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vcmum Verkrijgbaar bij alle 
dagbladverkopers. 

DE SPRINGPROCESSIE 
VAN EGHTERNACH 
Helaas ja, het is noodzakelijk dat wij het nog eens hebben over 
de nog steeds niet gepubliceerde uitvoeringsbesluiten bij de 
taalwetten, alhoewel al het geschrijf en gewrijf over deze kwes
tie ons méér dan feestelijk de keel uithangt. We moeten het er 
nog eens over hebben, omdat eerste-minister Van den Boeynants 
het er óók nog eens over gehad heeft, verleden zondag namelijk 
te Menen. De verklaringen van de premier kwamen er op 
neer dat d e regering haar verantwoordelijkheid terzake niet 
ontvlucht, dat zij momenteel nog steeds bezig is met de 
wettelijk voorziene raadplegingen, dat zij hoopt daarmee 
over een paar weken klaar te zijn en dat rond midden 
november de uitvoeringsbesluiten zullen kunnen verschijnen. 

Eindelijk dus klaarheid ? Zo 
geloven de ketters, maar zij do
len ! Want in dezelfde adem 
voegde Van den Boeynants er 
te Menen aan toe, dat de kom
missie Vander Poorten (de fa
meuze kommissie met de on
uitsprekelijke naam, onder 
voorzitterschap van de «be
trouwbare » Meyers) bevoegd 
zal zijn om alle aspekten van 
de W a a l s - V l a a m s e ver
houdingen te bespreken, «in
begrepen de bestaande wet
geving en de nieuwe formu
les ». En voor de naïevelingen 
die zouden menen dat deze 
verklaring van de Brusselse 
p r e m i e r géén bedreiging 
inhoudt voor Vlaanderen en 
voor de taalwetgeving, kun
nen we er aan toevoegen dat, 

op dezelfde dag en in dezelfde 
stad, V.d.B.'s bondgenoot Van-
audenhove nog eens heel uit
drukkelijk heeft toegezegd dat 
de « slechte -taalwetten zullen 
gewijzigd worden ». Is er nu 
nog één dove in Vlaanderen die 
dergelijke onverbloemde taal 
niet wenst gehoord te hebben, 
dan zullen we hem de knipsels 
uit de franstalige pers voorleg
gen die zich met cinische open
hartigheid verheugen in de zo
veelste linke loer die de Vla
mingen gedraaid wordt : zij 
schreeuwen het over de daken 
uit ten eerste dat de uitvoe
ringsbesluiten ontkracht zul
len zijn (zo weten zij thans 
reeds dat de hele taalinspektie 
in het Brussels onderwijs zal 

herleid wordefl tot een voor de 

In dit fraaie kotische ttadhids aan de Brusselse Markt nam de taad en" ele tijd geleden de on-
wei leujKe aesiissing, een algemene tweetalighe ids premie aan hei gemeentepersoneel te betalen. 
De beslissing werd geschorst door de goeverneur; de minister liet echter de terniijn van veertig 
dagen voorbijgaan, waardoor het gemeentebestuur zijn beslissing kon handhaven. Daarover 
interpelleerde verleden dinsdag V.V.-volksvertegenwoordiger Anciau.x in de Ka:ver (zie blz.3). 

verfransers absoluut onscha
delijke papieren oorlog) en ten 
tweede dat « tout Ie paquet » 
achteraf tóch nog eens kapot-
gemaald zal worden in de mo
len van de kommissie met de 
onuitsprekelijke naam. 

Dat tenminste is klaarheid ! 
Natuurlijk zullen over enke

le weken de uitvoeringsbeslui
ten wel gepubliceerd wórden. 
Natuurlijk eist in afwachting 
C.V.P.-voorzitter Houben deze 
publikatie namens zijn partij 
« met alle krachtdadigheid ». 

LEUVEN 
' De sttijd rond Leuven gaat verder. Deze 
week maakte Lovan, samen met de Vlaamse 
studenten, zijn standpunt bekend : de eis tot 
overheveling blijft vanzelfsprekend gehand
haafd en aan de akademische overheid van 
de Vlaamse K.U.L. werd uitdrukkelijk ge
vraagd, deze eis opnieuw te bevestigen en 
te stellen. 

Het meest markante feit van de week was 
de spreekbeurt van Vanden Boeynants ver
leden dinsdagavond. De premier zou, op ver
zoek van de franstalige Brusselse studenten, 
het woord voeren in de grote aula van het 
Maria Theresiakollege die zowat 700 zit
plaatsen telt. Tussen haakjes : deze aula ligt 
in de zgn. « neutrale zone » waar het, volgens 
verordening van de Leuvense burgemeester, 
vet boden is « aan politiek te doen ». 

Van den Boeynants werd buiten opge

wacht door de Vlaamse studenten die hem 
zeer luidruchtig ontvingen (« la Belgique ha 
ha ha!»). Te 20 u SO moest de spreekbeurt 
beginnen; in de aula hadden ettelijke hon
derden Vlaamse studenten plaatsgenomen. 
De premier slaagde er niet in, aan het woord 
te komen : driemaal herbegon hij, driemaal 
werd hij overstemd door de studenten. De 
politie kwam tussenbeide en ontruimde de 
zaal; incidenten kwamen daarbij niet te pas 
omdat de Vlaamse studenten de zaak ge
weldloos hielden. Na ontruiming werden tot 
de zaal weer toegelaten zi], die in het bezit 
waren van een franstalige inschri-jvingskaart 
aan de K.U.L. : een verdacht-rassistische me
tode om een gedwee gehoor bijeen te schar
relen. Voor deze taalkundig gesorteerde elite 
kon de premier dan eindelijk het woord voe
ren .. 

Zijn eis, gevolgd binnenkort 
door de « inwilliging » ervan 
door de regering, schrikt ech
ter de meest rabiate franskil
jon en Beulemans niet meer 
af. Hij schreeuwt wel, maar hij 
weet dat de Vlamingen ten
slotte niets méér zullen krijgen 
dan een dode mus. En zijn ver
zet tegen de uitvoeringsbeslui
ten is van andere (en trou
wens gevaarlijker) aard : hij 
gebruikt de kwestie om nu en 
voor altijd Brussel als derde 
macht, als naald van de balans 
op te dringen. 

De uitvoeringsbesluiten een 
zoveelste overwinning van de 
Vlaamse C.V.P:? Het .wordt 
hoog tijd, dat wij eens een uit
stapje maken in het verleden. 
Want wat wordt thans met zo
veel kracht geëist door me
neer Houben en meneer Ver
roken en een aantal andere 
Vlaamse C.V.P.-meneren ? De 
uitvoeringsbesluiten bij de 
taalwetten van 1963. Juist ! 
Waren die taalwetten van 1963 
dan zo voordelig voor de Vla
mingen ? 

Herinnert gij het u nog ? De 
taalwetten van 1963, dat was 
Hertoginnedal. Dat was de 
schaamteloze kapitulatie van 
de Vlaamse C.V.P. voor de ei
sen van Ie tout Bruxelles : de 
zes randgemeenten werden ons 
ontstolen en om de pii een 
klein beetje (een heel héél 
klein beetje!) te veigulden. 

kregen we taalwetten waarin 
links en rechts ook wel eea 
bepalinkje zat dat de Vlamin
gen gunstig scheen te zijn. De 
Verrokens en de De Saegers 
schreven m de Vlaamse pers 
hele bladzijden vol waarin zij 
ten eerste verklaarden dat zij 
met de dood in het hart en om 
beterswil het verlies van de 
randgemeenten hadden gesank-
tioneerd, doch dat zij ten twee
de daarvoor een « grote over
winning » in ruil hadden ge
kregen : een wettenarsenaal 
dat hen bijvoorbeeld zou toe
laten om in één slag de ver-
fransing te Brussel te stopp-.in. 

Dat is het, inderdaad ! De 
zes randgemeenten zijn ai drie 
jaar lang wég van ons, prijs
gegeven aan de verfrans.ing. De 
« grote overwinning » moet nu 
nog iedere dag afgebedeld, af
gesmeekt en afgestotterd wor
den : zonder de uitvoeringsbe
sluiten zijn de wetten met hua 
schamele pro-Vlaamse bepa-
linkjes dode letter en als de 
uitvoeringsbesluiten komen, 
zal blijken dat zij er uitzien 
als een ruin : gesneden. 

Tussen haakjes : we kunnen 
niet aan de verleiding weer
staan, om hiei even te heriti-
neien aan een verklanna van 
Jan Verroken zoals we die te
rugvinden in de « Gazet van 
Antwerpen » van 17 juH 196^ : 
« Wie zal durven zeggen dat de 
huidige regciine bevrediiii^nd 
{lees verder op blz- 3 in kader) 



WIJ 

WIES MOENS 

Ik kom er nu eerst toe, mijn 
nota's van de Frankfurter «Buch-
niesse» uit mekaar ie halen. Een 
omslachtig werk. Maar die « Li
teratuur in België s- van Karel 
Jonckheere (het vleesgeworden 
arrivisme !) en Roger Bodart 
heeft het mij aangedaan. Ik zin 
op een «Ode aan de papagaaien». 
De lezer mag oordelen ! 

Blz. 41 : « Wies Moens (180S) 
•was na de wereldoorlog I <ie 
jonge dichter, die de goede en 
prille boodschap bracht van een 
gelouterde en verfriste wereld. 
Ook hij bereikte via geestdrift 
voor hef algemene goed de stil
lere bronnen van de eigen rivier. 
Even over de helft van zijn 
levensweg, wat samenviel met 
het Duits nationalisme, verliet hij 
weer zich zelf om inspiratie te 
loeken in wat het « volksver
bondene •» werd geheten. Deze 
politieke gedichten hebben nie
mand overtuigd ; zelfs niet de 
poëzieminnaars >. 

In de Duitse vertaling pape-
gaait een zekere L. Govaerts (blz. 
90) : « Nachdem er mehr als die 
Halfte seines L e b e n s w e g e s 
durchlaufen batte, verlor er sich 
selbst wieder an den deutschen 
Nationalismus. um in den soge-
nannten « Volksverbundenen » 
seine Eingebung zu suchen. Die 
politische Gedichte haben nie
mand iiberzeugt, nicht einmal 
die Gedichtsfreunde Ï>. 

In de Engelse vertaling pape-
gaait een zekere Helena de Neef 
(blz. 36) : « With the rise of 
German nationalism he lo.ses 
himself again in the wirl of the 
so called « people's alliance >. 
These political poems have con
vinced nobody, not even the ar
dent poetry lover ». 

In de Franse vertaling pape-
gaait (blz. 80) vermoedelijk mon
sieur Bodart : « Vers le milieu de 
sa vie — qui coincide avec la 
nai.ssance du nationalisme alle
mand — il abandonne ces eaiix-
la pour chercher I'inspiration 
dans ce qu'on appela « I'union 
populaire ». Ces poèmes politi-
ques, qui ne convainquirent per-
sonne, n'entrainèrent mème pas 
1'adhésion des amateurs de poè-
sie ;>. 

In de Spaanse vertaling pape-
gaait Francisco Carrasquer (blz. 
40) : « Mediada va su vida — 
coincidiendo con el nacimiento 
del naciolismo alenian — abon-
donó este remanso para buscar 
inspiración en lo que él Uamó 
« la union popular ». Pero estos 
poenias politicos, que no conven-
cieron a nadie, no conquistaron 
siquiera la adhesion de los afici
onados a la poesia ». 

Hier heeft men nu eens een 
haast onovertroffen voorbeeld 
van wat de Italianen noemen 
« traduttore, traditore » : verta
ler, verrader. 

En zeggen dat een zekere ad-
junkt-minister van Kuituur, Van 
Elslande, voor zulk een dan ook 
nog glad gelogen voorstelling van 
heel de houding van Wies Moens, 
de gelden van de Schatkist van 
de Staat heeft misbruikt. En diit 
noemen zij kuituur ! Het is twee
maal kul, want een « Belgische 
literatuur » bestaat niet, zomin 
als een Belgische taal ; de taal 
waaruit elke literatuur zich 
voedt. De kulturele voorlichting 
zit in ieder geval in handen ^an 
een stelletje weergaloze pape
gaaien. Wij hopen dat de adjunkt 
van de kul ze zal dekoreren voor
aleer z"n ministerieel podium te 
verlaten. 

H.W. 

KENTEKEN 

Vlamingen, waar is uw fier
heid, uw durf en uw vrankheid ? 
Deze vraag kwelt me nu al een 
hele tijd en ik zou er graag het 
antwoord op weten. Het spijt me 
dat de waarheid som.s kwetst, 
maar ik vraag me af of er nog 
Vlamingen zijn die fier zijn Vla
ming te wezen, of er nog mensen 
zijn die durven uitkomen voor 
hun ideaal en de vrankheid be
zitten voor taal en volk te strij
den. 

Op de één mei-stoet in Lira
burg, de IJzerbedevaart, de op
tocht te Ronse en nu laatst, de 
voettocht Oostende-Leuven was 
ik erbij (bij deze laatste echter 
enkel 's avonds). Wat me bij al 
deze manifestaties opgevallen is. 
heeft me pijnlijk getroffen. Bij 
die massa die steeds deelneemt, 
ziet men zo weinig Volksunie-
kentekens. Xeem nu bijvoorbeeld 
eens de IJzerbedevaart. Ik was 
reeds om acht uur in het lokaal 
van onze partij en op al die men
sen — er waren er zoveel — heb 
ik één jongeling gezien met ons 
kenteken. Met mijn vrouw en ik 
maakte dit de som van drie. Nu 
onlangs, de woensdag na de op
tocht in Gent : eveneens in ons 
lokaal, waar geen plaats meer 
was om te zitten, heb ik er twee 
geleld r mijn vrouw en ik. "k Heb 
me dan weer afgevraagd : durven 
ze dan niet laten zien dat ze Vla
ming zijn, zijn ze niet vrank ge
noeg om er voor uit te komen ? 
Of is het misschien die tien frank 
die zo moeilijk te betalen is, die 
tien frank die dan toch weer een 
steentje bij is tot steun van onze 
zaak. 

Durven die mensen misschien 
niet uit angst voor wat « die van 
naast de deur » zullen zeggen. 
Kom. vrienden Vlamingen, het 
zijn juist «die van naast de deur» 
die bewerkt moeten worden, die 
ge moet overtuigen en moet over
halen om tot ons toe te treden. 

J.F., Gent. 

N A T I O N A L E L O T E R I J 
HOGE LOTEN 

1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. 

5 0 0 . 0 0 0 fr. 
5 O O. O O O fr. 

EN 76.820 LOTEN 
van 400 tot 200.000 (r. 

•4- 50 Trooslloicn 
van ;'>.000 Ir. 

cMiierkeÜigentrancke^ Tr.kkinj op 31 octoier 

WEEKBUDPERS EN B.R.T. 

In de Vlaamse pers zijn de 
laat.ste tijd terecht enkele stem
men opgegaan opdat de B.R.T., 
naar het voorbeeld van de R.T.B, 
voor de Belgische franstalige 
pers, elke zondag een overzicht 
zou geven van de Vlaamse week
bladpers. Dit is geen kwestie van 
naüperij, maar wat bij de R.T.B. 
goed is, mag gerust aangeprezen 
worden. 

Dagelijks krijgen we een over
zicht van de buitenlandse pers : 
er zou nochtans veel meer inte
resse zijn voor een overzicht \an 
de weekbladpers in Vlaanderen. 

Deze pers speelt inderdaad een 
zeer belangrijke rol op het stuk 
van de opinievorming in Vlaan
deren. 

Is het misschien omdat die 
pers meestal volledig onafhanke
lijk is en dus onortodokse .stand
punten kan verdedigen, dat zij 
door de B.R.T. volledig wordt ge
negeerd ? De luisteraais zouden 
eens tot het besef kunnen komen 
dat er in het Vlaams landsge
deelte stromingen zijn die niet 
die van de .3 grote partijen zijn 
die in de Raad van Beheer van de 
B.R.T. het goed en het slecht 
weer maken en er aan politiek 
machtsmisbruik doen. 

De B.R.T. beschikt over geen 

enquètesisteem waardoor het 
haar mogelijk is de wensen van 
de kijkers en luisteraars te ken
nen. 

Zij is aangewezen op brieven 
van haar publiek om de deside
rata ervan te kennen. Willen we 
haar in verband met de weekpers 
wakker schudden, dan zijn we 
dus ook op dit enig middel aan
gewezen. Vergeten we niet dat 
wij het volste recht hebben een 
eis te stellen. 

De voorstanders van dit pers
overzicht zouden dan ook, zo 
talrijk mogelijk, een briefje of 
kaartje dienen te richten tot de 
B.R.T., Dienst Gesproken Uitzen
dingen, Flageyplein 18, Brussel 5, 
met een desbetreffend verzoek. 

Die kleine inspanning zou mis
schien tot resultaat hebben dat 
de stem van ons weekblad, waar
aan we meestal zeer gehecht, in 
de huiskamer zou binnendringen 
en ook door anderen zou beluis
terd worden. 

J.T., Brussel. 

KULTUURFiLOZOOF 

Uw blad geeft mij wekelijks 
veel plezier. .'M mijn lofbetuigin-
gen voor de manier waarop u ons 
voorlicht. Vooral de rubrieken 
« Wij in Vlaanderen » en « De 
wijde Wereld » zijn bijna altijd 
interessant. En ook « Bewegings
wijzer » en « Ongetwijfeld » lees 
ik met veel aandacht. Maar op 
de eerste plaats lees ik uw kultu
rele bladzijde. Meestal wel gefeli
citeerd met uw kulturele kro
niek, hoor. Wel jammer dat er 
geen (erg beknopt) taaltuintje in 
staat. Een wekelijkse « taalwij-
zer » kunnen Vlamingen nu een
maal niet missen ! In nr 40 ein
delijk ook eens een artikel over 
gedichten. En precies dat artikel 
is nu naar mijn mening geen 
rooie duit waard. Waarom illus
treert de kritikus zijn bewerin
gen niet ? Eén strofe uit de ge

dichten zou al genoeg zijn ! En 
waar haalt liij het gezag vandaan 
om Walravens verkeerd te inter
preteren of, erger nog, als een 
ware kultuurfilozoof te verklaren 
wat poëzie moet zijn ? Wel be
dankt, meneer I 

T.F., Gent. 

ONDANKS VERBOD 

Als studenten aan de Universi
taire Fakulteiten St Ignatius er
geren we ons omtrent de houding 
die de overheid had aangenomen 
t.o.v. de voettocht Oostende-Leu
ven. Een paar dagen voor deze 
te Antwerpen zou aankomen, 
werden 2 studentenleiders (o.a. 
de algemene voorzitter van 
UFSIA) bij rektor Dhanis ontbo
den. De subsidies die de over
heid jaarlijks aan de studenten
verenigingen verleent (± .50.000 
fr.) en die dient om allerlei 
sportmanifestaties en kulturele 
aktiviteitcn te steunen, zouden 
vervallen indien zaterdag van de 
mars zou gestaakt worden. Te
vens zou een verklaring vrijge
geven worden van vijandeliik-
heid studenten-overheid. Sankties 
t.o.v. studentenleiders zouden in 
dat geval ook niet achterwege 
blijven ! 

Al deze tegenstand heeft echter 
niet kunnen beletten dat talrijke 
studenten vrijdagavond aan de 
meeting te .ontwerpen hebben 
deelgenomen. Ook zaterdag en 
zondag stapte een behoorltjt ? af
vaardiging mee naar Leuven. 

Een hele groep studenten. 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de Inhoud 
der gepubliceerde lezersbrieven. 
Ze behoudt lich het recht fan 
keuze en inkorting voor. Over d« 
lezersrubriek wordt geen brief
wisseling gevoerd. 

van de redaktie 

m 7 2 M I L J O E N Ir, in loten HET BIUET : 2 0 0 fr. 
HU TIENDE: ÏJ Ir 

Brussel , 20 oktober 1966. 

BetrV": abonnementenslag. 

In a l l e afdelingen en in a l l e arrondissementen 
der V.U. wordt m(Dinenteel druk geuerkt aan de 
•voorbereiding van de grote abonnementenslag die 
begint op 1 november en die eindigen za l op 17 
december. 
In de huidige faze - de voorbereiding - wordt 
een zeer belangr i jk werk geleverd : het ops te l 
len van de l i j s t e n der adressen, die t i j dens de 
;i0-daag3e schokaktie zul len worden bezocht. Bij 
deze voorbereiding hebben zich onze 17 volksver
tegenwoordigers en senatoren ak t ie f ingescha
keld : ieder van hen ge la s t zich met de specia le 
zorg voor de abonnementenslag in elk der 17 
Vlaamse arrondissementen. 
De jongste dagen was onze redakt ie vertegenwoor
digd op werkvergaderingen zowat overal in het 
Vlaamse land. Te St Niklaas meende de a r r o n d i s -
seraentsraad t e mogen voorspel len, dat de voor 
het arrondissement gestelde norm ruimschoots 
za l worden over t roffen. Te Kontich vergaderden 
een v i j f t a l afdelingen u i t het kanton ; ook 
daar waren de kaderleden en propagandisten vast 
besloten om een eind boven de gestelde norm t e 
gaan. . 
Dit blad komt wekeli jks in handen van een groot 
aan ta l mensen die nog geen abonnent z i j n . Spe
c i a a l hen wijzen we op de grote inspanningen 
van onze kaderleden en propagandisten. Zij kun
nen hen helpen door spontaan t e abonneren.Wie 
het nu doet t o t midden of einde 1967, k r i j g t 
het blad t o t einde 1966 g r a t i s . {/^n 
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de springprocessie 
(Vervolg van blz. I)is7 Terecht zei Jan Verroken, als woordvoerder van 
de Vlaamse rechterzi jde in de Kamer , da t de regeling inzake de randge
meen ten voorlopig was . . . ». E n n u onze vraag : w a a r en wanneer heeft 
J a n Verroken en heeft de Vlaamse C.V.P. zich gedurende de voorbije dr ie 
j a a r ingespannen o m die slechte «voor lop ige» regeling ongedaan te 
m a k e n ? 

Waa r en wanneer heeft de Vlaamse C.V.P. bijvoorbeeld tegen de rege
r ing gezegd : « Heren , gij heb t ons in rui l voor de randgemeenten de 
taa lwet ten beloofd. Die taa lwet ten zijn nog alti jd een dode let ter . Dus 
eisen wij de « voorlopig » afgestane randgemeenten te rug » ? Doe u w ge
heugen geen geweld aan : J an Verroken én de hele Vlaamse C.V.P. had
den zelfs geen t i jd om aan he t « voorlopig » verlies te denken; zij hadden 
heel hxm t i jd nodig om t e gaan bedelen voor de toepassing van he t el
lendig s tukje taalwet da t hen beloofd was . 

E n zo komen we aan de verklar ing toe van de ti tel boven dit ar t ikel . 
He t verUes van de randgemeenten : da t was zes forse s tappen achter

uit . De taa lwet ten : da t zouden een p a a r schuchtere s tappen voorui t 
zijn, m a a r ze moe ten nog gezet worden ! 

Springprocessie van E c h t e r n a c h ! 
Neen, zo komen we e r nooit , zo geraken we nooit ui t de slechte on

eindigheid van he t minimal isme. Vandaag bédelen om de toepassing van 
wa t we gis teren m e t volle overtuiging en in volle kennis van zaken slecht 
vonden : springprocessie in he t kwadraa t . 

Wij geraken e r alleen als we vastbesloten zijn, een einde te m a k e n aan 
de bespot te l i jke taa lwet ter i j . Als we al onze kracht , al ons geloof en al 
onze energie bes teden aan he t enige w a a r voor Vlaanderen heil van te 
verwachten is : diepgaande s t ruk tuurhervorming , federa l i sme! 

