Daar ligt 
dan ook voor ons de dwingende 
noodzaak, te betogen om het 
V l a a m s nationaliteitsgevoel 
steeds maar weer wakker te 
schudden of te houden. Lamme 
Goedzak moet er steeds maar 
aan herinnerd worden dat hij 
zijn lamlendigheid moet afleggen, 
wil hij in dit land als volwaar
dige aanvaard worden. En zo 
goed kennen de franstaligen ons 
dat zij onze vreedzame betogin
gen gaan afschilderen als orde-
storend, als provokatie, Avel we
tend dat er bij ons steeds men
sen zullen te vinden zijn om in 
de val te lopen» Taktisch gezien 
is dit wel een pareltje. Zij berei
ken zonder slag of stoot dat wij 
ons radikalisme afzweren, wan
neer het enkel en alleen dank zij 
het Vlaams radikalisme zal zijn 
dat wij zullen afdwingen hetgene 
waarop wij recht hebben. 

Het grootste gevaar dat ons 
voor het ogenblik bedreigt, is toe 
te geven aan een niet denkbeel
dige minimalisten-kompleks. 

B.B., Moorsel. 

« MIJN WAARHEID » 

Ik heb met veel aandacht het 
boek van Brauns gelezen en daar
na de boekbespreking in het 
blad. Hierin werd terecht de lite
raire waarde van het boek onder
streept. Over de inhoud werd en
kel gezegd dat er fouten en on
nauwkeurigheden in voorkomen. 
Ik vind deze beoordeling nog 
zeer gunstig. 

Daarom ben ik werkelijk ver
baasd dat in het weekblad van 17 
september idCiiy de heer O.v.d.H. 
uit Mortsel de boekbespreking 
in het blad onvoldoende gunstig 
vindt. Volgens hem protesteerde 
Brauns tegen « hgt onrecht waar
onder wij als volk gebukt gaan >. 

Mag ik aan deze heer vragen 
of het Vlaamse volk soms gebukt 
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gaat onder het onrecht in de zaak 
Verhelen ? Welke nuchter den
kende mens kan zoiets beweren ? 

De literaire waarde van het 
boek is buiten konkurrentie. 
Doch voor wat de inhoud betreft, 
handelt het hoofdzakelijk rond 
de repressie en het proces Ver
helen. Welnu, dan moet gezegd 
worden-dat, na een zakelijke ont
leding van de gedachtengang, ik 
nog geen enkel hoek heb gelezen 
dat zo verward is en zonder eni
ge logische indfiling. 

Indien Brauns wil aantonen dat 
de repressie onrechtvaardig is 
geweest, dan heeft hij een open 
deur ingestampt. Men zou dit nog 
als een verdienste kunnen aan
zien indien hij zich daartoe be
perkt had. 

Hij zegt dat Verhelen ons^ volk 
verdedigd heeft. Om zo iets te 
schrijven, moet men ^verkelijk 
geen zier kennen van de toestan
den tijdens de oorlog. 

Weet hij dan niet dat men tij
dens de oorlog in de pers met 
geen ^voordie mocht reppen over 
zelfstandigheid of autonomie van 
Vlaanderen, dat alle jeivgdbewe-
gingen die in enigermate Groot-
Nederlands waren onverbiddelijk 
de kop werden ingedrukt, dat de 
Duitsers zelf onderzoeken hebben 
gedaan en aanhoudingen hebhen 
verricht in de kleine Groot-Ne
derlandse groepen, die zich nog 
konden in leven houden ? In één 
woord, op gebied van propagan
da voor een autonomie voor de 

Vlamingen was men er dan nog 
slechter aan toe dan nu. 

Onze grootste tegenstanders 
waren de pro-Duitse strekkingen. 

Dat Brauns dit onderscheid 
niet heeft ingezien, en dat om die 
reden een diskussie over het op
treden van Verhelen in de Vlaam
se Beweging de grootste flater is 
die men kan begaan, dat bewijst 
dat Brauns zelf geen juist oor
deel kan vellen over de oorlogs
jaren. 

J.d.P., Brussel 1, 

OOIEVAARS 

Akkoord met dio Genes ! Hij 
verzuimde, aan le stippen dat 
praktisch op hetzelfde ogenblik 
dat zijn artikel verscheen, de 
vogelvangst weer werd geopend. 
De zgn. « gereglementeerde » 
vogelvangst, die het vermaak is 
« van de kleine man » en die 
slephts beoefend v.ordt door 
« dierenvrienden », als we de 
lektuur van hun bonden mogen 
geloven. 

Dat deze in het groot bedreven 
« sport » en de mentaliteit die er 
uit voortvloeit aan de bazis ligt 
van de aangeklaagde wreedheid, 
hoeft niet eens bewezen te wor
den. 

L.R., Ticlt. 

KOLPORTAGES 

Met uw verlof, zou ik graag 
lezer R.D.F, uit Weiteren te 
woord staan om enkele misver
standen uit de weg te ruimen in 
verband met de lezersbrief «Kol-
portages». (Wl.1 van 1 oktober). 

Wanneer ik sprak over brui
sende aktiviteiten, dacht ik niet 
alleen aan kolportages, maar ook 
aan pamflet-akties en dies meer. 
Ik stamp open deuren in met te 

beweren dat we vooral in de pe--
riode tussen de verkiezingen de 
politieke opinie met onze voor-
lichling moeten bewerken. Het 
initiatief van Brugge om in dit 
verband een vast werkingsfonds 
op te richten dat zou gespijsd 
worden door periodieke bijdra
gen van simpatizanten, lijkt me 
zeer interessant. 

Wat het al dan niet deelnemen 
aan kolportages betreft, wil ik in 
het algemeen antwoorden daar ik 
de lezersrubriek van « WIJ » 
steeds beschouwd heb als een ge
legenheid tot vruchtbare gedach-
tenwisselingen de Vlaamse zaak 
ten goede, waar geen plaats is 
voor persoonlijke bekvechterij. 

Ik begrijp ten volle de gemoeds
gesteltenis van dhr. R.D.F, f'ie 
denkt : noff één van die kritikas-
ters, die van in zijn zetel het 
makkelijk voor het zeggen heeft, 
maar aan ons het lastig werk 
laat. Nochtans kunnen er soms 
lichamelijke, taktische en andere 
grondige red«n€n zijn om niet 
aan kolportages deel te nemen, 
ondermeer : ouderdom, gezond
heid ; bestuurslid Davidsfonds of 
VVB, onderwijzend personeel 
van het vrij onderwijs. Dit sluit 
niet uit dat die mensen overtuig
de VU-gezinden kunnen zijn, zeer 
begaan met de opgang van de 
partij, die in hun kring en vol
gens hun mogelijkheden de VU-
gedachte uitdragen en dus op hun 
manier propagandisten zijn. 

Laten we dus ieder volgens 
zijn temperament, zijn bekwaam
heden en zijn mogelijkheden 
voor de VU propaganda maken, 
opdat bij de volgende verkiezin
gen de uitslagen een vernietigen
de veroordeling zouden zijn van 
het ons verstikkend unitarisme. 
En op dit stuk ben ik entoeziast. 

J.B., Dendermonde. 

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

van de redaktie 
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We hebben er cnrer gezuegen toen het gebeurde, 
maar nu het a l veer enkele ueken zover i s voe
len ve toch v e l écht de behoefte om t e zeggen, 
hoe b l i j ve er mee z i jn : terug 2i b l z , ! 
Heel d ie zomer- en verlofmaanden door vonden ve 
•VIJ" echt niks spec iaa l en we hadden verduiveld 
vee l moeite om ons t i j d e l i j k terug aan t e passen 
aan de l6 b l z . d ie zoveel jaren lang gelopen had
den. We voelden onszelf onwennig ondat ve bepaa l 
de (ons nauw aan het ha r t liggende) rubrieken 
moesten schorsen ; ve vonden het iedere week een 
dun en veel t e l i c h t g e v a l l e t j e . 
Maar hier zijn ve dan weer zoals het hoort en 
met op de koop toe nog een s tevig voornemen : 
volgend j aa r b l i jven ve de hele t i j d door op 2^ 
b l z . en ve gaan dat z e l f s , - gevallen van h e i r -
kracht bui ten beschouwing gelaten - t rach ten k laa r 
te spelen zonder prijsverhoging. 
In onze verschillende rubrieken pogen vij inmid
dels meer en meer dat te brengen, vat men van een 
weekblad verlangt - en dat is heel wat anders 
dam vat dagbladen brengen. Hebt U bijvoorbeeld 
a l opgemerkt dat v i j op onze sportpagina n ie t 
nog eens de aktualiteit herkauwen, maar dat vij 
trachten iets te brengen over kleinere, onbeken
de en dus door de kranten over het hoofd gezie
ne sporten en gebeurtenissen ? Vindt U het goed 
dat v i j een (u i te raa rd subjektieve !) s e l e k t i e 
van TV-programma's brengen ? Is onze pagina 2J^ 
s l ech te r gevorden ? Graag suggest ies en/of k r i 
t i e k I (A^tr 
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Een merkwaardige taboe. 

is de 
u.l.b. een 
heilig huisje ? 

ïl.d.t.) Het is velen opgevallen dat de 
uiterst-linkse sprekers op sommige meetings 
van de studentenmarsj, scherpe aanvallen 
deden op Leuven doch in alle talen zwegen 
over de toestanden aan de U.L.B., die noch
tans voor de Vlamingen oneindig slechter 
zijn dan de toestanden te Leuven. 

Er werd ons zelfs gezegd dat slogans om 
de splitsing van Brussel te eisen, door de 
inrichters geweerd werden uit de betoging. 

Zonderlinge eenzijdigheid die er op zou 
wijzen dat Brussel als linkse universiteit 
niet zou mogen aangevallen worden I 

En nochtans : indien de toestanden aan 
de universiteit van Brussel in Vlaams op
zicht beneden alles zijn, kan al evenmin 
gezegd worden dat in demokratisch opzicht 
de toestanden er beantwoorden aan wat 
sommigen te Leuven eisen. Hoever staat 
het met het medezeggenschap van de stu
denten in het beheer van de U.L.B. ? Wat 
hebben de professoren er precies te zeggen 
en te beslissen ? Is het niet zo dat belang
rijke beslissingen en benoemingen in het 
duister van de Vrijmetselaarsloges geschie
den ? 

Is dat demokratisch ? Wij zien het ver
schil niet tussen een vergadering van de 
bisschoppen van België en een geheime 
vergadering van een loge, tenzij dat in het 
eerste geval ten minste de namen van de 
deelnemers gekend zijn terwijl in het 
tweede geval alles zich afspeelt in het duis
ter der anonimiteit. Alles behalve demo
kratisch ! 

De Brusselse universiteit is een burcht 
van rabiate anti-vlaamsgezindheid en ra
zend franskiljonisme. Wanneer er Vlaam
se leergangen ingericht werden, is dit geen 
tegemoetkoming geweest aan redelijke 
Vlaamse eisen doch enkel de ovenveging 
dat to.m. de benoemingen in het Vlaamse 
land meer en meer een Nederlands diplo
ma vereisten gaf de doorslag, omdat de in
filtratie en de invloed van de vrijmetselarij 
in het Vlaamse land gehinderd werd door 
Franse diploma's. 

ledere uiting van vlaamsgezindheid 
wordt er geweerd : bijna alle professoren 
die aan de U.L.B, in het Nederlands doce
ren, zijn franssprekende franskiljons, die 
verfranst zijn in hun gezinsleven, verfranst 
in hun beroepsleven, die uitsluitend in het 
Frans publiceren enz... 

Het volstaat de « Annuaire Administra-
tif » en het telefoonboek na te slaan om 
vast te stellen dat deze heren op weinige 
uitzonderingen na in het Frans met een 
Frans adres vermeld worden. 

Uit bourgeois-mentaliteit bestendigen zij 
de zo hatelijke sociale taalgrens. 

En het is niet omdat zij links en vrij
zinnig zijn, dat zij niet zouden mogen aan
gevallen worden. Er is geen enkele reden 
om Brussel te sparen en alleen Leuven aan 
te vallen. Het is een schandelijk misbruik 
\an de Vlaamse beweging en van de 
Vlaamse motieven, wanneer sommige kom-
munistische elementen er zich van bedie
nen om doeleinden na te streven die volko
men vreemd zijn aan het algemeen Vlaams 
streven : de vernietiging beogen van een 
katolieke instelling omdat zij katoliek is. 
Men zal ons moeilijk kunnen verdacht ma
ken van klerikalisme, maar wij staan even 
afwijzend tegenover sommige uitingen van 
fanatiek antiklerikalisme, die even zieke
lijk, even verwerpelijk zijn als het klerika
lisme zelf. Voor het doorbreken van de 
veriuiling is deze onverdraagzame menta
liteit van kleinzielig antiklerikalisme ook 
een op te ruimen hinderpaal. Of is deze 
vorm van negentiendeeuws antiklerikalis
me misschien wel eigentijds? 

Wij zijn dus van oordeel dat ook tegen 
de U.L.B, een Vlaams offensief moet inge
zet worden. De provincieraadsleden van de 
Volksunie zullen alvast de goedkeuring van 
subsidies aan de U.L.B, afhankelijk stellen 
van de splitsing van de begroting. 

no de marsj 
(Vervolg van blz-1) Alleszins is dit feit niet Perin die op zijn beu r t liever 
samenspan t me t de taalrassis t ische Brusselse F.D.F.-ers dan met de 
Vlamingen. 

Deze neo-marxisten zet ten ook de idee voorop da t men tegen de stu
denten ageert , omda t ze demokra t i ser ing eisen. Zo alleen de splitsing 
gevraagd werd , dan zouden h u n eisen gemakkel i jker gehoor vinden, be-
v^reren ze. Weer eens in tegenspraak me t de feiten. De geringe ballast 
die de b isschoppen u i tgeworpen hebben, ligt op he t vlak van de demo
kra t i ser ing en nie t op he t vlak van de splitsing. Men geeft in België 
gemakkel i jker toe op he t sociaal vlak dan op he t taal vlak, doodeenvoudig 
omda t de demokra t i sche machtsgroepen s te rker zijn dan de Vlaamse. 

De neo-marxisten hebben de m o n d vol over he t myst isch nat ional isme 
van de Volksunie. Welk na t ional i sme bedoelen ze ? Het staatsnationalis-
me, centra l iserend n a a r b innen en imperial is t isch naar bui ten, zoals da t 
van de Gaulle of van Brussel ? Dus ne t datgene waar tegen de Volksunie 
gekant is . De levensvreemde teorit ici en would-be ideologen die dat pro
be ren t e verkopen lezen wel boekjes in de beslotenheid van h u n studeer
kamer , m a a r vergeten weer de feiten te zien. E n een eers te feit is dat de 
Volksunie geen onafhankeli jke s taa t Vlaanderen eist doch een federale, 
waar in samengewerk t w o r d t m e t de Walen. E n een tweede feit is da t 
de Volksunie voor he t Europees federal isme is, waar in dus weer een 
deel van de souverenitei t pr i js gegeven word t . 

Wat bazelt m e n dan over myst isch (s taa ts )nat ional isme en nat ionaal 
egoïsme ? Wie niet weet w a t volksnat ionaal is, da t hij de m o n d h o u d t 
over nat ional isme, om ui ts lu i tend te p r a t e n over zaken die hij kent . Wij 
m e n e n da t Vlaanderen t hans n ie t moet afrekenen me t een myst isch na
t ional isme, m a a r wel m e t de myte van prole tar ische revoluties. De 
Vlaamse arbe ider kan ekonomische en sociale demokra t ie afdwingen 
langs demokra t i sche weg. E n da t m e n ophoude m e t de 19e eeuwse pro-
le tar iër te willen doen herleven. De arbe ider zelf lacht er mee, zo hij al
thans niet geërgerd is . Wanneer gaat deze valse romant i ek en deze mys
tiek eru i t ? Wij leven in 1966 ! 

Wanneer de s tuden ten voorop zet ten dat beheer en benoemingen aan 
de universi te i t n ie t meer moe ten gebeuren door de b isschoppen m a a r 
wel door de professoren, he t wetenschappel i jk personeel en de studen
ten, zijn we volledig akkoord . De m a c h t w o rd t h ier on tnomen aan de 
anti-Vlaamse top ten voordele van de Vlaamse bazis, w a t volledig s t rookt 
me t de wens van alle radika le vlaamsgezinden. 

Hoogstwaarschi jnl i jk zullen deze eisen vlugger ingewilligd worden dan 
de eis van de splitsing, omda t de bisschoppen zullen oordelen toch nog 
via professoren of s tudenten , die persoonl i jke voordelen zouden kri jgen, 
een dikke vinger in de pap te hebben. 

Met de splitsing liggen de zaken anders . Hier gaat de s t r i jd n ie t alleen 
tegen de bisschoppen, m a a r tegen heel de Brusselse bovenwereld, die 
Vlaanderen zolang mogelijk als wingewest wil houden en d a a r o m in he t 
offensief wil blijven door de verovering van V ^ a m s - B r a b a n t waarbi j 
Leuven een s terk bruggehoofd be tekent . 

Ui teraard is dit een s t r i jd van heel het Vlaamse volk, waarb i j de stu
denten alleen de betekenis hebben van een waardevolle s toot t roep . Maar 
deze s too t t roep is te belangri jk o m h e m te laten verzwakken door per
sonen, die door hun gemis aan begrip voor de Vlaamse Beweging het 
spel van de kapi tal is t ische en imperial is t ische vi janden van ons volk 
meespelen. 

De Vlaamse Beweging gaat na 136 j aa r s tr i jd besl issende j a ren van 
maks imale verwezenli jkingen tegemoet . Daarvoor dienen t hans alle 
k rach ten gebundeld. In de t i jd van algemene ontkoloniser ing m a g in he t 
ha r t van West-Europa geen ant iek kolonietje Vlaanderen meer blijven 
bestaan. De Vlaamse Beweging heeft altijd de kracht ige s tuwing van de 
s tuden ten gekend. Wij rekenen e r ook n u op. E n we weten da t het zo 
zal z i j n ! 

Wim Jorissen. 

• Wat zeede het Centrum Harmei ? 

verzwegen 
dokument 

(m.v.d.b.) Nu de kwestie Brussel aan de 
orde staat, is het ongetwijfeld nuttig enkele 
jaren terug te blikken en na te gaan, welk 
het standpunt ter zake was van het Cen
trum Harmei. 

Uit het algemeen verslag van het Cen
trum (dat als officiële titel had « Centrum 
van Onderzoek voor de Nationale Oplos
sing van de Maatschappelijke, Politieke en 
Rechtskundige Vraagstukken van de ver
schillende Gewesten van het Land ») heb
ben wij, ter opfrissing van veler geheugen, 
de hiernavolgende passus met betrekking 
tot de Vlaamse, Waalse en Brusselse ge
meenschap gelicht : 

« Als vervolg op hun respectievelijke no
ta's betreffende de Vlaamse en de Waalse 
gemeenschap, hebben de heren Schreurs en 
Spanoche een gemeenschappelijk verslag op
gemaakt, waarvan de tekst met enkele wij
zigingen door de kulturele afdeling is aan
genomen. 

> In de door ons voorgebrachte indivi
duele rapporten hebben we gesproken over 
twee etnische, twee taal- en twee kuituur-
gemeenschappen. Nooit was er sprake van 
een Brusselse taal-, kulluur- of etnische ge
meenschap. 

:̂  Terwijl de Waalse gemeenschap en de 
Vlaamse gemeenschap zich tegelijkertijd 
territoriaal en persoonlijk uiten, is de Brus
selse groep vooral een territoriaal verschijn
sel. 

» De Waalse gemeenschap en de Vlaamse 
gemeenschap moeten zidi niet verzwakken 
om de Brusselse groep te voeden. 

» Uit deze principes trekken we de vol
gende conclusies : 

1. De Waalse gemeenschap en de Vlaam
se gemeenschap moeten gaaf zijn. De Vla
mingen die zich in Wallonië en de Walen 
die zich in Vlaanderen vestigen, moeten 
door het milieu opgeslorpt woi^den. Aldus 
wordt het personeel element opgeofferd ten 
voordele van het territoriaal element. 

2. Dus moet het kultureel stelsel Frans 
zijn in Wallonië en Vlaams in Vlaanderen. 

3. De Waalse gemeenschap en de Vlaam
se gemeenschap moeten de kinderen die res-
pektievelijk in Wallonië en in Vlaanderen 
geboren zijn en naar Brussel zijn uitgewe
ken, kunnen behouden, evenals de kinderen 
die in Brussel van Waalse en van Vlaamse 
ouders worden geboren. In de hoofdstad 
moet het personeel element het halen op 
het territoriaal element. 

4. Het kultureel stelsel van de Brusse
laar moet dus logischerwijze a) Frans zijn, 
wanneer het kind in Wallonië werd geboren 
ofwel te Brussel uit in Wallonië geboren 
ouders; b) Vlaams, wanneer het kind in 
Vlaanderen werd geboren of te Brussel uit 
in Vlaanderen geboren ouders. 

5. Indien het kind te Brussel geboren is 
uit ouders die zelf ofwel te Brussel geboren 
zijn ofwel in twee verschillende gewesten 

van het land, dan moet het gezinshoofd het 

kultureel regime van het kind bepalen. Dei 
ze formule, die het personeel en het terri
toriaal element verbindt en verzoent, wordi 
uitsluitend voorbehouden aan de Brusselse 
agglomeratie. 

» Het hierboven uitgewerkt stelsel 
schenkt naar onze mening aan de Waalse 
gemeenschap en aan de Vlaamse gemeeivi 
schap de grootst mogelijke voldoening. 
Daarenboven biedt het het voordeel, de 
keuze van het onderwijsstelsel, de krachten, 
de grieven en de kontrole tot een minimum 
te beperken. 

» Anderzijds heeft de kulturele afdeling 
zich eenparig uitgesproken ten voordele van 
de kulturele autonomie welke aan Vlaan-i 
deren en aan Wafllonië zou worden toege* 
kend. > 

Wijzen wij er nog op dat het algemeen 
verslag van het Centrum Harmei onderte» 
kend werd door de heer E. Soudan, oud-
minister, als voorzitter en dat de kulturele 
afdeling voorgezeten werd door de heer J, 
Hoste, senator en oud-minister. 

Kommentaar is hierbij o\erbodig; alleen 
wensen wij op te merken dat de zienswijze 
van het Centrum Harmei vrijwel samen
valt met die van de Volksunie. Wij trekken 
evenwel de konkluzie verder door : wij stel
len voor, aan dit advies een praktisch g e 
volg te geven door de in\oeiing van het 
dubbele nationaliteitenstelsel in de Brussel
se agglomeratie en de omvorming van deze 
laatste in een Rijksgebied. Maar daarop ko^ 
men wij bij gelegenheid nog wel terug. 

Wat schuilt achter het woord ? 

demokratie 
in de 
studentenwereld 

(l.d.t.) Een paar studenten die de mond 
vol hebben over demokratie, geven som» 
de indruk dat zij hierbij veeleer denken 
aan de diktatuur van de zogenaamde 
« volksdemokratie » : in ieder geval eerbie
digen zij zelf de regels niet van hetgeen 
wij verstaan onder demokratie. Er zou 
eens klare wijn moeten geschonken worden 
over de wijz^ waarop de leiders van de 
'overkoepelende studentenco^hisaties aan
geduid worden. Of het redelijk en demo
kratisch is dat een grote studentenvereni
ging met 500 leden slechts één stem heeft, 
maar een schimvereniging met 5 leden ook 
één stem. 

Het is volkomen ondemokratisch en zelfs 
oneerlijk, de « vrije volkswil » te verval
sen en te onderdrukken. Zij die de studen
tenmarsj in het teken van uiterst-link» 
hebben willen stellen, handelden tegen de 
wil in van de overgrote meerderheid. Toen 
Van Dromme triomfantelijk kwam mede
delen dat de Kommunistische Partij zich 
aansloot bij de marsj, werd hij door 
« awoe »-geroep en protestkreten onder
broken. 

Wij weten wel dat men vanwege studen
ten niet alles letterlijk moet opnemen en 
dat overdrijving een uiting is van de stu
dentikoze geest. 

Het is een feit, dat in de gesloten stu
dentenwereld de strekking steeds aanwe
zig is om uit een geest van non-konfor-
misme in een bepaalde richting tot het 
uiterste te gaan. Van deze tipische geestes
gesteldheid blijft maar weinig over nadai 
de studenten afgestudeerd zijn en in het 
werkelijke leven staan. Wij zouden zelf» 
zeggen : te weinig! 

Thans staan wij echter voor sommige 
randverschijnselen die van Vlaams stand
punt schadelijk en nefast zijn, omdat zij 
afbreuk doen aan de algemene Vlaamse ak-
tie rond Leuven en deze aktie zwaar kom-
promitteren. 

De,aap kwam uit de mouw en deze aap 
was een kommunistische aap, waarvan de 
belangstelling voor Leuven en voor de 
Vlaamse problemen uitermate verdacht is. 

Het zijn zonderlinge demokraten die 
zich van de brede Vlaamse gemeenschap^ 
van het volk afwenden om hun toevlucht 
te nemen tot een haast onbestaande kom
munistische of krypto-kommunistische min
derheid. 

(Vervolg op blz. 4), 



deze week in het land 
• Aan de vooravond van de opening van het Akademisch jaar kwam de stu-

dentenmarsj te Leuven aan, waar een grootse slotmeeting te Heverlee werd 
gehouden. De openingsplechtigheid zelf werd geboycot door de Vlaai tse 
studenten. 

• De heer Meyers, CV.P.-volksvertegenwoordiger en burgemeester van Has
selt, is aangesteld tot voorzitter van de kommissie Van der Poorten. 

• De C.V.P.-jongeren hielden een studiedag, waarop een sterke federalistische 
tendenz tot uiting kwam. 

• De B.S.P. handelde op een speciaal jeugdkongres over de strukturen van 
de jeugd- en jongerenbeweging in de parlij. Op geen enkel ogenblik bleek 
op dit kongres enige belangstelling voor Vlaamse of universitaire proble
men. 

(Vervolg van blz. 3)' 
t\'ij hebben zeker geen lust om lid te 

tvorden van hetgeen in de komraunistische 
terminologie zo stichtend genoemd wordt: 
de klub der idioten, deze idioten zijnde zij 
die zich laten misbruiken voor verdoken 
kommunistische doeleinden. 

• In liet Brussels reklamewereldje. 

hier sprak men 
geen 
nederlands 

'(n.v.b.) Na de Tolkenschool en de Vrije 
Universiteit heeft ook het Hoger Instituut 
voor Publiciteitstechnieken zich als een wei
nig fraaie, tipisch Brusselse instelling laten 
kennen. Tijdens de opening van het akade
misch jaar in het Paleis voor Schone Kun-
»ten werd er noch door de voorzitter van de 
raad van beheer van het instituut, de heer 
Bajart, noch door de minister-staatssekre-
taris voor Nationale Opvoeding, de heer 
Toussaint, ook maar één woordje Neder
lands gesproken. 

We zouden het dit fanatiek allegaartje 
niet kwalijk nemen, moesten zij hun stom
miteiten niet doen in naam van alles wat 
Belgisch is, dus met 60 % Vlaams konsu-
mentengeld. Immers, dit instituut is een 
v.z.w.d. die gesticht werd door het Belgisch 
Sindikaal Komitee voor Publiciteit, waar
van het beleid tot in 1962 waargenomen 
werd door de Belgische Federatie ^an Pu
blicisten en die gepatroneerd wordt door 
het Nationaal Belgisch Komitee van de In
ternationale Handelskamer, door de Alge
mene Vereniging van Belgische Publicisten, 
door de Federatie van Belgische Dagbladen, 
door de Unie van de Belgische Periodieke 
Pers en door de Belgische Unie van Adver
teerders. 

Zoals u ziet, een prachtverz^meling van 
Belgische adjektieven op z'n Brussels geïn
terpreteerd, met moedwillige en onwette
lijke veronachtzaming \an de meerderheid 
der Belgen. 

Het is voor de Vlamingen misschien een 
roete troost te weten, dat zij door deze dis-
kriminalie in feite weinig missen. Door hun 
franskiljons konservatisme zijn de beheer
ders en lesgevers van het instituut hopeloos 
verstarde publicisten die niet eens weten 
•wat er in de dinamische reklame-wereld op 
til is. 

De Belgische reklame is in vergelijking 
met het buitenland trouwens bedroevend 
slecht en de weinige uitzonderingen komen 
bijna steeds van Amerikaanse filiaal-agent
schappen. 

Wat wel ergerlijk blijft, is dat de Vlaam 
se pers en de Vlaamse adverteerders die 
voor de Brusselse agentschappen toch van 
levensbelang zijn, tegen de diskriminatie 
van de Vlaamse reklame-mensen (en van 
het Vlaamse publiek) niets ondernemen. De 
briefwisseling die de Brusselse agentschap
pen met de Vlaamse pers en de Vlaamse ad
verteerders voeren, gebeurt nagenoeg steeds 
eentalig in het Frans. 

Onze Vlaamse pers (en hier kunnen heel 
welklinkende namen genoemd worden, wat 
bij gelegenheid wel zal gebeuren) helpt 
hieraan mee. Trieste mentaliteit van ver-
slaafsing ! 

• Rond de Hiidiedag der CV.P.-jongeren. 

houben wierp 
een beetje 
balast uit 

(f.v.d.e.) In een debat met Hugo Schiltz 
heeft W. Martens het argument gebruikt 
dat de C.V.P. een volwaardige partij zou 
lijn met een eigen wereldbeschouwing, een 
eigen maatschappijopvatting en een volle
dig programma. 

Er zou hierover veel te zeggen zijn. Voor
eerst zouden wij willen doen opmerken dat 
de eenheid van wereldbeschouwing, maat
schappijopvatting en zelfs programma in de 
C.V.P. slechts schijn is van het ogenblik 
dat men verder gaat dan algemeenheden 
waarover vrijwel iedereen akkoord kan 
gaan. 

In werkelijkheid is de C.V.P. een kon-
glomeraat van uiteenlopende strekkingen 
en dit niet alleen op het t»rrein van de 
Vlaams-Waalse problemen, maar even zeer 
op sociaal gebied bv. Daarom kan deze 
partij alleen een zeer pragmatische kom-
promissenpolitiek voeren. Zelfs haar eigen 
programma is niet bepalend voor haar po
litiek : het is o.m. duidelijk dat de C.V.P. 
nooit haar programma inzake decentralisa
tie toegepast heeft, maar integendeel steeds 
een streng centraliserende politiek gevoerd 
heeft wanneer zij aan het bewind was. 

Het is een feit dat het Vlaams-nationa-
lisme een eigen wereldbeschouwing en 
maatschappijopvatting, een eigen ideologie 
heeft die veel konkreter en samenhangen-
der is dan de vage algemeenheden ontleend 
aan encyclieken waardoor gepoogd wordt 
aan de C.V.P. een ideologische grondslag 
te geven die deze partij in feite niet heeft. 

Wat de C.V.P. samenhoudt, is nog sïeeds 
het klerikalisme. 

De dubbelzinnigheid waarin de C.V.P. 
leeft kwam zo pas nog treffend tot uiting 
op de studiedag van de C.V.P.-jongeren, 
waar de C.V.P.-voorzitter, de heer Houben 
(die zoals iedereen weet een verwoed uni-
tarist is) wat balast uitgegooid heeft door 
vage, verwarrende en tot niets bindende 
verklaringen over < federalisatie >. De 
waarheid is dat het standpunt, ingenomen 

door de Vlaamse C.V.P.-jongeren, onvere
nigbaar is met de politiek die door de 
C.V.P. in feite gevoerd wordt. Een politie
ke partij zoals de C.V.P., die bijna steeds 
aan het bewind is, moet beoordeeld worden 
op grond van de door haar werkelijk ge
voerde politiek. 