Laten we gerust de anderen voor thuppelen in h u n bespot te l i jke pro
cessie a c h t e r u i t ! Maar laten wijzelf rond de federalist ische idee een 
Vlaamse m a c h t b o u w e n ! 

T. van Overstraeten. 

Een V.U.-interpellatie in de Kamer. 

onzinnige 
premie voor 
tweetaligheid 

(v. anciaux) Een der ergerlijkste wantoe
standen en anti-Vlaamse diskriminaties in 
de Brusselse agglomeratie is het toekennen 
van een zgn. tweetaligheidspremie aan gans 
het personeel zonder onderscheid, ook aan 
eentalig-franssprekenden. 

Het is toch duidelijk dat een dergelijke 
premie alleen maar mag toegekend wor
den aan degenen die bewezen hebben dat 
zij werkelijk de tweede taal machtig zijn 
en ze regelmatig gebruiken. Het is onzin
nig, de premie aan iedereen te geven; het 
is daarenboven onrechtvaardig jegens de 
werkelijk tweetaligen. Een veralgemening 
is in feite een algemene salarisverhoging. 
De tweetaligen leveren in dat geval een bij
zondere prestatie zonder speciale vergoe
ding. 

De gemeenteraden van de Brusselse ag
glomeratie verschuilen zich achter de bewe
ring, dat elke beambte een taaiexamen 
heeft afgelegd; ze voegen er aan toe dat 
de franstaligen echter geen Nederlands 
meer kennen « omdat zij het niet nodig 
hebben ». 

De werkelijkheid ziet er heel anders uit. 
Vóór 1963 was het taaleksamen een karri-
katuur van wat het zou moeten zijn. De 
bewering der gemeentebesturen houdt de 
erkenning in dat veel franstaligen het Ne
derlands niet machtig zijn. Maar toch krij
gen zij de tweetaligheidspremie. 

Trouwens, de argumenten veranderen al 
naar gelang de behoeften. Toen in 1958 — 
onder het oude taalwetregime — de Vere
niging van Vlaams Overheidspersoneel aan
drong op een tweetaligheidspremie, werd 
dit verzoek afgewezen onder voorwendsel 
dat het personeel volgens de wet de twee 
talen machtig moest zijn. 

Bij zijn ambtsaanvaarding heeft minister 
Vanderpoorten verklaard, dat er geen wet
telijke beschikkingen bestaan waarop de 
gemeenten zouden kunnen steunen om de 
tweetaligheidspremie uit te keren. Dat was 
niet zo maar een losse mening; het was een 
juridisch standpunt. Het is dan ook on
aanvaardbaar dat de minister vandaag, nu 
het gaat over de veralgemeende premie, 
zijn juridisch gestaafde zienswijze zou ver
laten alleen maar om zijn politieke vrien
den in de agglomeratie ter wille te zijn. 

Ik heb over heel deze aangelegenheid 
deze week, tijdens de eerste kamerzitting 

na het parlementair verlof, de minister van 
Binnenlandse Zaken geïnterpelleerd. Te 
dier gelegenheid wees ik op de onwettelijke 
houding van een aantal gemeentebesturen 
der agglomeratie. In vier gemeenten stem
de de gemeenteraad de premie; de beslis
sing werd geschorst door de goeverneur 
doch de minister het de termijn van veer
tig dagen verstrijken, zodat de beslissing 
door de gemeentebesturen kon worden ge
handhaafd. Het vernietigingsbesluit zou 
tijdig door de Koning getekend zijn, doch 
achteraf « spoorloos verdwenen ». Vier ge
meenten betalen de premie, alhoewel de 
beslissing werd vernietigd. Twee gemeen
ten nemen een afwachtende houding aan. 
In twee andere gemeenten werd de beslis
sing vernietigd en blijft de uitbetahng lo
gischerwijze achterwege. 

Aan het einde van mijn interpellatie 
werd ik bijgetreden door mijn kollege de 
heer Lindemans van de C.V.P., die er op 
aandrong dat de minister de zaak princi
pieel duidelijk zou stellen. 

Het antwoord van de minister was ab
soluut onbevredigend. De heer Van der 
Poorten zegde, dat hij bij zijn ambtsaan
vaarding een bestaande toestand vond. Er 
werd sindsdien een werkgroep opgericht 
die de zaak « grondig zal bestuderen >. 

Men zal toegeven daï, ten overstaan van 
de klaarblijkelijke onwettelijkheid waarin 
een aantal gemeenten van de Brusselse ag
glomeratie zich terzake bevinden, het stand
punt van de heer Van der Poorten onge
hoord zwak is en neerkomt op een on
rechtstreekse aanmoediging van de wets-
verkrachting. 

• Aktieve V.U.-oppositie. 

inde 
westvlaamse 
provincieraad 

(g.v.in) De 8 V.U.-gekozenen liebben tij
dens de lopende zitting van de Westvlaam
se provincieraad op overtuigende manier 
zich laten gelden. 

Diverse voorstellen en moties werden 
neergelegd. Wij signaleren o.a. een motie 
om de taalwet op het onderwijs te doen 
uitbreiden tot het universitair onderwijs. 
Bernard Depoorter verdedigde te^ens het 
voorstel om aan de Brusselse Universiteit 
elke toelage te weigeren zolang haar be
groting niet volgens de taalafdelingen is 
gesplitst. Frans Blanckaert kwam tussen om 
te wijzen op de eisen die onze gemeenschap 
aan rechters en magistraten mag stellen. 

Geert Deman was de auteur van een voor
stel om leningen toe te staan aan bouw-
lustigen; tevens verdedigde hij een motie 
in verband met de ontwikkeling van het 
gewest Tielt. 

Adelin Deganck wist een verbetering 
van het provinciaal bouwreglement te be
komen en verdedigde de zorg voor de ver
dere beroepsopleiding van jonge landbou
wers. Adrien Devriendt ontwikkelde een 
voorstel om openbare besturen te subsi
diëren bij de aankoop van apparaten om 
onbevaarbare waterlopen te ruimen; hier
bij sneed hij tevens het probleem van de 
waterbevuiling aan. Maurits Zwaenepoel 
herhaalde zijn tussenkomsten in verband 
met toerisme en landbouwteelten; hij be
trok hierbij opnieuw de bezorgdheid voor 
de landbouwgronden en voor het duinen
landschap. Jozef Lievens demonstreerde de 
bezorgdheid in verband met de provinciale 
wegen. Fraktie-leider Guido Van In ten
slotte gaf de algemene V.U.-kritiek op de 
werkwijze van de Westvlaamse bestendige 
deputatie. Hoogtepunt van zijn uiteenzet
ting was de verwijzing naar de 50 miljoen 
« fakultatieve » uitgaven die de Bestendige 
Deputatie zich voor allerlei subsidies kan 
voorbehouden, zonder er rekenschap van 
te moeten geven noch na te gaan of deze 
subsidies wel nut opleveren. 

De haven op de linkeroever. 

antwerpen en 
de boeren van 
het waasland 

(w. vandenabeele) Geen zinnig mens zal 
er aan denken, zich te verzetten tegen de 
ekspansie van de haven van Antwerpen. 
Deze ekspansie is integendeel een noodzaak 
voor de verdere ekonomische uitbouw van 
Vlaanderen. Dat ze praktisch alleen een 
uitweg kan vinden op de Linkeroever van 
de Schelde, dus in het Waasland, is ook 
een feit dat algemeen aanvaard wordt. 

Wat echter minder algemeen aanvaard 
wordt is wel de wijze, waarop de planning 
wordt doorgevoerd. 

Toen schepen Delwaide vorig jaar het 
probleem in het nieuws bracht, was de ver
wondering, zoniet de verbijstering in het 
Waasland en in het Gentse dan ook zeer 
groot. De ietwat negatieve reaktie van de 
provincieraad van Oost-Vlaanderen was 
daarvan het zuiverste bewijs. Dat de reak
tie van de interkommunale « V.Z.W. Waas
land » (eerder 'n onderonsje van de CVP-
burgemeesters van St. Niklaas, Lokeren, 
Beveren en Temse) weinig pozitieve ge
gevens in het debat bracht, wijst enkel op 
een totaal gemis aan werkelijke grote in
zichten in de ekspansieproblemen van onze 
gewesten. Men blijft de grote problemen 
steeds weer al te veel door een kleine en 
partikularistische bril bekijken. 

Ook de rede van goeverneur De Kindei 
bij de opening van de jongste zittijd van 
de provincieraad van Oost-Vlaanderen ge
tuigt al te veel van een negatief bekijken 
van de problemen, zij het nu vanuit een 
specifiek Oostvlaams gezichtspunt. 

Het probleem in enkele zinnen samen
vatten is onbegonnen werk en dit is trou
wens hier de bedoeling niet. Alleen wil ik 
hier enkele voorafgaande opmerkingen for
muleren, die in het debat al te zeer wer
den verwaarloosd : 

1) Heeft men bij de bekendgemaakte 
plannen van de « Werkvereniging Schel
de en Dijle > voldoende rekening gehou
den met de gerechtvaardigde belangen van 
de landbouwers in het Waasland ? Of gaat 
men hier even lichtzinnig een nieuwe zaak 
Lillo in het leven roepen ? Het boerenblad 
« De Drietand > van 15.10 vestigt daar te
recht de aandacht op. Wanneer zal men 
eindelijk ook eens de landbouwers raad
plegen bij het vastleggen van een tracé 
voor industriële vestiging ? « De Drietand > 
schrijft o.m. « Als men de bodemkaart be
kijkt, dan krijgt men de indruk dat men 
juist gezoclit heeft naar de beste gronden 
om fabrieken op te zetten en de minder 
goede om er op te laten boeren ». Was er 
werkelijk geen andere mogelijkheid, dan 
had men toch tenminste op voorhand de 

landbouwers van deze situatie kunnen 
trachten te overtuigen en dan moet men 
dit klaar en duidelijk zeggen. 

Ons lijkt het intussen al te duidelijk dat 
het ganse plan slechts uitsluitend in ixxsk.-
tie van de strikt Antwerpse belangen werd 
opgemaakt en dat er van « Streekplan voor 
het Waasland > slechts sprake is om de pil 
voor de Waaslanders enigzins te vergulden. 

Verder lijkt de ekspansieoptiek (zoals dat 
traditie is bij ons) weer eens op veel te 
korte termijn gezien. Wanneer men de ex
poses van het Havenbedrijf van Antwerpen 
leest (o.m. de nota van 13-14 december 
1965), dan zou men wel verwachten dat de 
nieuwe terreinen op minder dan 20 jaar 
zullen volzet zijn en dat men dan opnieuw 
voor identieke problemen zal staan. 

Wanneer men de plannen van Antwer
pen vergelijkt met de plannen van de Del
tawerken in het Noorden, dan valt onmid
dellijk op hoeveel realistischer deze laatste 
zijn. Dit kwam nog onlangs tot uiting op 
het jongste Deltakongres te Middelburg. 
Zou het niet van meer inzicht in de toe
komstmogelijkheden getuigen om de ha-
venpolitiek bij ons te zien in een algemeen-
Vlaamse optiek en plannen te gaan ma
ken voor een groot havenkompleks Ant
werpen - Gent - Zeebrugge ? Kan men in 
dit verband eens klare wijn schenken in 
verband met de toekomstmogelijkheden 
van de Scheldemonding (o.m. in verband 
met de mogelijkheid om toegang te ver
lenen voor schepen van 100.000 ton en 
meer) en zou men eindelijk eens op des
kundige wijze willen aantonen, waarom 
een zeekanaal Antwerpen-Zeekust onmoge
lijk blijkt te zijn ? 

Het is duidelijk dat deze opmerkingen 
niet onmiddellijk tot een konkreet plan 
kunnen leiden. De bedoeling ervan was 
enkel om het probleem op een ruimer en 
algemeen-Vlaams plan te plaatsen en dit 
in het belang van de toekomst van Ant
werpen, maar ook van de werkelijke ont
plooiingsmogelijkheden voor Gent en voor 
het Waasland. 

• Nota's bij een begroting. 

onze 
rijkswacht 
in cijfers 

(t.v.o.) Hebt u zich ooit afgevraagd wat 
de rijkswachter verdient onder meer met 
u zo af en toe een forse tik op het hoofd 
te geven bij de een of andere Vlaamse be
toging ? We kunnen het u wel vertellen : 
van 78.400 tot 105.400 fr per jaar, te ver
hogen met 17,5 t. h. indeksaanpassing. Het 
zal echter niet zo vaak voorkomen dat u 
door een gewone rijkswachter op de kop 
getikt wordt : tenslotte zijn er maar 116 
van die jongens op een totaal effektief van 
12.312. De overdonderende meerderheid 
van de rijkswachters hebben een graad; 
naast de 116 « gewone » zijn er bijvoor
beeld 1.129 brigadiers, 3.983 wachtmeester» 
(in het Frans künkt dat véél mooier : ma-
réchal des logis), 3-957 eerste wachtmees
ters, 738 opperwachtmeesters, 996 eerste 
opperwachtmeesters, 679 adjudanten en 
375 adjudant-chefs. Daarboven komen de 
officieren. 

We gaan ze niet allemaal opsommen. 
Het moge volstaan, aan te stippen dat er 
één luitenant-generaal is (momenteel een 
Vlaming en zelfs geen alleen maar « geo
grafische >; hij gaat binnenkort op pen
sioen), die jaarlijks 561.000 fr. plus 173 
t. h. indeksaanpassing verdient. Er is ook 
één generaal-majoor; hij moet het stellen 
met 499.800 fr. plus 17,5 t. h. per jaar. Wie 
zou menen dat alle kozakken van Etter
beek ontdaan zijn van iedere vorm van ge
weten, heeft het mis voor; zij beschikken 
namelijk over een aalmoezenier wiens jaar
wedde 161.400 fr. plus 17>5 t. h. bedraagt. 

Deze en een aantal andere gegevens von
den we in de < begroting van de rijks
wacht voor het dienstjaar 1967 > en we 
meenden, dat ook u er wel even belang
stelling zou voor hebben. Tussen haakjes : 
die begroting bedraagt 2 miljard 673 mil
joen fr., in ronde cijfers. 

Een post die niet hoog oploopt is die 
('Vervolg blz. 4) 



wu. 

(Vervolg van blz. 3) 
van < hogere soldijen wegens militair ere
teken > : al met al slechts 2.000 fr. Hij 
verzinkt in het niet bij de 120.000 fr. voor 
< ontruiming van vuilnis, ledigen van ge
makken enz. ». En hij bedraagt slechts de 
helft van de post « ligstro », zijnde 4.000 
fr. 

Indien onze nationale steenkoolnijverheid 
op de fles gaat, zal de schuld daarvoor al
leszins niet bij de rijkswacht liggen. Op 
een totaal van 15 miljoen 300 duizend fr. 
voor brandstoffen besteedt ze immers 12 
miljoen 366 fr. aan kolen; de rest gaat naar 
cokes, brandhout en (vooral) gasoil. 

Er blijken in de rijkswacht 40 politie
honden te dienen en zij genieten een ver
goeding van 40 fr. per maand. Er zijn 6.200 
rijkswachters die zich verplaatsen met hun 
eigen fiets en die daarvoor de (niet te gro
te) vergoeding van 70 fr. per maand beu
ren. De 371 officieren genieten een « ver
goeding voor kledij en onderhoud van de 
uitrusting » van 6.400 fr. j>er jaar. De jon
gens van lagere rang krijgen 4.900 fr. voor 
hun plunje. 

De traangasbommen en de verfpotten die 
ons zo kwistig naar het hoofd geslingerd 
worden, schuilen in de post « oefen- en 
proefmunitie, springstoffen en bijhorighe-
den ^•, hij bedraagt 2 miljoen 147 duizend 
fiank en daarvoor kan je al heel wat fla
minganten de pest aandoen. 

Aan hoefijzers, nagels en ander paarde-
tuig gaat er nog altijd 259.000 fr. de kas 
uit; er zijn 56.000 fr. voorzien voor de post 
« nachtlegervoorwerpen » (als daar niet in 
het Frans « couchage » bijstond, zouden 
we gedacht hebben dat het de teerkwas
ten waren van die drie rijkswachters on-
lansfs in de Voerstreek). 

Proper is die rijkswacht van ons wel, 
want het wassen van linnen kost 540.000 
fr. We vroegen ons vergeefs af, waarvoor 
< bureauwagentjes » moeten dienen; ze 
kosten 54 miljoen 980 duizend fr. Ook 
hier licht de Franse tekst («camionettes 
bureau ») een tip van de sluier. 

Een laatste waarschuwing : binnenkort 
beschikt de rijkswacht over zes eigen heli
kopters. In de begroting 1967 is daarvoor 
39 miljoen, plus bijna 8 miljoen voor de 
wisspUtukken, voorzien. 

Kiik dus voortaan méér dan ooit naar 
omhoog ! 

• 11 juli-vier'ing weer verboden. 

craeybeckx, 
merkwaardig 
oud-aktivist! 

(r.b.) De oud-aktivist Craeybeckx, die zich 
zo gaarne op zijn flamingantisme en zijn 
breeddenkendheid beroept, achtte het eens 
te meer nodig een Vlaams-nationale bijeen
komst in Antwerpen te verbieden. De Spo-
renherdenking, die op 9 juli moest door
gaan en die verboden werd door de bur
gemeester (nadat het stadsbestuur nota
bene voor de zaalversiering had gezorgd!), 
zou \rijdag jl. opnieuw plaats grijpen. Te
rug kwam er een verbod vanwege de bur
gemeester... en om dezelfde drogredenen : 
mogelijkheid tot opstootjes en onlusten. 
Vorige keer was reeds gebleken hoe be
lachelijk dit voorwendsel was : de kom-
munisten die strobiljetten lieten uitdelen, 
slaagden er toen amper in ^— versterkt door 
enkele pro\o's — een handvol tegenbeto-
gers bijeen te krijgen, die zich dan nog 
wijselijk op afstand hielden. 

Hoe potsierlijk en onwaar de burgemees-
terlijke uitvlucht is, bleek nu vrijdag jl. 
weer eens. Er was van ver of nabij geen 
enkele « tegenbetoger » te bespeuren en 
het \vas in een stampvolle gelagzaal (de 
vergaderzaal op burgemeesterlijke « Verord-
nung > gesloten zijnde) dat de sekreta-
ris van de inrichtende vereniging « Were 
Di », Bert van Boghout, het potsierlijke 
verbod van de burgemeesters hekelde en 
aan Craeybeckx' aktivistisch verleden her
innerde. De hulde aan Amedee Verbrug
gen, die tijdens de Sporenherdenking had 
moeten doorgaan, greep nu plaats in alle 
eenvoud : aan de bijna tachtigjarige 
Vlaams-nationalist en oud-strijder, de kas-

seilegger die zowel voor als na de oorlog 
op talrijke vergaderingen het woord voer
de en die nu nog aan de vele Bormsavon-
den zijn medewerking verleende, werd een 
tinnen schotel oveihandigd-namens « We
re Di ». 

De gehuldigde sprak dan zelf, de aanwe
zigen aansporend om vol te houden en 
zich niet te laten doen ! Tenslotte sprak 
ook mr. Herman Wagemans, Volksunie-
gemeenteraadslid van Antwerpen, die even
eens opriep tot volgehouden Vlaams-natio
nale aktie. 

De « verboden > bijeenkomst, die dan 
toch, hoewel in beperkteie kring, doorging 
zonder de geplande redevoeringen, liede
ren enz., werd besloten met het gezamen
lijk reciteren van het Wilhelmus : « Mijn 
schild ende betrouwen ». Tevens werd 
een brosjure aangeboden : « Verboden 
Sporenherdenking » die benevens de rede
voering van Karel Dillen, een vraaggesprek 

deze week in het land 
• Te Leuven beletten Vlaamse studenten premier V.D.B, twee uur lang, het 

woord te voeren. De V.V.S. hield een marsj voor de demokratizering van-
het hoger onderwijs. 

• Matig bijgewoonde vredesbetoging van socialistische jongeren te Luik. 

• Herneming van de parlementaire werkzaamheden in de Kamer. Volksver
tegenwoordiger Anciaux interpelleerde over de tweetaligheidspremie aan 
het personeel van de gemeenten der Brusselse agglomeratie. 

• Twee socialistische burgemeesters (Craeybeckx en Spinoy) verbieden eens 
te meer betogingen in hun steden. 

• Uitspraak in het proces der zgn. bommenmakers. 

bevat met dhr. Oswald van Ooteghem, 
Volksunie-provincieraadslid van Oost-
Vlaanderen, over amnestie, boodschappen 
van Wies Moens, Jetje Claessens, Leo Pop-
pe en Karel Engelbeen. alsmede verzen 

guy cudelI 
Zijn foto heeft deze week praktisch in alle kranten gestaan : Guy Cudell, 

ondanks de stempel der jaren nog altijd bekommerd om zijn uitzicht van beau-
gargon-du-sociaüsme-en-rose, kreeg op zijn burgemeesterlijk apepakje stijl ne
gentiende eeuw de « medalje van de Komosvrienden > geprikt door niemand 
minder dan de robuste Wolgadochler Valentina Teresjkova. 

Guy Cudell kreeg deze ruimte-ikone niet zo maar toevallig op de borst ge
speld. Hij is namelijk burgemeester va?i St. } oost-ten-N ode en in die kwaliteit 
gastheer voor de Belgisch-Sovjetische Dekade die gehouden wordt in een toren
gebouw aan het Rogiersplein, op het grondgebied van zijn gemeente. De Mar
tini-building is overigens niet de enige wolkenkrabber te St. Joost. In de vijftien 
jaar dat Guy Cudell burgervader is van deze Rrusselse gemeente, heeft hij een 
groot deel van zijn energie en zijn onbetwistbare organisatie-talenten gestoken 
in zijn Stokpaard met een hoofdletter : hel omvormen van < zijn > St. Joost tot 
het levensgroot Manhattan der Brusselse agglomeratie. Deze letterlijk hemel-
stormende furie is tiperend voor de man. Hij ontleent er een groot deel van 
zijn reputatie en politieke faam aan, maar op de keper beschouwt is hij ten
slotte een der zovele dorpsgroten die zich een holletje in de politieke kaas hak
ken door in de onmiddellijk omgeving van hun kerktoren een beetje aan elek-
torale < openbare werken » te doen. De Manhattan-torens van St. Joost mogen 
dan al tot de licht ontvlambare verbeelding spreken; in de grond zijn het wan
gedrochten en blufprojekten omdat de uiterst nauwe en onoverzichtelijke infra-
struktuur van de gemeente doodeenvoudig geen ruimte en geen lucht biedt voor 
de stilaan eindeloos wordende rij van torenbuildings en woonkazernes. 

Zo stapelt Guy Cudel-l nu al meer dan een dozijn jaren de van ver zichtbare 
tekenen van een tipisch-Belgisch en -Brussels gebrek aan logica om zich heen. 
Als burgervader van een heel klein stukje der agglomeratie past hij volkomen 
in het kader van de aftandse opvatting over de « gemeentelijke autonomie > in 
de grootstad. Jaloerse bewaker van zijn dorpse privilegies, is hij nooit toegan
kelijk geweest voor de onontkoombare eis van onze tijd : unifikatie der grote 
agglomeraties. In de schaduw van zijn would-be Manhattan kan men iedere dag 
nog getuige zijn van een haast middeleeuws straattoneeltje : de dikke fruitwijven 
uit de Hoogstraat en omgeving die door de Brusselse politie achternagezet wor
den en die, mét hun karretje, 100 meter verder toevlucht zoeken op het grond
gebied van een andere gemeente : het St. Joost met zijn mini-Empire States. Een 
rozerode dorpsbaron als burgemeester in de hoofdstad! 