Welke maatschappijopvatting kan men 
uit dat fKjlitiek beleid opmaken ? 

• Operatie waarheid of operatie mislei
ding ? 

wat doet 
de p.v.v. 
met onze oenten 

(f.v.d.e.) Het is zeker niet zonder verbazing 
dat de gewone burger in dit land, na de 
ophefmakende en alarmerende « Operatie 
Waarheid > van de heer Eyskens onder 
de vorige regering, thans geruststellende en 
optimistische verklaringen te horen krijgt 
over een begroting voor 1967 in evenwicht 
enz... 

Zijn de P.V.V.-ministers voor financies 
wonderdoeners of was minisier Eyskens een 
leugenaar en zijn « Operatie Waarheid > 
bedrog ? Wie begrijpt er nog iets van ? 

Wij geven enkele nuchtere cijfers : in 
1966 betaalden de belastingbetalers aan de 
Staat circa 25 miljard méér dan in 1965. 

Men zou kunnen denken dat, na de in
trede van de P.V.V. in de regering en de 
barnumkampagne van deze partij tegen de 
belastingsdruk en de prijsstijgingen, er 
minstens een adempauze zou intreden. 

Welnu, de huidige regering voorziet dat 
de belastingbetalers in 1967 nogmaals 20 
miljard meer zullen betalen dan in 1966 1 

De werkelijke stijging van de staatsuit
gaven voor 1967 — wanneer wij de begro
ting vergelijken met de initiale begroting 
voor 1966 — bedraagt 18 miljard. 

In feite werd bij het opmaken van de 
begroting voor 1967 geen rekening gehou
den met de onvermijdelijke stijging van 
de uitgaven in sommige sektoren door het 
uitblijven van saneringen of besparingen, 
die herhaaldelijk beloofd en aangekondigd 
werden doch nooit verwezenlijkt. 

Na de « Operatie Waarheid » krijgen wij 
thans de « Operatie Misleiding >. omdat 
het zo past in het kraam van de P.V.V. En 
de C.V.P. doet maar mee ! 

De burgers moeten in de waan gebrachï 
worden dat na de intrede van de P.V.V. in 
de regering alles in orde is met de staats-
financies. 

Dezelfde burgers zullen achteraf wel be
talen ! 

De vraag moet ook gesteld worden of 
zich niet zal voordoen datgene waartegen 
minister Eyskens destijds gewaarschuwd 
heeft : toegeven aan de inflatie-tendenz, 
een sluipende inflatie laten voortwoekeren, 
waardoor de staatsinkomsten inderdaad 
stijgen doch ten nadele van de gemeen
schap en van onze ekonomie. 

De regering gaat er fier op dat de jong
ste lening 12 miljard opgebracht heeft, doch 
vergeet dat 7 t. h. intrest gegeven werd 
waardoor de kapitaalmarkt ontredderd 
wordt en het geld voor de investeringen in 
de privaatsektor steeds duurder gemaakt 
wordt. Welk intrestpercentage zullen de 
vennootschappen moeten betalen om nog 
geld te krijgen voor hun leningen ? 

Dit alles is zeer ongezond en te herleiden 
tot een gemakkelijkheidspolitiek die duur 
zal betaald worden. 

onze feebiejen 
Een der dingen die we de Bntten steeds hebben benijd, is hun Fabian So

ciety (spreek uit : féébiejen sosaajetie). be Fabians zijn de Engelse socialistische 
intellektuelen die zich aan het einde der vorige eeuw verenigden in een groep 
waaraan ze de naam gaven van Fabius, de Fabius Cunctator die hun voorbeeld 
was omdat ze de socialistische heilsstaat verwachtten niet van een bloedige revo
lutie en de diktatuur van het proletariaat, maar van de langzaam werkende 
geestelijke krachten en de ontwikkeling der ideeën. De Fabian Essays en de Fa
bian Tracts zijn van zeer grote betekenis geweest voor het Brits socialisme en 
dus voor heel Engeland. Wat mensen als Sidney Webb, Beatrice Potter, de on
verwoestbare Ier G.B. Shaw, Annie Besant en anderen bijeengedacht en bijeen
gebracht hebben, is niet alleen voor Britten en voor socialisten belangrijk; het 
zal altijd een schitterend voorbeeld blijven van het primaat van de idee. 

Dies hebben wij doorheen de loop der jaren er steeds weer van gedroomd, 
onze eigen Vlaamse Fabian te hebben. Liefst in de Vlaamse beweging, graag ook 
desnoods in het Vlaams socialisme. 

Welnu beste vrienden, verleden zondag hebben wij één enkele sekonde in 
de verxcachting geleefd dat het gebeurd was. In die éne blije sekonde droop al 
de vermoeienis en al de nattigheid van de marsj Mechelen-Leuven van ons af 
als van een kwieke bronstige woerd : zover was het dus ! Want vanop het podium 
tijdens de slotmeeting te Heverlee werd aangekondigd, dat nu voor ons zou 
optreden de heer Féébiejen. 

Hij kwam, de god onzer dromen! Hij kwam met heel zijn Féébiejen So
saajetie. 

Toen hij verrees boven de hoofden van het publiek, zagen we hem voor 
het eerst, de langverwachte. Wat daar over de regenschermen uit kwam prie
men, was de slordigste pruik die we in heel ons leven van principieel-ongekamde 
ooit mochten aanschouwen. Daaronder was de rest navenant : een onverzorgd 
vunzig mannetje van ergens om en bij de twintig (alhoewel iedere schatting 
afbotst op haardos en leve?jsgrote zonnebril), dat zienderogen bulkte van de 
allesbeheersende begeerte om er uit te zien als een negatieve en op de koop toe 
nog slecht ontwikkelde kopij van Amerika's protestsinger number oewan Bob 
Dylan. Onze ongewassen Féébiejen bleek eveneens protestsinger te zijn. Achter 
hem aan zeulden de paar harige vennoten van een skiffelgroepje dat zorgen 
moest voor de muzikale achtergrond met gitaren inkluzief wasplankje. 

Zo kreeg de Vlaamse beweging haar Fabian Essay en haar Fabian Tracts 
a volonté, handvest voor de komende eeuwen van strijd en voorafdruk van de 
heilsstaat die aan de would-be progressistische kimmen naakt. ^ 

Het harig jongmens liet van onder zijn pruik vernemen, dat^ hij ten eerste 
een levensgroot protestlied tegen Suenens en vervolgens ene Vlaemsche versie 
van we shall enzoverder ten gehore zou brengen. We lieten ons niet oppeppen 
door des knapen verschijning; indachtig het bijbels woord dat onder veel haar 
een heuse Samson schuil kan gaan, bleven we dus een en al aandacht voor de 
boodschap die Féébiejen strijdend Vlaanderen zou brengen. De Vlaemsche versie-
bleek een integrale herhaling te zijn van de originele 19 strofen in de Engelsche 
taele, met als proeve van vertaling één enkele keer een stroofje « wij zullen 
overkomen ». Na aldus onze woordenschat met een eigentijds anglicisme ver
rijkt te hebben, kweet de knaap zich van belangrijker opdrachten : het belijden 
van zijn innigste overtuigi?ig, woorden en melodie hé-le-maal van hemzelf alleen. 
De boodschap bleek zich te beperken tot de aansporing dat de studenten Sue
nens moesten blijven ha-ha-ten. Punt aan de lijn. 

Nu hebben wij in het verleden herhaaldelijk alle toevallig beschikbare lan
sen gebroken voor inschakeling van hekellied, protestzanger en troebadoer in 
onze strijd Wij hebben uit deze zelfde azerty destijds met veel geestdrift het plei
dooi voor Miei Cools op het Zangfeest geperst. We hebben een diskoteek waar 
menig rozerode of knalrode de duimen komt bij aflikken. 

En we hebben zelfs een (heel klein) beetje goede smaak. Te veel in ieder 
geval om het te nemen dat een losgelaten vlooierige poedel voortaan de «tmage» 
(zoals u ziet beheersen we het eigentijds taalgebruik) van de Vlaamse manifes
taties en van de Vlaamse strijd zou bepalen. 

Het moet voor ons heus niet altijd zijn van de vane van het knapenschap 
die flink ontvouwd wordt langs de bane. Wat het echter wél moet zijn : een mi
nimum aan hersens met een minimum aan stijl. Daaronder verkopen wij niet, 
omdat wij de boel niet op de fles wensen te laten gaan. We blijven geloven dat 
er nog zo'n dingen bestaan als volksverheffing. We zullen dat blijven geloven, 
ook als het niet « in > is. We zijn duizendmaal liever met gezond verstand en 
goede smaak <t uit •>, dan zonder hersens en als kultuurbarbaar < in ». 

Nota bene en voor de kenners : de R.T.B, noemde onze Féébiejen « iemand 
die niets te benijden heeft aan Antoine J>. 

dio Genes. 
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L« H A R D D E B A T »] 

Dat was , in twee woorden, 
de samenvat t ing die « De Stan
daard » b rach t van de bespre
kingen op de s tudiedag der 
C.V.P.-jongeren te Gent. 

He t heeft er inderdaad ge
stoven ! Een groep Mechelse 
Jong-C.V.P.-ers was niet langer 
akkoord me t vooraf klaarge
s toomde rezoluties op de sek-
tie s taa tshervorming. Ze leg
den zélf een federalist ische re-
zolutietekst te r bespreking. 
Dat viel bui ten de berekening 
van sena tor Vandekerckhove 
en van de onvermijdel i jke Wil-
fried Mar tens . 

De Mechelaars bleven, wa t 
het federal isme betreft , een 
minderhe idsgroep; ze haalden 
hun schade in door lustig los 
te kerven op de opgedrongen 
tekst van de rezoluties. Ze eis
ten onmiddel l i jke autonomie , 
verzet ten zich tegen de kom
missie Vander Poor ten en vroe
gen de grondwetel i jke afbake
ning van de Brusselse agglome
rat ie . 

.« . . .HET B U R E A U » 

E r bleef niet veel over van 
de geprefabriceerde tekst . Mar
tens vreesde bl i jkbaar , da t er 
niets zou van overblijven en 
hij n a m dan m a a r he t rolletje 
op zich o m de federalisten af 
te r emmen . Mooie taak voor 
een gewezen federalist ische 
voorvechter ! In zijn tekst was 

er t rouwens sprake van een 
vers terking der centrale instel
lingen. Mariens verdedigde da t 
als volgt :~«7Het moest er in, 
he t bu reau heeft he t zo ge
wild ». E n dan m a a r grote 
p raa t verkopen over « de de-
mokra t i sche opinievorming 
van onderen u i t » . 

He t verheugt ons dat de re
bellie der jongeren tegen d e 
officiële opiumschuivers op 
Vlaams gebied zich t rach t door 
te zet ten bij de Jong-C.V.P. 
Een federalistische overwin
ning is het verleden zondag 
(voorlopig) nog niet geworden. 
Wel een eers te en fameuze r u k 
aan de ketens . 

O O K EEN R E D E N E R I N G 

De eis tot splitsing van de 
Universiteit te Leuven en de 
overheveling naa r Wallonië zit 
de neo-marxisten dwars . Ge
vangen als ze zijn in een-een
zijdige ideologie, kunnen ze e r 
moeilijk een motivering voor 
vinden. Wat maken ze ervan ? 

De heer Roosens schrijft in 
« De Nieuwe » over de franco
fone s tudentengroep te Leu
ven : « Het bli jkt dat 13 t.h. 
afkomstig zijn u i t het Vlaamse 
land en 31 t.h. u i t de Brussel
se agglomerat ie . Dus 44 t.h. 
k inderen van de francofone 
bourgeoisie en klein-burgerij . 
Na aftrek van de vreemdelin
gen blijven er 37 t.h. Walen 
over. Wanneer m e n bovendien 

t|ni»i|i|i|iini. 

De pleisterplaats Kampenhout op de weg Mechelen-Leuven, verleden zondag. Toen de marsj er 
vertrok, was ze gegroeid tot meer dan 2.000 mensen. Ze verdubbelde nog eens, vooraleer Leuven 

bereikt werd. 

weet dat slechts 3 t.h. van de 
francofone s tudenten afkoms
tig zijn uit he t arbeidersmil ieu, 
w o rd t de grond van de zaak 
duidelijk : de Franse afdeling 
van de Leuvense universi te i t is 
geen Waalse universi tei t , m a a r 
een franskil jonse klasse-uni
versiteit ». 

Z E L F S G E E N REFL.EKS 

De heer Roosens zwelgt ge
woonli jk in de mj'stiek van de 
prolera t ische revolutie. Een 
revolutie die zich nog nooit 
voorgedaan heeft in een ont-

DE GELUIDSMUUR 
Hoe moeilijk het is burgemeesters in 

beweging te krijgen voor zaken die niet 
rechtstreeks « hun » burgers aanbelangen, 
weet iedere toerist die vergeefs naar weg
wijzers heeft gezocht die de plaatselijke 
bevolking gemakkelijk kan missen. Zij die 
de burgemeester kiezen hebben die weg
wijzers niet nodig, hebben er dus geen 
belangstelling voor. Zij die ze wel nodig 
hebben, behoren niet tot het kiezerskorps 
van de burgemeester — en interesseren 
dus de burgemeester niet. Een dergelijke 
opmerking is natuurlijk veel te algemeen 
geformuleerd — en in zover ook onjuist. 
En toch weet iedereen dat er heel wat van 
aan is. 

Daarom is het ook zo belangrijk, als de 
burgemeesters in het politieke leven van 
het land zelf in beweging komen. Zij heb
ben oor voor wat werkelijk leeft onder 
het volk. Wellicht veel meer dan grote 
pohtiekers en misschien zelfs meer dan 
geleerde opiniepeilingen. Zo is het heel 
zeker een beslissende stap geweest in de 
na-oorlogse Vlaamse beweging, toen hon
derden Vlaamse burgemeesters de op 
voorhand al vervalste talentelling onmoge
lijk hebben gemaakt. Zo was het nu weer 
een toetssteen voor de echtheid van de 
volksstemming, dat heel wat burgemees
ters de voorbijtrekkende voettocht hebben 
aangemoedigd. De burgemeesters van de 
grote Vlaamse steden hebben dat natuur
lijk niet gedaan, maar die zijn ook zo iets 
als ministers en even volksvervreemd En 
na het lange berekende zwijgen van de 
grote pers, hadden zij zeker gehoopt op 
een geruststellende stilte. 

Die hoop en die stilte hebben pers en 
politiekers, en natuurlijk ook de bisschop
pen, zo lang mogelijk bewaard. De « Stan
daard » bv. zal zich later nog herhaalde
lijk kunnen beroemen op de prachtige ver
slagen van enkele regels die sommige 
dagen ergens op de tiende bl/. te « vin
den » waren. Vanzelfsprekend verder 

« vrij en ongeknecht », volgens de on
weerstaanbare idealen van het neo-marx-
isme (ten minste in de afdeling buiten
land, letterkunde en kuituur, want het 
« binnenland > hoort stevig liberaal-kon-
servatief te blijven) ! Nu, de RTB heeft 
het klaar gespeeld er bepaalde dagen zelfs 
geen enkel w^oord over te verliezen. En zo 
kwam het ook tegen de verwachtingen 
van de inrichters, maar in overeenstem
ming met de vooruitzichten van meer 
nuchtere Vlamingen die niet rekenden op 
de hulp van de « wereldrevolutie >, dat 
er in het buitenland evenndn als in het 
binnenland bij het vertrek van de voet-
toch nauwelijks belangstelling was. 

Niet de « wereldsolidariteit » tegenovei 
de progressistische haartooi en kopbedek 
kingen heeft iets bereikt. Er was gewoon 
weg niets van te merken. Er was geen 
sprake, gewoonweg, van enige solidariteit 
noch van de klassieke marxisten, noch 
van de neo-marxisten, noch van de trots 
kj sten, noch van een van de andete moge
lijke onfeilbare kerkjes. Het is weer eens, 
zoals altijd, de gewone Vlaamse trouwe 
mens geweest die iets bereikt heeft. De 
belangstelling, de simpatie, de fierheid van 
de toeschouwers heeft zelfs een blad als 
de « Libre 3> opgemerkt ! Naast de volhar 
ding \an de kleine groep die werkelijk 
gemarsjeerd heeft zijn het deze mensen, 
samen met hen die bij de a\ondbetogingen 
aanwezig waren (denk aan de regenavon
den, en dan vooral aan Brugge, de eerste 
avond !), die de geluidsmuur doorbroken 
hebben. 

De vijfenzeventigjarige trouwe Vlaming 
die de eerste en de laatste dag mee op
stapte is het symbool van de Vlaamse 
strijd, niet een paar heren per sportwa
gen. Omdat die oude man er was, is er 
nog altijd hoop voor het echte, trouwe 
volk J 

Nemrod. 

wikkeld land en slechts bij uit
zondering in minder ontwik
kelde (de kommunis t i sche re
volutie in China was er hoofd
zakelijk een van kleine boeren 
en op Cuba gold het een natio
nal is t ische revolutie tegen de 
Amerikaanse kolonisat ie) . De 
heer Roosens moet na tuur l i jk 
nog eens afgeven op het mys-
tisch nat ional isme van de 
Vlaamse kultuurverenigingen, 
die h e m desti jds niet gevolgd 
zija, omda t zij bij hem dood
eenvoudig geen Vlaamse re-~ 
fleks vonden. Wat nog iets an
ders is dan konsekwent fla
mingant isme, laat s taan volks-
nat ionale refleks. 

W A A R O M SPLITSING ? 

Waarom de Franse afdeling 
weg moet ui t Leuven ? 

De heer Roosens zegt het 
niet. Alleen omda t he t een kas-
te-universiteit is ? Dat zal ze 
dan ook blijven in Wallonië of 
in de Brusselse periferie. 
Waarom kan ze dan ook niet 
te Leuven blijven ? 

Het neo-marxisme heeft hier 
geen oplossing. He t moet zijn 
oplossing ont lenen of onder
gaan van het (mys t i s ch ! ) na
t ionalisme, da t er dan toch een 
heeft. 

E r s tuderen m a a r 3 t.h. ar
beiderskinderen in de fransta-
lige afdeling; in de nederlands-
talige afdeling zijn het er 15 
t.h. Als de rest bourgeois zijn 
en men daa rom moet verhui
zen, zou de nederlandstal ige af
deling dus ook moeten verhui
zen ! 

« WINSTMOTIEF » 

Kosteli jk is ook het schim
pen op de kleinburger i j . Wat 
is het verschil tussen kleinbur
gerij aan de ene kant en de 
gemiddelde bediende of amb
tenaar of de gespecialiseerde 
arbeider aan de andere kant ? 
Hun inkomen is ongeveer ge
lijk. 

Volgens de marxis ten is de 
kleine burger behept met het 
winstmotief. Net alsof bedien
de, a m b t e n a a r of gespeciali
seerde arbeider ook niet wil
len promoveren of meer ver
dienen. 

Van teoret isch geleuter ge
sproken ! "" 

De Vlaamse en de sociale 
str i jd is de str i jd van de kleine 
man, net zo goed van de boer 
en van de kleine middenstan
der als van de arbeider of be
diende. Hendr ik de Man heeft 
dit 30 j aa r geleden al gezien. 
In hun myst ische romant i sche 
ideologieën zien de neo-marxis

ten dit 
niet . 

echter nu nog alti jd 

G E W E L D 

O F G E E N G E W E L D ? 

De voettocht van de studen
ten propageerde onder meer de 
geweldloosheid. In het b lad 
van de linkse Leuvense studen
ten « Brug » verdedigde profes
sor Kruithof, een van de neo
marxist ische leiders, dit ge
weld echter wel. 

Door het geweld wil hij een 
maatschappi j opbouwen waar
in het geweld overbodig word t . 

Men zou professor Kruithof 
de vraag kunnen stellen of in 
1956 toen de Hongaarse kom
munist ische s tudenten in op
s tand kwamen tegen de Rus
sische kolonisators, hun ge-
geweld gemotiveerd was of 
niet. 

Die vraag werd hem helaas 
niet gesteld. Jammer! De revol
te van de Leuvense s tudenten 
doet anders aan die van Hon
garije denken. Hier gaat he t 
om de str i jd tegen de Frans-
Belgische kolonisatie, ginder 
tegen de Russische. Hier is de 
vijand het Brussels establish
ment , ginder de kommunist i 
sche d ik ta tuur . He t verschil is 
eerder vormelijk dan een ver
schil naa r inhoud. 

Tenzij da t we hier toch al 
polit ieke demokra t ie hebben 
en de sociaal-ekonomische gin
der zowel als hier nog moet 
groeien. 

Z W A R T B E R G 

Te Zwartberg kregen 532 ar
beiders hun vooropzeg per 
aangetekend schrijven thuisbe-
steld. Ze worden de s t raat op
gegooid zonder meer, en bij
voorbeeld zonder dat er reke
ning gehouden werd met het 
sindikaal verzoek om de op
zegging uit te stellen. 

Wat wij gevreesd en voor
speld hebben, is thans ge
beurd : de lastig te herklasse-
ren arbeiders v l i e g e n de 
s t raa t op omdat men verzuimd 
heeft, iets anders te doen in de 
voorbije maanden dan de ge-
improvizeerde aftocht der her-
klasseerbaren planloos te laten 
verlopen. E r is geen opvangre-
geling voor de achterbli jvers 
get roffen! 

De pri js die de arbeiders van 
Zwartberg betaald hebben — 
twee doden en ettelijke ge-
kwetsen en verminkten — is 
dus bl i jkbaar niet hoog genoeg 
geweest om de heren van ho
gerhand er toe aan te zetten, 
de sociale en menseli jke faktor 
bij de sluiting de voorrang te 
geven. 
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V A N H E E . . . 

Verleden zaterdag werd te 
Mechelen, op de meeting na de 
e tappe Antwerpen-Mechelen 
van de s tudentenmars j , het 
woord o.m. gevoerd door pro
fessor Van Hee. 

We waren met een aantal 
dingen die Van Hee zegde niet 
akkoord . De professor heeft 
(of deed hij maar alsof ?) een 
t e rooskleurige kijk op de toe
koms t van Leuven-Nederlands 
en op het au tomat isme van de-
mokrat izer ing en splitsing. 

We vonden zijn redevoering 
dan toch wel moedig en wel 
o m twee redenen. 

^..MOEDIG 

Ten eerste heeft Van Hee, 
vanui t zijn u i te raard kwetsba
r e pozitie, gewezen op een aan
tal dingen die te Leuven nog 
moeten gebeuren. 

E n vervolgens heeft de prof 
duidelijk gewaarschuwd tegen 
enkele inderdaad minder fraaie 
nevenverschijnselen van de 
s t r i jd rond Leuven : een geest 
van nihilisme, een anti-kleri-
kal isme dat niets ontleent aan 
h e t vers tand en zelfs niet aan 
he t gevoel doch dat eenvoudig
weg «de papa» is in zijn meest 
oubollige « a bas la calotte »-
vorm. Men kan rustig van me
ning verschillen met Van Hee 
inzake diens vizie op het Leu
vens probleem. Men zal echter 
even rustig met hem instem
men, waar hij zegde : « maak 
van uw slogans gedachten ». 

LAPSUS ? 
Verleden zondag waren wij 

van mening, dat Van Haegen-
doren de laatste spreker zou 
zijn op de slotmeeting te He-
verlee. We hadden t rouwens 
de indruk dat hijzelf daarvan 
overtuigd was en dat hij niet 
wist , dat Van Dromme na hem 
misbruik zou maken van het 
podium. 

Daarom verbaasde het ons 
u i te rmate , de voorzitter van de 
Stichting De Raet te horen be
sluiten met de oproep om « als 
slot van deze bijeenkomst nog 
eens we shall overcome te zin
gen ». Wij bleken niet de eni

gen te zijn die verbaasd waren , 
want toen het lied (voor de 
zoveelste maa l ) gezongen was , 
hief de massa spontaan de 
Vlaamse leeuw aan. 

We kunnen ons toch m a a r 
moeilijk voorstellen dat het in 
Van Haegendoren 's bedoeling 
zou gelegen hebben, de hele 
protes tweek te besluiten zon
der het eigen nat ionaal lied. 

DEGELIJK 

Overigens was de toespraak 
van dr Van Haegendoren dege
lijk en radikaal . Hij stelde het 
objektief van de str i jd om 
Leuven in het juis te daglicht : 
over de verhuis der Walen 
moet klaarheid komen en de 
bisschoppelijke verordening, 
die nog steeds van kracht is, 
dient formeel te worden inge
t rokken. 

De voorzit ter van het koör-
dinat iekomitee legde er tevens 
de nadruk op dat in de komen
de maanden de str i jd voor de 
splitsing de voorrang moet 
krijgen op de str i jd voor de 
demokrat izering. Dit is o.i. een 
juist en takt isch verantwoord 
s tandpunt . De zo belangri jke 
demokratizerings-eis stelt zich 
niet te Leuven alleen; hij s taat 
aan de orde in al onze univer
siteiten. In die zin vormt hij 
een probleem dat het Leuvense 
kader , zoals het hic et nunc 
gesteld is door de str i jd om de 
splitsing, te bui ten gaat. 

Dit gezond s tandpunt van dr . 
Van Haegendoren draagt er toe 
bi j , de infil tratietaktiek van de^ 
koramunis t ische part i j in de 
zaak Leuven te on tmaskeren . 

H U N TAKTIEK 

Waarin bes taa t die takt iek 
van de K.P. ? In « D e Rode 
V a a n » van verleden week 
heeft hoofdredakteur Jan De 
Brouwere een hele bladzijde 
er aan besteed om hem te 
schetsen. De kommunis ten 
t rach ten de s tudenten er toe te 
brengen, volstrekste voorrang 
te verlenen aan een aantal zui
ver sindikale eisen. Zij ver
wachten van die takt iek een 
dubbel rezultaat . Ten eerste 
wordt het hen gemakkeli jker 

^-^ 
>» 

* 

gemaakt om iedereen die 
meent dat momentee l de s tr i jd 
voor de splitsing voorrang 
moet hebben, uit te maken 
voor een reakt ionair en een 
« s tudentenvi jand ». En vervol
gens spekuleren zij op het feit 
da t de s tudenten in hun str i jd 
voor een sindikaal eisenpro
g r a m m a weers tanden zullen 
ontmoeten, die verbi t ter ing in 
de hand werken; uit die ver
bi t ter ing nu hoopt de K.P. 
haar intellektuele kaders te 
rekru te ren . 

Deze takt iek verklaar t met
een, waarom « De Rode Vaan » 
verleden week het Koördinatie-
komitee en voorzit ter Van Hae
gendoren aanviel : te allen pr i j -
ze moeten de s tudenten losge
weekt worden van het gros der 
Vlaamse beweging. 

Dat zulks niet alleen de str i jd 
voor de splitsing, m a a r uitein
delijk ook de str i jd voor de de
mokrat izer ing in een s t raat je 
zonder einde drijft, is de 
mins te zorg van de K.P. 

N I E T S . . . 

De kommunis ten zijn overi
gens niet de enigen, die linke 
zijde t rachten te spinnen bij 
de s tuden tenmars j . Een aanta l 
« nut t ige idioten » — zoals Le
nin ze noemde, niet wij ! — 
hebben zich terdege ingespan
nen om de vlaamsgezinden te 
doen mars je ren voor hun ei
gen zaakje, dat op zichzelf niet 
leefbaar is en da t zij dus trach
ten op te t immeren in de scha
duw van de Vlaamse beweging. 
Onder deze mensen is bijvoor
beeld de hoofdredakteur van 
« De, Nieuwe », de heer Mark 
Grammens . 

. . . G E L E E R D ? 

De heer Mark Grammens is 
een begaafd joernal is t en, naa r 
we menen, ook een eerlijk en 
onbaatzucht ig man . In politie
ke en ideologische aangelegen
heden heeft hij echter vaak 
een zeer ongelukkige hand. 
Zijn n a a m blijft verbonden 
aan een triestige epizode van 
onze str i jd : de pogingen die 
vóór de jongste verkiezingen 
werden ondernomen om tot 
een breed Vlaams front te ko
men. Deze pogingen liepen 
dood op de moedwil der zgn. 
« Vlaams Demokra ten », wat 
bij de verkiezingen mins tens 2 
Kamer- en ] Senaatszetel ver
loren deed gaan voor een radi-
kale Vlaamse machtsvorming. 

Deze ervaring schijnt som
migen mets geleerd te hebben. 
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De studentenmarsj begon verleden week dinsdag met een plezierige stunt. Te Oostende gooiden 
studenten waspoeder in het water rond het zeemonumenc. « Dikke Mathille » {zoals ze heet in 

de volksmond) nam een schutmbad. 

[PENSIONEE 
VRIJE TIJD 

op een goede dag ii de loophaan van de postbode, de mijn
werker, de machinist, de bediende, de ambtenaar ten einde. Hij 
verdwijnt van het arbeidsjiont en belandt in de slotjaze van zijn 
leven. Eigenaardig hoe de meeste arbeiders verlangend uitzien 
naar de dag waai op ze hun vol pensioen zullen genieten. Een 
aantal hunner gaan trouwens dan opperbest hun plan trekken. 

Voor velen woidt het echter een droevig begin van het ein-
de. Sommigen moeten immers niet alleen hun werkknng vaar
wel zeggen, maar ook hun woning, zodat gans hun leefklimaat 
zich gaat zvijzigen op een ogenblik dat de mens zich nog moei
lijk aanpast. Vervreemd lopen zi] nog enkele jat en verloren in 
een wijk voor bejaarden en verdwijnen dan in een naamloos 
graf. 

Bovendien, hoe mooi de instelling van het pensioen ook 
werkt en hoe men ook ziet dat het bedrag rond de verkiezings
tijd aan de levensduurte aangepast wordt, de pensioenleeftijd 
betekent besnoeien van het gezinsbudget en dat schept onbe
haaglijkheid. 

Maar waar ik het hier wou over hebben, is de vrije tijdsbeste
ding van de pensioengerechtigden. Er sterven jaarlijks een aan
tal mensen eenvoudig omdat ze geen levensdoel meer hebben, 
omdat ze zich nutteloos weten, omdat ze in een hoek van de 
maatschappij worden geduu>d waar men zich letterlijk dood-
verveelt. 

De mens is een sociaal wezen en ieder lid van de maat
schappij ts met haar sociale stiulituren verbonden. Welnu, de 
maatschappij van de twintigste eeuw heeft haar instellingen 
voor het wezenlijke afgesïemd op materiële welvaart, dat wil zeg
gen op produktie, m.a.w. op de arbeid. In deze huidige samen
leving put de mens derhalve zijn gestalte, zijn sociale status uit 
zijn nuttige arbeidsprestatie. Bezit en titels zijn gedevalueerd 
voor het eindoordeel over de mens. Het is de aard der mense
lijke aktiviteit die aanzien geeft. Jammer genoeg wordt deze 
gezonde kortektie op vroegere situaties al te beslissend omge
bogen ten voordele van één soort menselijke aktiviteit, namelijk 
de arbeid in hel produktieprores als bijdrage tot de materiele 
welvaart. 

De menselijke gemeenschap is een arbeidsgemeenschap ge
worden. Handen- en geestesarbeid worden daarbij meer en meer 
op één lijn gesteld. De maatschappelijke strukturen passen zich 
langzamerhand aan deze gewijzigde toestand aan. De beslissings
macht over de sociale problemen, zeer breed opgevat, verhuist 
meer en meer naar eigentijdse organisaties en instellingen. Dit 
proces verloopt traag. Konservatieve en progressieve krachten 
zoeken als het ware samen naar een geplande evolutie om de 
sociale, de ekonomische, de politieke beslissingsmacht eigentijds 
wettig te institutionaliseren zonder het maatschappelijk even
wicht te verstoren. > 

In dit artikel zullen wij echter met die situatie ontleden, 
maar we willen vanuit de hierboven geschetste sociale evolutie 
de gepensioneerde mens even beschouwen. 