Een groot denker is Guy Cudell nooit geweest en we geloven niet, dat hi] 
ooit aan hersenvliesontsteking zal sterven. Hij houdt het liever bij een beginsel-
loos pragmatisme; hij geeft er de voorkeur aan, te zeilen onder steeds wisselende 
vlag die zelden of nooit de lading dekt. De Vlamingen hebben van hem nooit 
iets moeten verwachten. In 1963 was hij als volksvertegenwoordiger (want ook 
van kumul had hij nooit last) verslaggever bij de bespreking van de taalwetten 
Gilson-Larock, althans van de taalwetten met betrekking tot het onderwijs. In 
de heersende konjunktuur van de CV.P.-B.S.P.-regering was hij dus een der 
Brusselse socialisten die zich openlijk achter de nieuwe taalwetten schaarden : 
hij stemde ze niet alleen, doch als verslaggever verdedigde hij ze op de koop toe. 

Van deze houding schiet bij de < soepele > opportunist Cudell vandaag niets 
meer over. Bij de verkiezingen van 1965 heeft hij moeten vaststellen dat het 
Brussels chauvinisme iets anders wilde dan nieuwe taalwetten : namelijk de on
gebreidelde, ongestrafte en vaderlands-gezegende verfransingspolitiek in heel de 
agglomeratie en ver daarbuiten. Guy Cudell behoort tot het tipe « je suis leur 
chef, il faut done que je les suive > : sinds de verkiezingen holt hij, als zovele 
Brusselse kleurpolitiekers naast hem, met de bajonetten van het F.D.F, in de rug 
mee in de stoet van de onverzoenlijke hardgekookten van het hoofdstedelijk 
franskiljonisme. Hij doet er geen doekjes rond om zi]n princieploosheid urbi et 
orbi te verkondigen : « Het rezultaat van de verkiezingen van 23 mei heeft me 
verwonderd. Ik wist niet dat de toegevingen (sic!) aan de Vlamingen zo mas
saal zouden veroordeeld luorden door de Brusselse bevolking. Vanaf 24 mei heb 
ik gezegd dat wij ongelijk hadden ». Ziedaar de platbroekigheid van een bijna-
gebuisde dorpsnotabele in al haar onwelriekende kleinheid! 

Sindsdien heeft Guy Cudell, naast zijn blokkendoosmanie, twee andere Stok
paarden gefokt. Hij predikt sinds maanden een politiek eenheidsfront van alle 
Brusselse mandatarissen tegen de taalwetten, tegen de uitvoeringsbesluiten, kort
om tegen de Vlaamse aanwezigheid in de schaduw van zijn wolkenkrabbers. 

En veixiolgens doet hij — één keer is geen regel — nu ook al aan een beetje 
€ denkwerk ». De daverende nederlaag die zijn partij niet alleen te Brussel maar 
in heel het land bij de jongste verkiezingen geleden heeft, spoort hem er toe 
aan — juist zoals zijn rozeiode Anderlechtse kollega en mede-Vlamingenvreter 
Simonet — om zijn bescheiden bijdrage te leveren tot het « herdenken » van het 
socialisme. Eens te meer : hersenvliesontsteking zal hij er niet bij oplopen. Want 
het socialisme op zijn Cudell's is al even beginselloos, al even zoutloos oppor
tunistisch als de hele rest van wat onder de trikolore sjerp van het burgerman-
netje uit St. Joost schuilt. 

Het is verdomd ver gekomen met de B.S.P. dat zij een opportunistische 
dorpsvedette — al dan niet met de Kosmosmedalje van Valentina — moet laten 
baggeren in het slijk van de socialistische gedachte ! 

dio Genes. 

van J. Dierickx die als bindtekst moeste» 
dienen voor de oorspronkelijke bijeen
komst. Deze brochure is verkrijgbaar op 
het sekretariaat « Were Di », Jordaans-
kaai te Antwerpen. 

Stippen wij nog de aanwezigheid aan 
van een talrijke afvaardiging van het 
V.N.J., van de Volksunie-parlementairen 
Mattheyssens en Roossens, van gemeente
raadslid Bergers e.a.m. 

• Wat zicaatst is, moet zwaarst wegen. 

alles ineens 
is onmogeliik, 
ook te ieuven 

(w. jorissen) Er is heel wat kommentaar 
geweest over de voettocht Oostende-Leu-
ven. Neo-marxisten hebben al het moge
lijke gedaan om het Vlaams karakter aan 
deze mars te ontnemen. Zij zijn er niet 
in geslaagd. Gelukkig maar. 

Te Leuven gaat het om twee zaken : de 
demokratizering en de overheveling. Vo
rige week betoogden we al dat, zo er bal
last zou uitgeworpen worden, dit eerder 
op het vlak van de demokratizering zou 
gebeuren dan op dat van de overheveling 
(na splitsing), omdat de sociale machts
groepen nu eenmaal sterker zijn dan de 
Vlaamse. 

Wie de feiten nagaat, zal ons gelijk ge
ven. 

Wil men de aktie Leuven smoren, dan 
moet men ze van haar doel afleiden b.v. 
door alles te herleiden tol het hervormen 
van de maatschappelijke strukturen in het 
land of door ze te herleiden tot het fede
ralisme en het probleem Brussel. In beide 
gevallen ziet men de aktie te ruim en ver
oorzaakt men de afbrokkeling van het bre
de front dat zich gevormd heeft rond het 
vraagstuk Leuven. 

Daarom daï men de tematiek rond Leu
ven zelf moet beperken tot demokratize
ring en overheveling. Het is een konkreet 
politiek vraagstuk dat een geheel op zich
zelf vormt. 

Te veel tema's scheppen venvarring. Zo 
het tema voor het pluralisme. Pluralisme 
betekent dat men verscheidene levensop
vattingen naast elkaar erkent en hen ge
lijke mogelijkheden geeft zich te ont
plooien. 

In de praktijk is Antwerpen de eerste 
universiteit die het gemakkelijkst pluralis
tisch kan opgebouwd worden. 

Te Leuven echter pluralisme willen en 
te Brussel niet zal vele katolieken in op
stand brengen, evenals het veel vrijzinni
gen zou opjagen dat voor de splitsing en 
de overheveling Leuven veel meer geld zou 
krijgen dan Brussel. 

Pragmatisch gezien zet men voorlopig 
best alles op een pluralistische universiteit 
te Antwerpen en ontneemt men én aan 
Brussel én aan Leuven hun te scherp anti
godsdienstig en klerikaal karakter. 

Noch te Brussel, noch te Leuven zal men 
echter de oude geest op een paar jaar ver
nietigen. De overgang moet zijn tijd heb
ben, maar het vraagstuk dient toch van 
nu af aan gesteld te worden, al moet men 
het niet binden aan de twee fundamentele 
motieven, die al strijd genoeg zullen ver
gen. Laat de eerste faze de eerste blijven. 
Alles ineens gaat nu eenmaal niet; daar
voor is de huidige gezamenlijke kracht nog 
te zwak. 
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STUK IN DE KRAAG 
Verleden dinsdag werd te 

Antwerpen de eers te s teen ge
legd van he t n ieuw provincie
gebouw. Te dier gelegenheden 
t r ak tee rden de provincieraads
leden zichzelf op een uitvoerig 
en flink-begoten banke t . In de 
al lerbeste s temming begonnen 
de heren nadien aan een raads
vergadering, vastbesloten om 
h e t niet te hoog te tillen en 
zich de tijd te gunnen om de 
wi jndampen ui t de verhi t te 
hoofden te laten t rekken. 

Dit vredig tafereel van zalig-
he rkauwenden werd grondig 
overhoop gehaald door de 
(nuch t e r e ) V.U.-fraktie, die 
een beet je uitleg wens te te ho
r e n over een mis ter ieus krediet 
van 75.000 fr op de begroting. 

EIGEN BIBLIOTEEK 7 

Tijdens een voorbereidende 
zi t t ing hadden de V.U.-provin-
cieraadsleden al getracht , te 
we ten te komen waarvoor die 
75.000 fr van het boekenfonds 
eigenlijk moes ten dienen. E r 
werd hen geantwoord dat daar
voor geschenkboeken werden 
aangekocht , onder meer om 
aangeboden te worden aan de 
leden van de bestendige depu
ta t ie . He t is t rouwens de be

stendige deputat ie die beslist 
over de uiteindelijke aanwen
ding van de gelden. 

Zeer terecht vonden onze 
vertegenwoordigers he t een 
ongezonde toestand, dat de de
puta t ie beslissingsrecht h a d 
in een aangelegenheid die ver
dacht veel leek op een « fa-
veurtje » voor haa r leden. Ze 
zegden dat ook verleden dins
dag, bij monde van V.U.-raads-
lid Slosse. 

E n toen kwam de ka t op de 
koord ! 

VERGADERING 
GESCHORST 

De herkauwers , die er 
slechts op bedacht waren o m 
heimelijk de das of de broeks
band wat losser te maken , 
acht ten zich in hun lichte roes 
gruwelijk gestoord toen bleek 
dat de Volksunie van de zitt ing 
geen lolletje wou maken. Het 
k w a m tot een hevige woorden
wisseling, waarbi j de verenig
de kleurpar t i jen de V.U.-tus-
senkomst t rach t ten te smoren 
onder veel roepen en schelden. 
De provinciale r aad (die vroe
ger omwille van zijn bedaagde 
rus t door de joernal is ten he t 
« r o n k e r s k o t w e r d genoemd; 
dat veranderde echter sinds de 
V.U. k w a m ) geraakte boven 

De uitspraak in het proces der zgn. bommen
makers van Molenbeek is zeer hard; als men ze 
vergelijkt met de uitspraak in de zaak der 
Gentse NAK-terroristen is het duidelijk, dat er 
in dit land twee maten en twee gewichten zijn. 
Er zijn immers tussen de Brusselse en de 
Gentse affaire twee fundamentele verschillen. 
Ten eerste waren de ontploffingstuigen te Gent 
veel zwaarder en hadden de NAK-terroristen 
reeds met bommen gewerkt alvorens zij, door 
de ontploffing in het huis Stassart, gesnapt 
werden. En vervolgens werd te Gent bewezen 
dat de bommen moesten dietien om gebruikt te 
worden tegen personen; te Brussel zegt de mo
tivering van het vonnis uitdrukkelijk dat het 
eventueel gebruik tegen personen niet bewezen 
en dus niet weerhouden werd. Volgens alle re
gels van recht en redelijkheid moest de uit
spraak te Brussel dan ook veel lichter zijn dan 
destijds die te Gent. 

Dat is niet het geval! Steyaert kreeg te Brus
sel een straf, die te Gent niemand kreeg : 1 
jaar onvoorwaardelijk. Daarbij zal wel een gro
te rol gespeeld hebben dat hij tijdens het proces 
een ongehoorde uitlating van de (Nederlands-

stotterende) prokureur onthulde : « het spijt 
me dat ik niet over de middelen van de nazis 
beschik om u te doen spreken ». Deze uitlating 
werd op het proces niet tegengesproken ! 

De straffen van de anderen (Van Essche 1 
jaar waarvan 9 maanden voorwaardelijk; De 
Bondt, Praet en Melckebeeck 6 maanden waar
van 4 voorwaardelijk) moeten ook in het licht 
gezien worden van het fundatnenteel verschil 
tussen de NAK-affaire en de zaak Molenbeek : 
dan kan men ze niet anders dan zeer zwaar 
noemen ! 

Nu proces en uitspraak voorbij zijn, is het 
overduidelijk geworden dat heel deze zaak in 
de grond weinig om het lijf had, doch van meet 
af aan torenhoog werd opgeblazen; het « poli
tiek » kommunikee van de gerechtelijke dien
sten onmiddellijk na de aanhoudingen was daar 
de eerste en sprekende uiting van. Een deel 
van de Vlaamse pers (o.m. het zondagblad van 
de groep « Standaard ») gaat daarbij niet vrij 
uit; de sensatieverltalen rond het zgn. « Vlaams 
Bevrijdingsleger » zijn een van de onsmakelijk
ste aspekten van heel de zaak geweest. 

het kookpunt en voor de eers te 
maa l in een kwart-eeuw zag 
voorzit ter R o m m e n s zich ver
plicht, de vergadering t e 
schorsen. He t d ronken getier 
werd nog een t i jdlang voortge
zet in de wandelgangen; uit
eindelijk waren de he ren dan 
toch weer zover da t ze konden 
vergaderen. 

Dit was he t hevigste, m a a r 
niet enige incident in de Ant
werpse provincieraad, w a a r de 

PATERNALISME ? 
Geen mens met zelfs maar enige er%a-

ring kan menen dat het leven van de enke
ling en het leven in een mensengemeen
schap mogelijk is zonder vertrouwen. Het 
is immers gewoonweg onmogelijk alles 
zelf te kontroleren, voor alles zelf tot in
zicht te komen. Wie omwille van welke 
utopieën ook, omwille van welk anarchis
me dat hem zelf in de greep heeft, alle 
menselijke verhoudingen wil los maken 
van dit vertrouwen, zogezegd « weten
schappelijk » verantwoord en « demokra-
tisch » geordend wil maken, pleegt een 
aanslag op het leven zelf. 

Is vertrouwen normaal en menswaardig, 
het moet eveneens verdiend en gegrond 
zijn. Normaal moeten gelovigen vertrou
wen kunnen hebben in hun bisschoppen. 
Niet als het gaat om de breedte van de 
autowegen of om de geografische ligging 
van een zelfs louter kerkelijk gebouw, dat 
is al op voorhand uitgesloten ; maar wel 
voor ailes wat rechtstreeks of toch nauw 
verband houdt met het christelijk geloof 
en het leven van de christen zelf. Ook in 
die gevallen echter moet dit vertrouwen 
gegrond en verandwoord zijn. Of is het 
niet zo dat wel niet alle maar dan toch 
zeer veel duidelijk religieuze ketterijen 
« ontdekt », verspreid en bevorderd wer
den door bisschoppen ? Ook de grofste, 
de meest onbegrijpelijke van uit het geloof 
gezien, werden door bisschoppen verde
digd. 

Want de bisschoppen zijn ook in ge
loofszaken niet onfeilbaar, hun leiding is 
niet altijd goed en christelijk en de gehele 
geschiedenis van de rol der bisschoppen 
in de ontwikkeling van de kerk is beslist 
niet altijd weldoende geweest. Hoe nood
zakelijk het vertrouwen ook is, hoezeer 
het ook « normaal » zou moeten zijn, on
voorwaardelijk en onaantastbaar hoeft het 
nooit te zijn. 

De Zuidelijke Nederlanden hebben eeu
wenlang geen bisschoppen uit het eigen 
volk gekend. De strijd om ons volksbe
staan in deze vijandige Belgische staat 
heeft geen begrip, geen erkenning en zeker 
geen hulp gekend van de bisschoppen die 
toch de verdrukten en vernederden en 

niet de machtigen en de rijken hadden 
moeten bijstaan. Daarom kon noch mocht 
zelfs de meest oprechte gelovige ook maar 
enig betrouwen hebben in het oordeel en 
de uitspraken van deze mensen, die zelfs 
door hun christelijk levensinzicht niet 
bewogen werden de juiste plaats te kiezen 
naast hen voor wie het evangelie bestemd 
is (er staat toch ergens in de Bijbel dat 
het teken van de waarachtigheid van de 
zending van Christus is dat aan « de ar
men het evangelie wordt verkondigd > en 
niet dat « men » aanzit aan de tafelen van 
de machtigen en de rijken !). 

Omwille van hun onmisbare religieuze 
rol hebben de bisschoppen echter steeds 
onvoorwaardelijk, onaantastbaar, kritiek
loos vertrouwen geëist, ook waar het niet 
verdiend was. En tegenover de Vlaamse 
mensen hebben zij dit nog nooit verdiend. 
Dit is de kwaadaardige vorm van pater
nalisme. Niet de goede, die een weldoende 
hulp en leiding is. 

In die geest van het paternalisme wordt 
thans opnieuw vertrouwen gevraagd. Zeer 
bewust werd gesclireven over aankoop 
van gronden toen het koninklijk besluit 
dat onteigening toelaat, nog verdwaald 
was in een van de vele onbetrouwbare 
burelen. Nu gebeurt dit opnieuw, maar 
niemand heeft op een kaart ook maar één 
enkele hektare kunnen aanduiden die 
werkelijk al aangekocht werd ! « Men > 
vraagt vertrouwen voor wat de bestem
ming van die grond betreft, nog voor er 
een enkel bouwplan bestaat, of zelfs maar 
een enkele steen werd aangekocht ! «Rea
listisch» vraagt men vertrouwen in de 
politiekers die sinds 136 jaar nooit^iets 
anders deden dan ons volk minachten of 
in de steek laten. Nee, zij zijn nü niet 
méér verraders dan zij altijd al geweest 
zijn. 

En pro-rektor De Somer die in zijn 
« De Maand » het paternalisme afwijst 
voor alle, ook de primitiefste Afrikanen, 
prijst dit zijn eigen volk en studenten 
aan ! Politiek of kerkelijk, maar paterna
lisme is het I 

Nemrod. 

V.U. een schi t terende opposit ie 
voert . Omstandig verslag over 
de hele zit t i jd brengen we in 
een volgend n u m m e r . 

DEMOKRATIE 

Te Antwerpen v e r b i e d t 
Craeybeckx voor de tweede 
keer een Vlaams-nationale 11 
juli-viering. Te Mechelen ver
biedt de socialistische burge
mees te r een door tocht van de 
( tweede en nogal l inkse) stu-
den tenmars j . Te Et te rbeek 
verbiedt de burgemees ter een 
door C.V.P.-gemeenteraadslid 
Szondi belegde vergadering 
waarop Rik Borginon he t 
woord zou voeren. 
Dat allemaal in één week. Eén 
week « demokra t ie » in Vlaan
deren. 

F.D.F.-WAANZIN 

Het Brussels ant i - Vlaams 
eks t remisme is verleden dins
dagavond in al zijn afgrijselij
ke bekrompenhe id nog eens 
u i tgebars ten op de vergadering 
die he t F.D.F, in de Magdale-
nazaal belegd had. 

De hele Franco-Belgische en 
vader landse folkloristische 
rommel werd er bij gesleurd : 
de Madeion, de Chant des 
Par t i sans en zelfs de S tomme 
van Portici . 

In dit teken van he t Belgi-
que anno 1830 werd de Vlamin
gen en de Vlaamse aanwezig
heid te Brussel de oorlog aan
gezegd. De « reden » voor de 
oorlogsverklaring was he t 
vooruitzicht van de publ ikat ie 
der ui tvoeringsbesluiten bij de 
taalwet ten. Maar zoals he t 
deze week in ons hoofdart ikel 
onders t reep t wordt : de Brus
selse taalrassis ten mikken ho
ger en verder. Uiteindelijk is 
het de dominerende rol, de 
d ik t a tuu r van de hoofdstad die 
hen interesseert en de verdere 
verfransing van heel Vlaams-
Brabant . 

LAGASSE 

Een der tenoren op deze van 
haat door t rokken vergadering 
was F.D.F.-senator Lagasse, die 
als prof van de Leuvense uni
versiteit nog altijd zijn brood 
verdient in de Vlaamse stad 
Leuven. Bli jkbaar vinden de 
bisschoppen er geen gra ten in, 
dat deze rassist een der hoofd
verantwoordel i jken is voor het 
anti-Vlaams ekst remisme. 

Inmiddels heeft het F.D.F, 
nog niet gelogenstraft wa t wij 
onlangs ui t « Char ivar i» ci
teerden : dat de Franse gehei

me diensten he t rassistenpar-
tij tje van geld zouden voorzien. 

Graag zouden we deze Stom
m e van Portici-aanbidders sa
m e n me t manneke Pis rang
schikken onder he t hoofdstuk 
« Brusselse folklore ». Dat is 
echter onmogelijk : te Brussel 
markee r t het F.D.F, de pas en 
de overige par t i jen hollen he t 
a c h t e r n a ! 

De Volksunie zal b innenkor t 
te Brussel deze F.D.F.-oorlogs-
verklaring van an twoord die
nen ! Nader nieuws daarover 
in de e.k. dagen. 

DUBBELZINNIGHEID 

Het weekblad « Links » blijft 
leven in de dubbelzinnigheid. 
Aan de ene kant s teunt het vol
op de B.S.P., waarvan de re-
dak teurs hun bet rekkingen 
plus kumuls gekregen hebben; 
anderzi jds neemt het de schijn 
aan een Vlaamse politiek te 
s teunen waartegen de B.S.P. ge
kant is. Fundamenteel voelt 'n 
marxist echter niet voor een 
volksgemeenschap, hij is inter
nat ionaal . Vandaar ook d a t 
zijn akt ie op Vlaams gebied 
zich beperkt tot s tokken in de 
wielen te s teken en afleidings-
maneuvers op touw te zeten. 

Voor wanneer het einde van 
die dubbelzinnigheid ? 

ONVERWACHTE LOF 

In het informatieblad voor 
het leger verscheen de tekst 
van een voordracht van een of
ficier, die werd gehouden 
voor de laatstejaars-leerlingen 
van een humaniora . Bedoeling 
was, de leerlingen te winnen 
voor de officiersloopbaan. Eén 
voor één behandelde de offi
cier de bezwaren van de Vla
mingen tegen die loopbaan. 
Wat de Vlamingen afstoot, is 
het taalgebruik in het leger. 

Hierin, zei de mili taire voor
drachtgever, is de laatste ja
ren veel verbetering gekomen 
als gevolg vooral van de akt ie 
van de Volksunie die een strik
te toepassing van de taalwet
ten eist. Het is een pluim ui t 
onverdachte hoek voor ons 
blad en onze par lementa i ren . 
Vooral dan voor Reimond Mat-
theyssens, die sinds ru im vijf 
j a a r de minis ters van landsver
dediging onder vuur neemt . 

Hiermee word t niet alleen 
bewezen dat door onze akt ie 
de toestanden normaler wor
den, maar bovendien dat zulks 
door de jongere officieren 
wordt gewaardeerd. 
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GÜSEL. D E S TIJDS ? 

In de klassieke veel-woorden-
voor-niets-stijl van de liberale 
p e r s schreef de heer Armand 
Beyens, politiek d i rekteur van 
de P.V.V., in « Volksbelang » : 
« ...het federalisme, dat niet al
leen de ondergang van België 
zal betekenen, maar de onder
gang van elke burger, de ver
warr ing in elk gezin, de onenig
heid in elke familie, de onze
kerheid in elk dorp en de de
valuatie van elke vorm van 
welvaart die dank zij het werk 
van tientallen ja rn moeizaam 
verworven werd ». 

Zoals men ziet : het federa
l isme als gesel des tijds, als 
b ron van alle kwaad, als koud 
vuur , hondsdolheid en de hele 
t r i t s der zeven plagen van E-
gypte. 

De voorlichting die de 
« Vlaamse » liberalen genieten, 
lijkt erg op voorlichting voor 
onderontwikkelden. 

BRUG 
« B r u g » is het tijdschrift 

van de linkse s tudenten te 
Leuven. Hetgeen die jongeren 
schrijven — onbetwis tbaar 
vanuit een idealistische vizie — 
is nogal onsamenhangend. 

Evenals in het tijdschrift 
« Links » wordt de folkloris
tisch geworden proletariër nog 
al eens opgediept uit de archie
ven. Maar soms treft ons toch 
wel een oprechte toon. De 
Vlaamse Beweging heeft er 
echter nogal de boter gegeten 
en blijkt méér de vijand dan 
het unitarist isch en kapitalis
tisch België. 

Een tikje superieur (geen 
passende toon voor echt so
ciaal voelenden !) wordt de 
spot gedreven met de traditio
nele flaminganten die de ne
derlagen gewoon zijn. 

E S T A B L I S H M E N T 

Hoe de Vlaamse Beweging 
verdacht wordt gemaakt , be

wijst volgend stukje (« Brug », 
jongste nummer , p. 12) : 

« Konkreet voor België mag 
men stellen dat in de Vlaamse 
emancipat ie niet twee m a a r 
dr ie « tegenspelers » kunnen 
onderscheiden worden. 