Deze werd dus uit de arbeidssamenleving afgeschreven. Ge
zien hij voor de produktie van geen tel meer is, krijgt zijn maat
schappelijk statuut een zo zware deuk dat men zou kunnen zeg
gen dat hij sociaal gesproken overleden is. Gelukkig dat hij kie
zer blijft, zodat er bonden van gepensioneerden aan de lopende 
band worden opgericht door de partijpolitiekers, van wie er nu 
en dan iemand wat gaat kletsen op een vergadering met wat kof
fie, een biertje of een koekje. 

Maar ter zake! Deze maatschappij heeft de gepensioneerde 
met een beschamend statuut bedacht. Niet vanwege het pensioen 
natuurlijk, maar omdat er geen nuttige plaats meer is voor hem 
in de samenleving, omdat men wel medelijden en liefdadigheid 
opbrengt voor deze oudere generatie maar geen respekt. Het ts 
alsof de dood op het arbeidsfront ook de geestelijke dood mee
bracht. Vroeger werden oudere mensen ah wijzere mensen be
schouwd. Men ging bij hen te rade; zij zetelden trouwens in 
allerlei raden. Men putte levenskracht uit hun ervaring, zij richt
ten gebalde boodschappen tot hel nageslacht. Nu zijn ze gewor
den tot een lastpost voor de samenleving en de regering klaagt 
steeds over het stijgen van de pensioenlast. 

Zij die zich over hen neer huigen, zijn dikwijls baatzuchtig 
en ze hebhen veelal geen andere boodschap dan hen rustig te 
leren hun tijd te doden. 

Bij God, wie zijn tijd doodt, is al dood, die leeft mei meer. 
Want leven is maar mogelijk als men opgenomen blijft in 

het raderwerk der samenleving. Vele van deze mensen zijn gees
telijk tntakt gebleven en zouden vetlost als ze zijn van de ver
plichte dagtaak, van de produktie van materieel welzijn, uitmun
tende diensten kunnen bewijzen aan de samenleving. 

Tijdverdrijf! zijn tijd verdiijven. Iets doen waarbij men 
zoveel mogelijk vergeet wat de zin van het leven is Leven en 
tijd zijn als een huwelijk. Ais men de tijd lerdrijjt, n men ge
scheiden van het leven Het leven vraagt aklieve, pozitieve aan
wezigheid in de samenleving, in haar instellingen en verenigin
gen. Vrije tijdsbesteding betekent zeker hel vrij besteden van 
zijn tijd, maar dal moet daarom niet zinloos het mag zinvol ge
schieden Wat zin heeft ontspanning voor wie zich niet ingespan
nen heeft > 

Laat ons op zoek gaan naar een betere formule dan het rust
pensioen. Rust roest. Een betere formrile voor de vnje tijds
besteding Onze gepensioneerde is nu te veel besledeling, viije-
lijds-bestedeling. Te weinig volwaardig mens. 

J. Olaeits. 
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Met deze man als voorzitter is de beruchte kommissie Vranckx-
Vander Poorten kompleet! Paul Meyers, gewezen minister, 
C.V.P.-volksvertegenwoordiger en burgemeester van Hasselt, is 
een bleke figuur waarop Vlaanderen hoegenaamd niet hoeft te 
rekenen. De Vlaamse C.V.P. heeft eens te meer haar « zwaarste 

troef » gespeeld : een van huize uit franssprekende... 

BRIEF 
VAN DE BISSCHOP 

In het bisdom Antwerpen 
werden de pastoors per spoed-
schrijven ervan verwittigd, dat 
de bisschoppelijke brief over 
Leuven, die bedoeld was om op 
zondag 9 oktober te worden 
voorgelezen, vals was. 

Alhoewel wij van een stunt 
houden, vinden we toch dat 
deze « mop » eerder van een 
bedenkelijke smaak getuigt. 
Voor wanneer een echte brief 
van de bisschoppen, waarbij 
deze het mandement intrek-
ke.i? 

ANTWERPSE 

PROVINCIERAAD 

De eerste normale zitting 
van 6 oktober was gewijd aan 
de inleidende algemene bespre
king. De Volksunie heeft met 
drie sprekers (Wagemans over 
verschillende Vlaamse proble
men en de begroting, Doeven-
speck over een positieve 
Vlaamse politiek voor Antwer
pen en de ruimtelijke orde
ning, Slosse over het perso
neelsbeleid in de provincie) 
het leeuwenaandeel geleverd 
van deze vergadering. 

In de kranten was hiervan 
weinig of niets te merken : op 
de « Gazet van Antwerpen » na 
kreeg de ganse V.U. geen 10 % 
van de tekst toegewezen. Dat 
heet: objektieve berichtgeving. 

DE V.U. EN DE MARSJ 

De, Volksunie heeft zich van 
meet af aan volledig ingespan
nen, om van de studenten-
marsj een sukses te maken. Zij 
heeft dat gedaan m alle be
scheidenheid, met uitschake-
Img van iedere vorm van par
tijpolitieke propaganda. Aan 
al onze mensen was verbod ge
geven, in en rond de marsj 
met de naam Volksunie en met 
partijpropaganda uit te pak
ken. Ze hebben zich daaraan 
gehouden : onze talloze ont-
vangkomitees langs de weg 
beperkten zich op hun span
doeken tot « de Vlaams natio
nalisten van deze gemeente 
heten u welkom » en dergelij
ke 

Het is echter duidelijk — en 
het mag des te duidelijker ge
zegd worden, omdat het door 
anderen stelselmatig en moed-
^vlil̂ g verzwegen wordt — dat 
het onze mensen, onze organi-
zatie en onze inspanningen wa

ren die de meetings in de etap
pesteden, de ontvangst langs 
de weg en het gros der deelne
mende niet-studenten in de 
marsj zelf leverden. 

DE PROEF OP, DE SOM t 

Indien men daaraan zou twij
felen, moet men maar eens het 
risiko nemen om de proef op 
de som te wagen. Dat men 
maar eens een betoging beleg
ge en dat men daarbij de 
Volksunie maar eens langs de 
kant laat staan. Het zal ons ten 
zeerste interesseren, hoeveel 
mensen uiteindelijk meedoen 
als wij ónze mensen en ónze 
organizatie verzoeken, niet 
mee te doen. Even tellen ? Op 
één hand of op alle tien de vin
gers ? 

De Volksunie vindt het nor
maal, dat zij zich bij algemeen-
Vlaamse initiatieven en temas 
inschakelt om met haar naam
loze, steeds toegewijde en idea
listische leden en propagandis
ten het gros der troepen en de 
ruggegraat der organizatie te 
leveren. De Vlaams-nationale 
parti] heeft nooit de pretentie 
gehad, de Vlaamse beweging te 

monopolizeren; haar enige pre
tentie is, dat zij er de radika-
le politieke spits van is. Aan 
de bereidheid van de Volks
unie om haar aanhangers te la
ten meemarsjeren, zijn er ech
ter grenzen : de grenzen na
melijk van het algemeen 
Vlaams volksbelang. 

Wie daar tegen ingaat, kan 
het zonder ons stellen. En, zo
als gezegd, we zullen dan eens 
tellen ! 

SANERING 
OF KORRUPTIE ? 

Bij een eerstvolgende gele
genheid zal volksvertegen
woordiger Goemans een mon
delinge vraag stellen in de Ka
mer over de aanwerving van 
300 tijdelijke opstellers bij het 
ministerie van Financiën. In 
dit departement, waar traditi
oneel geen partijpolitieke in
vloed speelt, zou de partij van 
PVV-minister Henrion met de
ze traditie hebben gebroken en 
de door het kabinet vooruitge-
brachte kandidaten hebben 
aangenomen. 

Een zeer ernstige zaak, 
waarop we zullen terugkomen. 
Het stelt de P.V.V. alleszins, 
als « partij van de sanering », 
in een eigenaardig daglicht. 

DE VROUW 
VAN CAESAR... 

Zeer terecht hebben de in
richters van de studenten-
marsj en het koordinatiekomi-
tee er op aangedrongen, dat de 
marsj niet zou misbruikt wor
den voor partijpolitieke en 
ideologische propaganda. De 
Volksunie heeft zich daaraan 
gehouden, zoals ze zich des
tijds daaraan hield bij de 
Marsjen op Brussel. 

Te Leuven werd het blad van 
de zgn. «Vlaamse Demokra-
ten» verspreid op hetzelfde 
ogenblik dat K.V.H.V.-preses 
Herwig Langohr op het po
dium tijdens de slotmeeting 
zijn (overigens degelijke) 
speech hield. In het blad stond 
een artikel van .. Herwig 
Langohr. 

De vrouw van Caesar moest 
toch boven iedere verdenking 
staan 1 

te bezieler van de IJzerbede
vaarten. 

Gabby Van Drommen is de 
man, die enkele maanden gele
den in het K.V.H.V.-blad « Ons 
Leven » een artikel tegen de 
IJzerbedevaarten heeft ge
schreven dat zo smerig was, 
dat de oud-presides van het 
Verbond er gezamenlijk tegen 
protesteerden. 

Verleden zondag te Leuven 
kwamen beiden tijdens de 
slotmeeting aan het woord. 

Van Dromme werd geduren
de gans zijn spreekbeurt voort
durend onderbroken door de 
toehoorders. Men kent nu m 
Vlaanderen het kaliber van de
ze knaap, die op de weide te 
Diksmuide de geur meent te 
snuiven van de gaskamers van 
Auschwitz! Hij doet er best 
aan, zich niet meer te vaak in 
de ki)ker te wringen op Vlaam
se bijeenkomsten. 

BARRABAS 

Wanneer wordt toch eens de 
slogan « Barrabas of Suenens » 
uit de wereld geholpen ? In ' 
dien wij ons goed herinneren, 
werd destijds ook aan Barrar 

Verzorging van blaren en zere voeten : het Vlaams Kruis en de barmhartige (vrouwelijke) zie
len hadden een week lang flink hun werk om er voor te zorgen dat de marsjeerders uiteindelijk 
(pikkelend) tot in Leuven zouden geraken. Tijdens de onvergetelijke laatste 15 km — een triomf
tocht ! — werd het hoge tempo nog steeds aangegeven door de marsjeerders van het 1ste uur. 

Deze foto doet de heren van de Acapsul niet watertanden, maar 
schuimbekken! Het eten voor de deelnemers aan de studenten-
marsj werd toebereid in het studentenrestaurant « Alma », han
dig buitengesmokkeld en op de pleisterplaatsen verdeeld. Toen 
de Acapsullen het ontdekten, schreeuwden ze dat het een schan

daal was. 

...EN DE 

NATIONALISTEN ? 

Op de meeting te Antwerpen 
werd door V.V.B.-voorzitter 
Paul Daels hulde gebracht aan 
de Antwerpse C.V.P.-schepen 
Derine. Te Mechelen en te Leu
ven werd extra hulde gebracht 
aan de socialisten die in 't par
lement het wetsvoorstel Verro
ken stemden of aan de linksen 
die de marsj hadden gesteund. 

Wi) zeggen niet, dat al die 
hulde totaal onverdiend is. Wij 
begrijpen alleen niet, waarom 
nooit eens gezegd wordt dat de 
Vlaams-nationalisten tenslotte 
toch ook een (heel klein) beet
je betrokken zijn bij de zaak. 
Al ware het maar, omdat zij 
het leeuwenaandeel van het 
werk op zich nemen en omdat 
ZIJ het publiek leveren dat al 
die hulde over zich heen moet 
laten gaan ! 

Nu weten wij wel, dat er in 
de hemel méér vreugde is om 
één bekeerde zondaar dan om 
enzovoort. Maar in de hemel 
zijn we nog niet, tot nader or
der ! 

SAMEN 
Paul Daels is de zoon van 

professor dr. Frans Daels, 
thans erevoorzitter van het U-
zerbedevaartkomitee en tussen 
de twee wereldoorlogen de gro-

bas de voorkeur gegeven en 
stierf de Andere op het kruis. 
Is Suenens of is Lefèvre of 
zijn al de overigen waartegen 
de slogan reeds gehanteerd 
werd eveneens beter dan Bai-
rabas en gelijk aan de Andere ? 

Deze « evangelische » (maar 
alles behalve evangelische) 
kreet is net het tegenoverge
stelde van wat zijn roepers er 
mee bedoelen. 

Geef ons dan maar de gees-
tigaard die zondag tussen Kam
penhout en Leuven, onder een 
pijpestelenvlaag de geestige va
riante « Suenens of regen » 
lanceerde. Waarop gans de 
groep : « regen ! ». 

WILFRIED 

Naar aanleiding van de CVP-
jongerendag verleden zondag 
werden door de goede zorgen 
van V.U.-propagandisten onder 
de aanwezige Jong-C.V.P.-ers 
pamfletten verspreid, waarin 
enkele van de meest krasse 
uitspraken van de (inmiddels 
getemde) flamingant Wilfried 
Martens stonden. Zo onder 
meer . « Wij moeten trouw en 
konsekwent blijven aan onze 
opvattingen. Zonder kompro-
missen opdat wij het beter 
zouden doen dan vele van on
ze voorgangers die bezweken 
zijn voor verlokkingen ». 

Hoe een torenhaan in de va
derlandse wind kan draaien! 
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SENATOR L. ELAUT 

VICTOR LEEMANS EN DE VLAA 

In zijn wekelijks Standaardartikel neemt se
nator V. Leemans telkens een stukje üit de ak-
tuele sociologie onder de loepe. Hij pakt 
daarbij uit met geleerde teorieën en stellingen 
die mij iedere maal het bewijs brengen dat ik 
verschillende ronden op zijn eruditie, filozofie 
en historische belezenheid ten achter ben. 

Zijn specialisme ligt inderdaad zo ver af van 
het mijne, dat ik niet anders kan dan de groot
ste, eerbied koesteren voor zijn in pennevruch-
ten uitgedrukte problematiek. Ik lees altijd het 
zaterdagse Leemansartikel met aandacht, en 
het is mij meer dan eens gebeurd, dat ik het 
twee- of driemaal las om er iets van te snappen. 
Wanneer dat niet gaat, leg ik. het terzijde en 
zie van verdere studie af. 

Met « De Standaard » van zaterdag 1 oktober 
1966 is het mij weer zo gegaan, met dien ver
stande dat mijn begripsvermogen zich niet te 
veel moest inspannen, en dat ik meen, dadelijk 
de zin en de toedracht van het scriptum te heb
ben beet gehad. 

De titel luidde « Vlaams-Waalse mytologie ». 
Het moest onmiddellijk de aandacht prikkelen, 
en het heeft, wat mij betreft, zijn doel niet ge
mist. Het is dan wel zo gesteld dat we beiden. 
Leemans en ik, door de Vlaams-Waalse myte 
gesensibilizeerd zijn. Doch, naar het mij~gauw 
duidelijk werd, in een volkomen verschillende 
richting. 

De geleerde C.V.P.-senator is de mening toe
gedaan dat de oplossing van de ekonomische 
rekonversieproblemen \oor dewelke ons unita-
ristisch vaderland geplaatst is, te gemakkelijk 
scheef getrokken en van haar werkelijk opzet 
afgeleid wordt, wanneer men het geheel te 
sterk door een Vlaams-Waalse bril gaat bekij
ken, wanneer men zich eerst en vooral afvraagt: 
is het in Vlaanderen of is het in Wallonië ? 

Ik wil er van meet af attent op maken dat 
de heer Leemans een derde term in zijn verge
lijking vergeet, te weten : is het in Brussel ? 
In de bevordering en regeling van de regionale 
ekonomische bedrijvigheid is er, dunkt mij,. 
toch ook rekening te houden met de hoofdstad. 
Of meent de heer Leemans die zo maar te kun
nen afschrijven, wanneer het opmaken van de 
balans der reciprokke invloeden ter spraak 
komt ? 

Leemans vindt het jammer dat de nationa-. 
listische klassenstrijd, die de sociale klassen
strijd stilaan aan het vervangen is, de welvaart 
voor alle (Belgische) burgers tot ontsporing 
zou brengen. 

Met andei'e woorden : de C.V.P.-senator kan 
er geen, of moeilijk, vrede mee nemen, dat 
hetzij de Waal, hetzij de Vlaming, de ekonomi
sche lakens te veel, of te eenzijdig, naar zich 
toehaalt, wanneer men in ons land de ekonomi
sche oniwikkelmg en rekonversie van bepaalde 
gewesten ter studie neemt en tot een geleide 
oplossing poogt te brengen. Men mag dat niet 
te grabbel gooien aan een fundamenteel wan
trouwen van de Vlaming tegen de Waal, of an
dersom, zegt hij. 

Op het moment dat hij schreel, zweefden 
minder de Vlaamse dan de Waalse ekonomische 
schraapzucht en inhaligheid voor Leemans' oog, 
want het eenzijdig cynisme van professor-volks
vertegenwoordiger Perin uit Luik te dien op
zichte, en dat van een zijner sympatiekste en 
trouwste vrienden, oud eerste-minister en CVP-
afgevallige, honderd procent Waal Jean Duvieu-
sart, zitten hem geweldig dwars. Het waren uit
spraken van die mannen in de jongste tijd, die 
de stof voor het zaterdags schrijverijtje aan 
Leemans hadden ingegeven. 

Leemans zou geen Leemans zijn als hem te 
dier gelegenheid geen historisch-filozofische 
reminiscenties te binnen schoten; het zijn de 
filozofen van de 17e en van de 18e eeuw die 
opgeroepen worden. Thomas Hobbes o.m. zou 
de vader zijn van het praktisch naturalisme 
dat door een drang naar zelfbehoud de mense

lijke wil uitsluitend, of dan toch hoofdzakeüjk, 
tot een egoïstische regeling van de staatszaken 
drijft. De samenleving zou, volgens Hobbes, 
zuiver rationalistisch dienen gekoncipieerd, en 
vooral geordend te worden. Leemans is van 
oordeel dat Perin en Duvieusart die weg op
gaan, met in België de voorrang te eisen voor 
al wat Waals is, in het realizefen van een eko
nomische rekonversiepolitiek. Onuitgesproken, 
maar zonder de minste twijfel door Leemans 
erbij bedoeld, geldt dezelfde konklusie voor de 
Vlamingen die in alles de Vlaamse voorrang 
opeisen. Maar wat met Brussel ? 

En Leemans zou nog minder Leemans zijn, 
als hij niet uitpakt met een recent tijdschriften-
of krantenartikel waarin, heet van de rooster, 
een waarschuwing aan het adres van de gega
digden wordt opgediend. Het was in casu de 
« Frankfurter Allgemeine » die ons zou voorlich
ten en tonen met welke problemen de Bondsre
publiek op dit stuk worstelt, en wat het gevaar 
is van een autonome ekonomische politiek, zo
als ze in de federatieve staat door de afzonder
lijke Lander gevoerd wordt. 

Onnodig te vermelden dat ook het beeld van 
de wereldekonomie in het Leemanse perspek-
tief wordt betrokken, benevens de Europese 
en de mondiale solidariteit. 

Wat daarop te antwoorden ? Het is heel een
voudig. Laat senator Leemans het Standaard
blad waarop zijn zaterdagartikel prijkt, omke
ren en op de rugzij de van zijn eigen opus, even 
lezen wat de mij onbekende heer Guy Haazen 
schrijft. 

Het komt mij voor dat de auteur er niet ver
loren loopt in geleerde beschouwingen over een 
zeker parallellisme tussen Hobbes met zijn cy
nisch pessimisme en de opvatting van Perin en 
die van Leemans' sympatiekste vriend Jean 
Duvieusart. 

De heer Haazen houdt minder rekening met 
denkbeelden dan met de situatie zoals zich die, 
hic et nunc, in ons land voordoet. We zitten 
met een Vlaams-Waalse dualiteit (met tussenin 
een derde macht die Brussel heet, en Brussel 
is, met een heel bijzondere-existentieel-politieke 
mentaliteit, die nergens ter wereld haars gelijke 
heeft. Deze dualiteit stelt hier een specifieke 
ekonomische problematiek : de statische ach
terstand van de Vlaamse gewesten en de dyna
mische achterstand van Wallonië (Haazen). 

Men mag de ekonomie en haar wetten in een 
Europees en mondiaal perspektiel bekijken en 
proberen te leiden of pogen te ordenen, en een 
arbeidsorde (dit woord, en wat het delU, is 
senator Leemans van lang vóór de laatste oor
log lief) te scheppen waar alle wereldburgers 
de voordelen van genieten, feit blijft dat deze 
ekonomie aan lokale faktoren vastzit. 

De Schelde met de Antwerpse haven ligt in 
het Vlaamse landsgedeelte; de uitgeputte kool-
mijnen liggen in het Waalse landt.gedeelte; Hob
bes en Leemans zullen daar niets aan verande
ren. En evenmin aan het historisch feit dat de 
opeenvolgende Belgische ministeries in die 
niet-renderende Waalse mijnen een slordige 
vijfenzeventig miljard hebben vergooid, terwijl 
in Oost-Vlaanderen een ontzettende werkloos
heid heerste. De steenkoolindustrie gaat teloor 
ondanks alle berekeningen en voorspellingen 
vanwege de geleerdste okonomisten; het feit is 
er en blijft er. 

Geen planning van ecu sireckekonomie zal 
ontsnappen aan de tellurische, infratellurische 
en sociografische faktoren die zich in de betrok
ken gebieden laten gelden. En zolang er volks
groepen bestaan waarvan de bestanddelen kul-
tuurhistorisch en geopolitisch aan elkaar ge
houden zijn, doch gedwongen worden binnen 
een toevallige staatsgrens te leven, zullen er 
problemen rijzen die de ekonomie niet ontlopen 
kan. 

Senator Leemans, mci al zijn geleerdheid, 
wilde ik even een Jioofdwet van de Hippokrati-

sche ziekteleer voor ogen. houden-; zij luidt! : 
wanneer de delen' van hec organismB ziek zijn, 
is heel het organisme ziek, en men moet eerst 
de zieke delen behandelen wil men het gehele 
weer gezond maken. Naar de Belgische ekono
mische poktiek getransponeerd wil dit zeggen : 
de welvaart van het éne vaderland is niet ver
zekerd als Vlaanderen ten bate van Wallonië 
ekonomisch ziek is, of Wallonië gaat verarmen 
ten bate van Vlaanderen. 

Dat is geen myte, geen fabeltje, geen praatje 
zonder grond. Honderdzesendertig jaar samen
leven zijn daar om te bewijzen dat het noor
delijk deel van het land onder alle oogpunten 
verwaarloosd werd terwijl het zuidelijk deel 
voorgetrokken werd. Leert de Belgische ge
schiedenis niet dat de ontginning van de kolen
mijnen in Limburg systematisch werd geremd 
ten voordele van de Waalse mijnen, zodat de 
industriaiizatie van Limburg hopeloos te laat 
kwam ? (Haazen). 

De zaken zijn thans geëvolueerd tot een toe
stand die alle ekonomische wetten in de war 
stuurt, en door geen politiek van goodwill zo 
maar in de rechte plooi kan getrokken worden. 
Ik geloof nog altijd in de suprematie van de 
geest als dominerende kracht van de menselijk 
handelingen. 

Het heeft bijna ccn symbolische betekenis 
dat op de rugzijde van Leemans' Standaardar
tikel van 1 oktober 1966 een ekonomist, die er 
toch ook het ene en het andere van schijnt te 
weten, als titel boven zijn bijdrage schrijft : 
« de omschakeling is in Vlaanderen iets anders 
dan in Wallonië ». Wordt de politiek van de 
streekekonomie dan toch door motieven be
paald en bewogen die Leemans onderbrengt bij 
de Vlaams-Waalse mytologie ? 

Die titel uit de pen van de C.V.P.-senator die 
een verleden meedraagt dat hij, ondanks zijn 
huidige pozitie op het binnenlandse en op het 
buitenlandse politieke schaakbord, niet van zich 
afzetten kan, heeft mij verbijsterd, geërgerd 
en bedroefd. Victor Leemans moest toch de 
laatste zijn om te spreken van een Vlaams-
Waalse mytologie. Is hij werkelijk zo ver ge
ëvolueerd of verblind door mij onbekende 
drijfveren, dat hij de Vlaams-Waalse tegenstel
ling voor een sprookje houdt ? 

Theo Lefèvre en heel wat andere van zijn 
partijgenoten, ook Omer van Audenhove, ge
waagden van een vals probleem. Hoe vaak werd 
die apodiktische uitspraak, met zoveel stellig
heid geponeerd, door de feiten niet tegengespro
ken op een paar jaren tijd ? Zelfs Spaak is 
moeten gaan lopen, op de vlucht geslagen om
dat hij in de waan verkeerde, het voor het 
zeggen-te hebben in zijn eigen partij en in het 
land. 

België laboreert in zijn grondvesten, in zijn 
strukturcle en in zijn infrastrukturele geledin
gen, \erbindingen en aaneensluitingen, niet aan 
een ekonomische ziekte, maar aan een zwarig
heid van een heel andere aard. 

Victor Leemans gelooft dat het een myte is; 
ik stel de diagnose onder een ander teken. Ik 
ben niet zo gek het belang van de ekonomie 
voor mijn volk te negeren of te onderschatten, 
maar ik kan aan de indruk niet ontkomen dat 
mijn" senatoriale koUega, die op een andere rij 
zetels zit en onder een andere partijvlag strijdt 
dan ik, de ekonomie en haar pomperijen over
schat enfop een goede inorgen zal ontwaken met 
de vaststelling, dat er toch een algemene en 
fundamentele tegenstelling bestaat tussen 
Vlaanderen en Wallonië. 

Een tegenstelling die alles aanvreet in dit 
land en waarvoor een federatieve staatsinrich
ting een oplossing kan brengen. Wanneer die 
er zal zijn, kunnen we met Victor Leemans 
praten over streekekonomie en het cynisch 
pessimisme van Thomas Hobbes. 

L. Elaut. 
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NIEUWS VAN DE VOLKSÜNIE-PARLEMENTSFRAKTIES 

Z£EWEZEN 

Volksvert. Lootens verzocht 
de minister van Openbare 
Werken om meer inlichtingen 
betreffende de stand van za
ken in de bouwplannen voor 
de kantoren van de groep Zee-
wezen te Oostende. De oor
spronkelijke gebouwen werden 
tijdens de jongste oorlog ver
nield en sindsdien zijn de 
diensten ondergebracht in 
noodlokalen met al de perij ke
len van dien. De minister wist 
er niet veel op in te brengen, 
alleen maar dat er besprekin
gen aan de gang zijn om tot 
een vast bouwprogramma te 
komen. 

BURGERLIJKE 

BESCHERMING 

Uit het antwoord van de mi
nister van Binnenlandse Zaken 
op een vraag van volkvertegen
woordiger Mattheyssens, leren 
wij dat het aktiegebied van de 
mobiele kolonne van de Burge-
lijke Bescherming te Liedeker
ke behoort tot het taalgebied 
Brussel-hoofdstad en het Ne
derlands taagebied, met uit
zondering van een klein gedeel
te van het arrondissement Nij-
vel. Het personeel tewerkge
steld te Liedekerke behoort tot 
het Nederlands taalstelsel met 
uitzondering van twee leden 
die op eigen vraag gebleven 
zijn, hoewel zij tot het Frans 
taalstelsel behoren. 

ADVIEZEN 

Volksvert. Babyion bracht 
de minister van Binnenlandse 
Zaken tot een kronkelig ant
woord toen hij er op wees dat 
de Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht in een advies net 
het tegenovergestelde had be
weerd van wat de minister 
had geantwoord op een vraag 
aan een senator, vraag die be
trekking had op de taal van de 
p r i v a t e studiebureaux die 
handelen in opdracht van de 
openbare diensten. Volgens 
dit advies moeten studies voor 
deze uitgevoerd in het Neder
landse taalgebied, in het Ne
derlands worden verricht. De 
minister voerde aan dat de ad
viezen niet bindend zijn; zij 
moeten door een bepaald de
partement slechts worden op
gevolgd in zover de bevoegde 
minister ermede instemt! 

Dus kunnen de studie-bu-
reaux rustig voortgaan met 
hun werk in het Frans te ver
richten ! 

BIJ DE POST 

Op een vraag van volksver
tegenwoordiger M. Coppieters 
antwoordde de minister van 
P.T.T. dat men volgens de hui
dige reglementering slechts 
toegang krijgt tot de graad 
van hoofdpostman (schaal 444) 
mits liet slagen in het examen 
tot vaststelling van de beroeps-
maturiteit; nochtans wordt 
thans de toekenning van voor
noemde schaal aan de sorteer
ders bestudeerd. Anderzijds 
ligt op dit ogenblik een ont
werp van ministerieel besluit 
ter studie ten einde de be
drijf svergoeding op basis van 
een vaste maandvergoeding 
van 300 fr te verlenen aan de 
postmannen, postmannen Ie 
klasse, alsmede aan de hulp
krachten die volledig en be
stendig aan de sorteerdienst 
medewerken in de sorteercen-
tra en in de spoorwegpostkan
toren. In de andere kantoren 

zullen dezelfde personeelsleden 
die gedurende ten minste twee 
uren per dag aan een dienst 
van sortering medewerken, de 
bedrij f svergoeding bekomen 
naar rato 1 fr per uur. 

BENZINEPRIJS 

Wim Jorissen stelde de vraag 
of het juist is dat een gelijke 
belasting alle benzineverdelers 
treft, ongeacht de verkoop
prijs, of het niet passend voor
komt een maximumprijs, la
ger dan de huidige verkoop
prijs op te leggen aan de 
maatschappijen aangesloten 
bij de Belgische Petroleimafe-
deratie. De minister bevestigde 
dat het accijnsrecht op de ben
zine een vast bedrag is onge
acht de verkoopprijs van de 
petroleummaatschappij of de 
verdeler. De vervanging van 
het vast accijnsrecht door een 
veranderlijke taks werd reeds 
vroeger onderzocht maar niet 
weerhouden wegens de toepas-
singsmoeilijkheden en de 
zwakke weerslag hiervan op 
ekonomisch vlak. 

Zoals wij reeds in een uit
gebreide reportage uiteenzet
ten, zou een veranderlijke taks 
wél van aard zijn de benzine
prijzen — vooral deze van de 
onafhankelijke maatschappij
en — te doen dalen en zelfs 
gevoelig. Dat er toepassings-
moeilijkheden zouden zijn ? 
Moeilijkheden wellicht van de 
grote petroleumbonzen die nu 
bevoordeeld worden door de 
gelijke belastingheffing. Inder
daad, ongeacht de verwezen
lijkte winsten wordt steeds 
dezelfde taks geheven. 

SEKTIECHEFS 

Wim Jorissen stelde een 
vraag in verband met de her
waardering van de funktie van 
sektiechef bij de Regie T.T. De 
minister antwoordde dat deze 
kwestie niet uit het oog wordt 
verloren en dat de adviezen 
van een (uiteraard studeren
de) kommissie werden overge
maakt. Zij zullen op hun beurt 
door de minister onderzocht 
worden. Er is hoop... 