Er is niet : de Belgische «ver
d rukker » en de Vlaamse « ver
drukte ». 

E r is niet : het Belgisch es
tabl ishment contra de demo-
krat ische Vlaamse massa. Het 
be t reurenswaardig feit dat de 
politieke ontwikkeling van de 
Vlaamse gemeenschap geen 
gelijke t red heeft gehouden 
me t de opgang op sociaal, eko-
nomisch en kultureel gebied, 
heeft een derde « laag » doen 
onts taan : het gefrusteerde 
Vlaamse establ ishment . -He t 
zijn hoogst ontwikkelde, 
hoogst belangrijke, hoogst res-
pektabele figuren, die in een 
ander land (of in hun deel
s taat Vlaanderen) reeds lang 
het echte establ ishment zou
den ui tmaken ». 

Tot daar het uitreksel. 
Daarmee weten we het ! 

Z O N D E VAN BEGEERTE I 

De vijf of zes generaties 
Vlaamsgezinden die sinds 1830 
weigeren de solidariteit met de 
kleine Vlaamse volksmens te 
verbreken oin op te gaan in 
het Belgisch establ ishment 
(waar ze met hun talent een 
betekenisvolle rol konden en 
kunnen spelen) , worden uitge
scholden omdat ze in hun « be
geerte » es tabl ishment willen 
zijn ! 

Wat kan men antwoorden op 
zoveel ideologisch verwrongen 
onzin ? 

Dat de marxis ten zich min
der gefrustreerd gevoeld heb
ben sinds een paar generaties 
en da t zowel Vlaamse als 
Waalse marxisten zich rust ig 
bij het anti-Vlaams Belgisch 
es tabl ishment zijn gaan voe
gen ? Maar dan geen wens-es-
tabl ishment , maar een feitelijk 
establishmpnt Hat nogal wat 
meer ba ten afwieip ! 

A A N DE T O P 

Of zouden vele jonge neo-
marxis ten alleen m a a r dro
men van de marxist ische s taat 
om zelf aan de top van die 
s taat beheerder van het staats-
kapi taal te worden, om zo op 
hun beur t in de s taatskapita-
listische genoegens te_ zwelgen? 

Een studie van het onder
bewustzijn dat de redenering 
over de achtereenvolgende ge
nerat ies leidende Vlaamsgezin
den geïnspireerd heeft, zou 
daar misschien de sleutel vin
den. Maar dat men nu iemand 
al kwalijk neemt t rouw aan de 
kleine man te blijven in plaats 
van op te gaan (wat kan !) in 
het bestaande es tabl ishment , 
overtreft nu toch alles wat de 
neo-marxisten al uitgevonden 
hebben. 

Waartoe abs t rak t ideologisch 
geteoretizeer leiden kan 1 

EN D E PRAKTIJK 

Dezelfde gespletenheid tus
sen teorie en prakt i jk ziet men 
vaak bij linkse s tudenten wat 
hun verhouding tot de arbeider 
betreft . 

Teoretisch is het al genegen
heid wat de klok slaat; in de 
prak t i jk hebben ze geen kon-
takt . Ze vluchten het zelf om
dat ze zich nogal wat knusser 
voelen in hun beperk te debat-
klubjes dan in de volkswijken. 
Bij 9 op 10 mondt het geval 
uit in een diploma, de goede 
bet rekking met een max imum 
aantal kumuls en daarnaas t 
het alibi ; veel schrijven over 
het prole tar iaat dat ze in de 
prakt i jk zo ver mogelijk ont
vlucht zijn. 

Gespletenheid en (onbewus
te ?) huichelar i j . 

M I D D E L E E U W E N 

Gelezen in een kran t : « De 
18-jarige Eddy Hens, wonende 
te Temse, was met enkele 
vrienden kastanjes gaan rapen 
in de Brandtse dreef te Bor-
nem. Toen de boswachter van 
de graaf dit zag, vuurde hij 
vanop korte afstand op de jon
gens met zijn jachtgeweer. Een 
van de jongens kreeg een la
ding lood in he t aangezicht, 
zodat hij door een dokter 
moest verzorgd worden ». 

Dat bes taa t dus nog in Vlaan
deren : boswachters van de 
graaf, die kas tanjerapers in de 
adellijke dreef me t hagel-
schroot tt. lijf gaan ! 

PLEIDOOI VOOR EEN 

I jiP"^ 

Het hellend vlak van Ronquières, blufprojekt dat honderden miljoenen heeft gedraineerd naar 
een Waals kanaal zonder noemenswaardige schee pvaart, nadert zijn voltooiing. Nu «the biggest 
in the world » bijna af is, blijken de Russen een véél grotere sluishelling te bouwen : sekretarii-
generaal Willems van Openbare Werken zal niet de geschiedenis ingaan als de Farao van de 

grootste piramide... 

UNIVERSITEIT 
Dat Limburg een enorme achterstand of> vniveysilair gebied 

heeft, is een bexvezen feit. Erger nog : deze achterstand vergroot 
zowel ten opzichte van het Rijksgemiddelde als van de universi
taire deelneming der overige Vlaamse provincies. 

Men kan zich best voorstellen dat, icanneir Limburg niet 
spoedig zijn nortnaal aandeel in liet universitair onderioijs in-
neemt, wij bij een normaal te verxuachlen industriële ekspansie 
overrompeld zullen worden door geïmporteerde krachten, d.w.z. 
franssprekenden. Zij zullen de leiding nemen in het ekonomisch 
bestel. Zodoende zullen Limburgse mensen in eigen provincie ge-
mitioriseerd -worden op grote schaal. 

Deze bedreiging is hier en daar in Limburg reeds een feit 
geworden. 

Het is onduldbaar dat zulke gang van zaken zomaar zou 
aanvaard worden. Het is een grove onrechtvaardigheid en diskri-
minatie, die ongedaan moeten gemaakt worden. 

Uit de les tot sociale rechtvaardigheid vloeit het logisch be
ginsel voort van de demokratizenng van het onderwijs, in dit ge-
x<al het universitair onderwijs. De begaafde vollisjongen moet 
kunnen opklimmen tot de hoogste posten. 

De demokratizering van het hoger onderwijs is maar moge
lijk mede door een hoger aspiratiepeil van de bevolking : « Een 
bevolkijig of een bevolkingslaag losrukken uit de enge gezichts
kring van de onmiddellijke geborgenheid en ze vatbaar maken 
voor hogere aspiraties, groter perspektief en langetermijninveste-
ring in universitaire opleiding van de jeugd, is duurzaam opvoe
dingswerk. Dit opvoedingsxverk moet gepaard gaan met de aan-
bieding van gunstige oyiderwijsmogelijliheden en omstandighe
den ». (L. Coetsier, Sociaal-ekonomische achtergronden van de 
demokratizering van het universitair onderxvijs). 

Gunstige onderwijsmogelijkheden en omstandigheden voor 
Limburg betekent : een Inter-Limburgse universiteit. 

Deskundigen laten voorzien dat in 1985 de beide Limburgen 
een bevolking van 2 miljoen 100 duizend zullen tellen. Voor die 
tijd laat men exieneens als norm voor de universitaire deelname 
de verhouding van 1 op 100 inwoners voorzien. 

Wanneer men dan weet dal een bevolking van 2 miljoen als 
meer dan voldoende beschouwd xvordt voor een universitaire in
planting, dan is het zeker dat de noodzaak van een dringende 
verwezenlijking van een Inter-Limburgse universiteit niet zonder 
meer kan voorbijgegaan xrorden. 

Op een lagere schoolbevolking van 8,8 t. h. van liet rijk be
haal Limburg slechts 4,62 t. h. universitairen. Wanneer dezelfde 
verhouding zou blijven bestaan en xvij binnen 10 jaren — in 1975 
— een normaal peil zouden bereiken, wordt dit 4.000 Limburgse 
universitairen. Doch iedereen weet dat de Limburgse bevolking 
sterk in ekspansie is. Dit betekent dat wij in 1975, trillen xvi] op 
peil zijn, een aantal universiteitsstudenten zullen moeten hebben 
dat ver boven de 4.000 loopt. 

Het is xvel interessant, ons even een idee te vormen van de 
bevolking aan de Belgische universiteiten. 

In 1964 telde de Nederlandstalige sektie van de Leuvense 
universiteit 8.433 studenten, de nederlandstalige afdeling van de 
V.U.B, een duizendtal. Gent en Luik tellen ieder rond de 7.000 
universitairen. 

Wanneer men nu weet dat Nederlands Limburg ook geen 
universiteit heeft en men aldaar een gelijkaardige slechte toestand 
van universitaire deelname kan vaststellen als in Belgisch Lim
burg, dan betekent dit in de meest ongunstige omstandigheden 
dat er voor beide Limburgen in 1975 meer dan 8.000 universi
tairen zullen zijn. 

Uit wat hiet x'ooraigaat mag blijken, dat het absoluut nood
zakelijk is dat men op universitair vlak ook voor Limburg aan 
planning moet doen, dit in samenwerking met Limburg over de 
staatsgrens. 

Wat dan met de kandidaturen die te Hasselt worden ge
pland ? 

Wij erkennen : kandidaturen te Hasselt kunnen meehelpen 
om de Limburgse achterstand op universitan gebied op te halen. 
Maar het zal een lapmiddel zijn. Het is ééndagspolitiek wan
neer alles met gezien xcordt m het raam van Inter-Limburg. Is 
het niet zo dat, wanneer de kandidaturen te Hasselt niet gepland 
ivorden als een onderdeel van een Inter-Limburgse universiteit, 
zi] uiteindelijk een belemmering gaan zijn voor deze laatste ? 

Het werkelijk Limburgs belang reikt veel verder dan deze 
ééndagspolitiek. 

De idee van een nieuwe universiteit voor beide Limburgen 
kan niet meer weggecijjerd worden. Alhoexvel CV.P.senator 
Leynen in het « Belang van Limburg » beweerde — in principe 
kon hij niet anders dan akkoord zijn — dat deze universiteit uto
pisch is oj misschien voor het jaar 2.000 en dat Brussel daar toch 
nooit mee akkoord zou gaan, begint de gedachte sterk veld te 
winnen. 

Zal Limburg zich weerom schaakmat laten zetten ? 
In 1968 zullen de wetten op de universitaire ekspansie her

zien worden. De projekten die in dit raam voor Limburg zullen 
gemaakt worden, mogen met in het teken staan van kandida-
tuurtjes, maar van een universiteit. Dan xvordt de bazis gelegd. 
En dat zal mede ook van ons, Limburgers, afhangen. 

Is het daarom niet wenselijk dat aan deze en gene zijde van 
de Maas een gemeenschappelijk aktiekomilee voor de Inter-Lim
burgse universiteit gevormd wordt ? 

Jaak Cuppens. 
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H U N A R G U M E N T 

Een van de geliefkoosde ar
gumenten der Brusselse fran-
cofonen tegen de Vlamingen is 
he t ci jfermateriaal , da t hen 
aan de hand gedaan word t 
door allerlei officiële en semi-
officiële diensten. Zo bijvoor
beeld de wanverhouding tus
sen de telefoonoproepen op he t 
n u m m e r van de franstalige 
sprekende klok en da t van de 
neder landse ; daarui t moet dan 
bli jken dat in de Brusselse ag
glomerat ie p rak t i sch geen ne-
derlandstal igen wonen. 

Ook voor Vlamingen zijn de
ze cijfers — m a a r dan op een 
to taa l andere manier — leer
zaam. Ze tonen immers aan, op 
welke wijze de sociale, kultu-
rele en ekonomische druk te 
Brussel tegen de Vlamingen 
werk t en hoe er met cijfers 
geknoeid wordt . 

D E C I J F E R S 

In Brussel-stad gaat slechts 
3 t.h. der k inderen naar de Ne
der landse kleuterschool en 5 
t.h. naa r de Neder landse lagere 
school. De geboorte-aangiften 
gebeuren er echter voor 20 t.h. 
in het Neder lands ; de overlij-
densaangif ten zijn in 15 t.h. 
de r gevallen eveneens in het 
Neder lands . T r o u w e n ge
schiedt eveneens in 15 t.h. der 
gevallen in het Neder lands . 
Het percentage der echtschei
dingen met Neder landse proce
dure ligt eveneens rond 15 t.h. 

Al deze percentages blijken 
uit het officieel jaar l i jks ver
slag van de Brusselse gemeen
teraad over het j aa r 1965. 

Nu moet iemand ons m a a r 
eens duidelijk maken of het 
normaal is : 20 t.h. nederlands-
talige geboorte-aangiften ener
zijds en anderzi jds 3 t.h. 
Vlaamse kleuters ! 

E n ook reeds die 20 t.h. zijn 
he t rezul taat van de d i rek te 
anti-Vlaamse d r u k bij de aan
gifte. 

S N O B I S M E 

Het schimpen op de Vlaam
se Beweging is in sommige 
neomarx i s t i sche cenakelt jes 'n 

hobby geworden en snobisme. 
Dat de werkeli jke Vlaamse 
str i jd verwrongen wordt , mo
gen volgende ui t t reksels ui t 
« Links » bewijzen in he t art i
kel « Leuven '66 » (24 sept., p . 
5) : «De Volksunie beschikt 
in de taa lproblemen over de 
voornaamste verklar ing van 
haa r huidig sukses en bijge
volg waarschijnl i jk eveneens 
over het enig belangrijk ele
men t voor haa r verder be
s taan ». 

E n verder : « Het grootkapi
taal en de s taa tskerk zullen e r 
dus flink werk van maken ten
einde de Leuvense revolte de 
eindeloze laan in te s turen, 
hierbij nog m a a r eens dank
baar gesteund door de agressi
viteit van de Volksunie ». 

Het is dus de Volksunie die 
de str i jd rond Leuven zal doen 
ve rwa te r en ! De B.S.P., waar
toe « Links » zich bekent en 
waarvan ze afhangt, zal het be
te r doen ! 

N I E U W E S T A A L T J E S 

Staalt jes uit « De Nieuwe » 
van vorige week over « D e 
Marsj » (p . 3) . 

Te St Niklaas : Major w e r d 
onderbroken door een groepje 
nat ionalis ten, die r iepen « Leu
ven katoliek » en « Vliegt de 
Blauwvoet ». 

Te Mechelen : «Volgei 
eensluidende k o m m e n t a a r vi 
waarnemers waren de incide 
ten niet het werk van s tude 
ten, m a a r van de nationalist 
sche groep V.M.0. ». 

Te Leuven : « Gaby Va i 
d r o m m e , VVS-preses, handeld 
over de maatschappel i jke b 
tekenis van Leuven en wei l 
door een kleine groep onde 
broken met nationalistiscl 
k re ten : zij moes ten de ord 
vers toren om zich te laten h 
ren ». 

Als staalt je van objektivite t 
van « De Nieuwe » kan het ei 
door Wie te Leuven was, z< , 
he t wel a n d e r s ! 

De geldschieters-st ichters Vc i 
« De Nieuwe » zullen zich an
de rmaa l b i t te r beklagen dat 
m e n van de stichtingsgeest van 
« D e Nieuwe» zo ver verwij
derd is ! 

Egocentr i sme en wrok zijn 
slechte raadgevers . 

P A A R D E L E U G E N 

De heer Bebrouwere , poli
t iek r edak teu r van « De Rode 
Vaan », heeft in zijn blad van 
vorige week nog een staalt je 
gegeven van stal inist ische 
waarheid , waa r hij schreef da t 
bij de aankomst van -de voet
tocht te Gent de V.U.-volksver-
tegenwoordigers Coppieters en 
Wouters probeerden een ge
deelte van het publiek af te 
voeren naar een eigen vergade
ring. 

Als paardeleugen kan het er
door ! 

Verder boomt hij nog wat 
over de opposit ie van de Volks
unie tegen professor Gerlo als 
spreker Het par t i jbes tuur van 
de Volksunie vond nochtans 
geen enkele graat in het optre
den van professor Gerlo, die 
een s t r i jdbare linkse is (geen 
vr i jmetselaar !) , m a a r ook een 
s t r i jdbare Vlaamsgezinde die 
te Brussel heel wat doet voor 
de ui tbreiding van het Neder

lands onderwijs a ldaar . 
Overigens was de toestand 

zo dat de Volksuniegezinden 
t i jdens de voettocht elke spre
ker van het podium konden 
jouwen zo ze het wilden. Ten 
mins te 8 op 10 van de aanwezi
gen waren telkens Volksunie
aanhangers . 

,« NUTTIGE IDIOTEN » 

De Brouwere zingt de lof van 
Gerlo m a a r vergeet te vertel
len dat professor Gerló in 1956 
de Kommunis t ische Part i j 
openlijk verlaten heeft. Zo ver
standig is De Brouwere nog 
niet. 

Voorlopig is hij de man in 
de K.P. die Vlaamsgezind mag 
doen om te zoeken naar de 
« nutt ige idioten » buiten de 
par t i j , die in hun argeloosheid 
spandiens ten moeten verlenen 
aan de K.P. J a m m e r genoeg 
valt de heer De Brouwere nog
al eens uit zijn rol en komen 
monsteracht ige leugens grote 
smet ten gooien op zijn public 
relationsblazoen. 

Wij wensen hem beterschap! 

ONTDEKKING 

« La Voix internpitionale d e 
la Resistance » heett een gru
welijke ontdekking gedaan. In 
een « Deutsche Wochen^ei-
tung » verscheen, volgens he t 
weers tandersblad, een tijd ge
leden een ar t ikelenreeks over 
he t geval Verhelen, xjnderte-
kend door een zekere Rik Ve-
remans . Die Rik Veremans zou 
n iemand minder zijn dan Ka-
rel Dillen, samen men Toon 
van Overstraeten, hoofdredak-
teur van ons blad. De art ike
lenreeks zou vooraf gediend 
hebben als bazis voor het Ver-
belenpLeidooi te Wenen. 

De brave jongens van « La 
Voix enzoverder » hebben des
tijds wel niet gelezen wat wij 
— in een zeer kor te echo — 
over het proces Verhelen 
schreven en wat ons een kwa
de brief bezorgde van een Ver
helen-vriend. 

Eens te meer komt « L a 
Voix» juis t op tijd om een 
grote internat ionale fascisti
sche samenzwering te ontdek
k e n ! 

Het uniformpje blijkt een van de grootste vaderlandse bekommernissen in België te zijn. De Et-
terbeekse kozakken hebben, naast de berenmuts van de Napoleontische grognards, nu ook een 
steek-met-pluim gekregen. Als je het ons vraagt : wij zijn er niet kapot van! 

"LINKSE" JEUGD, WAARHEEI ? 

Tijdens en vooral na de marsj Oosfende-
Leuven werd veel gesproken en geschre
ven over een gedeelte der jeugd, en vooral 
dan de studentenleiders, dat kost wat kost 
zijn linkse simpatieën wilde opdringen. 

Ook in dit blad werden ettelijke artikels 
jgewijd aan dit verschijnsel. Het is dan 
ook niet onze bedoeling de Leuvense pro
blematiek opnieuw onder de loep te ne
men, maar wel aan deze « linkse » jonge
ren op de man af te vragen in welke rich
ting zij marsjeren. Want « links » is veel 
te vaag , alleen weten ze het wellicht zelf 
niet. 

Wij hebben steeds de linkse bewegingen 
en stromingen in het politieke leven van 
ons land van nabij gevolgd. En wij zijn 
zo vrij te menen, dat we in dit kort bestek 
•een schets kunnen geven van de ongeloof
lijke verdeeldheid in het linkse kamp, ver
deeldheid waarvan veel jongeren gewoon 
seen idee hebben. 

Sommigen willen dus links. Goed, laten 
we dan even nagaan waar naartoe, bij 
welke organisatie of groep ze zich zullen 
aansluiten om hun links ideaal te beleven. 

We zien eerst en vooral — de naam zegt 
het zelf — het groepje rond het weekblad 
< Links ». Stoere knapen met krachtige 
woordenschat. Alleen .s het spijtig, hierbij 
«nkele bemerkingen te moeten maken. 
Hun groep werd enkele tijd geleden voor 

de BSP-vierschaar geroepen en ging gran 
dioos door de knieën. Hun federalistische 
vlaamsgezindlieid is daarna lange tijd zoek 
geweest en kwam pas terug opduiken als 
de partij (zeer onbaatzuchtig natuurlijk) 
in de strijd tegen de PVV terug wat fla 
niingantisme kon gebruiken. Punt twee 
De groep « Links > vecht reeds jaren tegen 
de bierkaai in de BSP , zijn invloed is zo 
goed als nul. Punt drie : De jongste lareii 
heeft « Links » tegenover de VL een alles 
behalve objektieve en waarheidslievende 
houding aangenomen. Programmapunten 
kungresbesluiten, enz. bleek men niet te 
willen kennen, doch elk mogelijk en voor
al onmogelijk detail wera opgeblazen om 
toch maar te bewijzen wat voor een reak-
tionnaire boel die Volksunie was ! 

Jonge linkse student, sluit aan bij deze 
ploeg ! 

Er is nog keus genoeg. Zo zijn er nog 
altijd de zgn. Vlaamse üemokraten. Ze 
hebben hun les van mei 1965 niet geleerd, 
toen ze gewoon weggevaagd vverden. 
Want af en toe horen we vanwege de Raad 
der Vlaamse Demokraten (zijn het drie 
man of zijn het er vier ?) een perskom-
munikee afroepen... 

Jonge man, voeg U bij de Raad ! 
Daar bestaat (of bestond ?) ook nog 

10 iets als de Socialistische Beweging 

Vlaanderen (SBV). Het zijn ook linksen, 
met aan het hoofd niemand minder dan 
the great old man himself, Kamiel Huys-
mans. Zij hebben de slechte smaak gehad 
de verkiezingssketch in Antwerpen op te 
voeren met « de socialist ». Ook zij bewe
ren, de linkse waarheid in pacht te heb 
ben. Dus twijfel niet langer, sluit aan I 

Het kan misschien niet radikaal genoeg 
a[n en boven alles uit wenkt de Kommu
nistische Partij. Die \an Moskou en van 
Vlaanderen, jawel ! Dezelfde die nu weer 
federalist is en morgen misschien terug 
unitarist. Dezelfde die het « Leuven 
Vlaams » aan haar hielen tapt en de hele 
V'laamse beweging erbij, maar die zaak nu 

kan gebruiken om misschien toch wat jong 
.jnnozel bloed bij te kriigen. Dezelfde die 
m 19.56 niet wist hoe draaien of keren bij 
het nieuws van de Hongaarse opstand... 

Student, word kommunist ! 
Maar kijk, men moet méér zeggen, want 

kommunist alleen volstaat ook weer niet 
naast, neen boven .Moskou marsjeert 
Peking. De Chinese KP die in Vlaanderen 
ook een handvol getrouwen kent en die 
zo schitterend geleid wordt door een gag
man als Grippa. Ga die man beluisteren, 
jongeling, en sluit u aan... 

De laatste groep in de reeks die we ü 
willen voorstellen, is wel de meest ern
stige en biedt ook de meeste kansen op 
een schitterende carrière, alleszins veel 
meer dan bij de « rechtse » Volksunie... 

Ge hebt het geraden : het zijn de Jong
socialisten, officiële politieke jongerenbe
wegingen van de BSP. O. er zijn wel en
kele lichte wrijvingen geweest : zo in 1964, 
toen ze uit de feeststoet van de Socialis

tische Internationale te Brussel werden 
geklopt door eigen partijgenoten... 

Zo de afscheuring van de Federatie der 
Vlaamse Socialistische Studenten, jiet 
haar afdelingen van Gent, Leuven, Brussel 
en Antwerpen. Zo de voortdurende herrie 
tussen BSP en jongeren, waaraan voor 
een paar weken trouwens een speciaal 
kongres diende gewijd. Besluit van dit 
kongres : totale integratie van de leugd in 
de partijstrukturen. .\lleen zien we niet 
goed in, hoe de jeugd die integratie zal 
aannemen als de BSP zelf niet verjongt... 