ONDERWIJSKRACHTEN 
IN HET BUITENLAND 

Senator Ballet, die reeds bij 
de begrotingsdebatten van Bui
tenlandse Zaken tussenbeide 
kwam in verband met de on
zekere toestand in Kongo en 
het gevaar dat er bestaat voor 
onze aldaar verblijvende land
genoten, stelde een parlemen
taire vraag aan de betrokken 
minister. Hierin verzocht hij 
om nadere inlichtingen om
trent de geruchten als zou Bel
gië er aan denken zijn onder
wijskrachten naar andere lan
den van de Franse invloed
sfeer te zenden, bv. Tunesië. 
Dit lijkt onze senator onaan
vaardbaar, vooral omdat het 
bijna een traditie is dat de 
meertalige Vlaamse onderwijs
krachten steeds maar — zoals 
dat in Kongo het geval was en 
nog is — ingezet worden om de 
Franse kuituur in de wereld te 
verspreiden en alzo in het bui
tenland de mythe te bestendi
gen alsof België een uitslui
tend franstalig land zou zijn, 
om dan nog vaak onder de ver
dachtmaking van een fransta-
lige pers, met de scheldnaam 
« Flamand » bedacht te worden 
(zoals dat in Kongo gebeurde). 

De minister wist hierop niet 

veel in te brengen en maakte 
er zich vanaf met te verwijzen 
naar de « uitdrukkelijke ver
klaring » nopens Kongo die de 
regering op 31 augustus jl. be
kendmaakte. Wat de koöpera-
tie-overeenkomsten met La
tijns Amerika betreft, deze 
werden gesloten met Chili en 
Peru, terwijl voor Azië kon
takten werden aangeknoopt 
met engelstalige landen. 

VOER-BURGEMEESTERS 

De minister van Binnenland
se zaken beloofde onze sena
tor Wim Jorissen de nodige in
lichtingen te vragen aan de 
goeverneur van de provincie 
Limburg om te kunnen ant
woorden op de volgende 
vraag : « De beslissing van de 
burgemeester van Teuven de 
nederlandstalige school in zijn 
gemeente niet te laten openen 
op de vastgestelde datum, 
grenst aan het ongelooflijke. 
De minister gelieve me te la
ten weten of hij dit feit weer 
zonder gevolgen wil laten en zo 
mede verantwoordelijk wil 
zijn voor de volgende uitspat
tingen van de burgemeester ». 

Afwachten welke kronkelin
gen er zullen uitgehaald wor
den om te antwoorden! 

KLEUREN-T.V. 

Dr Ballet stelde de minister 
van Buitenlandse Zaken een 
vraag over het in te voeren sis-
teem voor kleuren-televisie. Op 
een bijeenkomst te Oslo scheen 
de Belgische afvaardiging een 
voorkeur te laten blijken voor 
het Franse Secam-sisteem in 
weerwil van het feit dat des
kundigen het Duitse Pal-sis-
teem veel beter achten. Boven
dien werd de Belgische af\'aar-
diging geleid door een verte
genwoordiger van de R.T.B. 
wat in tegenspraak is met de 
samenstelling van vroegere af
vaardigingen en met de regels 
van de kultuur-autonomie 
(voor zover die bestaat natuur
lijk). Onze senator wees erop 
dat de invoering van het 
Franse (minderwaardige) sis-
teem een onduldbare diskri-
minatie t.o.v. de Vlaamse tele
visiekijkers zou inhouden daar 
deze dan zouden afgesneden 
zijn van het Nederlandse kul-
tuurgebied en van de Neder
landse T.V. die het Pal-sisteem 
heeft gekozen. 

De minister antwoordde dat 
de Belgische afvaardiging naar 
Oslo werd geleid door een hoog 
ambtenaar van de P.T.T. en be
stond uit specialisten van de 
B.R.T.-R.T.B. Er zat slechts 
één bekommernis voorop bij 

de onderhandelingen, namelTJH 
voor België een enig sisteem 
van kleuren-T.V. te krijgeni 
het bestaan van twee verschiV 
lende sistemen zou de T.V.-too-
stellen in België veel duurder 
maken en de installaties voor 
de uitzendingen zouden ook z o 
veel meer kosten. 

In ieder geval blijft het feit 
dat het Duitse Pal-sisteem veel 
beter is dan het Franse, dat het 
door de meeste Europese lai> 
den verkozen wordt en dat d« 
Vlaamse T.V.-kijkers zoveel 
talrijker zijn dan de Waalse. 
Wat het zwaarst weegt... 

POSTSTEMPELS 

Dr Anciaux merkte op dat in 
postkantoren van eentalige ge
meenten, zowel in Vlaanderen 
als in Wallonië tweetalige eti
ketten en stempels worden g©-
bruikt in de aard van : « On
bekend - Inconnu », « Terug 
aan afzender - Retour a l'e»-
voyeur» enz... Hij stelde hie^ 
over een vraag aan de rainist^ 
van P.T.T. die hierop niet zo 
dadelijk wist te antwoorda» 
en het probleem overmaakt» 
aan de Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht om uit te maken 
hoe stempels en kleefbandj» 
dienen gebruikt voor niet-ui»-
gereikte poststukken. 

DOKUMENT 

Mededeling va.-iwege ae schooldirectie'? van de stad Sint-Niklaas 
aan de Cyders van de leerlingen van het Secundair Onderwi;58« 

sint-Niklaas, 30 saptembar 1966 

Geachte Ouaer» 

betreft: act ies georganiaeera door ae leerlingen van het Secundair 
Onderwijs t i jdens de schooloren. 

Na wat wij in een recent verleden hebben meege.-T ŝaJct, hebban wij 
-•astgesteld dat veel ouaers er pr i js op sïel3"n onze mening in daze aan-:_ 
eelegenheid to ken.ien. 

Pedagogisch gezien i s het onverantwoord cat Jonge mensen van het 
seconaair ondervdjs zoi'den gebruikt of misbruikt worden voor doels te l l in
gen die hoofdzaKelijk aan poli t iek karakter dragen en bovendien op het n i 
veau van het univers i ta i r onderwijs liggen. Wij menen dat iedere voriji van 
staking en/of betoging voor leerlingen in het secundair o.^derwijs geen zin 
heeft. Meent V overigens ook niet dat het niet alleen in het balang van 
de opvoeding op school maa:- ook in hflt voordeel van een gezonde verhouding 
tussen ouders en kinderen is dat dergelijke misbruiken dienen voorkonen ta 
worden. Deze onze v is ie i s meegedeeld en toegelicht aan Vw kinderen die 
bi j ons op school zijn en waarover wij sa.T.en de zorg dragen. 

Daarom vr.igen de schooldirecties en de leerkrachten aet nadruk 
lat U met hen eendrachtig 'zult willen sâ T.enwerKen om gebeurlijke onrogel-
T.atigheden te voorkomen en geen gehoor té'geven aan .mogelijke oproepen, 
van welke zijde ook, die de ,-.oedo ver.sta.'jdhouding oo school en in het ge
zin zouden kunnen verstoren. 

Me+ dienstwillige gevoelens 

N'a.'sans de Sohoofdirecties van het Kath3lleic"^0fi3srwijs 
en van het RaJk'iondervi.j8 van de stad'Sint-Niklaa!» 

Desondanks waren er verleden week donder- Ontroerend is de eensgezindheid waarmee 
dag een paar duizend leerlingen van Sint vrije en officiële scholen een gemeenschap-
Niklaas naar de stadsgrens gekomen, om er pelijk standpunt bekend maakten. Nauwe-
de studentenbetoging op te wachten en te lijks tien jaar geleden waren ze het er even 
vergezellen naar het stadscentrum. In enkele roerend over eens om hun leerlingen wél 
onderwijsinstellingen werd als mondelinge naar straatdemonstraties en relletjes te stu-
toelichting bij de nota gegeven : « wie staakt ren. Tegen mekaar op, in die tijd l 
of betoogt, vliegt buiten ». 
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de wereld 

Het geluk van de liberalen van Engeland 

heeft altijd méér afgehangen van de zwakte 

der andere partijen dan van hun eigen sterk

te. Nog maar zolang geleden als verleden 

jaar keken de liberalen van de Liberale 

Partij nog met hoop naar de koorddans poli

tiek van de Socialisten. Zij meenden dat hen 

wellicht een kans gegeven was, nog eens een 

rol te spelen als houder van de ballans tus

sen Labour en de Konservatieve partij. 

De algemene verkiezingen van tnaart jongst

leden, waarbij Labour eindelijk zijn meer

derheid veilig stelde, betekende echter voor 

de liberalen het einde van een tijdperk. 

Het einde van een tijdperk waarin de Libe

rale Partij nog een gewicht in de schaal 

wierp bi] het afwegen van de macht der 

twee orote oartiien. 

LIBERAAL DILEMMA IN ENGELAND 
Sedeit Giimond aan de leiding kwam 

in 1956, was de strategie van de libe
rale partij steeds er op gericht de La-
bour-partij te vervangen als voortrek
ker van een radikale oppositie tegen de 
Konservatieven. 

De hoop is nooit in vervulling gegaan. 
In de eerste plaats was dit steeds te wij
ten aan het feit, dat het de liberalen 
aan een solied stemmen-blok ontbrak; 
die vlottende massa van de part i j , die 
naargelang de omstandigheden al eens 
naar Labour ot naar de konservatieven 
zou uitdeinen, maar die als de omstan 
digheden gunstig zijn zich terug bij de 
rangen van de partijgezinden voegt, was 
er nooit voor de liberalen. 

Zelfs in de donkerste dagen van La
bour, kon men zeggen dat er nog een 
enorme volume van simpatie aanwezig 
was bij de kiezers, waarop gekapitali
seerd kon worden en die in aktiviteit 
kon omgezet worden toen het politieke 
rad voorspoedig begon te keren. De En
gelse liberale partij is steeds een eerder 
onsamenhangend blok geweest, dat ech
ter als geheel afkerig stond van iedere 
samenwerking met een andere pait i j , zij 
het de konservatieve of de socialistische. 
T o t haar nadeel overigens. 

Het grote drama van de Britse Libe
rale Partij is unmers haar strakke hou
ding op het pun t van koalities met an
dere partijen of, met andere woorden, 
haar koppig \as thouden aan haar eigen 
onafhankelijkheid. O p het einde van de 
veertiger jaren veiwierpen de liberalen 
een aanbod \an de konservatieven. In 
1951 verwierp de toenmalige leider van 
de Liberale Partij , Clement Davies, een 
uitnodiging van Churchill om in dezes 
kabinet te komen. Meer recent, in 1965, 
bleek dat hel oveigiote deel van de par
tij niet akkoord kon gaan met een po
ging van Jo Giimond de partijleider se
dert 1956 om een gezamenlijk avontuur 
met de Labour-partij aan te gaan. Deze 
kon die steun toen biezonder goed ge-
biuiken en de libetalen zouden daar
mee een prachtkans hebben gehad om 

opnieuw aktief aan politiek beleid te 
doen. 

Zij hebben het toen niet gedaan en 
nu blijkt die kans verkeken, want de 
socialisten hebben het alleen klaarge-_ 
speeld om toch een handelbare meerder
heid te vormen. 

Het zijn de libeiale partijkadeis die 
zich daartegen verzetten, maar diezelfde 
kaders hebben tot nu toe nog geen alter
natief voorgesteld om de gevestigde 
machtsverdeling tussen Labour en de 
Konservatieve Partij te doorbreken, an 
ders dan door samenwerking met één 
van deze twee. 

Nu, op dit ogenblik, zitten de libe
ralen van Engeland in een strategische 
impasse. 

O p het jongste paiiijkougies van 
Brighton, twee weken geleden, is dat 
nog eens duidelijk gedemonstreeid. 

Op dat kongres kwam als meest spek-
takulair evenement naar voren dat de 
Liberale Partij af te rekenen heeft met 
een zeer belangrijke en zeer aktief ge
worden afdeling jonge liberalen. Maar 
juist dat aktieve ekstremisme van die 
jeugdige liberalen toont aan, waar het 
dilemma van de Liberale Partij zit. 

Jo Brimond haalde via deze jonge li
beralen zijn beste slag thuis, maar het 
werd er alleen maar duidelijk door wel
ke afstand er bestaat met de kadermen
sen van de partij , die steunen op de 
midden - klas - mensen en vasthouden 
aan de oude tvpisch-libeiale af/onde-
lingspozitie. 

Jo Grimond zelf heeft nu negen jaar 
lang zich ingespannen om van de Libe
rale Partij een radikale, niet-socialisti-
sche partij-van-links te maken. Linkse 
partij in de zin van een paiti j die poogt 
de hedendaagse fev€>.tigde pozities te 
doorbreken : dit Sstekcnt dat hij pro
beerde aan te tonen dat er een herposi-
tionizeiing van de tweefiaitijenstruktuur 
moest komen. Waai om? Omda t de ou
de tweepaitijenstruktiiur ge1*aïeerd was 
op een nu volkomen vooibijgestrcefde 

scheiding tussen « de v\erkman » en 
« de werkgever ». 

Jo Grimond heeft zich echter moeten 
realizeren dat Wilson, de socialist, en 
dat Heath, de konservatief, hetzelfde 
betogen. 

De jonge liberalen nu bieden aan Jo 
Grimond een uitweg door nog meer 
naar links te sturen. Volgens hen is dat 
de enige kans voor de Liberale Partij 
om nog een eigen gezicht te krijgen en 
nog iets wezenlijks te vertellen te heb
ben. 

Het drama is echter dat de massa van 
de liberale kaders helemaal niet mee 
wil . 

Wanneer Jo Grimond wil toegeven 
aan zijn jonge krachten, dan loopt hij 
het gevaar dat er bij de volgende ver
kiezingen \ a n zijn twaalf parlementai-
len niet veel meer zullen zetelen in het 
parlement. Deze twaalf zijn immers in 
het parlement dank zij de stemmen die 
komen uit de hoek van het midden-
stand-chauv in isme. 

Dit is het dilemma van het Blitse li
beralisme : wat de ideeën en de nieuwe 

ideologie betreft, streeft het in een 
links-radikale richting, doch wat de so
ciale voedingsbodem en struktuur be
treft, is het gebonden aan de behouds-
gezindheid. 

Jo Grimond zelf is in feite de perso-
nifikatie van dit dilemma. Zijn stijl 
heeft de middenklaskiezers steeds over
tuigd; zijn woorden hebben steeds de 
meer ideologisch gerichte mili tanten 
binnen de perken gehouden. 

De vraag is, hoe lang dat nog kan du
ren. 

Het is niet duidelijker geworden, 
naar welke richting dit di lemma voor 
de liberalen zal uitdraaien. 

Wanneer de jonge liberalen nog meer 
van hun neus maken, bestaat er kans 
dat de traditionele liberale kiezers — 
die een allegaartje van veel onsamen
hangende groepen zijn — in verdeeld
heid vervallen, en het laatste restje van 
« een grote partij » nog slinkt totdat 
er niets meer overschiet. 

Krijgen deze jonge radikale liberalen 
géén grotere aanhang, dan bestaat de 
kans dat de Liberale Partij blijft wat 
zij is : een partij die weinig of niets be
tekent in de « real-politiek ». 

Ondertussen hebben de jonge libera
len aangetoond dat de Liberale Partij 
van Engeland een belangrijke rol kan 
vertolken, door het simpele feit dat zij 
de partij kan zijn die ekspressie geeft 
aan nieuwe en onortodokse ideeèn. 

El ik Van Zandweghe. 

deze week in de wereld 
Piemier \V>ho7i slaagde er in, op het kongres der Lahourpaitij iedere re
bellie de kop in te diukken. Inmiddels is te Blackpool het kongies der 
Konsewafiex/e paitij begonnen. 

Een Algerijns minister, Boemaza, vervoegt de opfwsifie. 

Op het places Ben Barka, waar men thans aan pleidooien en rekwisitorium 
toekwam, getuigden de ministers Frey en Pompidou schriftelijk. 

McNamara op bezoek te Saigon, waar de genetaals hem verzoeken de Ame-^ 
kaanse effektieven in Vietnam nog te verhogen. 

Prezident Johnson had een lang onderhoud met Gromyko; het is echter 
weinig waarschijnlijk dat het, behalve op het stuk van de beperking der 
kernwapens, enig pozitief gevolg zal hebben. 

Kongo's nieuwe ambassadeur, Moengoel-Dinka, kwam te Biussel aan uitge
dost met een hemd dat o.m. met volgende tekst bedrukt was : « Sire Mo-
boetoe, République démocratique du Congo ». 
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Z W A R T E S T E D E N 

«Het gevaar bes taa t er thans 
niet m e e r zozeer in dat de 
zwar te ghet tos een belangr i jk 
deel vormen van de Ameri
kaanse groots teden », schrijft 
de New-York Times, « m a a r in 
h e t feit da t de groots teden in 
h u n geheel ghet tos aan he t 
worden zijn. Reeds telt de 
hoofds tad van he t land, Wa
shington, 'n bevolking die voor 
twee de rden bes taa t ui t negers 
m e t een lage inkomensgrens . 
New-York, Chicago, Los Ange
les, Cleveland,4cDetroit en Phi
ladelphia gaan dezelfde weg 
op . Volgens sommige sociolo
gen zal deze ontwikkeling, in-« 
dien er niets aan gedaan word t , 
e r toe leiden dat in 1980 de 10 
groots te s teden van de VS een 
zwar te meerderhe id zullen heb
ben ». 

De eksplosieve krach t van 
deze ghet tos zal verschrikke
lijk zijn. 

Na het bezoek v2in de Gaulle is het in Frans Somaliland woelig gebleven. Zwarte onafhankelijk
heidsstrijders worden met vrachtwagens uit het land gezet. Aangezien echter de Gaulle in goede 
termen met Moskou en in slechte verhouding met Washington leeft, hoeft het « wereldgeweten » 

zich om Djiboeti nog met al te druk te maken ... 

REZA PAHLEVI 
Nog niet zo heel lang geleden — vijf jaar 

teiug, om het even juister ie bepalen — 
gmg er haast geen dag voorbij zonder dat 
de een of andeie staatsman of hant achter 
het IJzeren Gordijn er zich intens mee be
zig hield, de Sjah van Perzië te overladen 
met de resem van scheldwoorden die ge-
biuikt worden tegen de hele giote en heel 
gevaarlijke klassevijanden. De heerser op 
de Pauiventioon was een bloeddronken 
monster, dat zich slechts aan de macht wist 
te handhaven dank zij de vet kapte inter
ventie der Ameiikanen en bij middel van 
een genadeloze onderdi ukkmg der arbei
ders en der intelligentsia. Zijn verwijde
ring van de troon en Tajn algehele uitscha
keling was niet alleen nodig, ze zou tevens 
slechts een kivestie van tijd zijn. Bijna 
openlijk werd vanuit Moskou gewerkt aan 
de val van de Perzische keizer. Zo genoot 
de radikaal anti-monaichistische Toedeh-
beweging de bijna open financiële en pio-
pagaudistische steun van het Kiemlin. 

Onlangs heeft Mohammed Reza Pahlevi 
een bezoek gebiacht aan een paar OoUeu-
ropese satellietstaten. Te Sofia en te War
schau weid hl] ontvttns,en door plmmstrij-
kende pratokolchefs, teiwijl pa> tijleiders 
lyrische beschouwingen wijdden aan de so
ciale hervoimingen die Zijne Hoogheid had 
doorgevoeld. De peis der Oostbloklanden 
biacht — in de eeibtedige suikeibakheisltjl 
die 0nze eigen peis in hol aangelegenheden 
gebruikt — tioiin verslag uit over -ieder 
woord van de giote Sjah en over de kleur 
van de kleedjes van zijn echtgenote. 

Het IS duidelijk dat de sociale hen,ormin-
gen in Perzié -met de minste rol spelen in 
deze koeisu'ijzigmg van de Kremlin-poli-
tiek De Sjah heeft mdeidaad zeer voorzich
tig (in een mate die Moskou elders en in 
andere omstandigheden « bespottelijk » 
zou heten) een beetje gedokterd aan land-
veidehng ^n het wegnemen der verschrik- ^ 
kelijkste sociale tegenstellingen_ die een 
honstant gevaar voor zijn troon waren ge-
woiden Maat nog altijd is hij een steen-
njk, van zijn volk geizoleerd heeiser in een 
aim en -weinig demokratisch land 

De redenen voor de Russische koerswij
ziging liggen elders. ^ 

ZIJ zijn van tufeeenei aard. In de eeisLe 
plants zipi jer dwingende ekonomische mo
tieven die €r Moskou toe hebhen aan
gezet, een « ideologische > benadermg van 
het piobleem Sjah te ruilen voor ven zuiver 
zakelijke, realistische. Het beleid van de 
Comecon (de Oosleinopese E.E.G) heeft 
niet geleid tot de suksessen die het Kiem-
lin er van verwarht had. Grote struikel
blok daaibij was de weerzin van alle Co-
mecon-partners, om hun nationale ekono-
mie eenzijdig uit te bouwen mrt het doel 
ze komplementair te maken aan de Sovjet-
ekonomie. Eens te meer had het dood gehe
ten nationalisme der Oo^teuropese landen 
de Russische plannen doorkruist; de satel
lieten weigelden, de weg op te gaan van 
monokiiltuur en monoproduktie. 

Perzië is een land dat zich beter als vele 
Oostbloklanden leent tot een supplemen
tal! e funktie bij de Sovjet-ekouomie. Het 
land kan giondstoffen (vooial petioleum, 
ertsen en katoen) leveien en daardoor de 
Sovjet-Unte in enkele sektoien belangrijk 
ontlasten. Het is daarenboven een gedroom
de afnemer voor de thans op hoger toeten 
lopende pioduktie aan de Oostbloklanden, 
die in het Westen geen kopers vindt. 

Bulgaarse, of Hongaaise industriële uit
rusting bijvooi beeld is uiteist geschikt voor 
Peizië, dat als ontwikkelingsland méér be
hoefte heeft aan de nog niet vol-automa
tische appaiatuur die m het Oosten wordt 
vervaal digd, dan aan de technisch geper-
fektioneerde machines die het Westen 
bouwt voor landen met een hoog industrie^ 
peil. 

Ook kommunisten weten doorgaans (of 
zouden we niet zeggen • bij uitstek !) eieren 
voor hun geld te kiezen. De paitijbpnzen 
te Sofia hadden graag wat monarcbistische 
plutmstnjkeiij over voor de man, uit wiens 
land in de eerstvolgende tien jaar petro
leum ter waaide van 180 miljoen dollar zal 
ingevoeld woiden in ruil vooi machines en 
uitrusting voor de petroleuminduslrie. Het 
Kiemlin blaast liever al eens koud op het 
anti monai chistisch vuurtje, nu het zich 
kan verwaimen op Perzisch aardgas dat ge-
leveid woidt tn ruil voor een Rvs<:isrh 
staalkombinaat te Ispahan. 

De tweede reden voor de Russische koers
wijziging IS van politieke aaid. De Oost-
West ontspanning en het feit dat de So-
vjet-Ume en de Verenigde Staten een steeds 
gioter aantal gemeenschappelijke belangen 
hebben sinds de Chinese draak de kop 
opstak, zet de Russen er toe aan hun poli
tieke doeleinden na te streven langs de'weg 
van ekonomische samenwerking waai dat 
mogelijk IS. Enkele jaren geleden zouden 
de V. S. zich nog zeer sterk veizet hebben 
tegen een Perzisch-Russische toenadering. 
Vandaag volgt Washington deze evolutie 
met een berustend schouderophalen. 

Uit deze koeiswijzigmg vati het Kremlin 
tegenover Mohammed Reza Pahlevi zijn 
twee belangrijke dingen op te maken. Ten 
eeiste blijkt opnieuw, hoe gemakkelijk het 
Kremlin oveischakelt f)9n een < ideologi
sche •» naar een realistische aanpak. Daar
uit vloeit voort dat, n te om ideologische 
motieven tiet Kremlin volgt, wel zeer dorfi 
moet zijn . overnacht kan hij alleen (en tot 
zijn eigen gienzeloos-naieve verbazing : « in 
het i/erkeeide kamp i) staan. 

En veivolgens is het duidelijk dat. als 
de Sovjet-Unie de kans knjgt (en de Oost-
TT est-ontspannmg betekent zo'n kans), zij 
zich oriënteert naar de konstante gegevens 
van de RussiKhe politiek, die ouder zijn 
dan de oktoberrevolutie. Ook tn haar be
langstelling voor Perzié is de Sovjet-Vnte de 
getrouwe erfgenaam van een eeuwenlang 
tsaristisch beleid, dat de weg naar Indië 
zocht ! 

A.N. Tovano. 

KERK IN FRANKRIJK 
In de «Nouvelles réligieuses» 

werden de eers te rezul ta ten 
gepubliceerd van een studie 
over de clerus, die in 1965 ge
maak t werd m opdrach t van 
het Frans episkopaat . De be
sluiten waar toe he t gepubli
ceerd mater iaa l aanleiding 
geeft, zijn aan de sombere 
kant . De rekru te r ing van pries
ters is, ondanks de demografi
sche groei der bevolking, niet 
m staat om de pr ies ters terf te 
te kompenseren. De 98 dioce
sen van Frankri jk hebben mo
menteel 44.408 pr ies ters , het
zij 1 pr ies ter voor 1.316 inwo
ners (tegen 1 voor 962 in 1948). 
Te Pari js word t deze verhou
ding 1 pr ies ter voor 3.190 in
woners . Gelijktijdig word t een 
snelle veroudering van de 
pr ies te rs tand vastgesteld. De 
studie stelt geen verbeter ing 

van deze toestand in het vooi^ 
uitzicht voor de periode 1970-
1975. 

Cijfers uit andere b ronnen 
zijn al niet veel opt imis t ischer . 
He t t i jdschrift « Montalem-
b e r t » s t ipte onlangs aan d a t 
zelfs aan katoheke instellingen 
voor hoger onderwijs e r 
slechts 35 % prakt izerende stu
denten zijn. Volgens « La Se-
maine réhgie i^e de Paris » is 
minder dan 10 % van de be-
volking der agglomeratie p rak-
t izerend. Het diocees P a r u s 
heeft thans 2.477 pr ies ters te-

-gen 2.709 in 1960. 

UITWIJKEN <̂  

Vanaf 1 december zal in de 
Arabische zones van Israel he t 
mil i ta ir be s tuu r afgeschaft 
worden. Zulks zou o.m. ook be
tekenen dat de uitzonderings
wetten, die in deze zones gel
den, worden opgeheven. E e n 
dezer wet ten bepaalt o m. d a t 
n iemand van de 150.000 Isra
ëlische Arabieren zich mag o p 
reis begeven zonder toelat ing 
van de mili taire overheden. 

Elias Tuma, een kristen Ara
bier van de Israëlische gemeen
schap die uitgeweken is n a a r 
de Verenigde Staten, is van 
mening dat de maatregelen die 
op 1 december zullen getroffen 
worden absoluut onvoldoende 
zijn. In het Engels blad « New 
Out look» heeft hij betoogd 
dat, wanneer de Arabieren van 
Israël willen dat hun k inderen 
geen tweederangsburgers zijn 
die hun nationale identi tei t 
verliezen, zij m a a r één enkele 
mogelijkheid hebben : Israël 
verlaten onder internationEial 
toezicht. 

Over het lot van de Arabie
ren in Israël — onbetwis tbaar 
een verdruk te minderheid — 
leest men zelden iets in de we
re ldpers . 

Kolenmijn-problemen zowat overal in Europa Tn de Amalia-
mijn te Essen verlaat de laatste lading kool — na een produk-
tiepenode van 122 jaar — de schacht. Blijkens de foto kunnen 
de Roerkompels de sluiting van hun putten echter geruster en 
met meer betrouwen in de toekomst aanvaarden dan onze Lint-

burgse mijnwerkers. 
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Jn het hreugeliaanse landschap tussen Oudenaarde en Geeraardsbergen ligt Shit-
Maria Horebeke en wie na enig zoeken aan de kerk een holle weg inslaat, ontdekt 
een klein gehucht — niet meer dan enkele huizenrijen en afzonderlijke, hoeren
hoven — dat wellicht uniek ts in gans Vlaanderen : de wijk Korsele, beter gekend 
als de « Geuzenhoek «. De kerk van dit gehucht is op het oog niet verschillend van 
zovth i in onze kontreien maar boven de ingangsdeur vindt ge wel iets dat niet 
alledaags is : de afbeelding van een open boek met de woorden « Wij prediken 
niet onszelven, maar Christus Jezus, onze verlosser » en binnenin vindt ge geen 
heiligenbeelden die devoteli]k naar de hemel blikken, geen altaren en geen biecht
stoelen. Men ts hier immers in de enige volledig-protestantse gemeente van Vlaan
deren ! 

Met verwondering zal de oningewijde 
zich atvragen hoe die daar komt ot hoe 
die ontstaan is. En daarvoor moet men 
teruggaan tot de Hervorming, de gods
dienstige stroming die in de zestiende 
eeuw ioveel weerklank kreeg in de Lage 
Landen, toen onder Spaans gezag. In 
die tijd veroverden de noordelijke Ne
derlanden na jarenlange strijd hun zelf
standigheid, terwijl het Zuiden onder 
Spaanse invloed bleef. 

De genadeloze inkwisitie had jaren
lang gewoed en velen die de Hervor
ming gunstig gezind waren vluchtten 
naar het buitenland, terwijl na het her
stel van de orde onder Farnese, de pro
testanten in het Zuiden voor de keuze 
gesteld werden : de nieuwe leer af te 
zweren en terug te keren tot het kato-
licisme ofwel het land te verlaten. Een 
tweede grote uittocht volgde; maar in 
de streek van Oudenaarde, waar reeds 
zeer vroeg protestantse gemeenten ont
staan waren o.m. te Etikhove, Asper, 
Nunkerke. Sint-Maria-Horebeke, Mel
den, Ename, Mater en Oudenaarde zelf, 
aangeduid onder de verzamelnaam 
« Vlaamse Olijfberg », bleef een harde 
kern bestaan ondanks alle vervolgingen. 
De meeste van deze gemeenschappen 
verkwijnenden na de scheiding \ a n 
Zuid en Noord, vooral ingevolge de 
grote uilwijking uit deze niet bijster ri j
ke streek en uiteindelijk bleef alleen de 
afgelegen Geuzenhoek bestaan. 

Overigens zochten de in de omgeving 
verspreide protestanten elkaar op, gin
gen bijeen wonen en hielden hun gods
dienstoefeningen in het geheim, ergens 
in een schuilkerk of in de kelders van 
alleenstaande huizen De Geuzenhoek 
zou op deze wijze de laatste verzamel

plaats worden van alle protestanten uit 
de omgeving; steun werd trouwens aan 
deze gemeente gegeven vanuit Zeeland 
en de geloofsgenoten uit Goes en Mid
delburg zonden wanneer dit mogelijk 
was een predikant. Zij traden ook op 
wanneer de vervolgingen een al te barre 
vorm aannamen : iedere maal wanneer 
een maatregel tegen de protestanten van 
de Geuzenhoek genomen werd, schreef 
men dit in een « boek der vergelding », 
en de pesterijen werden door de Zee-
landse protestanten gewroken op de 
katolieken in hun gebied. Zo is het ge
weten dat na de uitwijzing van een pre-

in Vlaanderen 

« VREES NIET, GIJ 

KLEIN KUDDEKE » 

DE GEUZENHOEK I 
dikant in 1717, de katolieke kerk van 
Sas van Gent onmiddellijk gesloten 
werd. 