Jonge linkse vlaamse student : red de 
BSP en word partijlid : 

Of twijfelt ge nog ? Wordt het begrip 
links steeds \ager ? Kunt ge niet aanne
men dat al deze groepen (er zijn er nog 
méér, hoor !) hetzelfde ideaal nastreven 1 
Begint ge u at te vragen, of misschien de 
verafschuwde nationalistische Volksunie 
zelf op vele punten niet socialer is dan 
veel rode hardschreeuwers ? 

Als het zo ver is, kan een verstandig 
mens niets beters doen dan inlichtingen 
inwinnen bij de bron zelf. Zoek kontakt 
met de VL' : het is de jongste parlij met 
het jongste kamerlid en het jongste ader. 

Lees haar programma. Als links beïe-
kent : een radikale wil tot herxormmg 
der struktuien : als links betekent : een 
betere deelname van de ganse volksge
meenschap aan het bestuur : als het bete
kent : strijd tegen de monopoliepozitie 
van het grootkapitaal, dan is de Volksunie 
inderdaad links ! 

Jonge Vlaamse student : aan I de 
keuze i 

E. Slüsse. 
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LEUVEN EN NIJMEGEN 
* • ' « • " # - ' , , / ' « 

^ Op 17 oktober 1923 opende de St 
Radboud-stichting te Nijmegen de 
poorten van de katolieke universiteit. 
Zevenentwintig hoogleraars en vijf lek-
toren begonnen te doceren voor 189 
studenten in de teologie, de rechtsge
leerdheid, de wijsbegeerte en letteren. 

Aan deze eerste opening van een aka-
demisch jaar in de Nijmeegse katolieke 
universiteit was natuurlijk heel wat 
voorafgegaan. In 1905 was in Neder
land een wet gestemd geworden die de 
katolieken de mogelijkheid bood voor 
de bouw van een eigen universiteit. Ka-
toliek Nederland bleek niet bovenmate 
warm te lopen voor deze mogelijkheid; 
het zou immers nog 18 jaar duren, 
vooraleer er gebruik werd van ge
maakt. Katoliek Nederland reageert 
trouwens op de mogelijkheid van ka
toliek universitair onderwijs wel enigs
zins anders dan Vlaanderen : slechts 
40 % van de katolieke universitaircn 
in het Noorden lopen kursus te Nijme
gen en Tilburg. 

Nijmegen werd destijds niet zo maar 
willekeurig als plaats van inplanting 
verkozen. Enkele steden dieper in het 
«donkere zuiden » hadden eveneens 
hun kandidatuur gesteld; zo o.m. Den 
Bosch en Maastricht. Maastricht was 
zelfs bereid, dieper in de beurs te tas
ten dan Nijmegen. Wanneer dan uit
eindelijk de keuze toch op deze laatste 
stad viel, zat o.m. de bedoeling voorop 
om het katolieke Nijmegen te laten 
fungeren als een bindteken tussen het 
Roomse zuiden en de diaspora in het 
Noorden. 

Tot 1950 had Nijmegen slechts A-fa-
kulteiten (geesteswetenschappen). Het 
jaar daarop kwam er een medische fa-
kulteit; in 1957 startte een tweede B-
fakulteit : wiskunde en natuurweten
schappen. Nijmegen heeft dus zes fa-
kulteiten : letteren, rechtsgeleerdheid 
en sociale wetenschappen naast genees
kunde, wiskunde en natuurwetenschap
pen. Bovendien zijn er nog twee inter-
fakulteiten : wijsbegeerte, aardrijks
kunde en prehistorie. Het aantal stu
denten, dat in 1950 nog 1.000 bedroeg, 
licD sindsdien op tot 5.500. 

Nijmegen is een internationaal ge
richte universiteit die, ondanks haar 
jeugd, over een stevige internationale 
faam beschikt. Daarbij is het aantal 
buitenlandse studenten (150, waarvan 
de helft uit de Antillen en Suriname) 
slechts van relatief belang; de univer
siteit zou er overigens de voorkeur aan 
geven, gediplomeerden uit ontwikke
lingslanden postgraduatie-onderwijs te 
verstrekken. Veel belangrijker voor het 
internationaal karakter is de samen
stelling van het professorenkorps. On
der de buitenlanders zijn er in de 
eerste plaats een stel helende Vlamin
gen : pater Schillebeeckx (teologie). De 
Waele (klassieke), Van de Walle (cks-
perimcntclc natuurkunde); ook de hui
dige konnnissaris-generaal van de 
Vlaamse K.U.L., prof. Leemans, komt 
van Nijmegen. Verder zijn er Duitsers, 
Britten en Zweden. De benoeming van 
buitenlanders geschiedt stelselmatig 
aan de hand van het kriterium be
kwaamheid. 

Er doceren te Nijmegen ook reeds 
acht niet katolieke professoren. Zo 
wordt de leerstoel biochemie samen be
zet door een anglikaans geestelijke 
en een joods Nederlander. 

De internationale gerichtheid, de 
geest van open christendom van de 
jonge universiteit Nijmegen blijkt dus 
duidelijker dan die van het zoveel 
« eerbiedwaardiger » oude Leuven. 

Een der fundamentele verschillen 
tussen Nijmegen en Leuven is de ver-

Jioudmg van het episkopaat tot de uni
versiteit. 

Reeds in 1943 — toen zowat overal 
gedacht werd aan nieuwe na-oorlogse 
slrukturen — gaf de Nederlandse kar
dinaal de Jong opdracht aan de be
stuursleden van de universiteit Nijme
gen om een nieuwe struktuur voor de 
alma mater te bedenken. Bijna onmid
dellijk na de oorlog, in 1946, werd deze 
nieuwe struktuur toegepast : de Ne
derlandse bisschoppen deden afstand 
van een groot deel van hun beheers-
macht. 

In 1961 werd die ontwikkeling lo
gisch doorgetrokken. Een « Stichting 
Katolieke Universiteit », zelfstandig en 
met eigen rechtspersoonlijkheid, werd 
opgericht met als doel — zoals het in 
de statuten staat omschreven — het 
katoliek wetenschappelijk onderwijs 
in Nederland te bevorderen en daartoe 
de Nijmeegse universiteit in stand te 
houden en uit te breiden. Het bestuur 
van deze stichting is het kollege van 
curatoren. 

Het is dit kollege, het curatorium, 
dat in feite alleen — d.w.z praktisch 
zonder de bisschoppen — bevoegd is 
tot alle handelingen van beheer en be
stuur. De bisschoppen hebben wél be
noemingsrecht in het curatorium. In 
de praktijk komt dit er op neer dat, 
telkens wanneer er een plaats van cu
rator vrijkomt, het kollege drie kandi 
datureji voordraagt aan het episkopaat. 
De bisschoppen hebben dan keuze-
recht; zij hebben eveneens de bevoegd 
heid om ontslag te geven en zij houden 
toezicht over het bestuursreglement en 
de statuten van het curatorium. Daar
naast hebben zij, zoals het kerkelijk 
recht het trouwens voorschrijft, prak
tisch gehele zeggenschap in de fakjulteit 
van godgeleerdheid. 

Maar daarmee is dan ook hun hele 
taak en hun hele tussenkomst in het 
beheer van de Nijmeegse universiteit 
omschreven. Hun gezag is van zuiver 
morele aard; het curatorium draagt 
praktisch de gehele verantwoordelijk
heid. 

Het kollege der curatoren te Nijme
gen is een instelling, waarvan men te 
Leuven vergeefs de tegenhanger zal 
gaan zoeken. 

Om te beginnen is dit top-bestuur 'n 

louter lekenaangelegenheid. Prof. Lee
mans, de huidige kommissaris-generaal 
te Leuven, omschreef op een spreek
beurt te Leuven op 28 november 1964 
de taak en het wezen van het Nijmeegs 
curatorium als volgt : « Wij hebben 
een curatorium met een zuiver leken
samenstelling. En het is dit curatorium, 
een soort van kollege van wijze man
nen, dat rechtstreeks tegenover de mi
nister verantwoording aflegt en dat 
naar binnen toe de inbreng van de ver
schillende fakulteiten tracht in even
wicht te houden... De curatoren doen 
ook de benoemingen, op voordracht 
van de fakulteit. Het zijn dus deze 
mensen die gestalte geven aan heel de
ze katolieke universiteit... Alles ver
loopt zoals aan een rijksuniversiteit, 
alleen met een duidelijk bewuste ver
antwoordelijkheid uiteraard als kato
lieke universiteit ». 

Dit dus zo belangrijke curatorium 
heeft, naast zijn leken-samenstelling, 
nog een ander beslissend kenmerk. De 
leden ervan behoren niet tot het pro
fessorenkorps Zij komen uit een brede 
waaier van ervarings en bcroepsgebie-
den in het maatschappelijk leven. Zij 
brengen hun financiële, hun adminis

tratieve, hun organisatorische of enige 
andere beroepsbekwaamheid mee en 
stellen die ter beschikking van de uni
versiteit. Hun normale beroepswerk
zaamheden zetten zij trouwens onon-
dcrbioken voort, want het Hdmaat-
schap van het curatorium is geen full-, 
time job. Om hun ideeën en beslissin
gen in de universiteit door te zetten, 
beschikken zij over het sekretariaat der 
curatoren, waar (uiteraard full-time) 
twee direkteuren met een uitgebreide 
staf werken. In wezen wordt de univer-
steit Nijmegen dus geleid door mana
gers in de werkelijke zin \an het 
woord. 

In tegenstelling tot Leuven zijn te 
Nijmegen — zoals trouwens aan de^ 
overige Nederlandse universiteiten — 
de funkties van beheer volledig geschei
den van die van onderwijs en weten
schapsbeoefening. Voor laatstgenoemde 
iunkties beschikt Nijmegen over instel
lingen (senaat, rektoraat, fakulteiten) 
die wij in het kader van deze uiteen
zetting buiten beschouwing laten. 

Samenvattend kan dus gezegd wor
den dat de katolieke universiteit te Nij
megen werkelijk beheerd wordt en 
funktioneert als een modern bedrijf. 
Door de splitsing van de beheers- en 
ondervvijstunkties wordt het professo
renkorps ontlast van alle taken die ten
slotte slechts hinderend en remmend 
kunnen werken op zijn eigenlijke taak: 
verstrekken van kwaliteitsonderwijs en 
wetenschapsbeoefening op behoorlijk 
niveau. Doorheen het kollege van cu
ratoren is katoliek Nederland veel dich
ter en rechtstreekser betrokken bij de 
universiteit dan bij ons te Leuven, 
waar de verordening uit een gesloten 
bisschoppelijk cenakel zopas nog eens 
duidelijk heeft gemaakt dat de plaats 
van de leken overal was behalve daar 
waar werkelijke verantwoordelijkheid 
wordt gedragen en werkelijke beslis
singsmacht wordt uitgeoefend. 

De hele struktuur van de jonge mo
derne Nijmeegse universiteit is niet het 
rezultaat van een krachtmeeting tussen 
het episkopaat en de rest van katoliek 
Nederland; zij is bewust en harmo
nisch gegroeid uit het inzicht en de wil 
zélf der Nederlandse bisschoppen. 

Het kan dus wel degelijk anders dan 
bij ons te Leuven. Het kan opener, mo
derner, efficiënter en ontzettend veel 
logischer. Voorlopig ligt er echter tus
sen Leuven en Nijmegen nog-véél meer 
dan alleen maar een rijksgrens en een 
aantal kilometers. 

LEÜVEN-LOÜVAIN 
« Leii\ e,i - Louvain » : zo luidt de titel van een pas verschenen boek 

waai in de joernalist Gtiido Van Hoof een overzicht en ontleding geeft 
van de gebeurtenissen rond de katolieke universiteit. Het is het eerste 
boek dat aan dit onderwerp wordt gewijd, sinds « de slag om Leuven » 
m mei 1966 zulk ongekend hoogtepunt heeft bereikt. 

In de grote, felle diskussie zoeken velen naar een uiteenzetting van de 
feiten. Die kunnen zij vinden in dit « dossier ». Van Hoof wil in dit boek 
tevens een inzicht geven in de wérkelijke achtergrond van de K.U.L. 
De auteur verstrekt hierbi] talrijke weinig of niet gekende bijzonder
heden en inside-information. Ten slotte bevat het boek een overzicht van 
de reaklies op « 13 mei », een ontleding van het nieuwe statuut en, 
ter vergelijking, een verhelderende reportage over de wijze waarop 
« Nijmegen » werkt. Aan deze reportage ontleenden wij goeddeels het 
materiaal voor ons artikel op deze bladzijde. 

« Leuuen - Louvain » verscheen bij de uitgeverij Van In te Lier, als 
nr 2 in de Acia-reeks, (nr 1 was : « Het Mijnalarm » van Maurice De 
Wilde). Het hevat 152 pagina's en kost 45 fr. 
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HOTELKAMERS 

Uit het antwoord op een 
door Wim Jorissen gestelde 
vraag blijkt dat er in het ne-
derlandstalig gebied 24.748 ho
telkamers zijn (961 hotels, 349 
pensions en 2 motels). In het 
Frans taalgebied bedraagt het 
aantal kamers 13.286, terwijl 
het duitstalig gebied over 574 
overnachtingsplaatsen be
schikt. De cijfers voor Brussel 
zien er weer eens tiperend uit: 
één hotel en twee pensions 
hebben hun vergimning in het 
Nederlands gekregen, wat sa
men 31 kamers uitmaakt. 
Daarentegen waren er 151 ho
tels en 26 pensions (6.782 ka
mers) die hun vergunning in 
het Frans lieten afleveren. 

REKLAME IN HET FRANS 

Te Halle vindt men in het 
station meerdere eentalig-
Franse en tweetalige affiches 
en reklame-borden. Dr. An-
ciaux vroeg de minister van 
Verkeerswezen of dit niet door 
de taalwetten kan belet wor
den. 

Het antwoord luidde dat de 
«reklame het voorwerp uit
maakt van een kontrakt geslo
ten tussen derden en de N.V. 
Publifer, die koncessiehoudster 
van de spoorwegmaatschappij 
is voor alle kommerciële publi
citeit op spoorwegeigendom. 
Deze maatschappij is niet be
voegd te oordelen of een be
paalde klant ja dan neen de 
taalwet dient te eerbiedigen; 
wat de reklame van partikulie-
ren betreft, deze valt buiten de 
voorschriften van de wetten 
van 1932 en 1963 ». 

Zoals men weet wordt er in 
de stations in Wallonië even
eens veelvuldig in het Neder
lands geadverteerd! 

BIJ DE DOEANE 

Volksvert. Babyion stelde de 
minister van Financiën een 
vraag over het taalgebruik bij 
de loketten van het doeane-
kantoor te Brussel (entrepot). 
Uit het antwoord blijkt dat er 
onder de ambtenaren van de 
Franse taalkategorie 34 eenta-
ligen en 3 tweetaligen zijn; in 
de Nederlandse kategorie vindt 
men 20 eentaligen en 4 twee
taligen. 

De minister beweert dat de 
dienst aan de loketten zo ge
organiseerd is dat het publiek 
zonder enige moeite in het Ne
derlands of in het Frans kan te 
woord worden gestaan. 

Moet je maar eens proberen! 

UNESCO 

De Unesco is het internatio
naal organisme, gesticht voor 
meer kultuurspreiding en kul-
tuuropbouw in onderontwik
kelde landen. Een van de mid
delen die daartoe worden aan
gewend is een internationaal 
persbulletin dat kultuurlanden, 
kultuurprestaties en kultuur-
aktie belicht. Dit persbulletin 
heeft reeds zeer vaak artike
len gepubliceerd over dergelij
ke evenementen die zich voor
deden in Frankrijk. Nooit ech
ter werd er een stukje opgeno

men over België of een Belgi
sche aangelegenheid, laat staan 
ook maar één enkel woord 
over Vlaanderen, Vlaamse 
kunst of Vlaamse aangelegen
heden van kulturele aard. Tot 
zover de aanhef van een vraag 
die senator Ballet stelde aan 
de minister van Buitenlandse 
Zaken. Hij deed daarbij op
merken dat wij een mondig 
volk zijn geworden en ons als 
dusdanig moeten doen gelden, 
vooral in organismen die wij 
als lastenbetalers helpen in 
stand houden. Dat brengt mee 
dat wij het recht hebben be
ter gekend te zijn door de we
reld als volk en dat wij het 
niet langer verdragen, gene
geerd te worden door Franse 
houders van machten die wij 
« mogen » helpen bekostigen. 
Aldus onze senator die tevens 
verwees naar de Vlaamse pres
taties op velerlei vlakken en 
naar de vooraanstaande weten
schapsmensen uit ons volk, 
o.m. nobelprijswinnaar dr Hey-
mans. 

Wij zijn benieuwd wat het 
antwoord op deze pertinente 
en terecht gestelde vraag zal 
zijn. 

FINANCIES 

Wim Jorissen liet de mini
ster van Begroting opmerken 
dat er de jongste jaren ver
schillende wijzigingen ge
bracht werden aan de voor
waarden tot deelname aan het 
eksamen voor adjunkt-inspek-
teur van Financiën. Alleen jon
ge elementen in het bezit van 
een teoretisch bewijsstuk wor
den nog aanvaard. Zijn de nieu
we voorwaarden niet onrecht
vaardig ten opzichte van de 
huidige dinamische ambtena
ren van Financiën in het bij
zonder en van de begrotings-
kontrole in het algemeen, zo 
luidt de besluitende vraag van 
onze senator. 

De minister ontkende dit na 
een uitweiding over de proble
matiek van de huidige publie
ke financiën en stelde dat de 
voorwaarden geenszins af
breuk doen aan de normale 
loopbaan van de ambtenaren 
van de verschillende besturen 
van het departement. 

SPELLINGSALFABET 

TE KOSTELIJK I 

Op de vraag door volksverte
genwoordiger Goemans gesteld 
om een spellingsalfabet op te 
nemen vooraan in de telefoon
gidsen, antwoordde minister 
Maisse dat « mede om bezui
nigingsredenen » hierop niet 
kan ingegaan worden. 

Denkt men zo de begroting 
in evenwicht te houden ? 

LIFTEN 

Te Hasselt wordt een nieuw 
post-sorteercentrum gebouwd 
naast het station. Op enkele 
onderdelen na is het gebouw 
afgewerkt maar het werk heeft 
sinds maanden stilgelegen. 
Wim Jorissen stelde de mini
ster van P.T.T. de vraag hoe 
dit komt. 

Uit het antwoord kunnen 
wij opmaken dat een en ander 
voortvloeit uit het feit dat en
kele liften nog steeds niet ge

plaatst werden. De aanbeste
ding had plaats op 1 septem
ber j.1.; de uitvoeringstermijn 
beloopt 120 dagen na toewij
zing van de opdracht; er mag 
verwacht worden dat de nieu
we lokalen te Hasselt tegen 31 
maart 1967 zullen kunnen be
trokken worden. 

Van vlugge « werkers » ge
sproken ! 

BEZUINIGINGEN 

VOORBARIG 

Minister Piers heeft in een 
interview gesproken over het 
opmaken van een personeels-
« pool » en -inventaris, voor de 
Belgische administratie. Door 
dr Goemans op 9.9.66 aan de 
tand gevoeld, heeft hij thans 
verklaard, dat de inventaris 
begin 1967 vermoedelijk zal 
klaar komen, terwijl de pool 
nog volop in studie is. Op de 

vraag of er, gelet op de per-
soneelsschaarste en de aan-
wervingsstop, realistische be
zuinigingen zouden kunnen uit 
voortspruiten, heeft de mini
ster van het Openbaar Ambt 
wijselijk geantwoord dat het 
nog te vroeg is hierover reeds 
te spreken... 

GELIJKWAARDIGHEID 
DER WETSTEKSTEN 

Door kamerlid Goemans werd 
de minister van Financiën in 
een vraag van 22.7.66 er op ge
wezen, dat de tekst van het 
Wetboek der Inkomstenbelas
tingen, art. 272, verschillend 
was in het Frans en in het Ne
derlands. Volgens de Franse 
tekst moeten immers reklama-
ties gemotiveerd zijn, terwijl 
deze plichtpleging in het Ne
derlands niet voorzien was ! 

De minister heeft deze grove 

fout moeten toegeven en heeft 
een spoedige verbetering ervan 
beloofd. 

TAALWET BIJ DE POST 

Dr Goemans wees in een 
vraag van 9.9.66 op het feit, dat 
de straatnamen eentalig zijn 
in het eentalig gebied. Hij ver
klaarde dat in Wallonië post
stukken worden teruggezonden 
met vertaalde namen, terwijl 
in Vlaanderen, en meer i.h.b. 
te Tienen, zelfs met sankties 
zou gedreigd worden voor der
gelijke logische houding. 

De minister van P.T.T. heeft 
het bestaan van deze sankties 
ontkend en zich verheugd over 
de loffelijke pogingen door het 
postpersoneel ondernomen om 
de aankomende briefwisseling 
alleszins op haar bestemming 
te doen toekomen. Die loffe-
lijkheid werkt natuurlijk weer 
eens in één rchting ! 

DOKUMENT 
T ĵv MavTïnova^éX SABENA. 

T i lètaltêgo YV<i)eicrn(S 

etvai Ivo xóxxivo rQ\,(tvx&((vXk, 

iy.\kl T{\V v'.cBffO'a nou 
xat f i i pOT̂ det xató 

Tifiv StdQWia 
TTJ; «eteoixovti? 

tioucrrls 

' a t t i F i . 

SABENA 
'?lff/AM ^0\lti All LI HBS 

Eurooas 

wSre Absr MlOtrauen, Ablehnung bli 
HaS («fen die ehemallgsn Offlzlere der 
Wehrinacbt gingen lo welt, dafl abso-
lut gar nlchts mehr an die alte deut-
idie Wehrmacht aus Kalserzelt, Nach-
krle£3- und NazJïelt ertnnern durfte, 
elne Wehrmacht, die lm Ansehen 
nahezu aller auslKndlschen Fachleute 
als die beste mllltKrlst^e Elnrlchtung 
der Welt bestanden hat und die stets 
unter allen Reglerungssystemen der 
treueste Olener des Siaates war. Die 
SAöpfcr der Bundeswehr lleBen slch 
von dem "lelchen Mlfltrauen lelten wie 
die Sohöpler der Roten Armee, die den 
OKlzleren sogar lm eigenen Berelch den 
Prlmat nehmen ïugunstcn von Pattel-
m&nnara, die dort bekannt wurden aU 
Kommlssare, hier als glelA- und über-
geordnete Beamle. 
Hamburg DR E NinscN 

Kudolf Augsteln. polltlscher Klasslker 
der tausend Oeslchter, zelgt endllch 
elnmal wieder, wie unmiigllch es 1st, 
eln Volk dauernd an der Nase zu füh-
ren. AlImShllch tut so was auch clnem 
poUtlschen Rhlnozeros weh. So wird 
dann auch die Frage nicht ausbtelben: 
Wie helCt elgentllch der groCe alte 
Mann, der mit Behagen dlesem Rest-
volk den Ring so rlgoros durch die Nase 
zog. daS es blind blekend hinter Ihm 
herging, bit es slch In elner pollllschen 
Wüste bctand' 
Stuttgart ANTON MOISBFCK 

Man knnn — und ich glaube, Milllonen 
Deutsche Eind derselben Ansicht — 
Augsteln nur zustlmmen In der Mel-
nung, das Land brauchle nur dne genU-
gend Starke PoUzelarmee. elne halb so 
groSc Berufsarmee Damlt wSren wlr 
wohl In mancher Hlnslcht besser gefah-
ren: kelne so hohen Rüstungskosten, 
wenlgsr Gastarbelter und durch beldes 
mehr Devlsen und eln gesünderer Bun-
deshaushalt. Aut die Dauer würdc slch 
elne gesündere WIrtschaft mlt mehr 
sozlaler Aufrilstung besser xuszahlcn, 
und die euBenpoUtlschen Problcme wur
den slch einfacher gestalten, Aber die 
Ritter vom hohen C woIUen eben wieder 
elne Armee haben. 
Frankfurt Anoif LOBBY 

Es Ist olfensIchtllA. daB nicht nur die 
Strukturlehler in der Organisation des 
Verteldlgungsmlnlsterlums und seiner 
nachgeordneten DIenststelIen fUr Ver-
sSumnlsse und langs Laufzelten auf 
dem Geblet technischer Verbesserungen 
und Neuentwldtlungen verantwortllch 
slnd, sondem in glelchem MaSe die der 
OtfentUchkelt weltgehend nicht be
kannt* Unterbewertung der Tïtlgkelt 
der technlsch-wlssenschamichen KrSUe. 
Besoldungsmë01g wlrd selt langem eln 
sdiwerwlegender Fehler begangen: Die 
zum Erproben und Betrelben der hoch-

»Sie werden nicht der 
einzige Passagier sein, 

der In Brussel nach 
•Mademoiselle SABENA* 

ausschaut. Deshalb 
gibt es gleicli 

11 dieser charmanten, 
fremdsprachen-

gewandten Damen. 
Bereit zu }eder 

Auskunft und 
Hi!fe!« 

SABENA 
BELBIAN ^tÜd Al Ui'"f 

EuroDflfi 
In buitenlandse bladen (hierboven een pa

gina «lezersbrieven » uit het Duitse week
blad « Der Spiegel ») gebruikt onze Belgi
sche luchtvaartmaatschappij de talenkennis 
van « mademoiselle Sabena » als publicitai
re troef en verkoopsargument. In Brussel, 
zegt de advertentie, zijn er 11 charmante en 
met het gebruik van vreemde talen vertrouw
de Sabena-dames. 