O N D E R D R U K T 

Zo werd de gemeenschap van de 
Geuzenhoek het leven zuur gemaakt. 
E n bleven de protestanten verstoken 
van het recht een openbaar ambt te be
kleden. Zij mochten ook geen gods
dienstoefeningen in het openbaar hou
den, noch kerkelijke plechtigheden 
overdag organizeren. Ook de doden kon
den niet op een kerkhof begraven wor
den, vandaar dat de mensen van de 
Geuzenhoek tot in 1824 hun overlede
nen in de eigen tuin ter aarde bestel
den I Maar zelfs hier werd hen geen rust 
gegund : fanatieke tegenstanders deins
den zelfs niet voor grafschennis terug 
en het is daarom dat geen enkel graf 
uit die tijd nog terug te vinden is : de 
doden werden op geheime plekken, zon
der zerk of aanduiding begraven I 

Onder de regering van de Oostenrijk
se keizer Jozef de Tweede zou er enige 
verandering komen; de keizer-koster — 
zo genoemd omdat hij zich volgens zijn 
tijdsgenoten te veel met kerkelijke za
ken bemoeide — kondigde een « edikt 
van verdraagzaamheid » af. Waar de 
godsdienstoefeningen tot dan toe in een 
afgelegen huisje (inmiddels verdwenen, 
maar er is nog een afbeelding in 5e 
pastorie van de Geuzenhoek) gehouden 
werden, begonnen de inwoners onmid-

Ilet oud protestants kei kje van 1795. 

dellijk plannen uit te werken voor de 
bouw van een kerk. Maar zelfs dan nog 
waren er beperkende maatregelen : het 
gebouw mocht geen gelijkenis vertonen 
met een gewone kerk, het moest tegen 
een woonhuis zijn aangebouwd, het 
mocht geen toren hebban noch een 
luiklok en niet aan de openbare weg 
staan ! Kerken in de zin van deze ver
bodsbepalingen opgetrokken "indt men 
vrij veelvuldig in Oostenrijk en Hon
garije en zij stammen nagenoeg alle uit 
die tijd. In de Geuzenhoek zou men 
echter dienen te wachten tot 1795 (de 
Franse tijd) en het is uit die periode 
da t de eerste kerk stamt. 

Een kerkhof kwam er pas in 1824, 
onder de regering van Willem I, die 
de protestanten in Vlaanderen onder 
zijn bescherming nam. De eigenlijke 
bevrijding kwam echter pas na 1830 
toen de nieuwe grondwet de vrijheid 
van godsdienst waarborgde; maar pas in 
1872 werd er een echte kerk met een 
toren en twee luiklokken gebouwd, dit
maal aan de steenweg die door het ŝ e-
hucht loop*^. dus aan de openbare wfg. 
Ondertussen (1819) was er ook een een-
mansschooltje gekomen i a t nog steeds 
bestaat. 

K E R K H O F • 

Het was trouwens d" huidige onder-
w t 

kleine dorpje rondleidde en ons een en 
ander liet zien. Allereerst het keikhof 
achter de nieuwe kerk, waar de simpele 
grafstenen tussen het fijngesnoeide gras 
liggen onder de schaduw van een leus-
achtige treurbeuk. Ge vindt er de na
men V ' verschillende gekei. 'e domi-
n c ' die de gemeente geleid hebben, zo 
E.''^. Germera^-» -lie '^ ge tijd aan het 
roer v n de Geuzenboek stond en de 
noi> niet "- lang geleden tijdens het 
Kerstfeest, gestorven dominee Wolljers 
ui t Enschede. De meeste namen op de 
zerken stammen nog uit de Geuzentijd; 
men vindt hier vooral Blomaerts, een 
familienaam die zeer veelvuldig voor
komt in de Geuzenhoek. 

Aan de kerkhofmuur ontdekt men 
ook een eigenaardige gedenkplaat m j 
blauwe steen met het opschrift : « Zelfs | 
na hun dood zorgt Willem I, koning j 
der Nederlanden, voor zijn onderdanen. 
1824 ». De aandacht van deze merk
waardige vorst werd op de Geuzenhoek 
getrokken door een ambtenaar die aan
gesteld was te Oudenaarde als officier- \ 
Zijn vrouw en kinderen kwamen om i" 
een brand en zij werden begraven in de 
oudste grafkelder van het kerkhof, nietj 
als enige inskriptie « Hieronder ligt be-l 



graven de innerlijke overblijfsels van 
een deugdzame vrouw en moeder met 
haar twee kinderen ». Later heeft men 
in de kerkelijke dokumenten terugge
vonden dat het hier ging om de echt
genote van Baron Boyens van der O)en . 
Deze registers laten overigens ook toe, 
de stambomen en de Geuzenboek-be
woners op te zoeken tot in 1705 en ver
schaften ook gegevens nopens een juf
frouw uit de streek van Oudenaarde 
die begraven werd in dezelfde grafkel
der als de officiersvrouw, nadat zij even 
voor haar dood al haar bezittingen had 
overgemaakt aan de protestantse ge
meenschap van Horebeke onder beding 
dat haar zeer fraaie woning die zij op 
de Geuzenboek bezat tot pastorie zou 
bestemd worden, een wens die vervuld 
werd. Sindsdien wonen de predikanten 
steeds in hun gemeente, waar zij in de 
periode 1814-1830 in Oudenaarde ver
bleven en aldaar ook de funk tie van 
aalmoezenier van het srarnizoen (Hol
landse soldaten) vervulden. 

De huidiee dominee, E.H. Mees, is 
hier pas sinds anderhalve maand Voor
dien verbleef hij lanse tijd in Arsenti-
r i ë tot ziin vrouw ziek werd en h ü naar 
Europa diende terug te keren Zo'n do
minee wordt niet aangesteld door de ho-
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Vlak in de buurt van de Geuzenhoek : de fmaie watermolen. 

ÉEF PROTESTANTS 
gere kerkelijke overheid, zoals dit in de 
katolieke kerk gebeurt. Hij wordt in
tegendeel « beroepen », dat wil zeggen : 
hij wordt gekozen door de « Raad van 
Ouderlingen en Diakens » van de ge
meenschap, die met hem kennis kunnen 
maken tijdens preken in andere protes
tantse gemeenten of bij bezoeken. De 
hogergenoemde kerkraad vormt eigen
lijk het bestuur van de gemeenschap; hij 
bestaat uit drie diakens en drie ouder
lingen die alle meer dan 25 jaar oud 
dienen te zijn en gekozen worden door 
de lidmaten van de gemeenschap, da t 
wil zeggen diegenen die de belijdenis 
van hun geloof hebben afgelegd en de 
leeftijd van 21 jaar bereikt hebben. De 
dominee leidt de godsdienstige plechtig
heden en predikt de leer; hij wordt ge
vormd aan de teologische fakulteit van 
een universiteit (zoals er een bestaat te 
Brussel, waar dominees en godsdienst
leraars opgeleid worden), wordt eerst 
hulpprediker of vicaris en later predi
kant. In geheel België zijn er zowat 
honderdduizend protestanten of 1 t. h. 
van de bevolking, waarvan het meren
deel gevonden wordt in Wallonië en 
wel in de provincie Henegouwen. 

De gemeente van de Geuzenhoek telt 
133 lidmaten waarvan er een goeie 120 
op het gehucht — dat ongeveer zestig 
hektaren omvat — woonachtig zijn en 
de rest afkomstig is uit of verblijft in 
de streek van Oudenaarde. Politiek ge
zien is het zo dat de Geuzenhoek in de 
gemeenteraad van Sint Maria Horebeek 
vertegenwoordigd is door een schepene 
en een raadslid. Sociaal staat de gemeen
schap er echter niet rooskleurig voor, ten
minste is de n'twijking om den brode 
de oorzaak van de ineenschrompeling 
geweest : waar vroeger de meeste be
woners kleine boertjes waren, is het aan
tal dat zich thans nog met landbouw 
bezighoudt teruggelojjen tot een zestal, 
terwijl de meeste anderen in de nijver
heid gingen werken of zelfstandige stie
len bedrijven, vooral mechaniek en hor-
logemakerij. Een en ander ook als na
sleep van de weigerige houding van ve
len, dergelijke « geuzen » werkgelegen
heid te verschaffen in het verleden Een 
ander aspekt is het gevaar voor inteelt, 
dat tegeno-egaan wordt door het stimu
leren van huwelijken met geloofgenoten, 
van buiten de ?empente, vrij veel uit 
Nederland, afkomstig. 

KERKEN 

Meester Simeon De Jonge kent veel 
Van de geschiedenis van zijn gemeente : 
hij heeft ook al zovele nieuwsgierigen 
en persmensen te woord gestaan en de 

merwaardige dingen getoond. Een van 
de meest opmerkelijke onder deze is 
wellicht de oude kerk. Opmerkelijk is 
misschien te veel gezegd, want deze kerk 
is juist zo verborgen mogelijk — als ge
volg van de hoger beschreven verbods
bepalingen — opgetrokken geworderr. 
He t is op het oog niets anders dan een 
verlengstuk, een schuur als het ware 
van een boerderijtje, waartegen zij An 
1795 werd aangebouwd. 

Binnenin is alles sober gehouden : 
eenvoudige banken voor de gelovigen, 
een simpele lessenaar Waar de predikant 
de gebeden zegt, de preek houdt en de 
bijbelgedeelten voorgelezen worden, een 
harmonium ook voor de begeleiding 
van de gezangen. Vroeger werden de 
voorlezingen gedaan en de gezangen ge
leid door een bepaalde persoon die op 
dat gebied wat meer onderlegd was. een 
soort koster dus, maar in de huidige tijd 
gebeurt dat niet meer omdat de lidma
ten — die praktisch allemaal trouwe 
kerkgangers zijn — hun godsdienstoefe
ningen zeer goed kennen. 

De noodkerk wordt nog veelvuldig 
gebruikt in de wintermaanden, omdat 
zij gemakkelijker kan verwarmd wor
den dan de nieuwe kerk. De mensen 
van de Geuzenhoek hebben er ook een 
speciale voorliefde voor, wat wel begrij
pelijk is, en de Oudejaarsdiensten even
als de plechtigheden van Goede Vrij
dag worden hier gehouden ^Is voortzet
ting van een lange traditie en indachtig 
het vaak bittere verleden. Er wordt dan 
een grote tafel geplaatst waaraan de lid
maten komen aanzitten voor het rond-
delen van brood en wijn die gezegend 
worden door de dominee en van hand 
tot hand gaan : het protestantse Avond
maal. 

Bij niet-gebruiK voor godsdienstige 
plechtigheden wordt de Boodkerk ook 
aangewend als vergaderzaal, vooral voor 
de jeugd die hier enige ontspanning 
heeft; er worden namelijk kulturele 
avonden georganiseerd en anderzijds 
ook meer alledaagse ontspanningsgele-
genheid geboden o.m. biljart, maar over 
het algemeen dient gezegd dat de pro
testantse Geuzenhoek het op dat gebied 
veel soberder neemt dan de rest van 
Vlaanderen. Te r illustratie : dit is waar
schijnlijk de enige plaats in ons land 
die geen herberg bezit I 

De nieuwe kerk heeft iets meer kom-
fort. Zij werd opgebouwd in 1872 met 
gelden die onder geloofsgenoten in En
geland en Nederland ingezameld wer
den en met de steun ook van de echt
genote van de toenmalige dominee Wag
ner, mevrouw Wilford, die uit een rijke 

Engelse familie stamde en ook het me
rendeel van de sobere glasramen van de
ze kerk betaalde. 

Er is een preekstoel en een orgel op 
het kleine doksaal; dit orgel werd in 
1961 aangekocht met finantiele hulp uit 
Nederland en met bijdragen van het 
gemeentebestuur van Horebeke, dat 
wellicht een van de weinige kleine ge
meenten in Vlaanderen onder zich heeft 
dit twee godsdienstige gemeenschappen 
herbergt. 

Zoals gezegd zijn er geen heiligen
beelden in een protestantse tempel Ook 
niet op de Geuzenhoek. Het enige kunst 
voorwerp dat in de kerk aanwezig is, 
bestaat uit een bijzonder fraaie doop 
vont, eveneens een geschenk van de Wil-
fords. Hier worden de kinderen ten 
doop gehouden op een leeftijd die 
schommelt tussen enkele weken of een 
paar maanden — dat woidt door de fa
milie bepaald — maar in nagenoeg elk 
geval in aanwezigheid van de moeder, 
die de boreling in de armen houdt. 

pnilimmiii 
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S C H O O L 

De school van de Geuzenhoek bleef 
sedert haar oprichting praktisch onver
anderd; tegenwoordig zijn er een f̂ -zaalf-
tal leerlingen, het laagste getal dat tot 
nogtoe werd genoteeid. Maar meester 
De Jonge — die weldra wordt opgevolgd 
door zijn neef welke thans zijn leger
dienst vervult — hoopt op beterschap 
door de aangroei van het aantal kinde
ren. Hijzelf gaf hier 43 jaar les sedert 
zijn aanstelling in 1923, wat ook het 
jaar van de eerste subsidierino van 
staatswege was. 

Voordien werd het allemaal op ei?en 
houtje gedaan en kwamen de meeste le
raars uit Nederland. Er zijn onder die 
leraars wel enkele opmerkeluke figuren 
geweest, zo o m de vader van de schrij
ver Abraham Hans, welke laatste OD de 
Geuzenhoek in het schoolhuis geboren 
werd. 

Na 1887 waren het steeds ingezetenen 
van de gemeente die het on^leiwijs ver
strekten • geen sinekuur. zo verzekerde 
ons de heer De Jong. 

Immers, hier moet één man alle stu
diejaren en alle vakken « geven » die 
anders door verschillende leraars behan
deld worden Vroeo-er kwam daar dan 
nog bij dat de leerUn-ren vaak tot hun 
viiftiende of zestiende jaar bleven wat 
thans meestal teruofrebrarht wordt tot 
twaalf, hoewel er in het klaslokaal toch 
ook nog; «fiidenten van veertien worden 
aangetroffen. 

Zo reilt en zeilt de Geuzenhoek. een 

unicum en een eiland m hel kaloheke 

Vlaanderen. Een gemeenschap van men

sen die van geneiatie op s;eneralie af

zondering, uitstoting, bitterheid en 

strijd hebhen gekend. 

Die indachtig de woorden uit de Sta

tenbijbel <( Vrees met gij klem kudde-

ke » zoals zij gepenseeld staan op een 

muur van de schuilkerk en vooikomen 

in het zegel van de gemeente, tot vati-

daag hebben volgehouden, meer dan 

vier eeuwen lang en die pas m de jong

ste jaren een begin van verstandhouding 

en begup hebben gevonden. 

Staf De Lie. 

m ^^ r̂* 

# 
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r' -

Bmnenzicht in de e nieuwe tempel », 
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KLEUR 
BEKENNEH 

Jammer dat hij maar enkele maan
den tn Japan geweest was. Als cap
tain van het tweeënveertigste maii-
meis had hij na de atoombom die 
vijf troosteloze maanden doorge-
gebiacht eigens in het nooiden, op 
een koinvelijk eilandje waarvan hij 
de naam vergeten was Ze hadden de 
besneeuwde rotsen bezet gehouden 
om de Russen niet de kans te geven 
dit te doen. 

Hoewel de knokeiige vissers niet 
eens goed wisten wat voor ooilog er 
eigenlijk geweest was, hadden ze er 
natuuihjk al wel Mitsubishi en Sony 
tiansistor-radiootjes. Ze wisten dus 
van Hirosjima en Nagasaki. De vis
sers, ZIJ visten V0071.. dagenlang naar 
de Benngstraat en terug. Maar zelfs 
hun lelijkste vrouw had niet één keer 
naai hem geglimlacht. Van de vier 
dionken dagen in Tokio vlak voor 
de inscheping naar New Yoik zou 
hij zich alleen maar de weeë smaak 
van sake herinneren. 

Nu had hij due uur naar dat gele, 
eentonige, ijzig kalme mannetje zit
ten luisteien en hoe had hij naar 
een glas whisky verlangd. 

Het mannetje had hem geboeid en 
geïrriteerd. « Hoe kunnen zoveel 
hersenen in zo'n klein kopje >, had 
hij zich voortduiend afgevraagd. 

Cal Wairen was zoxual het rekla-
me-geme van Madtson Avenue. Na 
zijn twee jaar in de Zuidzee had htj 
er een slecht boek over geschreven 
en was barman geuoiden. Hij was 
acht maand getiouwd geweest met 
e-en meisje dat gedichten schreef en 
kommuntste was, maar nu een mooie 
free lance baan had J)ij Vogue. Ze 
was nog steeds zijn enige viiendm, 
op die zeldzame dagen dat zij met 
tn Parijs was en hij niet langs zijn 
hoegen tn the Bwnx ziinerf. Ttj 
dens een bokswedstiijd had hij een 

(Vervolg kader 4de kol) 

haareigen^yljjsje 
Korte tijd het echtelijk voor het ou-

derhjk dak verlaten — maar dan in 
vredestijd, dat spreekt — is als kuur 
niet onaardig. De letterlijk en (of) fi
guurlijk oververmoeide echtgenoot die 
het experiment aandurft, kan er maar 
wel bij varen. Je man weer 'ns vrijge
zel laten spelen, de kinderen ergens de
poneren waar de tuin nog groter en de 
kameraadjes nog vrijgevochtener zijn 
dan huis en zelf de verwende dochter 
uithangen bij pa en ma. De service van 
een eersterangshotel en de warmte van 
een home : gedroomde kombinatie, wat 
u ? Voor mij dubbel aantrekkelijk, nu 
de konkurrentie (in casu beide broers) 
uit huis is... 

... 's Avonds toekomen, net op tijd 
voor de gebruikelijke kop tee, en ko
ninklijk je nachtverblijf mogen kiezen: 
je eigen ex-meisjeskamer of de zolder
ruimte waar anders broer-milicien 
huist. Geen probleem, als je weet dat 
die laatste uitpuilt van nog ongelezen 
boeken, wat visioenen schept van hei
melijk leesgenot in bed, al hoeft het nii 
niet langer met de zaklamp onder de 
lakens. 

Voor bedtijd luisteren naar moeders 
vredig gekout over door haar trouw 
bezochte, door mij wreed verwaarloos
de ooms en tantes, en vader fanatiek 
zijn nieuwste kruiswoordraadsel-hobby 
horen bedrijven. Wegdutten, nog vage
lijk iets opvangen over verwacht be
zoek van « onze oudste zijn jongste » 
en pa horen struikelen over «koot-
beentje van schaapspoot » en « wetge
vende kamers op IJsland ». 

's Morgens schandelijk laat opstaan 
en je bijna de benen breken over een 
hoopje mens — het jongste nichtje — 
dat op het tapijt troont tussen lege 
buisjes en tubetjes uit de apoteekkast. 
Meteen opbouwende spelletjes verzin
nen, zoals torentjes maken van stop
pen, wat het pientere nichtje tot imi
tatie aanspoort en haar het resterende 
beetje voormiddag zoet houdt. 

's Middags solidair hetzelfde eten — 
visje met puree — en terwijl de jongste 

2:>Ii 

De fotograaf had oog voor de situatie : 
in groot 

het (mooie) hoofd van Ursula Andress 
gevaar. 

logee een slaapje doet, de gammele 
fiets (dezelfde van vroeger) bestijgen. 
Een Voorkempische tocht maken, al
leen ditmaal, want de vriendin van bij 
de achterburen is ook getrouwd en de 
onhandige knapen van voorheen zijn 
nu zelfzekere huisvaders die wat beters 
te doen hebben dan je op te wachten 
waar het eenzaam rijden is. Al die zoe
te overpeinzingen wreed verstoord zien 
door de regen, die de zijpaden uit je 
jeugd al vlug onbefietsbaar maakt en 
je weer op de hoofdweg drijft. Stilhou
den bij een wei en voor de zoveelste 
keer proberen een glimp van wijsheid 
op te vangen in zoveel koeienogen. 

Tussen al die proletariërs in wit-
2rwart twee aristokraten ontdekken — 
de ene gebroken wit, de andere beige 
•— die mekaar beurtelings liefderijk 
schoonlikken. In de drassige buurwei 
een paard jolig ziin waardigheid zien 
verlic/e'-

Afbtappi_n om te schuilen bij de 1st?* 
huizenrij en op het voortuinmuurtje 
een kleine meid onverstoorbaar de re
gen zien trotseren : in gummi-laarsjes, 
bauw cité-jasje en dito zuidwester op 
het vlaskopje. Domweg vragen of ze 
niet binnen kan en haar naar de deur 
op een kier zien<|^nikken en op haar 
regenuitrustmg wijzen. « Nieuw » zegt 
ze, en «m'n zusje heeft er ook een 
maar in het rood ». Het zusje ergens 
in huis horen zingen, de moeder onder
breken. « Mag het van je moeder ? » 
vragen en haar als enig antwoord een 
klein gebaar zien maken : vingertje op 
de mond. Stil verdwijnen, nog eens om-
blikken naar de koene meid, hoe ze ge
laten wacht op de fatale stem die haar 
zal binnenlokken, het vejiige droge huis 
in. 

De weg terug laiife- het kanaal kiezen 
en bij de badinrichting — nu verlaten 
oord van veel zwemgenot destijds — 
vriendschap sluiten met twee honden 
die om aandacht bedelen en me dank
baar naar huis begeleiden, waar nicht
jelief prompt wakker wordt. Nieuwe 
spelletjes verzinnen, enz. 

Annie. 

• ZWUGWONDER 
(Idt) Drie en twintig jaar geleden 
zwoer de Groningse boekdrukker Pie-
ter van Buren dat hij met zijn vrouw 
nooit meer zou spreken. Hij hield 
woord. Het echtpaar bleef bij mekaaTj 
huizen; als er uitzonderlijk toch iet» 
tussen man en vrouw moest geregeld 
worden, werd dat schriftelijk afge
daan. In de drie en twintig j aa r 
schonk mevrouw Van Buren haar 
echtgenoot vier kinderen. 

• ZEER VRIENDELIJK 
(Idt) Slechts na het ingrijpen van po
litie en brandweer kon de 22-jarigo 
Thomas Mc Connell uit St Louis, Mis
souri (V.S.), op huwelijksreis vertrek
ken. Een vriendje van den huize had 
het geestig gevonden, tijdens het hu
welijksfeest de bruidegom met han-
den en voeten bij middel van kett in
gen vast te maken aan e^n kegelboU 
De politie slaagde er niet in, de gor
diaanse knoop door te hakken : uit
eindelijk moest de brandweer met een 
snij brander aanrukken. 

• TEVEEL 
(Idt) Het Frans Rekenhof heeft on . 
langs enkele staatsuitgaven kracht
dadig gelaakt. Zo nam het hof er 
aanstoot aan, dat op Korsika 17 nieu
we sociale woningen zeven maanden 
na de afwerking nog leeg stonden, 
dat op het eiland Reunion een sana
torium gebouwd werd met een zonne
badterras op het zuiden, alhoewel de 
middagzon er in het noorden staat en 
dat de gemeente Poissy bij Parijs met 
1.353 overtollige vuilnisemmers opge
scheept zit. 

(Venolg van 1ste kol). 

vriend ontmoet die hem in de re-
klame gebracht had. Cal was niet en
kel de beste van de reklame jongens 
maar ook de hardste, de gemeenste 
zoals hij dat zelf zet. 

Een briljant schrijver was Cal niet, 
maar met een onbeschaamde zeker
heid kon hij naar het diepste gaan. 
« Als je iemand tets verkopen wil », 
z£' htjj < moet je met een stengun tn 
zijn 07iderbewuste schieten, recht op 
zijn kompleksen en gevoelerigheid-
jes. Je moet een vrouw geen lipstick 
veikopen maar liefde, een man geen 
after shave maar virtliteit >. Cal was 
een cynicus en htj wist het. 

Hel gele mannetje had drie ur 
gepraat. Het had langdiadig en traag 
verteld over de zalm die ze in Japan 
vangen. Lekkere zalm, de beste die 
er tn Gods wateren zwemt. Zalm die 
net zo smaakt als de Amerikaanse en 
Canadese zalm, alleen nog een beet
je ft]ner. 

Jammer dat die zalm nog in tets 
9nders tmn de Amerikaanse verschil
de. 

Japanse zalm heeft een wille kleur 
en daar kan geen moedertjelief iets 
aan verhelpen. 

Het mannetje vertelde verder dat 
hij nu al twee jaar probeerde zijn 
veel lekkerdere, veel goedkopere 
maa'' hopeloos witte 'm aan de 
vrouw te bierigen. Maar dat het hem 
met lukte omdat Amerikanen nu 
eenmaal van loze zalm houden En 
htj had er graag wat dollars voor 
over om voor zijn beestjes m blik 
190 miljoen nieuwe klanten te vin
den. 

Het kon Cal geen barst schelen, 
hij gruwde van de gedachte alleen 
al : < witte zalm >. Maar het man
netje had zijn betoog met een droog 
glimlachje besloten : « Ik vraag al
leen maar. Het zal ook u wel met 
lukken. Maar we kunnen altijd eens 
proberen ». En dat nam Cal met. 
Zeker niet van een Jap. 

Om één uur 's nachts ijsbeerde hij 
nog door zijn kale kantoortje. 

Het was alsof hij opnieuw tegen 
Okinawa storm liep. Een kwartier
tje later stotid hij aan de toog. Op 
zijn werktafel lag een beschreven vel
letje. In krabbelletters stond erop : 
« De enige zalm die tn blik met roze 
woidt ». 

Nic. 
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KUNST, INDUSTRIËLEN. 
... "̂  

Mecenaht is een verderfelijk woord dat het in zijn dubbelzinnigheid veel te ver ge

schopt heeft. Het klinkt mooi kultureel. suggereert onbaatzuchtigheid en bekom

mernis voor de kunst. Wie het hoort, roept « bravo ». Behalve wij, omdat modern 

mecenaat voor ons geen enkele wezenlijke inhoud heeft die verder gaat dan een 

duur, paternalistisch hobby dat de kunst (bijna per definitie) in isolement houdt. 

Mecenaat is de bevestiging en het in stand houden van een verkeerde toestand, het 

ontkennen van de kunst als sociaal verschijnsel. Enkele kunstenaars varen er mis

schien wel bij, de privé-hollektie van de mecenas zeer zeker. Maar voor het publiek, 

voor de kunst, voor de kunstenaar als lid van een gemeenschap verandert er weinig. 
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EN WITTE MERELS 

Erg wordt het wanneer het grootkapitaal 
eich met mecenaat gaat inlaten. 

Momenteel is het in het bedrijfsleven 
een mode, zich een firma-kollectie te ver
oorloven Een verzameling die doorgaans 
wordt samengesteld door een kommissie 

kunst en eerlang een standaardwerk over 
de hier te weinig gekende grootmeester van 
de architektuur, de Antwerpenaar Henry 
Van de Velde). 

Laten we nu even de onmiddellijke bin
ding industrie-kunst verlaten en ons op zui-

waarin een kunstkritikus (voor een goedever industrieel vlak begeven. De wantoe-

trekkelijk weten te leven. En het prachtige 
i« dat de stoffen niet aldus geweven zijn 
vanuit verkooptechnisclie motieven, maar 
essentieel vanuit een menselijke logiek, een 
filosofie bijna. Het hele bedrijf beantwoordt 
hieraan : zijn traditie zijn sociale voorzie
ningen, zijn bedrijfsinrichting. Een tipisch 
staaltje : toen de firma de gronden rondom 
haar fabriek kocht,gaf zij deze gratis in pacht 
aan een landbouwer. Op één voorwaarde 
echter : hij moest ervoor zorgen dat de 
gronden zo bewerkt zouden worden, dat de 
arbeiders van de fabriek de wisseling van 
de seizoenen kunnen volgen, zowel in het 
landbouwwerk zelf als op de in het land
schap geïntegïeerde akkers. 

De tweede helft van de vorige eeuw was 
een tijd waarin handige doodzwoegers hun 
knutselkamer omtoverden tot een indus
trieel imperium. Voor Henry Ford hebben 

pers), een muzeumdirekteur (voor officiële 
erkenning) en een galerij-uitbater (voor 
een gewaarborgde beurswaarde) hun vin
ger in de pap hebben. Korruptie is hierbij 
schering en inslag en de koUekties zijn pro
totypes van middelmatigheid, zelfs al gaat 
het om hoog gekwoteerde namen. Maar 
voor de industrieel-weldoener betekenen zij 
een tegemoetkoming aan zijn snobisme, een 
geldbelegging en een reuze-kans op gratis 
reklame. 

De Belgische vestiging van de Bank van 
Parijs en de Nederlanden doet het echter 
beter en konsekwenter. Haar kollekties te 
Brussel (abstrakte kunst) en te Antwerpen 
^ e Vlaamse expressionisten) zijn organisch 
gegroeide en artistiek verantwoorde verza
melingen, dre een niet geringe bijdrage be
tekenen voor het tot stand brengen van een 
nationaal kunstpatrimonium. 

De Bank van Parijs en de Nederlanden 
is een privé-organisme en het is jammer 
dat haar kollekties te ver van het gTOte 
publiek blijven. 

Toch is zij een onvervangbaar element ge
worden in onze kunstwereld. Trouwens, 
mits een kleine moeite zijn haar kollekties 
wél te bezichtigen en daarenboven speelt 
de bank een grote rol in het tot stand ko
men van een aantal unieke kunstboeken 
die wél publiek bezit zijn (Rik Wouters, 
Vlaamse wandtapijten, Vlaamse abstrakte 

Peter Stuyvesant fabriek te Zevenaar. 

standen op kultureel gebied zijn er zo ge
woon geworden, dat we ze niet eens meer 
aanvoelen. 

Daarom beperken we ons tot een paar 
verblijdende voorbeelden die bewijzen dat 
het toch anders kan. 

Frederik van Eeden maakte school als 
literator; zijn idealistisch socialisme nemen 
we er graag bij, omdat het bij zijn mar
kante persoonlijkheid hoorde. 

Het eksperiment Walden was een roman 
tisch opzet, maar ook een grandioze mis
lukking. In Nederland (en niet in Neder 
land alleen) hadden meer van dergelijke 
eksperimenten plaats en zelden kenden ze 
meer geluk. Behalve dan de gemeenschap 
De Ploeg. 

De Ploeg was een genootschap van idea
listen, die samen in de natuur gingen le
ven en besloten hadden dit te doen enkel 
en alleen van wat door eigen werk gewon
nen zou worden. Het lukte niet. maar het 
eksperiment duurde lang genoeg om be
hoorlijk te leren weven. En meteen was 
de bazis gelegd voor een bedrijf waarvan 
de produkten ons nu allen bekend zijn : 
de Ploegstoffen. 

Hoogmodische toppen scheren deze stof
fen niet, maar ze hebben betere aspekten : 
aanvaardbare prijzen, smaakvolle kleuren, 
konsekwente kwaliteit. Ze zijn groots wat 
hun gewoonheid betreft : gewoon goede 
stoffen voor mensen die modern en aan-

wij bewondering, voor Olivetti eerbied. 
Tijdens zijn lange geschiedenis in het so
ciaal onstabiele Italië heeft het bedrijf Oli
vetti slechts aan één staking het hoofd moe
ten bieden : toen er sprake van was dat 
een deel van de Olivetti-aandelen naar 
een Amerikaanse groep zouden overgaan. 
De Olivetti-arbeiders zijn geen kommunis-
ten of Amerika-haters, alleen maar : hun 
fabriek zou de fabriek blijven van Olivetti 
en van hen. Want dat was ze steeds ge
weest. Het kleine atelier, later de grotere 
montagehall, nu het geweldige fabrieks-
kompleks, steeds was het de ruimte geweest 
waar Olivetti samenwerkte naast zijn mede
werkers. En alles was in die zin opgevat. 

Geen nivellering naar omlaag, wel een 
streven naar omhoog, met een enorme zin 
voor goede smaak, solidariteit en leefbaar
heid. 

Wal ik nul l'locg en OlixTtti 'vertellen 
"wil Is. (l:i; ik schilderijen tonende toilet-
papiciiiiagnaien wantrouw en dat ik het 
meer op heb met mensen die zo eerlijk en 
menselijk zijn dat hun bedrijf geen kullu-
rele snobfranjes nodig heeft. 