Het komt ons in alle geval voor dat de 
Sabena sterker is in vreemde talen dan in de 
eigen taal, nl. in de taal van de meerderheid 
in België : het Nederlands. Op de 26 heren 
die de direktie van Sabena vormen, zijn er 
slechts vijf nederlandstaligen. Van die vijf 

iLjH er aan nog vier van het tipe « geografi
sche Vlaming »/ In een recente Sabena-uit-
gave prijkten de namen van zes adviseurs 
der maatschappij; alle zes franstaligen, na
tuurlijk ! Alle voorname posten in het bui
tenland (Engeland, Frankrijk, Italië, Verenig
de Staten, Duitsland enz.) zijn in handen 
van franstaligen. Nederlandstalige Sabena-
vertegenwoordigers komt men slechts tegen 
op onbelangrijke buitenlandse posten, waar 
geen exploitatie is. 

« Mademoiselle » Sabend mag dan al, blij
kens de advertentie, Grieks en Duits kennen: 
van Nederlands heeft ze voorlopig nog niet 
niet te veel last! 
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de wereld 
'Alle waarnemers en politieke kommentators van Nederland blijken het er over 
eens te zijn dat de krizis die de Nederlandse regering nu ingegaan is, veroorzaakt 
werd door de Katolieke Volks Partij. Drs Schmelzer, de fraktieleider, is de 
grote zondebok. Het onafhankelijke, hnksgerichte « Parool » schreef ter zake : 
c Voor de zoveelste maal is gebleken wat een troebel element een konfessionele 
partij — en dan met name de grootste konfessionele partij, die der katolieken 
— in ons politieke leven betekent. Zo'n partij heeft een godsdienstige, geen 
politieke signatuur. In politiek opzicht is zij dubbelhartig en dubbeltongig — 
links en rechts, vooruitstrevend en konservatief, al naar het uitkomt of de muts 
staat. De fraktie van de KVP heeft zich nu afgewend van de PvdA-regeringspart-
ner, die een duidelijke stempel op het beleid, en vooral op de beleidsrichting 
van het kabinet had gedrukt. Misschien spekuleren de katolieken daarbij op een 
kamerontbinding en vervroegde verkiezingen. De Koekoek-klan lijkt in ontbin
ding. De PvdA heeft zichzelf tot strnbool van de nu afgewezen politiek gemaakt — 
kortom dat zou voor de KVP bij verkiezingen best eens leuk kunnen uitvallen, 
redeneert de heer Schmelzer. 

NEDERLAND: 

DE SPIL 
WAAR ALLES 
OM DRAAIT 

Het liberale «Algemeen Handels
blad » volgt in hetzelfde spoor : « Het 
is bekend dat de heer Schmelzer al
reeds coquetteert met de gedachte van 
een konfessioneel kabinet met steun 
van de VVD. In kringen van de libera
len zal het wel enige binnenpretjes ge
ven dat alweer naar hen gelonkt wordt, 
nog voor dat het kabinet Cals erin ge
slaagd is zijn ambitieuze radio- en TV-
plannen in veilige haven te loodsen. De 
los-vaste verkering, waarmee de VVD 
in het kabinet Marijnen genoegen 
moest nemen totdat het de anderen be
liefde die verkering te verbreken, ligt 
nog te vers in het geheugen om het er 
maar weer op goed geluk op te wagen. 
Zeker met een onberekenbare partner 
als de KVP ». 

Dat de KVP als konfessionele partij 
een onberekenbare partner blijkt te 
zijn in het Nederlandse politieke spel, 
wordt ook naar voren gebracht in het 
onverholen liberale « Het Vaderland » : 
« Men kan de PvdA moeilijk verwijten 
dat zij socialistisch denkt en metter
daad haar denkbeelden tracht te ver
wezenlijken, wanneer zij eenmaal aan 
de macht is; wel kan men haar verwij
ten dat zij dat dan slecht doet. Geheel 
anders is dat voor de konfessionelen als 
de A.R. (anti-revolutionairen) en KVP, 
die zowel aan de politieke rechterzij
de als aan de linkerzijde hebben willen 
zitten. Wij moeten wel aannemen dat 
de KVP in het bizonder de linkse sig
natuur van het kabinet Cals niet is be
vallen. Maar wat wil deze paitij dan 
wel in pohtiek opzicht ? ». 

Het voornaamste symptoom dat door 
deze kabinctskrizis aan het licht is ge
bracht, is dus blijkbaar dat de Neder
landse katolieke partij geen eigen ka
rakter meer heeft, omdat zij teveel ge
zichten heeft. Het onafhankelijk pro
gressief blad « Het Algemeen Dagblad » 
drukt het op die manier uit : « Het ge
zicht van de KVP is door het optreden 
van drs Schmelzer en de zijnen ver-
wist tot een nevelvlek. Zowel de aan
hangers van de KVP als de politici van 
andere partijen die eventueel met de 
KVP een nieuwe koalitie zullen moeten 
vormen, zullen zich verbijsterd afvra
gen hoe de KVP zich nu eigenlijk op
stelt in maatschappelijke vraagstukken. 
Niemand weet nu meer of de KVP een 
4x linkse » dan wel een « rechtse » par
tij is ». 

Dit probleem drukte de «Nieuwe 
Rotterdamse Courant» op een meer 
fundamentele manier door een dieper
liggend aspekt aan te raken : «In 
rooms-katolieke kringen ziet men de 
KVP graag als een stabilizerende fak-
tor in de Nederlandse politiek, de spil 
waar alles om draait. Men hoeft even
wel de feiten er maar op na te gaan 
om te zien dat men de KVP van alles 
kan toedichten, behalve een stabilize
rende invloed. Door het ontbreken van 
een eigen gezicht vormt de KVP voor 
iedere koalitie een gevaar, een element 
van onzekerheid. In een koalitie van 
KVP met VVD (liberalen) is het de 
linkervleugel, of hoe men die dan noe
men wil, die er al gauw genoeg van 
krijgt. In een kabinet met de socialis
ten zijn het de anderen die voor ver
deeldheid zorgen, niet alleen in eigen 
kring maar ook daarbuiten. Een stabi
lizerende faktor is de KVP daardoor 
geenszins ». 

« Daardoor kan het gebeuren dat een 
kabinet als dat van Cals ten val kan 
worden gebracht door de man die er 
de bouwstenen als formateur mede 
heeft aangedragen, nl. drs Schmelzer. 

Het bewijst eens te meer hoe weinig 
politiek en hoe konfessioneel konfes
sionele partijen zijn ». 

Wanneer het voor de Katolieke Volks 
Partij een probleem is van « links » of 
« rechts » of naar alle kanten, dan stelt 
er zich — maar dat heeft niet zo on
middellijk iets te maken met de rege-
ringskrizis — ook voor de socialistische 
partij een probleem van « links » of 
« rechts ». Om de verwarring niet gro
te te maken, zouden wij ons echter be-

In China zijn de Rode Wachten nu terug naar schoot getrokken, om er de wer
ken van Mao grondig te gaan bestuderen. Maar in het spoor van hun betogingen 
kreeg de Chinese revolutie een nieuw uitzicht. De beweging der Rode Wachten 
is een der meest fascinerende en tegelijk huiveringwekkende kinderkruistochten 

uit de geschiedenis. 

ter bij de termen « radikaler links » ot 
« gewoon links » houden. 

De gedachtewisseling die aan de gang 
is bij de Nederlandse socialistische 
partij, is op zichzelf interessanter dan 
de problematiek van de KVP. De vraag
stelling of de partij al dan niet op een 
goede weg is, wordt in de katolieke 
partij praktisch niet gesteld, In de 
PvdA is er op dit ogenblik echter een 
nogal boeiende strijd aan de gang tus
sen de radikale en de traditionele vleu
gels. 

Het verschijnen van het verkiezings
programma 1967 van de PvdA, dat als 
bazis voor diskussie zal dienen op het 
aanstaande partijkongres van 11 en 13 
november, was duidelijk bepaald door 
enige gebeurtenissen in de socialisti
sche partij die de jongste tijd ophef 
hebben gemaakt. 

Het was in ieder geval een duidelij
ker programma dan de partij in de 
laatste jaren er ooit een heeft gehad. 
In die zin, dat men er enige radikalere 
punten in aantreft die het doen terug-
zwaaien in de oude « linkse » richting. 
De radikalen die aan de bazis liggen 
van de kontroverse binnen de partij, 
zullen er ongetwijfeld tevreden mee 
zijn. 

Jan Nagel, de man die voor een groot 
deel verantwoordelijk is voor de plotse 
radikale wind in de PvdA (mede door 
zijn boekje « Ha, die PvdA » en als me
deauteur van het ophefmakende pam
flet « Tien over Rood ») werkte als 

deze week in de wereld 
Regeiingskrizis in Nederland (zie ons artikel op deze bladzijde). 

Jolinson is begonnen aan zijn grote Aziatische reis. E) is bitter weinig hoop, 
dat de viedeskonfeientie van Manilla tot konkrete rezultaten zal leiden. 

Te Moskou daagt een kommunistische top, waarop ook Kuba vertegen
woordigd is. Op de dagorde : een gezamenlijke houding in het Vietna
mees konflikt en tegenover China. 

Krach te Beyioet : het faljiet van de hitmhank schudt de financiële we
reld dooi heen. 

Overal in de wereld xuoidt de Honiraane of)<:tnt>d, nu 
herdacht. 

tien jaar geleden, 

Kolonel Flimi zorgt voor de ieuMitc 
zich gevangen geven. 

jjj uot ^i\ji.ti, ij<,n i>u)h.a : iiij komt 

nooldbestuurslid mee aan net bazis-
programma « Socialistisch Bestek 
1967 ». Hij liet zich als volgt uit over 
het programma. « Er is een stap gezet 
in de linkse, dus goede richting. Ik ge
loof ook wel dat dit bazisprograrama 
op het kongres nog wat kan worden 
geradikaliseerd. Veel punten moeten 
bovendien essentieel worden in de ver
kiezingsstrijd. Ik behoor niet tot die
genen die vinden, dat een minimum-
programma tot izolement leidt ». De 
punten die Jan Hagel in het program
ma « goed » vindt, komen dan ook voor 
in zijn pamflet : o.a. verlaging van de 
kiesgerechtigde leeftijd, herziening van 
het leerprogramma, verkorting van de 
diensttijd. 

Iemand als Han Lammers, de eind-
redakteur van het pamflet « Tien over 
Rood », is ook van mening dat het par
tijprogramma een ruk naar links heeft 
gekregen : « Ik heb het gevoel dat er 
nu weer behoorliik veel socialisme in 
zit ». 

Het voornaamste punt waar de par
tij geen genoegen kon mee nemen, was 
de eis van de radikalen dat de Neder
landse buitenlandse politiek onmiddel
lijk een politiek van erkenning der 
kommunistische regimes zou moeten 
adopteren — meer bepaald ten opzich
te van de DDR en van Vietnam. 

Het enige wat nog net door de beu
gel kon was de aanvaarding van de eis 
dat de Vietkong als onderhandelings
partner in de besprekingen over de 
vrede zou worden aanvaard. Dat was 
praktisch het enige waarin de partij 
op buitenlands terrein een nieuw stand
punt innam. 

Maar de partij durfde in ieder geval 
niet zo ver gaan dat zij meteen punten 
als de verkiezing van de burgemeester 
door de gemeentenaren of de gemeen
teraad, de herziening van het kiesstel
sel door een terugkeer naar het distrik-
tenstelsel, en dergelijke « radikale» 
eisen, adopteerde. 

De kontroverse in de PvdA deed de 
partij tenminste toch opnieuw eens na
denken over verschillende grondbegin
selen In de KVP is daar op dit ogen
blik zelfs geen sprake van. 

Erik Van Zandweghe. 
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KCRK IN P O L E N 

Tijdens een meet ing te War
schau heeft Gomoelka onlangs 
bevest igd « d a t zelfs de ge
dach te van een str i jd tegen de 
K e r k vreemd is aan de Poolse 
reger ing ». Ter staving van zijn 
bewer ing zegde hij dat e r 
t h a n s in Polen 66 t.h. m é é r 
p r i e s te r s zijn dan voor de oor-
loe . 

j c z e ui t lat ing krijgt — voor 
7over ze ju is t is — slechts h a a r 
volle betekenis in het licht van 
d e spanningen die er voortdu
rend , ondanks Gomloelka's be-
;iveringen, tussen de Kerk en 
d e Poolse regering geweest 
zi jn (zo onlangs nog bij de vie
r ing van 1.000 j a a r kr i s tendom 
in Polen) . Want dan bli jkt he t 
rezu l taa t van 20 j a a r materia
l is t ische opvoeding toch zéér 
onverwach te banen te hebben 
gezoch t ! Sedert 10 oktober luidt de Nederlandse aardgas bel ook voor ons land. Fot 

treer-installatie te Antwerpen. 
o hierboven : de f il-

ALBERT NORDEN 
Er is de jongste tijd herhaaldelijk be

weerd geworden dat een aantal Duitsers 
zich aktiêj inlaten met het probleem Zuid-
Tirol en met de anti-Italiaanse terreurkam-
panje die daar gevoerd wordt. Deze Duitse 
immenging wordt niet alleen toegedicht 
aan vage pangermanistische groepjes, maar 
vooral aan « de revanchekliek van Bonn »; 
regelmatig kan men zelfs lezen dat een 
Westduits minister zijn beschermende hand 
zou uitstrekken over het handvol < Bum-
ser > (zoals de bommenterroristen in Zuid-
Tirol heten) dat vanuit Beieren zou opere
ren. Een bewijs om die bewering te staven, 
is nog nooit geleverd. Het lijkt ons niet 
uitgesloten dat de een of andere Westduit
ser zich geroepen acht om andere dan mo
rele steun te verstrekken aan het € Deutsch-
tum > in Zuid-Tirol. Wie echter 
liet hazenhart en de oitderdanigheid 
van de Bonnse poliliekers kent, kan 
slechts glimlachend zijn schouders ophalen 
xioor de bewering dat <ide Bondsrepubliek:» 
hif de Bumserei beirokken zou zijn. 

Er is echter een andere Duitse immenging 
in het Zuid-Tirolvraagstuk, waarover zelden 
of nooit iets te lezen valt : die van Albert 
Norden. Professor Albert Norden is de pro
pagandaleider van de socialistische een
heidspartij in Oost-Duitsland : een belang
rijk man wiens invloed zich uitstrekt ver 
over de grenzen van het ommuurde Pankov-
republiek]e. 

In het voorjaar van 1963 voerde professor 
Norde.i besprekingen met de Italiaanse 
kommunistische partij over een gemeen
schappelijke propagandistische aanpak van 
het probleem Zuid-Tirol. Op 6 december 
1963 hield hij iti Oost-Berlijn een belang
rijke perskonferentie, die praktisch volledig 
gewijd was aan de « revanchistische politiek 
van de Bondsrepubliek ». 

Tijdens deze perskonferentie bleek duide
lijk, in welke richting de besprekingen tus
sen de SED en de KPI zich bewogen had
den : de strijd van de Zuid-Tirolers voor 
een werkelijke autonomie zou voortaan mis
bruikt worden als een dei belangrijkste ele
menten in een grootscheeps propaganda-
'jffensief tegen Bonn. Norden verklaarde in 
dat verband o.m. : < Het terrorisme wordt 
door de Westduitse geheime diensten zelfs 
tegen Kalo-parlners als Italië gebruikt met 
het doel, aan politieke chantage te doen. De 
steeds toenemende terretiraktiviteit in heel 
West-Europa, die tn overwegende mate uit
gaat van We^t-Duitsland, is een zichtbaar 
teken van de ekspansieverlangens van het 
Westduits imperialisme tegen West-, Zuid-, 
Noord- en vooral Oost-Europa ». Om hel 
aas wat lekkerder te maken voor bijtlusti-
gen, voegde Norden er de gebruikelijke 
Dritte Reich-ingrediënten aan toe : de 
Zuid-Tiroolse terroristen zouden hun beve
len ontvangen via vier knntaktmannen uit 
de Bonnse « Bundesnachrirhtendienst », die 
door < de Hitler-generaal Reinhard Geh-
len > geleid wordt; de kontaktmannen zijn 
< F-Manner > die een grondige opleiding 

genoten hebben in het Westduits leger; hun 
scholing is er op gericht hen tot < diver
santen » te maken. En dan volgde het sluit
stuk van Albert Norden's betoog, dat een 
fraai staaltje was van kommunistische tak-
tiek : « Hun opdracht is, de politiek der 
ontspanning te saboteren, de internationale 
spanningen en wrijvingen in het leven Ie 
houden om zodoende een atomaire bewape
ning voor de Bundeswehr te kunnen eisen. 
Voor de in West-Berlijn en in West-Duits
land gerekruteerde saboteurs gebruikt de 
Bundesnachrichtendienst het Zuid-Tiroolse 
gebied als oefenterrein en manoeuverveld >. 

De beschuldigingen zijn grotesk : in Zuid-
Tirol zouden Duitse geheime agenten hel er 
op aatdcggen, hun land uiteindelijk een 
atomaire bewapening te bezorgen! Noch
tans vormen deze groteske beschuldigingen 
sinds begin 1964 de kern van duizenden en 
duizenden Zuid-Tirolartikels in de wereld
pers, vooral dan natuurlijk in de kommu
nistische pers en in de bladen van de 
< nuttige idioten ». Het handig verwijzen 
naar « Hitler-generalen > (alsof in Oost-
Duitsland geen gewezen bruine broeders 
mee aan de leiding zitten !), het spelen op 
het onvermijdelijk anti-Duits ressentiment 
sorteerden eens te meer hel effekt dat Pan-
kov er van verwacht had. De richtlijnen die 
Albert Norden iamen met de afvaardiging 
der KPI uitgewerkt had, werden sinds de 
perskonferentie van 6 december 1963 mei 
alle mogelijke middelen verspreid . de Oost-
Europese radiostations en de West-Europese 
kommunistische pers xuerden daarbij groot
scheeps ingeschakeld. Langzaam en geduldig 
werd de * image » van de Westduitse in
terventie in Zuid-Tirol opgebouwd, totdat 
ook de andersdenkende pers (op kop na
tuurlijk de links-radikale) in het aas gehe
ten had. 

Hoe belangrijk de Sovjetunie deze anti-
Duitse kamj)anje in het kader van het pro
bleem Zuid-Tirol acht, moge blijken uit 
het volgende : alleen al in de maand au
gustus van dit jaar wijdde de « Pravda > 
vijf en de < Isvestia » zes artikels aan Zuid-
Tirol. 

Wat valt uil deze geschiedenis ie leren 7 
Overal in de wereld trachten de kommu-
nisten, als dat in hun kraam past, door te 
gaan als de gangmakers en de bondgenoten 
van de onafhankelijksstrijd van onderdruk
te volkeren. Wanneer hel echter niet in het 
Kremlin-koncept past, wordt een onder
drukt volk feestelijk in de steek gelaten en 
wordt de strijd van dit volk afgeschilderd 
en gedoodverfd als een onderdeel van een 
of ajtdere vage « fascistische internationale 
samenzwering >. 

In Italië echter staan de fascisten (de 
échte, die van de neo-fascistische partij) en 
de kommunisten hand in hand legen de 
Zuid-Tirolcrs. En geen enkele pers drukt 
gretiger professor Albert Norden's beschul
digingen af dan de Italiaanse neo-fascisti
sche bladen. 

A.N, Tovano. 

VILLA IN R U S L A N D 

De Oosteuropese landen zijn 
sinds j a ren steeds meer en 
meer het reisdoel geworden 
van Westeuropese toeristen, 
die aan de Zwarte Zee en el
ders goedkoper kunnen krijgen 
wat zij vroeger aan de Azuren 
kust gingen zoeken. Winterre-
zidenties voor Westeuropese 
rijkelui werden echter tot nog 
toe slechts gebouwd in Spanje, 
Zuid-Frankrijk, Italië, Sardi
nië, Sicilië enz. 

Voor taan wordt da t mis
schien anders . Baron Philippe 
de Rotschild zou, volgens de 
« Daily Telegraph », op zoek 
zijn naar een eigendom in de 
Sovjet-Unie. Hij zou er met 
zijn gezin een deel van het j aa r 
willen gaan doorbrengen. Rot
schild vat te dit voornemen op, 
toen de gewezen ambassadeur 
Sergei Vinogradov te Pari js 

hem gezegd had « dat zijn re
gering met genoegen de hoge 
gast zou verwelkomen », 

T O V E N A R I J 

In juni van verleden j a a r 
werd Clarence Simpson, de vi
ce-president van Liberia ( d e 
Afrikaanse negerrepubliek die 
sinds 120 jaar onafhankeli jk 
is), aangehouden. De burge
mees ter van Kakata, Elis Hol
der, had aan de politie ver
klaard : « Simpson heeft me 
duizend dollar gegeven opda t 
ik hem de kaakbeenderen, d e 
ogen en de wangen van een 
vrouw zou bezorgen met he t 
oog op een rituele plechtig
heid die hem moest toelaten, 
prezident van de republiek t e 
worden ». 

Het getuigenis van Elis Hol
der werd bevestigd door Amos 
Magbé, voorzitter van de Han
delskamer van Monrovia, d ie 
eveneens bij de zaak be t rokken 
was. 

Z W I J G G E L D 

Het is opvallend, met hoe 
weinig overtuiging Joegoslavië 
het Amerikaans optreden in 
Vietnam veroordeelt en hoe 
lauw het de Noord-Vietnamese 
s tandpunten verdedigt. 

Het waarom voor deze te
rughoudendheid is niet moei
lijk te raden. Joegoslavië is 
nog steeds aangewezen op rui
me Amerikaanse hulp. En he t 
spreekt vanzelf dat deze h u l p 
aiet belangloos verleend wordt . 

Het behoort tot de merk
waardige contradict ies van d e 
huidige politieke wereldsitua
tie, da t Tito's « kommunis t i sch 
ekspe r imen t» mede betaa ld 
wordt door de kapital isten bij 
uitstek, de Amerikanen. 