De Heer Orlow maakt sigaretten en toont 
schilderijen. En al zal hij ook dit laatste 
niet uil louter altruïsme doen. wij kunnen 
er waardering vooi opbrengen. 

In de 'irhte. luchtioe fabrikagehnl! te Ze
venaar in Neder'nnd hangen tussen en I50-
ven de machines grote, goed geselekteerde 

abstrakte schilderijen en staan er prachtige 
beelden. 

Waar de arbeider anders zelden een 
rechtstreekse kans krijgt om met de kunst 
in kontakt te treden, gebeurt dit nu juist 
op een plaats van menselijke koncentratie. 
waar de mens ten slotte een derde van zijn 
leven slijt. Daarom dat dit ^hilderijen-
projekt verder gaat dan dekoratie of pro-
duktiviteitsbevordering, het gaat om de sen
sibiliteit van de arbeider zelf. In de mid
deleeuwen was het ontmoetingspunt met 
de kunst een koncentratiepunt van het ge
meenschapsleven : het kerkgebouw. Sedert
dien heeft de massa nagenoeg nooit meer 
kontakt gehad met de kunstenaar en deze 
heeft het zich gewoon gemaakt in isole
ment te leven. 

Wij geloven dat juist dit de grote oorzaak 
is van de de-poëtisering en vervlakking 
van ons levensklimaat. De grote verdien
ste van het Orlow-projekt ligt er dan ook 
in, dat hij dit kontakt hersteld heeft. Dat 
hij daarna met voordrachtenreeksen ovei 
plastische kunst bij zijn arbeiders dit kon
takt in kennis wil omzetten, is bijkomstig. 

Ik hou nu eenmaal van zware shag, an
ders graag een Stuyvesant. 

Nic van Bruggen. 

TONEEL TE BRUSSEL 
BRUSSELS KAMERTONEEL 

Het Brussels Kamertoneel heeft het 
derde speeljaar ingezet met een vro
lijke, maar zeer gewaagde komedie 
« Een parel van een meid > van 
Mare Camoletti, de auteur van het 
fameuze en suksesvolle < Boeing-
Boeing ». 

Dat Mare Camoletti het niet zo 
nauw neemt met de moraal en de 
moraliteit heeft hij reeds voldoende 
bewezen in 1 Boeing-Boeing >. In 
< Een parel van een meid » doet hij 
er nog een duchtig schepje bij, zodat 
het een meer dan skabreus geval 
wordt : een dubbel driehoeksgeval 
(wel een nieuwigheid op dit al te 
zeer geëksploiteerd gebied!), totaal 
in mekaar verstrengeld, ontkledings-
en pijamascènes, pikante en schuine 
dubbelzinnigheden en wulpse tafe
relen, die slechts in een vaudeville 
thuishoren voor zalen die in derge
lijk al te licht amuzementstoneel ge
specialiseerd zijn en die we in 't 
Vlaamse land niet bezitten. Het Ka
mertoneel heeft ons Ut nu bijge
bracht, We meenden nochtans dat 
dit niet zijn taak was (alhoewel we 
grote verscheidenheid ten zeerste 
waarderen) en hebben ons dus 
luaarschijnlijk vergist, gezien de bij
val bij een volle en meelevende zaal. 
Want Camoletti kent zijn vak. Hij 
weel als niet één een onbenidlig ge
geven met meesterlijke zwier en ver
bluffend sprankelende geest tot een 
onderhoudend, plezierig geheel uil te 
werken, waarin de meest onwaar
schijnlijke, maar koddige situaties le
gio zijn, mede dank zij een spette
rende dialoog die de lachers on
weerstaanbaar aansteekt. 

Onder de regie van Luc Philips 
heeft het gezelschap als steeds met 
volle overgave en toewijding dit ge
waagd spelletje gespeeld. Het juas 
nochtans verre van perfekl, ook om 
dat dergelijk spektakel op een zeer 
vlug tempo, een zekere routine en 
op een radheid van tong moet kun
nen rekenen, die hier meestal ont
braken en die bij een doorwinterd 
Z.uiders gezelschap zekei beier tol 
hun recht zullen komen. 

Dat de rol van de wufte Robert 
ann Johan Vander Bracht zverd toe-
vertrouwd was ook een missing daar 
deze meisjesgek-figuur hem niet ligt. 
De andere sj>elers zijn : Xirole Del-
vaux (de meid, uitstekend na een 
aarzelend begin). Erik Maes, Anne-
lies Vaes, Mia Van Roy. 

f.v. 

I 
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DE PROTESTSONG 

Lo Cicero is een protestzanger, iemand dus die zich beweegt in het genre van 
Bob Dylan, Barry McGuire, Pete Seeger, Donovan of bij ons Boudewijn De Groot 
en Ferre Grignard. Lo Cicero is alleen maar heel wat minder bekend, alhoewel 
dat niet noodzakelijk het gevolg is van de kwaliteit van zijn songs. Want wan
neer de eersten liederen zingen over Vietnam en hun pacifisme of hun anti-mili-
tarisme belijden, daar zingt Lo Cicero over het vreemdelingenlegioen en over de 
gefusiljeerde Degueldre. Hij zingt in « Les murs de ma prison » over zijn twee
jarig verblijf m de gevangenissen van het regime de Gaulle en hij heeft dan toch 
dit voor op veel andere protestanten, dat zijn protest gegroeid is uit een aan den 
lijve ondervonden ervaring. Hetzelfde kan gezegd worden van nog een andere 
niet-link^e protestzanger, Barry Sadler, wiens ballade van de « Green Berets » 
bekend geraakte : hij oridervond persoonlijk wat Vietnam betekent. Sadler staat 
trouwens niet alleen in de Verenigde Staten op het gebied van dit soort protest
lied. Van Allen Peltiers « Day of Decision » werden op twee weken tijd 200.000 
exemplaren verklocht. Johnny Wright zong « Talking Vietnam » en Janet Green 
bracht met « The Hunter and the Bear » een ironisch-spottend protestlied tegen 
de « nuttige idioten ». Tenslotte dichtte Vera Vanderlaan het bekende « The Torch 
of Freedom ». 

Er blijken dus nog andere « protest-
songs » te bestaan dan die van de links-
gerichten, hoewel de pers en de andere 
verspreidingsmedia zweren bij deze 
laatsten. Onze bloedeigen B.R.T. heeft 
ons reeds verscheidene malen vergast 
op een Joan Baez-programma, die e r 
t rouwens mag zijn in haar genre. De 
beperking van het genre tot één enkele 
richting, ook al is deze beperking m a a r 
schijnbaar, kan het alleen m a a r kom-
promiteren . De gelijkstelling protest
song en linkse propaganda is niet eer
lijk tegenover het genre zelf. Wij be
twisten aan geen enkel zanger het recht 
zijn liedje te zingen zoals hij — ideo
logisch — gebekt is, m a a r da t men dan 
een kat een kat noeme ! Dan verkiezen 
wij een Erns t Busch met zijn kommu-
nistische stri jdliederen : daarvan we
ten wij dan tenminste wat de bedoeling 
is. Busch is overigens onbetwis tbaar 
een heel grote meneer geweest. 

In « De Periscoop » van juli-augustus 
stelt Er ik Marijsse vast dat protest
song, folksong, volkslied of hoe men 
het ook noemen mag, zo « in » zijn als 
maar enigszins mogelijk is. Wij kun

nen, 'n beet je profeet spelend, h ieraan 
toevoegen da t deze p ro tes tmode even
goed na een p a a r j a ren zal verdwenen 
zijn als zoveel da t vroeger « i n » is ge
weest of nog is. E r is een Sartre-rage 
geweest en een existentialisme-mode 
zoals e r n u een lange haardos-en-baard-
mode is. Ook vroeger deed zich dit 
voor. Het enige verschil me t nu is, da t 
men je voor de laats te ba rbaa r verslijt 
wanneer j e enigszins sceptisch s taa t 
tegenover de e rns t dezer rages en de
zer mode . De kommercië le ui tbui t ing 
en het merkant ie le aspekt van de mode
verschijnselen s t emmen echter ieder 
objektief waa rnemer u i t e raa rd wan
trouwig : er schuil t achter heel deze 
mode-van-korte-duur op he t gebied van 
grote en kleine kunst , van ernst ige en 
minder-ernst ige ontspanning een spe-
kuleren op de goedgelovigheid en de be
ïnvloedbaarheid, een spekuleren dat 
het vooral gemunt heeft op de geld
beugel. 

Wat nu de pro tes tsong betreft , dient 
erop gewezen da t er nog iets anders 
vastzit aan dit verschijnsel dan een 
mode-aspekt alleen. He t zal verdwijnen 

als mode, m a a r blijven als u i tdruk
kingsvorm : niet zo openli jk vooruitge
schoven, zo massaal door de media van 
deze tijd gesteund als nu, m a a r toch le
vend : omda t he t n ie ts n ieuw is en ook 
niets oud. Protes t l iederen on ts tonden 
alti jd en overal w a a r he t volksgemoed 
zich luchten wilde tegen verdrukking 
of zich tegen onrecht u i t spreken . In de 
mees te gevallen zijn deze l iederen ge
m a a k t door onbekende dichters . In on
ze eigen volksgeschiedenis hebben wij 
de zuiverste en r i jks te schat aan origi
nele « protes t l iederen » in he t Geuzen
liedboek. Een « lied van de t iende pen
ning » bi jvoorbeeld s taa t u i t e r aa rd veel 
d ichter bij ons vrijheidsgevoel dan een 
Amer ikaans negerlied. 

Wij denken, w a t de volkse protest
song betreft , eveneens a a n de l iederen 
van de Fenians, van de Sinn Fein en de 
I.R.A. in Ier land. Bij B rendan Behan, 
in zijn « Bors ta l Boy », kunnen wij e r 
verscheidene lezen. 

Het zijn, evenals onze l iederen ui t de 
Geuzentijd, ui t de t i jd de r Franse be
zett ing (« Franse ra t ten , ro l t u w mat
ten, wilt naa r huis toe keren », zeer 
goed gezongen door Hugo R a s p o e t ! ) 
protes t l iederen én volksliederen. Zij 
onderscheiden zich h ierdoor van de 
huidige protes tsongs die geen volkslied 
m a a r kunst l ied zijn, zoals m e n ook on
derscheid m a a k t tussen « volksepos » 
en « kuns tepos ». Het woord « kuns t » 
dient vers taan te worden niet als een 
waardeoordeel m a a r slechts als een 
aanduiding over he t onts taan . Menige 
folksong die door gebaarde en andere 

b a r d e n gezongen word t is in feite geen 
volkslied. 

Wij wezen daarenboven reeds op d e 
eenzijdigheid van de l inksgerichte p ro
tes ten. Deze eenzijdigheid ve rminde r t 
de kuns twaa rde dezer l iederen, indien 
die er is, in genen dele. Zij ve rminde r t 
echter wél de waa rde van he t p r o t e s t 
en daar k o m t he t bi j deze l iederen toch 
op aan, als zij bi j h u n oorspronkel i jke 
bedoeling willen blijven. 

Wij wezen reeds op he t p ro tes t l ied 
in de Ierse vri jheidsstr i jd. Daar zi jn 
volkslied én p ro tes t in eenzelfde sponr 
taneï tei t in de oorsprong verbonden . 
Maar zulke reakt ies , zulk ongekuns te ld 
en kunstvol verzet door he t lied k a n 
slechts groeien bij een volk da t in z i jn 
ke rn nog na tuurnab i j en dus dichter
lijk is gebleven en da t zingen kan ! Wij 
beweren wel eens da t wij een« zingend 
volk » zijn, m a a r als wij willen protes
te ren gri jpen wij naa r vreemde liede
ren. Een gevolg van de ant i - romant iek 
van deze t i jd ? Neen; een gevolg van 
onkunde en dus kul ture le on twaard ing . 
Moeten een Pe te Seeger, een Donovan 
of anderen soms onze eigen l iederen, 
een « Help n u Uself » bijvoorbeeld, ont
dekken opda t wij ze zouden herzingen 
in he t Engels ? 

Onze huidige posit ie als bedre igd 
volk, da t me t de naak te k rach t van zi jn 
leven s taa t tegen de verdrukker , is een 
ui tzonderl i jke voedingsbodem voor h e t 
snijdige en scherpe, spot tende en iro
nische lied van pro tes t . Waar blijft 
he t ? Waar blijven onze Lo Ciceros e n 
Vera Vander laans , onze Pete Seegers ? 
De zangers die teks ten — van een Roni 
Ranke bi jvoorbeeld — n a a r he t publ iek 
brengen ? Eén Miei Cools m e t zi jn 
« Geuzenlied » m a a k t de lente niet. Miei 
Cools op he t Zangfeest heeft, zelfs m e t 
een minder goede tekst , de propagan
dist ische waa rde van het « nat ionale » 
protes t l ied bewezen. E n he t beste er
van zal blijven, zoals ui t het ver leden 
he t beste ons is gebleven : de tot volks
lied en zuivere liriek geworden aan
klacht en schreeuw tegen verdrukking 
van een heel volk. 

PIET VAN AKEN 
De driejaarlijkse staatsprijs werd aan 

Piet Van Aken verleend. 
Wij hebben vroeger reeds in dit blad on

ze mening gezegd over de «pn]zenpolitiek> 
in dit land, en onlangs heeft het tijdschrift 
« Yang » de huidige situatie aangeklaagd 
en een aantal auteurs gevraagd naar hun 
mening en voorstellen. Wij geloven echter 
niet erg in een ingrijpende verandering, zo
lang de kultuurpolitiek juist door de bc-
voordeligden geïnspireerd wordt. 

Wat Van Aken betreft, menen wij dat 
hij de prijs evenzeer verdiend heeft als zijn 
voorgangers. Zijn werk onderscheidt zich 
tenminste van het proza van de talrijke 
jonge « genieën » door een natuurlijkheid 
die fel afsteekt tegen de gezochtheid en het 
manierisme in kompositie en stijl, die vaak 
alleen maar de inhoudlijke leegheid moe
ten verbergen. Er kan een paralleel getrok
ken worden tussen het werk van Van Aken 
en dat van Zielens : er is bij beide eenzelf
de sociale ontroering en ontroerbaarheid. 
Tegenover het natuialisme van Zielens ech-
ïer bleef Van Aken meer romantisch ge
tint : een neo-romantiek en een sfeerlitera
tuur die bij zijn oud-leraar De Pillecijn 
haar oorsprong vindt. Dit sfeerscheppend 
vermogen, meer dan de psichologische tipe-
ring, omlijnt zijn romanfiguren. Zij rijzen 
uit de omgeving op, doch blij\en ei mee 
één en verbonden. De tegenstellingen zijn 
hard : krarht en zwakheid, liefde en haat. 
Zijn jongste werken vertonen echter qua 
psichologie meer nuancering, uitdieping en 
verfijning, die ook in de stijl yijn merk
baar geworden. 

Niettegenstaande het verhaal en de kom
positie in zijn romans nooit erg gekompli-
ceerd zijn, bezitten ze toch een epische 
adem en breedheid. Dat tekent zijn talent 
en originaliteit. Tegenover de esteet die 
Claus IS en die verrast met zijn briljante 
middelmaat en zijn vermogen om steeds 
naar de^ nieuwste « i la maniere de » te 
zijn, heeft Van Aken geen zoeken naar het 
flitsende, verrassende nodig. Zijn etische in
stelling doet hem méér naar de mens zien. 
Daarom is hij, hoewel wellicht minder ar
tistiek, meer kunstenaar omdat hij mense

lijker is en socialer, omdat hij van zijn 
mensen houdt. Zonder dit humanisme is 
er wel mooie, doch geen grote literatuur 
mogelijk. 

HIER SPREEKT 
MEN NEDERLANDS 

Op 18 november 1966 zal iedereen Ne
derlands spreken in de konferentiezaal van 
het kursaal te Oostende. 

Hiervoor zal het gekende B.R.T.-trio vaa 
c Hier spreekt men Nederlands > instaan. 
Professor Joos Florquin, mejuffrouw An
nie van Avermaet en de heer Fons Fratert 
zullen het deze maal hebben over « Dat 
Nederlands van ons >. 

Het « Verbond van het Vlaams Over
heidspersoneel » (afdeling < Oostende-
Kust » en inrichtende vereniging) kreeg 
de medewerking toegezegd van de volgen
de kulturele verenigingen : Centrum voor 
Volksopvoeding, Jong-Vlaamse Studenten-
gemeenschap. Ontmoeting, Verbond 
Blauwvoetvendels - Ceuzenvendel, Vlaamse 
Automobilistenbond - Vlaamse Toeristen
bond, Vlaamse Volksbeweging en Volks
hogeschool. Het geheel staat onder de aus
piciën van de « Vlaamse Klub Kust ». 

Gehoopt wordt op de medewerking van 
de August Vermeylenkring, het Davids-
fonds en het Willemsfonds. 

Het inleidend woord zal gesproken wor
den door de heer R. Vandezande, inspek-
teur-generaal bij het Ministerie van Volks
gezondheid en van het Gezin, algemeen 
vooizitter van het V.V.O. 

Deze hoogstaande kulturele manifestatie 
kent nu reeds een ruime belangstelling en 
alles laat voorzien dat de konferentiezaal 
van het kursaal niet ruim genoeg zal zijn. 

Aanvang : 20 uur. Toegangsprijs : 35 
fra»k (niet-leden); 25 fr. (leden en jon
geren). 

Plaatsen kunnen nu reeds besproken 
worden bij « Albatros-boekhandel », de 
heer Lauwereins, Torhoutsteenweg 108, 
Oostende en A. Debusschere, drukkerij
kunsthandel, Kristinastraat 103, Oostende. 
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VAN ALLES WAT 
LICHTERVELDE 

Deze gemeente ligt in Midden-West-
Vlaanderen en vormt een zeer belang
rijk kruispunt van verkeers- en spoor
wegen. Met zijn 51 meter hoge Voer-
manberg is het tevens de hoogste 
plaats in dit gewest. 

Vondsten van voorwerpen en geld
stukken uit de Romeinse tijd bewijzen 
dat het reeds zeer vroeg een belang
rijke nederzetting was. Overigens wa
ren het Lichterveldenaren die uitwe
ken naar Duitsland en er in de omge
ving van Berlijn de belangrijke voor
stad Lichterfelde stichtten, aldus de 
naam van hun dorp mee overdragend. 
Nog op ander gebied werd dit plaatsje 
beroemd door zijn ingezetenen : Karel 
van de Poele (1846 - 1892) die naar de 
Verenigde Staten uitweek, ontwierp er 
de eerste elektrische tram. Een twee
de, pastoor Denijs, die hier in 1923 
stierf, verwierf bekendheid door zijn 
twintig jaar lange apostolaats- en aal-
moezenierswerk onder de Westvlamin
gen die naar Frankrijk gingen werken. 

Meer bijzonderheden over Lichter--
velse vindt men in de gelijknamige 
bros jure (nr 65) uitgegeven door de 
Vlaamse Toeristische Biblioteek en ge
schreven door P. Delameillieure. De 
losse nummers van deze uitgave zijn te 
verkrijgen tegen 13 fr in al de V.T.B.-
boekhandels, waar ook kan ingeschre
ven worden op een abonnement voor 
twaalf achtereenvolgende afleveringen 
tegen slechts 130 fr (verzending inbe
grepen). 

S P O O R W E G E N V R O E G E R EN N U 

Tot 30 oktober loopt in het Noord
station te Brussel een belangwekkende 

tentoonstelling onder de naam «De 
spoorwegen vroeger en nu ». Men ziet 
er o.m. de koninklijke trein die werd 
gebruikt door Leopold II en Albert I. 
Hij bestaat uit drie rijtuigen : het eer
ste bevat de slaapkamer en verschillen
de zit-vertrekken voor het gevolg, het 
tweede rijtuig deed dienst als salon en 
eetver trek, terwijl het derde een volle
dige ruimte voor het houden van ban
ketten omvat. 

Verder zijn er een reeks lokomotie-
ven te zien, o.m. deze die in 1835 dienst 
deden op de spoorlijn Brussel-Meche-
len en de eerste volledig in België ge
bouwde stoomtrein, eveneens uit 1835. 
Interessant is ook een voorvaderse 
paardentram uit 1873 en een uitgebrei
de verzameling prenten, foto's, maquet
tes, uniformen en voorwerpen uit de 
« goeie ouwe tijd » toen het maken van 
een binnenlandse reis nog een hele on
derneming was. 

AUTOZOEKTOCHTEN 

Op zondag 16 oktober richt de oud-
leerlingenbond « Tivoli » met medewer
king van de Vlaamse Automobilisten-
bond een toeristische auto-zoektocht in 
te Oudenaarde. De start wordt gege
ven op het Tacambaroplein tussen 12 
en 14 uur; het inschrijvingsgeld be
draagt 175 fr; de prijzen worden uitge
reikt op een avondfeest in de zaal St 
Lucas, Gelukstede, Oudenaarde en dit 
te 21 uur. 

Op zondag 23 oktober vindt te Lier 
de tiende Pallieterrally plaats, inge
richt door « De Pallieters » en eveneens 
in samenwerking met de V.A.B. Vooraf 
wordt een fiets-zoektocht gehouden 
met vertrek te 10 uur op het Zimmer-
plem. De orientatierit vertrekt op het 

''•mi I 

De kommanderie van St-Pieters-Voeren met haar fotellenvijvers en de bron van 
de Voer, blijft het bezoeken waard, ook in de herfst. Inlichtingen : V.V.V. de 

Voerstreek, Moelingen. 

Leopoldplein te 13 uur en de grote toe
ristische Pallieterrally zelf start tussen 
13 en 14 uur op het Zimmerplein. De 
kosten bedragen hier eveneens 175 fr. 
De prijsuitreiking vindt plaats in de 
zaal van de Gewestelijke Technische 
School aan de Kruisbogenhofstraat te 
Lier. 

K A L E N D E R 

Tot 1 november loopt in het Muze-
um voor Schone Kunsten te Gent de 
kunsttentoonstelling El Greco. Even
eens te Gent wordt tot 31 december in 
de Lakenhalle van het Belfort te au

diovisueel spel « De eeuw der Artevel-
den » dagelijks opgei'oerd van 8 u 30 
tot 11 u 15 en van 13 u tot 16 u. 

Te Brugge zijn er tot 30 december op 
woensdag, zaterdag en zondag, beiaard-
koncerten van 11 u 45 tot 12 u 30. 

Te Antwerpen gaat van 15 oktober 
tot 5 november een tentoonstelling 
« Homo Legens », de lezende mens, dit 
in het archief voor het Vlaams Kultuui^ 
leven. In dezelfde stad kan men van 18 
oktober tot 20 november de Wiener 
Eisrevue gaan zien en nog steeds te 
Antwerpen vindt van 28 oktober tot 8 
november in de feestzaal aan de Meir, 
de Boekenbeurs voor Vlaanderen 
plaats. 

S. De Lie. 

TV-TV-TV -TV-TV-TV-TV -TV-TV-TV 2 
Ï A T E R D A G Ï 5 OKTOBER 

IBS') • Zaniimannetie Smoky Het 
geneesmiddel — 19 00 Luccat 
KathoUelc-godsdienstige uitzending, 
o 1 V E H Jan Aerts — 19 30 De 
mossel Het leven van het bekende 
weekdier in al zijn aspecten ^ 
19 55 Hier spreekt men Nederlands 
20 00 ; TV-nieuws — 20 25 • Spele

varen, een spelprogramma waarin 
quiz en vanete elkaar afwibselen — 
21 40 Echo — 22 10 De man van 
U N C L E 20e afl De diamanten-
konmg — 23 00 . TV-nieuws 

ZONDAG 16 OKTOBER 
15 00 De Plmtstones (herh van de 
152e afl.) — 15 25 . Het grote avon-

« Toto en de stropers », een avonturenfilm voor de jeugd ziet 
men op Brussel-Nederlands zondag 16 oktober, te 19 uur 05. 

tuur, exploratiefilm Volksgeloof m 
Haiti — 15 50 Salondansen Repor
tage van de wereldkampioenschap-
Pen gehouden te Ber l in in mei il — 
16 50 Volkskunde Vlechten 't is 
miin eer — 18 45 Klem, klem 
kleutertie — 19 05 Toto en de 
stropers, avonturenfilm voor de 
leugd — 20 00 TV-nieuws — 20 15 
Sportweekend — 20 40 Music Maes
tro please Schlagers uit de peuode 
1930-1960 Gastvedette : Tino Rossi 
— 21 30 • Anatomy of a street, een 
documentaire van Anthony Samp
son — 21 55 • Festival van Vlaande
ren 1966 Dansen aan het Engelse 
Hof Balletten uit de 16e 17e en 18e 

, eeuw — 22 40 TV-nleuws 

M A A N D A G 17 O K T O B E R 

14 05 Schooltelevisie — 18 55 • 
Zandmannetje — 19 00 • Jonge 
speuiders 4e episode Gevaar I — 
19 15 Tienerklanken — 19 45 
Openbaar kunstbezit Hoei gezien 
vanuit Ahln (Lucas van Valckenboig, 
ca, 1530-1597) — 19 55 De Weer
man — 20 00 TV-nieuws — 20 25 • 
Een man, genaamd Harry Brent po-
Ittieverhaal Derde episode — 21 15 • 
Nu 80-urenweek voor de vrouw — 
21 45 Hier ziin we dan Cabaretpro-
gramma m m v de groepen De Knab-
beliou en Rommelpot — 22 15 • 
Gastprogramma De libeiale gedach
te en actie — 22 45 TV-nieuws 

D I N S D A G 18 O K T O B E R 

14 05 • Schooltelevisie — 18.5,5 : 
Zandmannetie — 19 00 Bat'man 
6e afl (deel 1) — 19 25 Jeugd 
zonder grenzen — 19 40 Kwart-
Eef ie — 19 55 • Hier spreekt men 
Nederlands — 20 00 TV-nieuws — 
20 25 Het onderzoek oratorium lu 
elf zangen van Peter Weiss — 22 55 
TV-nleuws 

WOENSDAG 19 OKTOBER 
17 00 Televisum — 18 25 - School
televisie — 18 55 Zandmannetie — 
19 OD Klik omhoog Sterrekunde 
voor iedereen — 19 25 Jonger dan 
ie denkt — 19 55 . De Weerman — 
20 00 TV-nieuws — 20 25 ' Dossier 
Leuven — 21 10 Speelfilm Ik 
wil niet sterven, drama van Robert 
Wise met Susan Hayward — 23 00 . 
TV-nieuws 

DONDERDAG 2 0 OKT. 

afl (deel 2) _ 19 25 • Tienerklanken 
— 19 55 Hier spreekt men Neder
lands — 20 00 TV-nieuws — 20 25 : 
Ten huize van Leo Magits — 21 15 : 
De Dick van Dyke-show 24e afl . 
Het leliike hondje — 21 40 : Vergeet 
niet te lezen — 22 10 Premiere — 
22 40 TV-nieuws 

V R I J D A G 21 OKTOBER 

18 25 • Schooltelevisie — 18 55 : 
Zandmannetie — 19 00 Filmmu
seum van de schaterlach Laurel en 
Haidv soldaat — 19 15 De wereld 
is klem De spelonk van de vleer-
mxiizen — 19 40 Zoeklicht — 
19 55 De Weerman — 20 00 TV-
nieuws — 20 25 Midavondserenade 
m Volendam Amusementspjogram-
ma met The George Mitchell Choir 
en mwoneis van Volendam — 21 05 
A Queen's Journey (De reisroute van 
een Koningin) — 21 35 • Schlacht-
vieh (Slachtvee) tv-spel door Chiis-
tian Geissler ^ 23 15 : TV-nieuws 

Onze 
selectie 

14 05 Schooltelevisie 
Zandmannetje — 19 00 

— 18 55 : 
Batman 6e 

Z A T E R D A G I S OKTOBER 

20 u 25 Brussel Ned. 
Spelevaren (een spelprogram
ma met quiz en variété). 

22 u 20 Nederland 1 
Farce majeure (ontspannings
programma). 

ZONDAG 16 OKTOBER 

20 u 40 Brussel Ned. 
Music maestro, please (schla
gers uit de periode 1930-1960; 
gastvedette Tino Rossi; regie 
Anton Peters). 

21 u 30 Brussel Ned. 
Anatomy of a street (dokumen-
taire van A. Sampson over 
mensen en dingen in een Lon-
dense straat). 

15 u 45 Duitsland 1 
The soimd barrier (luchtvaart-
film met Ralph Richardson, 
Ann Todd e.a ) . 

M A A N D A G 17 O K T O B E R 

21 u 45 Brussel Ned. 
Hier zijn we dan (kabaretpro-
gtamma met de groepen De 
Knabbeljou en Rommelpot). 

D I N S D A G 18 OKTOBER 

21 u 10 Brussel Prans 
Cléo de 5 a 7 (film van Agnes 
Varda ) . 

WOENSDAG 19 OKTOBER 

17 u 30 Duitsland 1 
Maske und Mime (bezoek bij 
Marcel Hoste te Gent). 

20 u 25 Brussrf Ned. 
Dossier Leuven (enquête door 
Julien Peeters). 

D O N D E R D A G 2 0 OKT. 

20 u 25 Brussel Ned. 
Ten huize van .. 

V R I J D A G 21 OKTOBER 

18 u 25 Brussel N«d. 
Schooltetevizie (Stijn Streu-
vels). 

20 u 25 Brussel Ned. 
Midavondserenade in Volen
dam (amusementspi ogramma 
van de N.T.S K.RO.). 

21 u 35 Nederland 1 
Mies en scene (intervteuws). 
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Nieuw Belgisch rekord in de 4 X 400 m 
Copenolle, Vande Wijngaerden en Wijn 

overwi 

Invallers-voethal 
Bij het aanschouwen van de invallers-

wedstr i jden van de nationale hoogste 
reeksen, stellen we ons de vraag: «heb
ben wedstr i jden van de nationale in
vallers nog zin?». We menen van n i e t ! 
In de eerste plaats is de publieke be
langstelling voor dergelijke wedstr i jd 
u i t e rmate gering. Sinds het invoeren 
van de mogelijkheid tot vervangen van 
twee spelers waarvan één doelman, is 
he t gebruik nog groter geworden. La
ten we enkele prakt ische voorbeelden 
volgen. Piet van der Lippe van Gan-
toise speelde zaterdag de wedst r i jd bij 
de invallers tegen Antwerp en werd 
zondag ook opgesteld. Doelman Radar 
van FC Luik speelde bij de invallers 
zaderdag gans de wedstr i jd en speelde 
zondag ook de ganse part i j tegen Beer
schot want Delhasse was . . . ziek. Ge
volg : overtreden van de reglementen 
en 250 fr boete. 

Misbruiken ? Inderdaad ! Wanneer 
vroeger een speler uit de hoogste reek
sen he t zou gedurfd hebben, twee da
gen achter elkaar te spelen, zou hij al 
de banbl iksem van de K.B.V.B. op zich 
gehaald hebben. Hij zou geschorst zijn 
geweest en zijn ploeg veroordeeld tot 
een grote boete. Thans heeft de Voet
balbond officieel deze prakt i jken aan
gemoedigd. Dus vragen we ons in alle 
oprechtheid af, waa rom men dan nog 
een invallerskompeti t ie moet hebben, 
als men zulke prakt i jken officieel mag 
gebruiken ? 

Schermtornooi 
te Deurne 

Eén der grootste nederlandstalige 
schermklubs van België, nl. Cyrano-
schermklub Deurne, zal na ongeveer 8 
j aa r bestaan voor de tweede maal een 
groot internat ionaal schermtornooi in
richten. Deze schermklub herbergt de 
jeugdige en beloftevolle schermer Bob 
Claessens, die momentee l Belgisch 
schermkampioen floret juniores is. 
Daarnaast de Olympische elites Frank 
en Rudy Delhem. 

Dit internat ionaal f loretschermtor-
nooi gaat door te Deurne-bij-Antwerpen 
in de E.\po-hall op zaterdag 26 en zon
dag 27 november 1966. 

We hopen dat deze simpatieke klub 
veel belangstelling moge krijgen voor 
dit groots opgezet tornooi, dat alle Vla
mingen de mogelijkheid zal bieden om 
me t de schermspor t ver t rouwd te wor
den. 

20 jaar 
Internationaal 
Handbal 

Het is dit jaar 20 jaar geleden, dat 
er een koördinatie kwam in het inter
nationaal handbal . Op 11 juli 1946 had 
te Kopenhagen een vergadering plaats , 
onder het voorzit terschap van de 
Zweed Gösta Björck die besloten had 
een nieuwe federatie op te richten. Hij 
kreeg 35 personen naar de Deense 
hoofdstad, die volgende landen verte
genwoordigden : Denemarken, Finland, 

sinds verleden zaterdag : Poels, Van 
ants liepen voor Daring Leuven naar de 
nning. 

Frankri jk , Noorwegen, Nederland, Po
len, Zweden, Zwitserland, Oostenrijk, 
België, de Verenigde Staten, Luksem-
burg, Portugal Roemenië en Uruguay. 
E r werd besloten de vooroorlogse « Fe
derat ion internat ionale de Handbal l 
ama teur » om te dopen tot « Federat ion 
In ternat ional de Handbal l ». 

De eerste ontmoet ing op internatio
naal vlak na de tweede wereldoorlog 
werd gespeeld tussen Denemarken en 
Zweden. De internat ionale federatie 
ging niet bij de pakken zitten. Of het 

om veld- of om zaalhandbal l ging, men 
organizeerde reeds 13 Bekers van Eu
ropa die zorgden voor de toenader ing 
tussen Oost en West. 

De federatie is thans uitgegroeid tot 
een grote organizatie me t steeds groei
end ledental . Van 14 deelnemende lan
den ging men naar 40 aangeslotenen ! 
Oorspronkel i jk telde men 100.000 leden, 
nu liefst 2 miljoen. Voor de liefhebbers 
van cijfers : de mees te leden heeft Rus
land (249.000 spelers, 21.000 handbal 
lende dames en 420.000 jonge ren ) . 
West-Duitsland komt op de tweede 
plaa ts me t 185.415 spelers, 49.000 dames 
en bi jna 270.000 jongeren. Verdere gro
ten op de ranglijst zijn Japan, Oost-
Duitsland, Denemarken, Hongari je en 
Zweden. 

Ons b loede igen landje telt 1523 spe
lers ui t 91 ploegen. Vertellen we nog 
dat zowel in Egypte, Israël , Kanada , 
Korea, Ivoorkust en Senegal handba l 
gespeeld wordt . Zo zullen we op de 
Olympische Spelen van 1972 een groots 
opgezet were ld tornooi hebben, w a a r 
men al de grote handbalspelers op he t 
veld zal zien. 

Handbal 
in eigen land 

In onze eigen Federat ie schijnt he l 
niet bepaald te boteren . Het bes tuu r is 
adminis t ra t ief onbes taand; d.w.z. d a t 
bijvoorbeeld iedere vraag om inlichtin
gen door geïnteresseerden of joernal is-
ten onbean twoord blijft. Verder h o u d t 
he t bes tuur er aan, de pers zover mo
gelijk ui t haa r « keuken » te houden . 
Zo worden al de beslissingen op de al
gemene vergaderingen aan de were ld 
bekendgemaakt via de k lubs . H e t 
schijnt in dit «gezellig o n d e r o n s j e » 
niet al te bes t te boteren tussen de Vla
mingen, Brusselaars en Walen. Hoe wil 
men in een landje als het onze een 
spor t popula i r maken, als men er n ie t 
aan denk t me t de publ ieke opinie sa
men te werken ? Hoe wil men een spor t 
algemeen doen aanvaarden, als m e n 
voor eigen problemen niet de mins t e 
belangstell ing vertoont , laat s taan voor , 
wa t er bui ten de federatie gebeur t ? 

V.U. 

Di JACHT 

IS GEOPEND 

Inderdaad, de jacht is geopend in 
onze voUeybalsport. Zoah liet enkele 
jaren geleden een invazie werd van 
vreemde spelers in de basketball-
sport, wordt nu ook de volleybalt 
door deze « noodzakelijkheid » be
zeten. Het franstalige sportblad « Les 
Sports ?• bracht reeds als grote titel : 
« Nicolnu en Tomaszewski, Roemeen
se en Poolse internationalen, bij Bra-
bo en Hoevoc-lVateischei ». Inder
daad teneinde hun sport wat meer 
tot de verbeelding van de grote mas
sa te laten spreken zullen deze twee 
klubs ttachten, door het « importe
ren » (een beter woord kan ik voor 
dergelijk feit niet vinden) van een 
Roemeense en Poolse internationale 
over zich te doen spreken. Volley
ball ivoidt zeer druk beoefend m 
Oost-Euiopa en het zijn geivoonlijk 
deze landen die een leidende rol spe
len. 

Hoevoc-Waterschei is, naar het 
schijnt, in vergevoi der de staat van 
ondci handelingen met de Poolse in
ternationaal Tomaszewski. Deze man 
is één der topspelers van het Poolse 
team, xvaarvan hij reeds verschillen
de jaren deel uilmaakl.Als ^technisch 
tekenaar » zal hij « tewerkgesteld » 
wolden. Dan kan hij zich eveneens 
als oefenmeester aktief bezighouden 
met de ploeg Hoevoc. Gezien er in 
de Bondsreglementen van de Belgi
sche Volleybalbond niet gerept woidt 
over vreemde spelers in een ploeg, 
staat de deur natuurlijk wagewijd 
open De jacht naar vreemde spelers 
is geopend. Men zal — naar hel voor
beeld van de basketball — verschil
lende Oost-Euiopese speleis laten 
ovei komen en die mensen latei aan 
andere klubs overlaten voor een « ci-
xiel jnijSje ». Spijtig dat we ander
maal moeten vaststellen dat in een 
sj>oit, waar alles op het sportieve 

scheen afgestemd te zijn, plots deze 
ongezonde wijze van handelen is 
doorgedrongen. 

Van de mensen die nu in liet ba-
zisleam van deze klubs spelen, zou 
er één de plaats moeten ruimen voor 
de buitenlander. Het bankje op voor 
een gans seizoen, schijnt me sportief 
gezien niet erg aanlokkelijk. Ge
volg : verschillende spelers vragen 
hun overplaatsing. 

Meteen komen we dan aan het vol
gende « txvistpunt ï' in de volleyball-
sport. De Limburgers togen op zoek 
naar spelers in Polen en in Neder
land en ook te Kortri]k xnst men 
naar internationale speleis als « ver
sterking ». Zo kan men leeds de na
men van volgende spelers citeren die 
allen « plotseling » hun verplaatsing 
naar deze West-Vlaamse club vroe
gen : Maes (Standaard Gent), Rysse-
linck (Tourcomg), Vennekens en 
Van Mierlo (Antigoon), Saelern (Sli-
vo). Boeten (Smash), Huybiechls en 
Truyens (Brabo). 

Eigenaardig vinden we deze p'ot-
se en massale belangstelling alles
zins ! 

Een kollega die te rade ging bij de 
heer Hellui, voorzitter van Koitiijk-
se V.B.C., noteerde als leaktie op be
paalde aanvallen van klubleiders (de 
heer Goddaert van Brabo V.B.C. 
bvb., die een klacht tegen de West
vlamingen indiende « wegens het 
werve?i van speleis tegen betaling »): 
« Waar zouden wij het geld halen om 
onze spelers te betalen. Wi] spelen 
om de veertien dagen vooi een pu
bliek van ongeveer 150 man. bij be
langt ijke ufedstiijden, misschien on
geveer 200 en daarmee moeten wij 
onze algemene onkosten dekken 
(tlallien, mateiiaal, uitrusting, enz.). 
De verplaatsingen worden gedaan 

met persoonlijke wagens van vrien
den. Trouwens, wie zou er willen 
tienduizenden investeren m een sport 
die nog in volle evolutie is en nog 
niet spreekt tot de massa. Wij trach
ten wel onze spelers, die er om vra
gen, een behooilijk werkmilieu te 
verschaffen. Ons doel is kampioen 
worden' en door die eenzijdigheid 
van het kampioenschap te breken, 
nieuwe interesse opivekken voor een 
sport die aan de top moet komen. > 

Vooral met de laatste zin van de
ze uitspraak kunnen we het roerend 
eens zijn : Brabo V.B.C, is er immers 
in geslaagd, 300 ivedstrijden te win
nen zonder nederlaag. De rest laten 
we voor wat het is. 

Objektiviteit verplicht ons, oök de 
heer Goddaert aan het woord te la
ten, teneinde een < ander klokje > 
te horen : « Waarom zouden al die 
jongens vragen om te spelen voor 
Kortrijk ? Zeker niet alleen voor het 
milieu, maai omdat er boter bij de^ 
vis is. Ik heb mij nooit verzet tegen 
de transfertaanvi aug van een speler 
voor een andere ploeg maar zal mi] 
met alle toegelaten middelen verzet
ten legen een tiansfert naar Kortrijk, 
omdat ik mi] geen twee maal wil la
ten rollen zoals met Louis Van Heu-
rek. Die overgangen van spelers zijn 
ten slotte idioot, omdat ztj onze vol-
leybalsport met vei beleren maar al
leen een verschuiving van klachten 
teu'eeg brena,en. Met de aanviaag 
van Huybrerhif uas ik zo ontgoo
cheld, dat ik ae ploeg had willen 
ontbinden, alleen maat om de aan
dacht te trekken op sommige prak
tijhen, xcaar ik niet mee akkoord ga. 
Ik heb dan ook de overgang van 
Hiiybiecht' geweigeid ». 

Ku komt dus de lastigste zaak voor 
de leden van het Centraal Komitee 
van het P,elgisch Volleybalt Verbond, 
dat beide uitspraken zal moeten on
derzoeken en de gepaste sportieve 
oplossing moet vinden. Zoniet kun
nen we spreken van een soort kom-
meicieel volleyball, dat geenszins van 
aard zal zijn om de verdei e uitbrei
ding van deze zeer schone sport in 
de hand te werken. We hopen dat de 
verantwoordelijken genoeg energie 
en sportiviteit aan de dag zullen leg
gen or.i tot een ernstige en juiste op
lossing te komen, dit de volleyball-
sport ten goede... 

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 

TUI 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 % 
Loonirekkenden tot 100 000 F : zelf
standigen, landbouwers 
Auto, grond, eigendom. 
krediet, geen voorschot 

20 000 = 60 X 
50.000 = 60 X 

100.000 = 60 X 
100.000 = 120 X 

tot 500.000 F. 
tot 100 %. 

nodig. 

376 
940 

1880 
990 

Telef. : 03/35.98.85, tot 21 uur of schr. 
F.B. Bisschoppenhoflaan 
Antwerpen. — 

69 te Deurne-
Ik kom thuis. 

I 

0,50 - 0.50 - 0.50 - 0,50 - 0.50 - 0,50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0,50 - S 

' B E C O 7 
KWALFTEITSBENZINE EN -GASOLIE TEGEN VEHMINDERDE PRIJS S 
AAN DE DIENS'lSIAriüNS <=> 

^ B E C O i 
j* B E C O : kwaliteit! aan onze stations: Renauit-oliën ! 
§ B E C O : PRIJS! 

B E C O r B E D J E N J N G ! 
Voor leveringen van gas- en stookolie vanaf 1.000 L., één adres : | 

p.v.b.a. B E C O - 236 Krijgsbaan s 
ZWIJNDRECHT - t e L : 03/52.81.73 - 32.02.10. 1 

I 

I 

I 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L. LUYTEN 

Trooststraat 12 

(Gemeentepiein) 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 

Z- - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0,50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0,50 - 0,50 

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

S. De Lie « Papenhoek » B e r e n d r e c h t TeL (03)73 66.59 
Ook de 

zoeljertjes k u n n e n n a a r d i f ad re s gezonden worden. 

SCHl'IMKl BI5h. inui l^ASSKN 
niet 
Gebrevefeerde 
bedekkingslagen 

RESSOH I MA'I KASSEN 
(Bieve l 529768) 
met 
Gebrevefeerde karkassen 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

HERMES 
SGH«®L 54 Zuidlaac 

(Bre \e l i l 2 /h7) 
TE ZELE (O \L> 
G E W A n E E R U h BhUSPREIEN 
WOLLEN DEKENS 
Tel. (052) *4641 en 44642 

Indien ü geen verkoper 
in uw jmtrpk kent stuur 
ons een kaartje en we 
zenden l bet adies van 
de dichts biigelegen ver
koper Star Zele 

211 M Lemonnieriaau 
Tel n .00 33. 
Brussel. 

VOLLEDIGE 
SEKHETARIA.AT-
KURSUS IN 2 JAAR. 

Steno- en 
daktylografie 
in vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale wetgeving. 
Moderne t'-len. 
Handels 
correspondentie. 

Dag en avondlessen. 
De setiool waar Vlamingen 
zicli thuis voelen. 

Beter en voordeliger. 

VOOR ALLE ONROERENDE 
VERHANDELINGEN IN 
BINNEN- EN BUITENLAND 

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

Grote Bierfeesten in 
de Dortmunder • Thier - Brau - Hoven 

Oktober • November • December 
GROTE RIJNWI.JNFEESTEN te Lenvcn -
Antwerpen - Aalst Kortrijk met de wijn
bouwer J MOrSEl van GAU ALGESHEIM 
AM RHEIN 
Al de grote gekende Dult<ie en Belgische 
orkesten zullen er zorgen voor de stemming. 
In al onze lokalen i? er altijd • originele 
Breugeliaanse stemming deftige leute en 
plezier goede bediening - beste dranken 
goed en niet duur 
N' B AI on/e zalen zijn gans de winter ter 
besrhikking voor Bals - Banketten - Ver
gaderingen enz... 

— LEUVEN : 1000 plaatsen 
— AALST : I 000 plaatsen. 
— KORTRIJK 850 plaatsen. 
— ANTWERPEN : 700 plaatsen. 

Grote i e ^ l : ' 
GLAZEN en MONTUREM, \ 
Gratis voor verielerden, 
Herstell ngefl jfi e gen werlïiun, 

Walter ROLAND 
•— Gediplomeerd Opliefcer — 
KerVsiraet. 58 — Antwerpen 
IL»! « u b op tiet huiinummer '] 

Telefoon 35 86 62 

10 9fc lorling cp vefloon deier. 

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

TONISSTEINER SPRUDEL 
IMPORT A B T 8 

Ttensesteenweg 128 Rorbeek-Lo. 
Tel ! '018) 463 11 

Voortverkopers worden gevraagd. 

1ste Dortmunder Thier Brau Hof 
In Wallont; «Ferme 5t Bernard) In AVE-
Auffe blJ de Grotten van Han 
Cafe Bote) Restaurant - 2,8 Ha Tamping 
Goed niet duur 
Eigenaar • Mr en Mevr Geeraerts. 
TeL : 084 38343. 

DORTMUNDER THIER BRAU -
koopt — boant en tinart cafés In gans het 
l a n d ^_ »««ii«.»T*._i.«_- -«. _ _^ _* '""« cii i i i iui i uaics in gans nei 

Medewerkers worrten gevraagd 

'M/'M M H ¥ B 1 ? 

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

W E N T E L P G M D R T 

type ALUGA 

Standaarduitvoering D D P \ / P T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting D K t V C I 
in gephosfateerde staalplaat. O T O Q ft 
Zeer lichte bediening. ^ O V^ i7 O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen 

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

Z O N H O V E N -
Weierstraat. 2 - Tel. 011 /132 .31 & 132.36 
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per sspI egel - per ss 
De Mars Oostende-Leuven heeft natuurlijk 

de pers beheerst deze week. Ik bedoel de 
franstalige. Mensen als de studentengeestig-
aard Hugo Brouckaert in de Antwerpse Han
delsbeurs en Dr. Van Haegendoren op de 
slotmeeting te Heverlee zegden hun mening 
over de Vlaamse « opinievormers ». Spécial, 
het Brussels weekblad, vreest veel meer dan 
alle « Leuven Vlaams » of welke Vlaamse eis 
ook, één zaak in de Belgische politieke mo
len, die weer op gang komt : namelijk het 
Terschijnen van Polle Pensj op de T.V. 

PAN 
I Daar wij een «wak hebhen Toor geestig-
aards mag Pan met zijn beschouwingen over 
het heterogene peloton der Vlaamse marsj-
eerders de rij van de wekelijkse persbeschou
wingen openen. Het blad doet het in de vorm 
van een sportverslag. 

i « Gisteren werd te Oostende onder onbe
schrijflijke volksgeestdrift het vertreksein ge
geven van de eerste Vlaamse mars. Indien 
de eerste kilometers verliepen zonder inci
denten, brak de strijd weldra los. Een peloton 
van de V.U. geleid door Florimond Delco-
pette trachtte zich los te rukken. In Pach-
tegem had het meer dan 20 meter voor
sprong. Maar Dolf Dewaele (Vlaamse Mili
tanten Orde)-zette de jacht in, schouder aan 
schouder met MaKine Mokske (Vlaamse 
Meisjesbond) en Cyriel Verschaeve (Vlaam
se Volksbeweging). De strijd was heftig maa r 
de vluchters werden bijgehaald een weinig 
voor het café « Bij Jef ». Dan een heftig in
cident : een kommissaris van de inrichters 
verplicht de Erpskwerpse marsjeerder Ward 
De Stomp (Vlaams Studentenverbond) de 
mars te verlaten. Hij zou er op betrapt zijn 
« Nom de Dju » gezegd te hebben in het 
Frans. » 

LA LIBRE BELG3QUE 

Grootmoeder Belgique zoekt de schuldigen 
van dit alles. 

« Deze Meredithse marsjeerders met hoe
veel waren zij ? Zeer weinig. Waren het al
len studenten ? Neen. Deze bruHcrs, tegen
standers van onze instellingen, meer dan 
brutaal voor het religieus gezag in het alge
meen en de kardinaal in het bijzonder, heb
ben hun racistische ijver uitgeschreeuwd. 
Maar in hoever zijn deze ekstremisten, die 
de aanmoediging van de Vlaamse pers ont
vingen, de verantwoordelijken voor hun da
den ? De zaaiers van dit geweld, deze kwade 
passie, dit racisme, schrijft Le Matin, zijn de 
schrijvers, redenaars en nieuwsbrengers die 
het dag aan dag verspreid hebben. 

De beledigingen aan het nationaal vaan
del, de scheldpartijen aan het adres van de 
bisschoppen verontwaardigen zeker de Bel
gen, die trouw bleven aan de nationale een
dracht, terwijl de « denkers » van het Vlaams 
extremisme, tot in de schoot van de Vlaamse 
C.V.P. en de universiteit van Leuven, niets 
hebben gedaan, niets doen, voor de noodza
kelijke eenheid van het vaderland, B 

HET VOLK 
Miei Van Cauwelaert openbaart een en 

ander uit de Leuvense keuken. Hij citeert 
een tekst van een student met Marx-Lenin-
kompleksen, blijkbaar een intellectualist uit 
een of andere catacombe. 

« Er worden te Leuven, door studenten-
leiders, in kleine gesloten caucussen, theo
rieën uitgebrouvvd waar wij ons niet bij kun
nen aansluiten en waarbij het gros van de 
Vlaamse studenten-gemeenschap te Leuven 
zich niet zou aansluiten, indien zij er kennis 
van had. Wij zijn ons al te zeer bewust van 
onze verantwoordelijkheid tegenover onze le
zers en tegenover de Vlaams& gemeenschap 
om de hand te lenen aan een troepje utopis
ten, wier nachtrust blijkbaar verstoord wordt 
door de esbattementen \ an de Chinese Rode 
Wachten. 

Of wat moet men anders denken van stu-
dcntenleiders die (alleen voor de ingewijden!) 
dingen schrijven als deze : n De student moet 
de weg opgaan van radikale zelfstandigheid 
tot de familie. Het determinisme dat uitgaat 
van de familie is van zuiver handhavende 

(conservatieve) aard, gebaseerd op klassen
verschil, verzuiling, enz... » ? 

Of deze andere parel : « De vervreemde 
mentaliteit in België steunt op drie realiteits-
loze en vervreemdende ideologieën : 1. de 
Vlaamse ideologie (sic), 2. de Belgische ideo
logie, 3. de religieuze ideologie ». En in de 
onl\\ ikkeling van dit laatste punt kan men 
dan dingen vinden als : « Wij moeten de 
Belgische Kerk als een geestelijke Société 
Générale benaderen. De twee Société's moe
ten trouwens het brandpunt worden van on
ze aan\a l op het establishement ». 

Wij zijn akkoord dat dergelijke idiote praat 
door geen 2 t. h. van de Vlaamsgezinden in 
de minste mate kan aanvaard worden. Maar 
als wij de slotkonklusie van M.V.C, dan weer 
lezen blijkt hij kind met badwater te willen 
weggooien. Het ruggekijken naar de i Mars 
der profs » was toch niet zo verschrikkelijk. 

« De voortzetting van de agitatie te Leu
ven kan slechts ons eigen Vlaams gezicht 
schenden. Degenen die daar aan twijfelen, 
kunnen wij aanraden te kijken naar de wran
ge vruchten die de sensatiezoekende came
ramen van de Europese televisiezenders te 
Leuven gisteren (bij de opening van het aka-
demisch jaar) zijn komen plukken. 

De tijd is lang voorbij dat de studenten in 
een ivoren torentje leefden. Er zijn ontelbare 
ogen op hen gericht en niet altijd met een 
welgevallige blik. Dat zij daar ten minste re
kening mee houden. » 

DE NIEUWE 
ROTTERDAMSE COURANT 

Nog u buitenlanders » die zich aan onze 
problemen interesseren. Dit vooraanstaande 
Nederlandse blad besprak over een volle pa
gina het monumentale werk van Dr. Ehas 
over de Geschiedenis van de Vlaamse Ge
dachte. In de aanvang moesten de Holland
se broertjes nog even de neus ophalen maar 
dan werd het een objektieve bespreking. 

« De brede opzet, de enorme kennis en, 
niet in de laatste plaats, de zeer genuanceer
de voorstelling van zaken dwongen tot de 
slotsom dat, hoe we ook over de figuur van 
Elias de politicus en over zijn verleden mo
gen oordelen, Elias de historicus erin geslaagd 
was een boek te schrijven dat aan alle eisen 
van een wetenschappelijke geschiedschrijving 
beantwoordt, en dat hij er als auteur recht 
op heeft volgens de gebruikelijke criteria te 
worden beoordeeld. » 

Deze opmerkingen, doen echter niet af aan 
het beginwoord, dat ook het slotwoord blijft: 
het boek behoort tot de s tandaardwerken 
over de Vlaamse beweging. Elias' verhaal 
breekt af in 1914. Misschien is dat goed» Maar 
iedereen weet, dat de Vlaamse problematiek 
daarna tot nieuwe en nog veel dramatischer 
wendingen zou lelden, zonder dat vandaag 
het einde van de misère ook maar bij bena
dering in zicht is. x> 

De grootste i misère » en de dramatische 
wending voor ons volk, heren van de Nieuwe 
Rotterdamse, is geweest dat hoogstaande fi
guren als een Dr. Elias, Prof. Daels, Prof. 
Speleers en noem de lange rij maar op, zich 
hebben ingezet in een strijd, die jullie avies» 
noemen .omwille van een beperkt inzicht in 
de Vlaamse beweging, daden die op hetzelf
de vlak staan als die van een Masaryck en 
Soekarno (maar zij wonnen) zoals een van 
uw hoge omes in de eerste kamer het eens 
ti-effend zegde, die deze namen in één reeks 
vernoemde met die van Dr. Borms. 

ELSEVIERg WEEKBLAD 
Werpt ook een objektieve blik in de Bel

gische keuken, waar zelfs uit de blauwe hoek 
een geweldig krakeel opstijgt in verband met 
de uitvoeringsbesluiten. Zal de keuken in
storten ? 

a De huidige regering die uit katholieken 
en liberalen bestaat, heeft het tot dusver ook 
nog niet aangedurfd, ondanks een duidelijke 
belofte in die richting. De verklaring is dat 
de (grotendeels Franstalige) Brusselse fractie 
van de liberale I'artlj voor Vrijheid en Voor
uitgang er zich tegen verzet. En een volsla
gen partijcrisis dreigt als de uitvoerende be
sluiten er toch komen. 

Dit bezorgt partijvoorzitter Omer Van Au-
denhove slapeloze nachten. De \olgende week 
begint het nlemve parlementaire jaar. Mocht 

VAN DE V.U.-LEIDING 
PERSMEDEDELING 

Na zijn vergadering van 7 oktober heeft het Partijbestuur 
volgende persmedellng verstrekt : 

« Het partijbestuur van de Volksunie heeft andermaal de 
politieke toestand onderzocht in verband met de toepassings
besluiten van de taalwetten. 

» Het Partijbestuur van de Volksunie herinnert aan het feit 
dnt destijds in Hertoglnnedal belangrijke toegevingen werden af
gedwongen van de Vlamingen mits de belofte dat de taalwet-
gc\ ing voortaan zou worden toegepast. 

» Het Partijbestuur stelt anderzijds vast dat deze belofte na 
drie jaar nog steeds niet werd ingelost en dat integendeel het 
verzet tegen deze toepassing van de ekstremistlsche Brusselse 
middens gesteund door een belangrijk deel van de P.V.V. steeds 
sterker wordt en zich tot in de regering laat gelden. 

» De verklaring van Minister Van der Poorter die de Vlamin
gen vroeg, nogmaals geduld te oefenen rechtvaardigt In dat ver
band het grootste wantrouwen. » 

VLAAMS GEMEENTEBELEID 
Het 3de nummer van dit driemaandelijks tijdschrift is versche

nen. Het werd in belangrijke mate uitgebreid en telt nu 40 biz. 
tegen 18 voor het eerste en 28 voor het tweede nummer . 

Het verschaft zeer nuttige dokumentatle aan de huidige en 
toekomstige mandatarissen van provincie, gemeente en K.O.O. 

Wacht niet langer met Uw aansluiting en stort onverwijld de 
som van 100 fr. als abonnementsgeld op de postrekening nr 
51.40.69 van J. Torfs-Mertens, Heikant, Berlaar (bij Lier). 

Sekretarlaat : Melkouwensteenweg 29, Berlaar (bij Lier). 

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

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

bestellen aan 10 fr. op het algemeen partljsekretariaat te BrusseL 

VR]J TE HOUDEN DATA 
Zondag 13 november 

Vlaanderen. 
Zondag 20 november 

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

kaderdag provincies Oost- en West-

kaderdag provincies Brabant , Ant-

dan de toestand nog onveranderd gebleven 
zijn, dan mag men rekening houden met gro
te spanningen. 

Maar wanneer de Vlaamse katholieken hun 
geduld verliezen doordat de liberalen op de 
plaats rust blijven houden uit vrees voor een 
Brusselse achterhoede, is het zeer goed mo
gelijk dat de coalitie uit elkaar spat. En dat 
zou opnieuw koren op de molen zijn van de 
federalisten aan beide zijden die al jaren be
togen dat er voor Belglë's communauta i re 
problemen geen werkelijke oplassing bestaat 
binnen een unitair staatsbestel. » 

SPECIAL 
Beschrijft met afschuw het schouwspel dat 

ons met het nieuwe politieke seizoen weer 
zal te wachten staan. Paul in het kijkkastje. 

« Van den Boeynants doet niets zonder de 
T.V. Hij kent het belang van de massa-me-
dia : « Geef mij de T.V., zegde hij voor en
kele maanden aan Spécial, en Ik herbouw 
België ». De B.R.T., heeft ze hem aangebo
den op een zilveren schoteltje. Maar er Is 
echter dit. 

Naar gelang hij meer en meer verschijnt in 
het lijnenkastje, maakt hij zich meer anti-
patiek. Hij speelt de krachtpatser, rolt met de 
ogen, haalt de schouders op. Men zou zeg
gen Tchantchès in de rol van a Hou me te
gen of ik ga vechten ». Maar een Tchantchès 
met een accent uit de Marollen. Wel ia, wan
neer men eerste-mlnister is en men offert eeii 
nieuwe stijl aan de datikbare natie dan is 
men natuurlijk zeer erg benomen, maar zou 
mijnheer Van den Boeynants toch niet en
kele uitspraaklessen kunnen nemen ? Tenzij 
natuurlijk Veedeebee zou besloten hebben 
zijn accent te onderhouden om te doen ge-
loxen dat hij volks en nabij het volk blijft. 
Men heeft er zo nog gezien in het land. » 

Speelgoed! SPEELGOED! S P E E L G O E D ! 
EEN O N U I T P U T T E L I J K E VOORRAADSCHUUR S P E E L G O E D ALLER
HANDE : VAN MINIATUURTREIN TOT 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 Ü E N , 
VAN MODELBOUW TOT BAK- EN SCHAAKSPEL I 

OfTi 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 
Nu DIEPESTRAAT 29 {voorheen 44) 
A N T W E R P E N ( t e L : 32.44.30) 
In een ruim pand een gloednieuw speelgoedmagazijn. 

WIJ VERZENDEN DOOR GANS VLAANDEREN ! 

Zo is Paul dan c MaroUien » in de twee 
talen. Le Beulemans bilingue 1 

DE STANDAARD 
De geschiedenis herhaalt zich. W a a r !s de 

tijd (1958) dat wij met Babyion, Kauffmann 
en de Volksuniejongeren van die Jaren ia 
Leuven de C.V.P.-bonzen met het federalis
me bestormden op het C.V.P.-jongerenkon-
gres te Leuven. Vandekerckhove en Houben 
moesten nu ook als bons heel wat ballast 
uitgooien. Wanneer de jongeren zullen zien 
dat het allemaal kongressenpraat blijft en 
unitaristen als Veedeebee en Houben in d e 
beslissende ogenblikken lekker voort d e 
opiumspuit bedienen, zullen zij hopelijk met 
even grote klank als wij in die Leuvense ja
ren de deur dicht kletsen. 

ff Er dreigde een ogenblik kortsluiting tus
sen de Vlaamse vleugelvoorzitter Rob. Van
dekerckhove en de vergadering, toen deze 
laatste deed uitschijnen dat de voorzitter te 
vaag was gebleven in zijn uiteenzetting. 
Nochtans was Vandekerckhove opvallend ver 
gegaan. Als ervaren politicus had hij « ge
vaarlijke o woorden zoals federalisme verme
den, maar uit zijn betoog bleek duidelijk dat 
hij, onder de mogelijke oplossingen, een fei
telijk federalisme niet uitsloot. De Jongeren 
verlangden echter dat het woord radlkaal in 
het debat zou worden geworpen. 

Partlj\oorzltter Houben heeft In de slot
rede die reaktie opgevangen. « Ik zie niet In, 
zei hij, waarom men zou weigeren te putten 
In de formules en de techniek van de fede-
rallzatie om de decentralizatie tot stand te 
brengen ». Dat is een merkwaardige verkla-

. ring. Vroeger heette het : Waarom zouden 
wij over federalisme spreken en een etiket-
tenoorlog ontketenen ? Nu luidt het : Waar 
om zouden wij de federalistische formules 
doodzwijgen ? 

Er wordt nog wel benadrukt dat het enkel 
om decentralizatie te doen is. Maar een min
derheid van C.V.P.-Jongeren heeft zich pu
bliek uitgesproken voor federalisme. » 

Walter Luyten. 