In Birma dragen de « giraffevrouwen » nog steeds hun koperen 
halssieraden, die van 12 tot 23 kg wegen. De regering zet hen 
er nu toe aan, de traditionele koperen ringen te vervangen door. 

plastieken ringen. 
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Oktober, de maand van liet getemperd licht, van de gezeefde zonnestralen in het 
bos de laatste rijpende bmambessen, ragfijne spinnewebb€n, vette kampernoelies, 
smeulend loof dal op de velden opgestookt wordt en ten slotte ook de maand van 
de jacht Van in oeroude lijden fieeft de mens in de herfst geoogst wat de groei-
kracht van de zomer hem leverde Dat gold ook voor het wild Vandaag is — on
danks de vooruitgang — nog steeds dezelfde drift in het diepste binnenste aati-
wezig, niet meer zodanig om voedsel te vinden voor het tn leven blijven, maar bij 
velen wel als een dwingende kracht van de natuur Daarom worden de laarzen 
aangeschoten, de groene jekker omgegespt en het geweer ter hand genomen Dui
zenden in ons land lopen in deze herfstmaanden weer de akkers af, wurmen zich 
door de bossen loeren verscholen en stil m het net of nemen deel aan de grote 
klopjachten waarbij tientallen drijvers en honden te pas komen. 

Waarom woidt er ge jaagd ' Waarom 
wordt er een ware slachtpartij aange
richt onder het wdd dat toch een zeer 
fraai deel uitmaakt van het al niet bij
ster omvangrijke natuurschoon dat wij 
hier te lande nog hebben ' 

Omdat het in het bloed zich, om in 
de natuur te zijn of omdat het een man 
nelijke sport is, zeggen velen Anderen 
doen het omdat zij hiemiee een oude 
familitraditie hooghouden of om vrien
den, kennissen en zakenrelaties te ont
moeten in een « aangename » en « ont
spannende » sfeer. 

Sommigen doen het ook om fit en le
nig te blijven, om wat goeie lucht te 
happen waar zij anders in muffe kanto
ren verblijven In regel wordt er met de 
jacht weinig verdiend, integendeel wie 
een haas schiet heeft aan patronen, uit
rusting en jacht akte meestal veel meer 
geïnvesteerd dan hij er kan uithalen, hij 
krijgt er misschien hondeid frank voor, 
waar hij in de wmkel voor 250 fr wordt 
aangeboden. 

Er zouden dikke boekdelen kunnen 
gevuld worden met de uitlatingen van 
voor en tegenstanders van de jacht. 
Waaiom doden mensen — die vaak een 
vooraanstaande taak in de maatschappij 
bekleden — deze dieren ' Sommigen ant
woorden daarop dat het in de lijn der 
dingen ligt « een beest is gemaakt om 
te ster\en en opgegeten te worden » zo 
wordt het brutaalweg geformuleerd An
deren zijn iets minder bruut « Of ge 
nu een kieken slacht ot ge schiet een fa 
zant da'̂  is toch hetzelfde » of « het is 
met voor het doden maar voor de spor 
tiviteit » Weei anderen houden het 
enkel bij het doden van grote dieren als 
everzwiinen « omdat die zich kunnen 
verdedigen maar een reebok met ». 

De voorstanders van de jacht zeggen 
in het algemeen dat met de nadruk mag 
gelegd worden op het doden maar op 
schieten zelf, alsol dat bijna niet hetzelf 
de zou zijn En dan is er nog die boe-
tade van d de mensen die er tegen zijn 
eten ook wild » Dat wild kan met ge
geten vvorden zonder gevangen of ge
schoten te worden En een enkele 
maakt er zich vanaf met te zeggen dat 
de boeren anders te veel schade zouden 
lijden Een wel heel merkwaardige be

kommernis voor de landbouwers waar
voor de meesten in andere gevallen wei
nig oog hebben 1 

T E G E N S T A N D E R S 

Het s tandpunt van de dierenvrienden 
wordt ongeveer als volgt geformuleerd • 
de jacht als dusdanig kan niet helemaal 
afgekeurd woiden maar zij ^ l e n t gere
glementeerd te zijn in de goede zin, dat 
wil zeggen dat men zich houdt aan de 
behoeften en dat men ze bedrijft in 
funk tie van de bescherming van de mens 
tegen het dier T e n onzent kan dat hoog
stens het geval zijn wanneer er werkelijk 
een teveel zou ontstaan van bepaalde 
soorten die gewassen en oogsten zouden 
bedreigen, maar dat valt zeer zelden 
voor Wie eerlijk wil zijn dient echter 
toe te geven dat de jacht tegenwoordig 
nog uitsluitend als tijdverdrijf, als zo
geheten sport wordt bedreven Er kan 
volgens de tegenstanders van de jacht 
niet vergeleken worden tussen de slager 
die het vee doodt omdat het zijn beroep 
IS en uit noodzaak ^n de jager die het 
wild opspoort en doodt, enkel met het 
genoegen om dit bedrijf of de/e bezig 
heid ? Dierenvrienden begrijpen niet dat 
een jager zich vaak voorstelt als iemand 
die van de natuur houdt die de na tuur 
graag wil zien en kennen want men kan 
volgens hen evengoed door weiden en 
bossen lopen om dieren en vogels gade 
te slaan zonder geweer of zondei dat 
men het wild hoeft te doden met het 
gevolg dat tal van diersoorten hier te 
lande verdwenen of met uitroeiing be
dreigd worden ^ 

Er is echter meer de echte dieren
vriend bekijkt met alleen de jagei met 
een scheef oos; hij heeft het ook niet op 
met de mensen die aan de restaurant-
tafel naar wildbraad vragen met de kwe
kers die gan / tn opgesloten en i weten
schappelijk » voeden om hen snellei vet 
te doen worden en meer pastei te kun
nen maken die mestkalveren nooit de 
buitenlucht laten zien die paarden en 
vee iamenpersen in vrachtboten om ze 
naar hier te voeren vanuit landen als 
Ierland, die kipjjen op bijna chemische 
wijze vetmesten in hokjes waarin deze 
dieren zich hun hele (korte) leven niet 
eens kunnen omdraaien Hij \erwijst 

zelfs naar de kookboeken die gruwel 
passages bevatten waar zij het hebben 
over forellen, krabben en kreeften die 
levend m de braadpan worden gegooid I 

D U U R ? 

Al bij al komt er bij de jacht een hele
boel kijken : een jager die werkelijk zijn 
« sport » goed wil bedrijven, dient heel
wat zakgeld te hebben Het moderne ge
weer IS een wapen dat over het algemeen 
met zo goedkoop uitvalt Tegenwoordig 
werpen de meeste van deze jachtbuksen 
h u n afgeschoten patronen automatisch 
uit wat een belangrijk vooideel is voor 
klop en drijfjachten waar snel herladen 
een voorname zaak is Er zijn tegenwopr 
dig repeteergeweren waarmee men vijf
maal achtereen kan schieten Het grof 
wild wordt meestal op de korrel geno
men met automatische karabijnen en 
kijkers die op de loop gemonteerd wor
den om het doel beter en vergroot te 
kunnen waarnemen komen er ook al aan 
te pas 

Waar het groot wild met ballen of ko 
gels geschoten wordt, daar houdt men 
het bij kleinere stuks vooral bij hagel : 
een patroon bevat zo'n 250 loden bolle
tjes, hetgeen de trefzekerheid verhoogt. 

Het jagen is de jongste tijd een bezig 
heid geworden die zelfs door de arbei
ders bedreven wordt waar het vroeger 
vooral een tijdverdrijf voor de begoeden 
in casu de adelijke stand was Wie thans 
een « akt » koopt betaalt ongeveer vier 
duizend frank, verzekering inbegrepen 
en kan naar hartelust jagen zolang het 
seizoen open is tenminste als hij over 
een jachtterrein kan beschikken En met 
die terreinen is het in ons land maar 
mager gelegen Inderdaad m het open 
veld en kleine bossen is net wild haast 

helemaal uitgeroeid en in streken waar 
er nog wat voorhanden is vragen de ei
genaars en boeren tot duizend fr als 
jach thuur Daarom verenigen de meeste 
jagers zich in klubs of sluiten zij zich 
aan bij vrienden zodanig dat de lasten 
lichter worden O p deze wijze kan het 
bestaan dat in de klubs of verenigingen 
iedere jager zonder onderscheid \an 
stand of rang aanwezig is Er woulen 
gezamenlijke klop of drijfjachten geor 
ganiseerd en 's avonds wordt er ergens 
verpoosd en gezamenlijk gegeten zonder 
dat er veel plichtplegingen aan te pas 
komen Het gezonde element in de jacht 
en dit verbroederen maken dan weer 
een goede kant van de zaak uit. 

KWEEK 

Toch bestaan er in Vlaanderen nog 
« grote » jachtliefhebbers, mensen die 
men haast zou kunnen vergelijken bij 
de middeleeuwse kasteelheren. Een er 
van IS baron Kronacker die een uits;e 
strekt landgoed van om en bij de 210 
hektaren te Kapellen heeft en saiiKii 
daarmee zijn er ook twee jachtwachio 
in dienst die ervoor moeten zorgen dat 
de jagers die in de herfst komen ctn 
flinke bui t voor het geweer zouden krij 
gen Zij dienen ervoor te zorgen dat de 
kweek zo gunstig en rustig mogelijk \er 
loopt en dat alle vijanden van het wild 
op afstand worden gehouden : wild 
rondlopende honden stropende katten, 
fissen, wezels en stropers zijn in hun na
bijheid niet erg veilig Zo'n boswachter 
moet ook dag voor dag het ganse jiar 
door de stand van het wild in het do
mein kennen • hoeveel mannelijke en 
hoeveel vrouwelijke dieren er zijn en 
hoeveel er van elk mogen geschoten wor 
den om het evenwicht in stand te 1 o i 
den want een oneveiiwichte wildst md 
veroorzaakt naij'ver en ruzie in de die 
renwereld . 

In het landgoed van de baron worden 
jaarlijks zowat tweeduizend fazanten ge 
kweekt speeiaal voor de jacht • kanon 
nenvlees voor jagersgeweren dus Vm 
fazantkloeken die steeds in s:evana;en 
schap voorradig zijn, worden in het Moe 
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ge voorjaar de eieren geraapt en door 
een kunstmoeder uitgebroed. Gezien één 
poelie van veertig tot vijftig eieren kan 
geven en de boswachters ieder bestendig 
over een honderdtal moederdieren be
schikken, komen er eieren genoeg vrij. 

Na 24 dagen barsten de kuikentjes uit 
het ei en worden vervolgens in speciale 
kweekhokken geplaatst : kleine houten 
huisjes die verbonden zijn met grote uit
loop-rennen in kippengaas. 

De kuikentjes worden in hun nieuwe 
verblijf met de beste zorgen omringd 
wat meebrengt dat dag en nacht een 
straalverwarming met propaangas aan
wezig is en dat het voedsel met de mees
te zorg wordt uitgekiend. Na enkele da
gen opgesloten verblijf zijn de kuiken
tjes aangepast en geaklimatiseerd, zodat 
ze stukje bij beetje een kijkje mogen ne
men in de loophokken. 

Voor de boswachters is dat de moei
lijkste tijd. De kuikentjes zijn dan in 
hun broze periode zodat niets aan het 
toeval mag overgelaten worden. Eén 
uitgevallen lamp betekent automatisch 
tientallen doden, één plots opstekende 
donderbui met gutsende regen evenzeer : 
de diertjes kruipen dan met tientallen 
boven op elkaar om beschutting te zoeken 
(hier komt de afwezigheid van een na
tuurlijke moeder wel even om het hoek
je kijken) en ettelijke vinden de verstik
kingsdood in dit geval. Andere gevaren 
worden gevormd dooi honden die het 
kippengaas « nemen » en geweldige 
bloedbaden kunnen veroorzaken; ook 
wezels gaan niet voor een lijkje méér uit 
de weg en zelfs tegen zichzelf dienen de 
opgroeiende fazanten beschermd te wor
den ! Inderdaad, twee handgemeen ge
worden fazanten blijven doorvechten tot 
een van beiden de wijk neemt of gewoon 
dood blijft neerliggen. In de vrije na
tuur kan de zwakste natuurlijk het ha-
zenpad kiezen tot er koudere grond on
der de poten komt, maar in een afge
sloten ren wordt de strijd om het mees
terschap alleen beslecht met de dood. 
Daarom worden bijtijds de bekken van 
deze dieren afgebrand tegen het pikken, 
zoals dat ook weleens met kalkoenen ge
beurt Als fazanten bloed ge/ien hebben 
moet er niet lang gewacht worden alvo
rens er handelend opgetreden wordt ! 

VRIJ 

Eens groot genoeg om het te kunnen 
stellen zonder kunstmoeder of schuil-
hoek worden de kweekfazanten losgela
ten in de vrije natuur . Voor de liefheb
bers blijft het dagelijks rantsoen graan 
enkele malen per dag toebedeeld en in 
het begin blijven de meeste kweekdieren 
trouw op post voor de schafttijd Zij 
kennen zeer goed het lokfluitje van de 
boswachters die hen melden dat het 
etenstijd is en troepen rond de « voeder
aars li samen als jonge kippen voor het 
uua;estrooide graan. Daarna gaan ze rus
ten op een zonnige olek in het bos en 
als het ware herkauwen De rest van de 
dag (. sneukeien " 'e naar natuur lnk 
voedsel : een mierenei, een spinnetje, 
een smakelijke grasspriet, een graszaad
je . . Velen !)lij\en tijdens de volsroei-
ingstijd rondlummelen in de nabijheid 
van de kweekren anderen trekken ver
derop de bossen in. de wetten van de 
tiatuur volirend : sommigen gaan paars-

in Vlaanderen 

gewijze weg en anderen pakken de bie
zen in groepsverband .waarbij het wel 
eens tot verre trektochten komt; zo weid 
nagegaan (want al de gekweekte fa/an
ten worden voor zij in vrijheid gesteld 
worden geringd) dat sommige dieien op 
nauwelijks drie dagen tijds een afstand 
van tien kilometer trekken, wat voor een 
fazant al heel behoorlijk is. 

O p het domein van de baron vinden 
jaarlijks een drietal grote klopjachten 
met tientallen trakkers plaats. Óns lijkt 
het daarbij maar weinig sportief, dit ja
gen op fazanten die eigenlijk als tamme 
kippen gekweekt werden, hoewel de ja
gers aanvoeren dat dergelijke dieren 
toch weer steeds hun wilde aard boven-
krijgen. 

In ieder geval is een dergelijke prak
tijk een dure aangelegenheid. 

Zelfs wanneer een jager het zo groot 
niet neemt, en de meeste zullen wel in 
dat geval verkeren want er zijn in ons 
land iets meer dan twintigduizend offi
ciële jagers, dan nog kost een behoorlijk 
jachtterrein een heleboel. De prijzen 
liggen daarbij verschillend : in open 
veld vraagt de eigenaar zowat 40 tot 50 
fr. per ha; in bossen met veel wild of 
waar wild als fazanten en konijnen ge
kweekt wordt, gaat men tot 800 fr., zelfs 
tot 1000 fr Een zeer eenvoudige jacht, 
waarbij ook de boswachter zijn deel ont
vangt, hetzij van één enkele jachtlief-
hebber, hetzij van een groep, zal men 
5.000 tot 10 000 fr. betalen 

Iemand die zich voor eigen gebruik 
een jachtwachter aanwerft, mag rekenen 
op een minimum van 150.000 fr., niet 
bijgeteld het aankopen van materiaal 
als klemmen en vansfkasten voor het 
verdelgen van schadelijke roofdieren en 

het voederen van het wild in de haide 
wmterdagen. 

Ook een goede hond (wij spreken nog 
niet van een hele meute) kost een flinke 
prijs. De goede hond maakt de goede 
jager zegt de spreuk. Een brak ot een 
andere wijd jagende hond komt over het 
algemeen zeer goed van pas, vooral in 
struikgewas waaruit zij met hun goede 
reukzin het wild weten op te drijven; 
de setter weet het wild te naderen zon
der het te storen maar hij « staat » om 
de aandacht van de jager te vestigen op 
de aanwezigheid van de buit ; de poin
ter jaagt bij voorkeur in het open veld, 
de gripon gaat niet opzij voor water en 
scherp struikgewas; de spaniel loopt vlak 
voor de jager uit en drijft het wild op 
waarbij sommige soorten bij voorkeur in 
water en moerassen werken. 

Zo zijn er voor elke soort van jacht 
verschillende honden beschikbaar, maar 
het kost een heleboel wil men voor elke 
jacht de goede hebben. 

J A C H T 

Want er zijn verschillende soorten 
jachten. De klopjacht m de bossen ver
schilt van deze in weiden en velden : 
dreven scheiden het teirem waarbij ie
dere jager (een « geweer » heet dat in 
vaktaal) zich aan zo'n dreef opstelt en 
de drijvers geleidelijk in een lange rij 
vooruitkomen waardoor het opspringen
de wild in de open plekken onder de 
hagel kan genomen worden. Dergelijke 
drijfjachten vormen een ware slachting 
omdat het wild haast geen ontsnappings
mogelijkheid heeft. In de Ardennen 
woidt nog op grof wild gejaagd • reeën, 
herten en everzwijnen. Een hertgewei 

dat tot acht kgr kan wegen en zeven 
maal twee tanden telt alsmede een ever-
zwijnenkop, vormen hier de meest be
geerde buit. De drijvers zijn echte pro
fessionelen die weten waar het wild zich 
bevindt : de jageis hebben piaktisch 
niets anders te doen dan het schot af te 
vuren en juist te mikken. 

T e n slotte is er nog de jacht op het 
•wa'Twild, vooral eenden, die in de 
herfst bij valavond worden geschoten 
wanneer zij aan her trekken gaan langs 
de aloude wegen die vooial langs he t 
water liegen. Vandaar dan ook dat o m . 
de Scheldeschorren hier het uitgelezen 
terrein vormen. 

Een jager die misschien het meest en 
het best vertrouwd is met de natuur is 
de stroper die veelal zeer goed de ge
woonten van de dieren kent, juist orodat 
hij klandestien (vermits hij zonder ver-
a;unning uittrekt^ moet wei ken. Zo zal 
bij voorbeeld een fazant bi) hem 's 
avonds geschoten worden wanneer deze 
dieren uit de vlakte het bos inkomen en 
dan een paar slagen laten horen » kok
kok » wat zoveel wil zeegen als « ik ga 
slapen ». Enkele minuten later wordt dit 
gevolgd door een e tok tok n wat zijn 
slaapplaats verraadt. De stroper leest 
ook als een echte woudloper de sporen 
van de dieren : een voor de leek niet 
zichtbaar pluisje dons, haar, een spoor 
in de sneeuw is voor hem een duideliike 
taal. Stroppen, klemmen en fuiken zijn 
zijn wapens, wat volgens zijn mening 
veel zekerder is en minder pijnlijk dan 
de metoden van de klassieke jagers die 
vaak slechtgeschoten wild dienen laten 
rond te lopen wat een lange lijdensweg 
en een pijnlijk sterven voor deze dieren 
tot gevolg kan hebben Hij loopt echter 
de kans een fikse boete te krii<ren : het 
tarief gaat van 2.000 tot 10.000 fr... 

Toch wordt er in België weinig of 
niets gedaan om zekere dieisooilen te 
beschermen. Sommige veldkoni]nen, 
everzwi-jnen, roojdieten eküeis, kraaien 
en gaaien mogen het gans jaar door ge
schoten worden. In het jachtseizoen be
staat de grootste vrijheid en kan het 
wild zich haast met meer verplaatsen 
doordat een zo groot aantal jagers xuer-
kelijk elke vierkante meter afgiazen. Dit 
heeft o.m tot gevolg gehad dat de ree
bokken die — ingevolge beperkende 
maatregelen in Nederland genomen —• 
weer naar de Kempische en in het noor
den van Vlaanderen geleeden bossen af
zakten, vrij vlug weer verdwenen In an
dere landen bestaan er u'el maatregelen 
die de jacht beter beschermen Zo moet 
men in Nederland over minimum 40 
ha jachtterrein heschikk''n en worden in 
Duitsland de verkavelingen per gemeen
te gedaan alnaargelang de mogelijkhe
den Ook of) dal sehied i' onze wetge
ving weer eens ten achter 

ótaf De Lie. 
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haar eiger^^msj( 
Als je het me vraagt : ieder zijn weik, 

ik het mijne en de kinderen het hunne. 
Nee, ik behoor niet tot de huismoeders 
die hun avonden shjten boven het huis
werk van hun kroost. Als ze helemaal in 
de knoei zitten en ze lopen de keuken 
binnen met de vraag naar het geslacht 
van ergens een Frans woord (la jour et 
Ie nui t is één van de ongezelligheden 
van zoonlief), help ik hen wel e^en op 
het goede spoor. Én ik zal ook wel eens 
een oogje wagen over het schrijfboek 
van de jongste, die toch zo verschrikke
lijke graag vlekken maakt (je kent dat : 
een streep trekken met de regel, dan de 
regel naar beneden schuiven en vast
stellen dat de inktvlek netjes meeschuift 
met de vlekkerige regel). Maar voor de 
rest en om het eens héél pedagogisch te 
zeggen : ze moeten zélf leren werken en 
7e schieten er niks mee op, dat moeder
lief in hun plaats de vierkantwortels 
trekt of een avond pannekoeken-bakken 
in gewild naïeve stijl beschrijft. 

Nu is me echter de schiik om het hart 
geslagen en sinds een paar dagen vraag 
ik me ongerust af, wat mijn kroost alle
maal neerpent in de huiswerkschriften. 
Ik heb namelijk enkele avonden er over 
gedaan om de inhoud van een Frans 

LEZEN 
Het had Jei oen nooit erg meege-

zeLen. Hoewel hij op zijn twaalfde 
al de Kleine Johannes gelezen had 
en de Negende kon fluiten, was hij 
vier jaar later van school gestuurd 
en had hij op zijn achttiende zijn 
welstellende vader bij zijn geld ge
laten. Dan ivoonde hij twee jaar bij 
een puisterige ex-libiis tekenaar, 
dioeg dl ie maanden een zwarte das 
in zijn legerunifoim en weid toen 
met een aantal onleesbare bemeikin-
gen in zijn militie-boekje wegge
stuurd. 

Enkele weken later verscheen zijn 
eeiste gedicht in « Bongo >. Htj huw
de hel schriele, bleke meisje waaiaan 
het gedicht of>gediagen was en ging 
dan weiken als magazijnier in een 
houthandel waar hij over een klem 
hok vol dossiers beschikte om tij
dens het uurtje middagpauze tussen 
zijn theimos en boteihammen ge
dichten te schrijven die niet veische-
nen omdat < Bongo > dat ook niet 
meer deed. 

Op zijn vijfentwintigste had Je
roen zijn eetste toman klaar. Een 
verwarrend en liiest veihaal over 
liefde en dood. De uitgeverij « Ar
beid adelt t, d.w.z. een schoolkame
raad met een oude pedaalpers, druk
te het in ruil voor z'n 4.000 frank 
spaarcenten. Zijn vrouw moest etom 
hullen en de pers schreef er karig 
korte stukjes over m de rubriek « in
gezonden boeken >. Jeroen verkocht 
er 12. 

Het was januari. Kouweltjk zat 
Jeroen m zijn hokje het aantal ku
bieke meter van een tn planken ge
zaagde eik te berekenen, toen zijn 
vrouw telefoneeide. Er was post ge
komen die morgen, een gele biief-
kaait waarop de kunstkring < De 
Lier > uit X hem uitnodigde om 
volgende vrijdag te komen voorle
zen uit zijn roman. Na de lezing was 
er (bij gebrek aan gelden voor een 
honorarium) mogelijkheid tot ver
koop Deze dag uas de gelukkigste 
uit feroeiis leven. 