PARFUM 
TJ mikt graag parfum, meld ons 
nw geliefkoosde bloemengenr. en 
U ontvangt gratis een staalflesje 
(adres niet vergeten). MILADY, 
Posttius 403, Antwerpen L 

MEER INKOMEN door vrije ver
koop aan partikulieren, vrienden 
en kennissen, voor leder gescliikt 
Vast dienstverband of als bijver
dienste. Sclirijven: KOSMETIKA, 
Boerenleger 31 — Edegem. 

file:///olgende


beweg ings^üW 
ANTWERPEN 

Antwerpen-Stad 
Zitdag sociaal dienstbetoon sena

tor Dr. Ballet : bij hem aan huis, 
0. van Rijswijcklaan 74, te Antwer
pen, maandag 17 oktober van 18 
uur 30 tot 19 uur 30, of na telefo
nische afspraak. 

BAL 
De Volksunie - Harmonie Iioudt 

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

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

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

Op zondag 16 oktober kolporta'ge 
n e t « Wij » vergezeld van radio-
wagen in sektie zuid. Vertrek lo
kaal t Begijnhof », hoek Kronen
burgstraat - Begijnenstraat om 10 
n. Let op, ook alle gemeenteraads
leden van Antwerpen-stad doen 
hieraan mee. 

Wekelijks op zaterdag. Vertrek 
Btipt om 15 uur. Lokaal Tyrol, Na-
tionalestr. 22. 
LEDEN- EN SIMPATISANTEN-
VERGADERING 

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

V.U. HARMONIE 
D^ Volksunie Harmonie doet 

nogmaals een dringend beroep op 
alle Vlaamse muzikanten om aan 
te sluiten. 

Zij die menen, niet genoeg ge
schoold of minder « in vorm » te 
zijn om aanstonds als spelend lid 
mede op te stappen, krijgen een 
enige gelegenheid tot volwaardig 
muzikant opgeleid te worden. 

De repetities van de Harmonie 
•worden gehouden iedere donder
dagavond te 20 uur in het lokaal 
« Oude Leren Emmer », Blauvk" 
Moezelstraat 19 te Antwerpen (na
bij de Grote Markt), telefoon : 
03-32.57.30. 

Een bijzondere oproep wordt ge
richt tot de jongere elementen, 
t rommelaars en klaroen- of trom
petspelers. Voor opleiding en in
strumenten wordt gezorgd. Belang
hebbenden worden voor verdere 
inlichtingen verzocht zich te wen
den tot een der bestuursleden. 

Algemeen voorzitter : senator 
dr R. Roosens, Markgravelei 28, 
Antwerpen, telefoon 37.0137. Voor
zitter : dhr. J. Rosci, Rudolfstraat 
56, Antwerpen, telefoon 37.75.97 
Ondervoorzitter : prov. raadslid 
B Ceuppens. Belgiëlei 202, Antwer
pen. Penningmeester : Fl. Carton, 
Dieseghemlei 38, Mortsel, telefoon 
49.85.98. Sekretaris : Theo Moor-
kens, Rduard Arssenstraat 129, 
Mortsel. Muziekleider : dhr. L. De 
Decker, Breughelstraat 23, Ant
werpen. 

Berchent 
MASSA-KOLPORTAGE 

Op zondag 16 oktober 1966, mas 
sa-kol portage te Berchem met het 
weekblad o 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. 

Borsbeek 
Op 3 november ons 2de jaarlijks 

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

Deuren om 8 uur Toegangsprijs 
23 Ir, 

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

Edegem 
KULTURELE KRING 

Vrijdag 21 oktober spreekt de be

kende Maamse dichter Antoon Van 
Wilderode over « De humor in de 
Nederlandse Letterkunde », zaal 
C.B.A. (Sportterrein); Pr ins Boude-
wijnlaan 311; leden 15 fr.; niet le
den 20 fr. 

Herenthout 
VOORLICHTINGS
VERGADERING 

Als inzet van haar winterwer
king belegt onze afdeling op za
terdag 15 oktober e.k. om 8 uur 
in haar lokaal « De Nieuwe 
Kroon », Markt 9, Herenthout, een 
voorlichtingsvergadering met als 
tema : de Vlaamse strijd vroeger 
en nu. Een tema dat ons onge
twijfeld boeien en interesseren zal. 
Na de uiteenzetting is er gelegen
heid tot verdere bespreking en 
uitdieping. Daarna verbroedering. 

Alle leden en simpatizanten zijn 
\ a n harte welkom. 

Kapellen 
Op zaterdag 15 oktober a.s. no

digen de Vlaamse verenigingen 
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. 
Toegang 20 fr. We hopen dat alle 
danslustigen en sinipatlsanten van 
de omliggende gemeenten van de 
partij zullen zijn. 

Kontich 
Maandag 17 oktober a.s. te 20 

uur in de zaal Alcazar, Mechelse 
steenweg, Kontich : grote werkver
gadering voor de afdelingen : Bors
beek, Edegem, Hove, Kontich. 

Spreker : Toon Van Overstrae
ten, hoofdredakteur van het week
blad « Wij ». 

Al de leden zijn welkom. 

Mechelen 
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 prijsuitdellng aan de 
individuele beste wervers. Dit alles 
tijdens het feestbal in het lokaal 
Bonte Os, Kerkplein Begin 20 uur 
30. 

leder helpe mee en beschouwt 
zich. als gemobiliseerd in verkie
zingstijd. 

Merksem 
Het Volksuniebal van onze afde

ling is een waar sukses geworden. 
Niettegenstaande er dezelfde 

avond in onze gemeente nog drie 
dansavonden waren mochten wij 
ons verheugen in de opkomst van 
een talrijk en opgetogen publiek. 

Twee vrienden van Merksem, wa
ren traditiegetrouw op onze avond 
aanwezig : volksvertegenwoordiger 
R. Mattheyssens en Dr. senator 
Roosens. Wij mochten ook de aan
wezigheid vaststellen en op prijs 
stellen van het provinciaal raadslid 
Van de Putte uit Schilde. 

De muziek van de Hoveresco's 
viel ten zeerste in de smaak van de 
dansers, die soms wel eens onge
duldig werden omdat er zoveel prij 
zen moesten uitgedeeld worden, 
maar alles bij elkaar genomen moe
ten wij zeggen dat de organisatie in 
goede handen was. 

Op ons volgend bal zal het heuge
lijk feit gevierd worden dat de V.U. 
Merksem haar 250ste lid heeft in
geschreven ! 

11 NOVEMBER 
Wij weten dat vele \nn oii/.e 

mensen er aan houden de jaarlijk
se 11 Novemberherdenking van de 
N laamse Oud Strijdersbond bij te 
wonen. Ter inlichting kunnen wij 
al mededelen dat deze zal plaats 
vinden op zaterdag 12 november in 
de zaal Vlaams Huis Tijl, Breda-
baan 298. Een .inschrijvingslijst zal 
er ter beschikking zijn. 

Nijlen 
Wij verwachten alle kaderleden 

en slmpatisanten op het propagan-

dihtenbal als einde van on/.e V.l'.-
veertlendaagse. 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. 

Turnhout 
Volksunie Turnhout nodigt alle 

leden, abonnenten en simpatizanten 
uit op het « Herfstbal » dat plaats 
heeft in ons lokaal a de Zwarte 
Ruiter », Zegeplein 16, Turnhout, 
vrijdag 28 oktober 1966. 

Begin 20 uur 30; inkom 50 fr. 

Wilrijk 
Bij de heer R. Dirks, Jezuie-

tenlaan 38 te Wilrijk werd zater
dagnamiddag 8 oktober een leeu
wenvlag van de voorgevel ge
scheurd en geroofd. Zijn simpatie 
betonen met de marsjerende 
Vlaamse studenten blijkt in Vlaan
deren al niet meer mogelijk. 

Deze zaak is kenmerkend voor 
de geest van de franskiljonse kas
te uit die Wllrijkse buurt . 

Natuurlijk werd de politie van 
Wilrijk opgebeld, die onmiddellijk 
verscheen. Zij slaagde erin een ver
dachte op te leiden, die voor na
dere ondervraging naar het poll-
tiekommissariaat werd verwezen. 

Wij zijn benieuwd welke maat
regelen de overheid wenst te ne
men om in de toekomst derge
lijke voorvallen te vermijden. 

BRABANT 

Anderlecht 
Op donderdag 20 oktober 1966 te 

20 uur stipt in de zaal «Stenebrug», 
Doylijkstraat 1, te Itterbeek, heeft 
de 3de kantonnale gespreksavond 
plaats met volksvertegenwoordiger 
V. Anciaux. Alle abonnees, leden 
simpatizanten en bijzonder de be
stuursleden van de afdelingen An
derlecht, Dilbeek, Itterbeek, Bode-
gem en Berchem en van de ker
nen Bijgaarden en Zellik worden 
er verwacht. 

Boortmeerbeek 
Op zaterdag 5 november : lus-

trumdansfeest van de Volksunie
kanton Haacht. Deze Volksunie
nacht van Boortmeerbeek gaat 
door in de zalen Movrl en Brou
wershuls. Orkesten : Will Tura en 
zijn sextet; The Skyliners van An
dre Coucke met Kalinka. 

Iedereen zal er willen tegenwoor
dig zijn. Boortmeerbeek moet die 
a\'ond te klein zijn om al het volk 
te ontvangen. 

Brussel 
KOLPORTAGE 

De werftocht naar Liedekerke, 
eerst voorzien voor 16 oktober, 
werd verschoven tol 23 dz. Bijeen
komst om 8 uur 45 achter de K.V.S. 
of om 9 uur 30 aan de kerk van 
Liedekerke. 

U.L.B. 
Het arrondissementsbestuur van 

de Volksunie Brussel heeft zeer 
aandachtig het probleem besproken 
in verband met de ekspansleplan-
nen van de Universlté Libre de Bru-
xelles. 

Het stelt vast dat de U.L.B., bul
ten de 60 ha te Etterbeek, nog 
steeds van plan is uit te zwermen 
naar St. Genesius Rode en Dworp, 
over een oppervlakte van meer dan 
.300 ha. 

Met klem doet het opmerken dat 
de franstalige Unhersiteit te Leuven 
reeds voldoende problemen schept 
voor de homogeniteit en de integri
teit van Vlaams-Brabant. 

Het roept de Vlaamse publieke 
opinie dan ook op zich met alle 
kracht te verzetten tegen de eks-
pansieplannen van de U.L.B, in de 
N'laamse genieenten St. Genesius 
Rode en Dworp, omdat deze zeer 
vlug zouden \erlransen onder so
ciale en ekonomische druk, zodat 
de verbinding tussen Brussel en 
Wallonië zou gevormd worden, 
wat het doel is van de voorstan
ders van « Ie tres grand Bruxel-
les ». 

Het draagt volksvertegenwoordi
ger dr Vic Anciaux op de betrok
ken ministers te interpelleren, in
dien deze geen oog zouden hebben 
\oor de gewettigde \ ' laamse vrees 
en zouden zwichten voor de frans
talige eisen. 

HARMONIE 
Vandaag zaterdag 15 oktober 1966 

te 15 uur 45 houdt de enige Vlaamse 
Harmonie uit het Brusselse een ox>-
tocht met muziek en vaandel door 
de straten van de benedenstad, met 
vertrek aan de Graaf van Egmont. 

Het zou de muziekbestuurder en 
zijn muzikanten, evenals het Be
stuur een grote eer zijn u te mogen 
begroeten achter ons Leeuwenvaan
del. 

Tegelijk is het een blijk van 
Vlaamse tegenwoordigheid in de 
hoofdstad. 

Liedekerke 
W E R F T O C H T 

De werftocht met ons blad «Wij» 
in onze gemeente werd uitgesteld 
tot 23 oktober (i.d.p.v. 16 dz.). We 
verwachten de ploeg uit Brussel om 
9 uur 30 aan de kerk. 

Molenbeek 
DANK 

De kanton-instantie dankt alle le
den die aanwezig waren te Beuken. 
AGENDA 

20 november : kaderdag; zater
dag 26 november : bestuurvergade-
rlng kanton; alle bestuursleden hou
den die datums vrij. 

10 december kantonnale verga
dering. 

Kort daarop groot bal ter gele
genheid van het 5-jarig bestaan der 
V.U. kanton Molenbeek. 

Elke afdeling zorgt voor een ver
rassing ! 

BLAUWVOETVENDELS 
Een kleine Inspanning en wij 

starten met een ploeg Molenbeek, 
inlichtingen en inschrijvingen R. 
Neyberghlaan 188, Brussel 2. 

Oetingen 
'Op zaterdag 8-10 werd te Oetin

gen een der laatste houthakkers 
van de Orne plechtig begraven. 

Fons Raspé was een der mede
stichters van de Frontpartij. 

Meester Rik Borgignon hield een 
passende rede waarin hij voorna
melijk de jonge idealistische on
derwijzer belichtte, die zijn leven 
ten volle in dienst stelde van volk 
en land. 

De repressie was onmeedogend 
voor hem; zijn huls en goederen 
werden omzeggens helemaal stuk 
geslagen. Eenmaal vrij trok hij on
middellijk de baan op om kolen bij 
zijn talrijke vrienden te verkopen. 

Dit nam hij niet op als een ver
nedering, het was een offer te meer 
voor Vlaanderen. 

Beste Fons, rust zacht in de aar
de van uw zo geliefde Payotten-
land, naast uw trouwe echtgenote. 
Wij jonge mensen van Vlaanderen 
zullen uw ideaal verder uitdragen. 

Ternat 
Op 5, 6 en 7 november 1966 : 

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

Testelt 
Zondag 25 trok onze werfploeg 

naar Zlchem. Het werd een buiten
gewoon sukses. Met drie man 
brachten zij 113 nummers aan de 
man. Ieder had zijn verdienste, 
maar we willen toch een bijzon
dere pluim geven aan Louis die 
met 54 nummers nu rekordhouder 
is in het arrond. Leuven. Testelt 
is wel een van onze aktiefste af
delingen. 

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. 

Zaventem Nossegem 
/.aterdag 15 oktober te 20 unr 30 

» Vlaams Herlstbal » met het be
kende orkest o De Uilenspiegels ». 
Zaal a St Michiels n, bij Berre 
Morren. Stationsstraat 103 te Za 
ventem Grote tombola met vele. 
waarde\olle prijzen. 

ZOEKERTJES 
Café te Vilvoorde, zeer goede 

ligging in 't centrum van de stad, 
met grote feestzaal en verschillende 
vergaderzalen over te nemen. Grote 
parkeergelegenheid. Zeer gemakke

lijke betalingsvoorwaarden. Schrij
ven naar dit blad nr D57. 

Jonge dame 21 j . uit het Mechel
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 bureel blad 
D5a 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

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

Mosselen - Pa l ing 
Ui tbater . J an Brugmans . 

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

« P E T E R B E N O I T » 
F rankr 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 Pufri 
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 der 
s t a n d a a r d d e u r e n 

J . L E E M A N S , D e u r n e 2. 
Van Havrele i 70 T. : 35:63.17 
Agent : De Coene Kortr 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 » 

VVeststr. 79. T. (050)41573 
Lokaa l Volksunie 
Kamers-pens ion . 

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

gezellige sfeer. 
Verminder ing voor g roepen 
El isabethl . 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 .. 

Gelagzaal - 120 p laa tsen . 
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 . I l Oudergem 
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 
B V a n A e r s c h o t P .v .b . a 

Lg. Lobroeks t raa t 44 
, \NTWERPEN. 

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

RAADPLEEG ONS. 

m 
Hoofdredakteur : 

T. van Overs t r ae ten . 
Redak t i e sek re t a r i s ; 

S. de Lie. 
Alle br iefwisse l ing voor 
redak t ie n a a r 
Rota typ , Sylv. D u p u i s l , 
110 Brus . 7. - Tel . 23.11.98 

Beheer ; 
Maurice Lemonnie rL 82 
Brussel I. - Te l . : 11.82.16. 
Alle k lach ten voor niet 
on tvangen van blad op di t 
ad re s . 

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

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

( m i n i m u m ) . 
Losse n u m m e r s .- 8 P . 
Alle s tor t ingen voor het 
blad op pos t reken ing : 
171139 « WIJ > - Vlaams
na t ionaa l weelcblad. 
Veran tw. uitg. Mr. F. Van 
der Eist, Beizegemstraat 20 
Brussel 12. 
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BRABANT 

Essene - Hekelgem - Teralfene 
O p 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, Affligem Vijf-
hoek 8 uur); Essene (Caudenberg 
8 uur 10, V.U.-lokaal De Bolle Hen
ri Centrum 17 om 8 uur 15). 

Inschrijvingen tot woensdag 12 
oktober te : 

Essene : lokaal V.U. bi] 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. 
75. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
2IELEMIS 

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

Erembodegem-Centrum -
Terjoden 

Op zaterdag 22 oktober te 19 uur 
30 in zaal « Animo » (Denderbrug) 
grote feestviering ter gelegenheid 
van de vlagoverhandiging aan on
ze afdelingen en van ons 5-jarig 

bestaan. Feestredenaar : voorzitter 
V.U. Van der Eist Fr. 

De/e feestavond wordt de leden 
aangeboden met medewerking van 
troubadour K. Redant 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 
ge/.ellige sfeer deze gebeurtenissen 
te vieren! Allen op pos t ! 

Gent 
V.O.S.-n 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 i Rot iand », 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. 

V.M.O. 
Tweede gespreksavond op zater

dag 29 oct. te 20 uur 15 in het 
Vlaams huis Roeland. JoernaHst 
Luc Pauwels over het « Nationa
lisme ï. Gelegenheid zoals steeds 
tot vragen stellen. 

DANK • 
Het Vlaams Kontaktcentrum 

Gent dankt langs deze weg alle 
medewerkers welke zich hebben 
ingespannen voor het wellukken 
van de betoging, die tot een in
drukwekkende manifestatie is uit
gegroeid. 

On-ec dank tevens aan de dui
zenden betogers en simpatizanten 
langs de weg, die door hun aan-
wezigheicT blijk hebben gegeven 
van hun eensgezindheid in het 
probleem cc vernederlandsing der 
Vlaamse universiteiten ». 

Eveneens onze waardering voor 
allen die het begrip gastvrijheid 
in toepassing hebben gebracht 
door het \ ei strekken van nacht-

logïes aan de talrijke marsjeer-
ders. 

De aanbiedingen voor het ver
lenen van nachtlogies overtroffen 
immers het aantal onder te bren
gen studenten. 

Diegenen die uiteindelijk geen 
marsjeerder te herbergen kregen 
zullen ons dit wel niet ten kwade 
nemen. 

Tenslotte nog een bizonder 
woord van dank aan de pers die 
door het geven van de nodige 
ruchtbaarheid in grote mate heeft 
bijgedragen tot het welslagen van 
het opzet. 

Geraardsbergen 
De Volksunie-afdeling Geraards

bergen geeft haar eerste groot 
nachtbal op 29 oktober e.k. in de 
zaal Willy Temmerman, Gentse 
straat 61, Geraardsbergen. 

Aanvang 21 uur. 
Alle leden en simpatisanten wor

den vriendelijk uitgenodigd. 

Nieuwerkerken 
Op zaterdag 15 okt. in feestzaal 

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

St. Amandsberg 
BALS 

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, S L Amandsberg 
en zal opgeluisterd worden door 
het befaamde orkest van Bert 
B r e n t 

KONGRES 
Op zaterdag 8 oktober werd het 

5de nationaal kongres gehouden 
van het Aktiecentrum voor Euro
pees Federalisme in de marmeren 
zaal van de dierentuin te Antwer
pen. W e hadden daar drie voor
name sprekers, prof. dr. H. Brug-

mans, André Voisin en de algeme
ne Voorzitter de heer Walter Kun
nen. De spreekbeurten waren zeer 
belangrijk en werden door een 
bomvolle zaal aandachtig gevolgd. 

O p zondag 9 oktober zijn we ge
start met een flinke groep van 35 
jongens en meisjes van het Ver
bond van Blauwvoetvendels en de 
Dietse Meisjesbond « Ik Dien » 
naar de derde Europeade in het 
sportpaleis te Antwerpen, onder 
leiding van de knappe en ijverige 
leidster Mej. Bogaerts. Dit groots 
opgevatte en zeer geslaagde Euro-
peadefeest werd het symbool van 
een komend federalistisch Europa. 

Uit alle landen waren er volks-
kunstgi-oepen vertegenwoordigd. 

Onze Vlaamse jeugd staat paraa t 
om in groot-nederlands verband 
zijn steun te verlenen voor een vrij 
en vredelievend Europa. 

Wetteren 
LEUVEN-AVOND 

Op vrijdag 21 oktober — weinige 
dagen na d e 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 « Het Anker » op 

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

WEST-VLAANDEREN 

Brugge 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Onder leiding van arr. bestuurs
lid R. Reynaert wordt het dienst
betoon in het arr. Brugge-Torhout 
meer volledig ingericht; suggesties 
en opgave van zitdagen aan V.U.-
sekretariaat, p.a. Breydelhof, Su-
veestr. 2, Brugge. 

In het Vlaams Tehuis « Breydel
hof » is er zitdag iedere zaterdag
voormiddag van 11 tot 12 uur (P. 
Leys, G. van In, R. Reynaert). 
KOLPORTAGE 

Na de arr. kolportage te Loppem 
op 2 okt. 1.1. is het thans de beurt 
aan de afd. St. Michiels om op 16 
okt. a.s. de verkoop van ons blad 
te verzorgen. Men neme kontakt 
met de afd. voorzitter, J. Galle, Leo
pold Ill-laan 16, St. Michiels. 
HEROPENING 

Het Vlaams Tehuis «Breydelhof» 
is op zaterdag 8 okt. 1.1. heropend; 
nieuwe uitbaters zijn Jan De Buy-
ser-Dielen. 
NA DE VOETTOCHT 

De organisatoren van de Voet
tocht mochten hun tevredenheid 
uitdrukken over het onthaal in het 
Brugse; na hartversterkingen te 
Jabbeke (Dr. Theo Biesemans) en 
te St. Andries (Mr. P . Leys en be
stuur « Jagershof »), kreeg de tocht 
in de Brugse straten een warm ont
haal en werden 200 deelneiners zon
der enig probleem nachtverblijf be
zorgd. Op de morgen van de twee
de dag was er het gemeentebestuur 
van Assebroek-in-spe (de hh. Rey
naert en De Vriese) om de studen
ten uitgeleide te doen. 

Jabbeke 
Een nieuw nummer van het lo

kaal kontaktblad « de Trom » 
kwam van de pers; presentex. kun
nen altijd gevraagd worden bij afd. 
sekretaris F. Collier, Stationstr. 44, 
Jabbeke. 

Afd. Jabbeke belooft ook een na-
jaars-inspanning om het aantal le
den te vervier- en het aantal abon
nementen te verdrievoudigen ! 
PROVINCIAAL AVONDFEEST 

Het eerste avondfeest in provin
ciaal verband vindt plaats te Roese-
lare op zat. 15 okt. te 20 uur 30, 
zalen « de Beurs »; ook uit het arr. 
Brugge wordt op talrijke deelne
mers gerekend, men vindt toegangs-
kaarten bij de plaatselijke afd. en 
op het V.U.-sekietarlaat. 

Kortrijk 
BAL 

De Volksunie, arrondissement 
Kortrijk, nodigt U vriendelijk uit 

naar haar jaarlijks verbroederings
bal, op zaterdag 15 okt. Het orkest 
« de Melorythmers » speelt ten 
dans vanaf 20 uur in de stemmige 
feestzaal « Troubadour » (bierkei-' 
der en bierzolder), Stationsplein t e 
Bissegem. Toegangsprijs 50 fr. 

Menen 
DIENSTBETOON 

Even herinneren : dhr. A. Depre» 
is ten uwen dienste. Raadpleeg hem 
bij sociale, fiskale e.a. moeilijkhe
den. Adres : Schansstr. 24, teL 
52456. 

KOLPORTAGE 
Zondag 16 okt., kolporteren we 

in het centrum. Kolporteurs uit het 
omliggende steken gi-aag 'n handje 
toe. Bijeenkomst café oc de Post >, 
Markt 42, te 9 uur. 

Oostende 
De Vlaamse Kring brengt op H 

november 1966 de tweede uitgav» 
van het avondfeest « Ons hoort he t 
Noordzeestrand » in de Ambassa
deurszaal van de Casino-Kursaal 
om 21 uur. 

Dit groots opgevat avondfeest da t 
dit jaar geplaatst wordt onder d e 
hoge bescherming van de burge
meesters \ ,m de Kust, staat open 
voor alle Vlamingen en wil uit
munten door stijl, charme en voor
naamheid. 

Het wil een trefpunt worden van 
de verantwoordelijken van alle 
Vlaamse kultuurverenigingen, van 
alle Vlaamse sociale en ekonomi-
sche organisaties, van alle Vlaamse 
nijverheidssektoren, van de voor
aanstaanden uit alle politieke mid
dens en evenzeer van alle voorstan
ders en simpatizanten van een 
groeiende Vlaamse eensgezindheid. 

De toegangsprijs werd vastgesteld 
op 120 fr. (plaatsbespreking inbegre
pen). Kaar ten te bekomen op het 
sekretarlaat of door storting op 
Postrekening 146270 van de Kre
dietbank Oostende voor rekening 
2258-13-10200. 

Het orkest The Skyliners, m e t 
zang van Teo Tyssen en Paul Mat-
tias en de internationale vedette 
van zang en show Kalinka, s taat 
onder leiding van André Coucke. 
Vlaamse balladen en kolder brengt 
de talentvolle Claude Covemacker. 
Animator van de avond is Charlie 
Fritz. 

Poperinge 
Teneinde ook de Westhoek het 

Vlaams Nationaal Jeugdverbond 
beter te laten leren kennen, wordt 
op zondag 16 oktober te 15 uur in 
het Vlaams Huis, Belfort, Markt
plein te Poperingen een voorlich
tingsvergadering ingericht. 

Dia's en film over de werking 
van het V.N.J. zullen vertoond wor
den. Enkele sprekers zullen het 
doel, de zending en de werking 
van de Blauwvoetvendels en Meis-
jesscharen uitleggen. 

Het gekende Trio Sohier zal op
treden. . 

Maak kennis met het V.N.J. op 
zondag 16 oktober te 15 uur in het 
Vlaams Huis te Poperinge. De toe
gang is kosteloos. 

Roeselare - Tielt 
AVONDFEEST 

Als eerstkomend avondfeest in 
ons arrondissement hebben wij op 
zaterdag 15 oktober om 20 uur 30 
in de zalen <t De Beurs i te Roese
lare ons provinciaal verbroede-
ringsteest. Het gekende orkest i T h e 
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 a 
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. 

DODENHERDENKING 
Op zondag 16 oktober 1966 heelt 

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 
zal gevoerd worden door de h. Os
wald Vanootheghem, provincie
raadslid Oosl-VIaanderen. 



«\s 

' T M O O I S T E N A T U U R K A D E R 
MASTBOSSEN doorkruist met prachtige brede betonbanen, volledig uitgerust 

met riolering en verlichting. 

V O O R U W V l U L A 
percelen van 24m breedte, waarop U op een maximum breedte 
Uw villa-alleenwoonst kunt bouwen. - Bouwprijs vanaf 600.000.— Fr. 

Landelijk, klassiek of modern, groot of klein, steeds technisch 
bestudeerde uitvoering, naar uw eigen smaak en mogelijkheden. 

/f 
S T A N D I N G V O L S T E OMGEVING 
B R A S S C H A A T - M A R I A B U R G 

vlak bij 't gekende Vriesdonk. 

Grondprijzen vanaf: 250.000,— Fr. 
straatkosten inbegrepen. 

Keuze tussen oriëntatie zuid. 

' ^ ^ 

Of een halve villa (tweewoonst) 
op een perceel van 12m breedte, 
8m bebouwbaar. 
Samen kan U zo een prachtige 
villa vormen en uw deel kost 
slechts ± 550.000.-Fr. 

NOG SLECHTS ENKELE MOGELIJKHEDEN 
ter beschikking; 
raadpleeg daarom onmiddellijk 

D E S P E C I A L I S T : 

Het Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN n.v. 
A N T W E R P E N G E N T G E N K HOLSBEEK (Leuven) 

MEIR 18 Tel. 03/31.78.20 ONDERBERGEN 43 — Tel. 09/25.19.23 WINTERSLAGSTR. 20 - Tel. 011/544.42 ROTSELAARSEB V L̂X 37 - Tel. 016/459.28 

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 

VANDERPAAL-VOOBBRAECKENC' 
ian Van Rijswijcklaan 62 
[ E L E F O O N : 03/37.54.38. 

ANTWERPEN. 

W I M M A E S 

DIANALAAN. 10. BERCHEM Antwerpen. Tel.: (03) 39.69.34. 
— Stalt «ijn kandidatuur bij allt Vlamingen ir de 

provinciën Antwerpen Brabant en Oo^t ^laan-
deren voor alle verzekerinssvormeh . Brand • 
Leven Persoonlijke Familiale Auto Wet • 
Burg •Vansprakeliikheid '' 

— Konil op het eerste verzoek voor : 
Overname van bestaande verzekeringspoli'^sen. 
Nieuwe iaken bij huwelijk, oprichten zaak, enz. 

4KMITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

ELECTRA BREE 
Lioneputstiaat 28, 
— B K E F -
Telefoon : 651.88 

ra óÉa 

FX-233L 

Ik 
ben 

uirgesfapen 
wan^..• 

. . . ik koop bij 

MAT7HWWS $iOÜ€N8€DRIJF 
TURNHOÜTS : B A A N 1 Ö 2 ; B O R G E R H Ö U T - TEL. 3517.83 

.... , , -llJHuizEH: Die^»straalV«.«,»6,'Antw, Tel. 31.01.1» 
'*9B'i""}Strmtt 39^11/Antvr. fel. 33,4/.24 '-; GaUifprfleVóO, Oeiji-n», Tel; 36. 

i m ^ l EN FiNANCfiWeSVENNOOTSGHAP 
- 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. 



24 WIJ 

DE 
VERBODEN I 

ZONE 
TE LEUVEN 

• • • 

VERZOENT ALBANIË 
ZICH MET MOSKOU... 
...omwille van een bord 
Kremlinzensoep ? 

BELGO-SOVJETISCHE 
DEKADE TE BRUSSEL 
Dekadent kommunisme. 

RUSSISCH PREZIDENT, 
NIET NAAR WENEN 
Podgor komt ny. 

GESCHIL 
OM DE ROTS 
Albion gibraltart Spanje. 

BELGIË KOOKT 
OP AARDGAS 
Aardgas tronomie. 

• • • • • 

RODE WACHTEN 
TEGEN MAO'S OPVOLGER 
Niet Links Piao genoeg. 

BELGIË HET BELOOFDE 
NATO-LAND 7 
Brosionisme. 

MINISTER REIST PER 
HELIKOPTER 
Poswentelwick. 

SCHEEPSWERF 
SAN MARCO 
MOET SLUITEN 
Triestig geval. 

PREMIER GETUIGT 
SCHRIFTELIIK 
IN BEN BARKA-ZAAK 
PompidoH-it-yourself. 

« GELOOFSVERKONDI
GING VOOR 
VOLWASSENEN » 
UITVERKOCHT 
Een boek waar katechismu-
ziek in zit. 

ZWITSERSE POST 
LUISTERT TELEFOON AF 
Ongehoorde vrijpostigheid J 

SCHANDAALPROCES 
TE DJAKARTA 
Soebandriool gekuist. 

KORRUPTE 
EX-PREZIDENT 
VAN GHANA... 
...het Nkroemasker afge
rukt. 

• • • feld 

juan de anarchist 