Die vrijdag had Jeroen mei enige 
moeite de toelating gekregen 30 mi
nuten vroeger te vertrekken om naai 
X te gaan, naar de kunstkring « De 
Lier » aan de Kruisboogslraat 312. 

In de tiem nam Jeroen even de 
hoofdstukjes door die hij lezen zou. 
Het is echt goed, vond hij en met 
ten glimlacht piees hij in gedach-

boekje tot mij te nemen, opgesteld door 
een leraar die u u de hwis- en proefwer
ken van zijn leerlingen de mooiste fou
ten heeft samengelezen, opgespaard en 
nu gebundeld op de boekenmaikt ge
gooid. Stel u voor dat je eigen kinde
ren... Dat zou meteen de verklaring zijn, 
waarom « mijn jongen » (ik heb één 
zoon en twee dochters; de dochters be
weren een tikje afgunstig dat zij maar 
« ons meiskes » zijn en dat hij u mijn 
jongen D is) in geschiedenis met onge
looflijk-lage punten naar huis komt. 

Lees nou maar even mee, wat Franse 
schoolkinderen over hun \aderlandse 
geschiedenis bijeenschrijven. Zo bijvoor
beeld over de prehistorie : 

« De eerste mensen leefden in holen, 
de tweede op de zijkant daarvan ». 

« De drie grote tijdperken van het 
mensdom zijn het steentijdperk, het 
bronstijdperk en het pensioentijdperk ». 

« In die tijd waien onze voorouders 
gekleed als annzalige dieren en dus leef
den ze in hut ten ». 

« Ze hadden geen kleren, geen hemd, 
alleen een gat om de rook naar buiten 
te laten trekken. Bovendien beschikten 
ze, om hun gezin te stichten, slechts 
over uiterst primitieve werktuigen. » 

Het wordt er heus niet beter op, wan
neer de Franse schooljeugd zich bezig
houdt met tijden die, dichter bij ons, 
reeds in het licht der beschaving zijn 
gerukt. 

« Rome werd door Romulus en Cu
mulus gesticht, twee kinderen die door 
een w o h i n uitgebroed waren. De Ro
meinen moesten tahijke oorlogen voe
ren vooraleer Italië een schiereiland 
werd. Zo onder meer tegen de Sabijnen, 
wier vrouwen ze geroofd hadden. » 

« Later vervingen de Romeinen hun 
soldaten door ganzen. Die aten weini-
gcr maar schreeuwden luider. Door hen • 

werd het Kapitool gered. » 
« Rome moest voortdurend nieuwe 

vijanden overwinnen. De gevaarlijkste 
waien Pyrihus erf vooral een kartilagi-
sche generaal die Hanniba l heette. Hij 
was eenogig; zijn vader heette Kanni-
bal en hij liet zijn vijanden omkomen 
temidden van gruwelijke raffinaderij
en ». 

« Na al deze overwinnins:en en nog 
vele anderen waren de Romeinen zo 
ver, dat ze de Middellandse Zee Nostra
damus konden heetten ». 

Je 70U zo zeggen, dat ieder Frans kind 
ongeveer alles moet afweten van de jonk
vrouwe van Oilcans. Als ik mijn eigen 
kroost hoor opgeven over J a n Breydel 
en Pieter De Coninck (ook al een een
ogige), dan denk ik steeds : zo spreken 
nou de kindertjes in Engeland over 
Leeuwenhart en die in Frankrijk over 
de Maagd Met een hoofdletter M na-
tuuilijk. Maar mis hoor : 

« Jeanne d'Arc, de jonkvrouw van 
Orleans, werd thuis geboren. Ze hoorde 
stemmen die haar toeriepen dat zij haar 
legerdienst moest gaan vervullen ». 

« In Chinon herkende ze de Koning, 
omdat zij diens foto reeds vroeger had 
gezien. Eerst behandelde hij haar als een 
zottin. Maar ze gaf niet toe. Toen gaf 
hij haar mannen ». 

« T e Compiègne bevrijdde ze Reims 
van de vijanden. In het jaar 1429 be
zette ze de stad Orleans. Jonkvrouw 
werd ze slechts veel later ». 

« De Engelsen namen haar gevangen, 
zetten haar in Rouen op een geweldige 
houtstapel, tergden haar geweldig en 
staken haar nadien in brand. Ze werd 
levend ter dood gebracht n. 

« De Fransen waren ^ertwijfeld. Nu 
hadden ze geen maagd meer ». 

En de Frans Revolutie ! Ik vlei me in 

de gedachte, dat zelfs mijn niet-Franse 
kroost het beter zou doen. Alhoewel.., 
die slechte pun ten geschiedenis vaa 
« mijn jongen ». 

« De Fransen hebben de revolutie ija-< 
gericht, om de storm op de Pastille te 
kunnen vieren. De drie voorlopers der; 
revolutie heten : Jean, Jacques en Rou*. 
seau. In mei 1789 riep Lodewijk d e 
XVIde de standen bijeen : de adel, de 
geestelijken en die van het derde ver
diep. Dan k%vam Konvent, die de repu
bliek uitriep. De maanden kregen een 
andere naam, bijvoorbeeld Fructodir, 
Messidor, Isidor enz. Met een halve 
stem meerderheid werd de koning ter 
dood veroordeeld. » 

« Onder Marat en Robespierre heerste 
de Te r reu r en slechts weinig edellieden 
slaagden er in, aan de mazen van de 
guillotine te ontsnapp»en ». 

« Er waren te dien tijde talrijke hui*< 
knechten die zich liever lieten guilloti
neren dan hun heer te verraden en die , 
na de herstelling van de orde, stilzwij
gend hun dienst weer opnamen. Robes
pierre moest beleven dat hij gehalsrecht 
werd ». 

Kan je nou begrijpen, dat het me 
koud om het hart is geworden ? God 
weet, wat al aan fraaie fouten in d e 
huiswerkschriften van mijn eigen kroost 
staan te wachten op publikatie. Ik ben 
eens even gaan kijken maar nee hoor : 
aanleg voor de aitistieke fout schijnt in 
mijn nageslacht niet te schuilen. Het 
blijft bij \ lekken en vergrijpen tegen de 
't kofschip-regel. En — in het Frans —• 
bij aanslagen op de geslachten. Maar 
nooit zo mooi als : « In het jaar 1875 
mochten alleen de mannen aan de ver
kiezingen deelnemen. T h a n s moet men, 
om kiezer te zijn, tot de twee geslachten 
behoren ». Lieve. 

I ARMOEDE 
(Idt) In het kader van het V.S.-regeringsprogramma « strijd tegen de ar
m o e d e B stichtte de staat Wisconsin o.m. een steunfonds dat tussenkomt 
in de procedurekosten van behoeftigen die met het gerecht te maken 
hebben. Anderhalve maand na oprichting van het fonds hadden 86 be
hoeftigen een aanvraag voor steun ingediend. Daaronder 72 behoeft igen, 
die nu kans zagen o m werk te maken van hun echtscheidingsproces . 

Pierre Cardin ontwierp voor de luchtwaardinnen van de Pakistan Air Lines een 
nieuw imijorm. In het midden : het oude uniform. Links : het beige zomerpak 
met perzikkleurige potta (kap). Rechts : het groene winteruniform met turkoois-

kleurige potta. 

ten de voorzitter van De Lier wiens 
handtekening hij op de briefkaart 
niet helemaal had kunnen ontctjfe 
ren. Op de spoorkade van Mechelen 
moest hij 12 minuten op de verbin
ding wachten. De koude beet aan 
lijn handen en oren. In de gammele 
omnibus werd het erger. Verkleumd 
stapte hij op het doorvroien per-
rontje van X. Het koffertje met boe
ken deed pijn aan zijn vingers. Hel 
dorpje lag verlaten en donker. Met 
welbehagen dacht Jeroen aan de te
rugreis, iemand zou hem wel m een 
warme wagen weer tol Mechelen 
rijden, nu er toch geen trein terug 
meer was. Hij dronk in een duiven-
lokaal over het station een hete oxo 
en vroeg naar de Kruisboogslraat. 
Achter de kerk de kasteeldreef door 
en dan naar rechts waar de velden 
begonnen. 

Een kwartier tater klapte Jeroen 
ijoor het eerst zijn handen warm. 
Het lukte hem met. Nog een kwar
tier later stond hij voor nummer 
120, een kleine, eenzame arbeiders 
woning. Zijn koffertje woog onnoe 
melijk, zijn Haren xmelden klammig 
en koud, hij had geen mens gezien 
Hij slapte door voelde zich ellendig, 
zijn gezicht deed pijn, alles deed 
bijn. « Er zal wel met veel volk ko
men > dacht hij. Het duurde lang 
en het was donker. « Ik word er ziek 
van » jei hij voor zichzelf < ik wou 
dat ik in mijn bed lag, ziek of niet 
maar warm ». Hij streek een lucifer 
aan voor tets dat op een huisje leek. 
Nummer 298. Nog even, en al zou 
er geen volk zijn, het zou er warm 
zijn. Htj nam het koffertje weer op 
voelde de pijn tn zijn rug niet meer 
Hij glimlachte en stapte verder, de 
bocht tn die de weg daar maakte 
Een kleine bocht, maar waardoor 
Jeroen niet zien kon dat nummer 
TI2 een uijdse, bevroren weide was. 

Nic. 
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een schilder van bij ons: 

VICTOR RENTY 
Steeds en overal treft men mensen aan die in stilte werken, zonder zich te bekom 
meren om de schipiheiligheid of het klatergoud dat in hun omgeving schittert 
maar dat nauwelijks de innerlijke armoede kan trotseren. Soms zou men er ver
drietig om worden hoeveel de mensen verknoeien door kleinhaHig gedoe en piet 
liittig geleuter. Er zijn sjacheiaars bij de vleet, die parmantig hun waar m een 
keuiig gekamoefleerde verpakking aan de man weten te brengen, onder het stra 
lend auieool van luminositeit en genialiteit. Het is het zielige spel van de kor-
ruptie, die wij als een schimmel aantreffen op elk aspekt van het menselijke stre 
ven. 
Elke mens heeft het lecht zich te manifesteren op de manier waaiop hi] dat wil. 
ledereen heeft de diang, bewust of onbewust, om zich te uiten, om zich boven 
het gesleur te werken niet noodzakelijk in een of andere kunstvorm, maar zelfs 
in de dagelijkse ai beid, in de kleitiste karweitjes. Het is me* slecht dat er mensen 
zijn die voor het plezier verf op doek zetten, als hen dat een eigenwaarde kan ge
ven of een persoonlijke voldoening. Het is helemaal niet slecht dat er amateu
risme bestaat. Het ts echter wél noodzakelijk, van in den beginne een duidelijk 
onderscheid te maken; omdat er al te veel mensen over het paard woiden getild 
en omdat men motieven van sentiment of persoonlijke belangen laat meespreken. 

Victor Renty, de nu 43-jarige kunst
schilder uit Merksem, is iemand die op
valt in i e mallemolen van exposities. 
Niemand zal het le f -hebben hem een 
loboor of een meeloper te durven noe
men. Zijn werk is geen belijdenis noch 
een getuigenis. Hij schildert omdat hij 
moet. Dit wil zeggen dat het leven hem 
slechts deze uitlaatklep geeft om te ont
snappen aan de maatschappelijke pozitie 
waarin hij zich gedrongen voelt. Victor 
Renty is een vitaal en eerlijk werker, 
die naar volmaaktheid streeft in een we
reld vol tekorten en menselijke onvol
maaktheden. In de drang naar hoog
staande kunst werkt hij aan zijn zelfver
wezenlijking. Zijn oeuvre spreekt ons 
aan, het raakt iets in ons, omdat Renty 
op het gemoed werkt. Zijn hele kunst is 
het weergeven van een sfeer, niet van 
een tastbare en welomlijnde realiteit, 
doch veeleer van het dromerige en 
schimmige, het onbereikbaar verre en — 
om een erg ouderwets woord te gebrui
ken — het omfloerste. Dat betekent niet 
dat Renty iets tracht te verbergen of 
zijn weik voor ons wil gesloten houden. 
Het tegendeel is waar, hij is immers te 
oprecht en te konsekwent. Hij wil ons 
enkel aangrijpen met die pregnante 
sfeer, die tot een typische stijl is uitge
groeid en een groot gedeelte van zijn 
oeuvre kenmerkt. Wel hebben wij Renty 
leien kennen als een man, die zichzelf 
niet zal tooien met lauweren of zichzelf 
het predikaat « kunstenaar-bij-de-gratie-
gods » toeeigent. Daarvoor ziet hij zelf 
te goed de relativiteit in van ons doen, 
het vaak naieve van onze verzuchtingen 
en de nood aan evenwicht en klaarheid. 
Deze kunstenaar, die zonder bohémien 
te zijn of buitensooria; te doen. zichzelf 
is en zoekt in zijn doeken, is een onte
vreden zoeker. 

Hij mist dus elke zin voor zelfgenoeg
zaamheid of geblazeerdheid en schijnt 
niet eens te willen beseffen dat men on
genadig de ellebogen moet kunnen ge
bruiken om een behoorlijke top te sche
ren. Het pleit evenmin voor zijn opvat
tingen dat hij het vertikt te werken met 
in repen gesneden matrassen of in de 
verf gedompelde nylonkousen. Nee, Vic
tor Renty bewandelt het pad van kunde 
en techniek. Hij maakt het zichzelf niet 
gemakkelijk, maar voor ons stellen zijn 
schilderijen geen probleem. 

Victor Renty schildert veel het thema 
van de haven en de vissersschepen. Sche
pen die in de mist varen, te midden het 
onzekere en het avontuurlijke, /onder te 
weten waarheen Hij begint niet eigens 
middenin, hij snijdt het ondeiwerp niet 
in stukken, maar zijn onderwerp be
heerst gans het doek. Uiteraaid hecht 
hij veel belang aan compositie en even
wicht. Blauw scheen tot nogtoe een ze 
kere voorkeur te genieten Het blauw 
van de dromenj , van het onstoffelijke, 
het onwezenlijke. Deze kleur geeft zeer 
juist de diepte weer, de sfeer waarin al
les gehuld is. Gewoonlijk zijn het dan 
ook zware composities en het is mis
schien wel zo dat Renty een beetje te 
veel bijeen wilde krijgen, zijn indruk zo 
volledig mogelijk weer geven. Wil een 
schilderij echter ademen, dan mag /ij 
niet aan o\erladenheid gaan lijden 

Zijn blauw met groen gaf echter ook 
een trouwe gevoelsweergave van een iia-
tuurimpiessie, zonder te kopieren Som 
mige dezer doeken oaan naar het im 
pressionistische toe 

Vooral in een ander aspect van /ijn 
werk komt dit naar voren Rentv s(hil 
dert vaak straatjes in de regen, steegjes 
in de weemoed en de mist gedompeld, 
aimoedige buur ten. Een van deze schil

derijen deed ons denken aan Charles 
Dickens, wegens het geheimzinnige dat 
in deze schimmige huisjes verborgen 
scheen te zitten. Soms is die sfeer be
klemmend, alsof men zich ingesloten 
voelt. De laatste werken van Renty wij
zen erop dat hij streeft naar vereenvou
diging en kleurintensiteit. De tonen wor
den warmer Rood en geel springen vu
rig tegen elkaar op. Hij is ongetwijfeld 
naar een meer koloristisch oeuvre aan 
het evolueren, waarin hij de tonen scher
per naast elkaar durft zetten, zelfs in 
oppositie. Het zijn werken, die spontaan 
en met entoeziasme zijn gemaakt, open 
en soepel. In kleinere landschappen gaat 
dit bijna over in een abstrahering. Een 
onderwerp is hier niet meer, het zijn en
kel de kleuren die de na tuur weergeven. 
Stukken gemaakt in een orgie van vreug
de. De kleuren zijn tintelend en zingend 
boven elkaar gestapeld. Doch nergens is 
er begrenzing, steeds wordt een wijdse 
ruimte aangegeven, een verre oneindig
heid. Is Rent% zonder twijfel een gewaar
deerd schilder van de Schelde, dan vin
den wij zijn open landschappen zeker 
van de beste. 

Zonder twijfel heeft Victor Renty niet 
de gemakkelijkste weg gekozen. 

Hij is beslist geen parvenu. Men kan 
dat dadelijk vaststellen bij een bezoek 
aan zijn atelier — veel te klein doch 
stemmig — op de Bredabaan 286 te 
Merksem. 

Guy van Hoof. 

FONOPLATEN 
C H O P I N 

Het is een vaststaand feit, dat po
lonaise onafscheidelijk verbonden is 
met de naam van Frederic Chopin 
(1810-1849). Met de mazurka is de 
polonaise een Poolse dans, waarin 
de < dichter van het klavier > zijn 
heimwee uitzingt. Waar de mazurka 
een eerder vrouwelijk karakter ver
toont, kan de polonaise als manne
lijke dans gelden. Een geïdealiseer
de dans dan, waarin zowel triomf 
als verbittering om nederlagen in 
weerklinken. 

Wat Choptn gedaan heeft voor de 
ontwikkeling van de muziek (met 
Wagner en Debussy) is enorm. Hij 
heeft uit het klavier alles weten te 
halen en met de hem eigen stijl in 
alle toonaarden de piano meesterlijk 
laten zingen. 

De hier gespeelde polonaises, zes in 
totaal, waarbij nog een Andante spia-
nato op. 22 komt, vertonen volgende 
toonaarden : dis klein, bes klem, la 
groot, do klein, fis klein en la groot. 
Tweemaal de heroïsche la groot, en 
wel voor de polonaises op. 40 nr. 1 
en 53 nr. 1. Het zijn triomfantelijke 
stukken die, veel gespeeld, toch blij
ven bekoren. Artur Rubinstein 
speelt met feilloze techniek. 

De plaat werd door His Master's 
Voice uitgegeven in een goedkope 
editie (149 fr.) onder nummer QIM. 
6326. De klank is gaaf, doch wellicht 
iets te dof weergegeven. 

M O Z A R T 
Het klavierconcerto nr. 9 (KV. 271) 

werd door de jonge Mozart in 1776-
1777 geschreven, toen hij van Salz
burg naar Parijs reisde. Door som
mige kritict wordt het als een der 
rijkste geroemd van alle concerti. 
Alleszins klinkt het niet zeer Mozar-
tiaans, wanneer men daardoor een 
onbekommerde lichte stijl verstaat : 
het is somber en aangrijpend tot in 
de menuetbeweging en het rondeau 
toe. 

Hoewel een jeugdwerk, is de vorm 
even volmaakt en de uitdrukking 
even diep als bij de laatste concerten. 

Als tweede werk op deze plaat 
(Fontana nr. 695.068 KL. 139 fr.) 
komt het kortere Rondo in La groot 
(KV. 386) voor, overbekend en zeer 
mooi. 

De beroemde Clara Haskil speelt 
zeer fijn de klavierpartituur, begeleid 
door de Wiener Symphoniker. Het 
betreft hier een oudere opname die, 
indien we ons niet vergissen, in 1956 
(het Mozartjaar) door Philips werd 
gelanceerd als dure plaat. Technisch 
voldoet de uitgave nog steeds, hoewel 
we soms wel scherper het tegenspel 
klavier-orkest wilden horen. 

Stef. 

"HET GEVAL ERNST NIEKISGH" 
Een figuur uit het Duitse geestesleven 

die, evenals piof Soinbart, de eenheid van 
het sociale en nationale wilde veivve/enlij-
ken, IS Einst Nickisch Deze leraar en link
se vakbondsleider was echter op een ander 
teriein dan de sorioloog weik/aam Even 
als Speii!>ler, junger, Afoellcr \an den 
Biurk e a. /otht hij naar een oplossing 
>oor het piobleem van de eenheid van het 
^ociaIe en het nationale van < Pieussentum 
iind So/ialisnuis » Rond zijn tijdsthiift 
« Wideistanfl » veizamelde hij zowel Hof 
geisiiiaiei |oiigso(ialisten als veteranen uit 
het Fieikoips Obei'and Medevveikeis aan 
7ijn blad vvaien om de a;cbroeders ]iin-
"er. Einst von Salomon. A \V. Weber. Na 
1933 kieeo hij moeilijkheden met het regi
me en veibleef .uhi jaar in de gevans;enis; 
hij ontsnajjte slechts op het nippertje aan 
de dood Na de ooi log aanvaardde hij een 
politieke funktie in de Sovjetzone, kwam 
echter ook daar in botsing met de rode dik-

catuur en gelaakte in het Westen verwik
keld in een pioces tegen de staat die hem, 
omwille van zijn oostelijke « vergissing >, 
geen ooilogsschade wilde betalen. Verge
lijkt men met welke lichtzinnigheid schade
vergoeding werd betaald aan anderen dan 
IS men verwonderd over het historisch on-
begiip van een regime dat waarschijnlijk 
niet eens enig benul ervan heeft, welke 
geestelijke kracht Niekisch betekende in 
het verleden en welke rol hij speelde als 
katalvsator. Men ontmoet zijn naam in de 
biogiafie van vele groten uit die tijd De 
geneiatie van heden staat nog steeds voor 
hetzelfde probleem, waarvoor hij in zijn 
revolutionair < nationaalkommunisme > 
een oplossing meende te zien. 

Bi] Kiepenheuer en VVitsch, Keulen, ver
scheen een boek van Joseph Diexel : < Der 
Fall Niekisch > Bij dezelfde uitgeverij ver
schenen eveneens de < Politische Schriften » 
van Niekisch (347 blz. DM. 19,80). 
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Merkwaardig is het wel, dat een door de Belgische geschiedschrijving zo 
verguisde en in een vals daglicht gestelde figuur als die van Willem I juist 
door Belgische auteurs gerehabiliteerd werd en dat deze rehabilitatie niet 
kwam van een « flamingantisch n historicus, maar van mensen die in de 
Belgische staat een voorname funktie bekleden. De heer Roppe, schrijver 
van « Een omstreden huwelijk n, is Belgisch provinciegoeverneur; de heer 
Yves Schmitz, schrijver van « Willem I, Koning van Noord en Zuid n, is 
substituut van de prokureur des Konings te Nijvel. 
Het boek van de Limburgse goeverneur behandelt één epizode uit het le
ven van de koning. Toch bestrijkt het meer dan dit « omstreden huwe
lijk » en raakt de hele figuur van Willem I en zijn politiek aan : mens én 
politicus worden op historisch-objektieve wijze voorgesteld. 
Het boek van Yves Schmitz gaat verder; het wil een grondige studie bren
gen van het leven en de regering van deze, naast de Zwijger, grootste aller 
Oranjes. 

KONING DER VERENIGDE NEDERLANDEN 
In onze Belgische geschiedenisboekjes wordt Willem 1 nog steeds afgeschilderd als 
een tiran, een soort Alva wiens hele regering erop toegespitst was de vrijheid der 
« Belgen » te fnuiken. Het finalisme van onze schoolgeschiedschrijving heeft de 
geschiedenis van wetenschap verlaagt tot een stuk staatspropaganda, dat de gees
telijke nazaten der « incivieken » van 1830 moet dienen als bazis voor hun « une 
et indivisible ». Met geschiedschrijving heeft dat niets meer te zien en het zou 
onze jeugd een heel wat objektiever en realistischer geschiedenisbeeld geven, moes
ten wij — zowel in Nooid als in Zuid — ook in het lager onderwijs streven naar 
een « geschiedenis van de Nederlanden », waar wij toch zowel geografisch als po
litiek (wij laten het volks-element er nog te buiten) een bijna duizendjarige een
heid vormden. Dit zou er ook in grote mate toe bijdragen, vooroordelen en mis
verstanden uit de weg te rmmen en de weg te effenen voor een « menselijke n 
integratie, die voor elke andere — kulturele zowel als politieke — noodzakelijk is.-

Willem Frederik, prins van Oranje, 
was de zoon van Willem V en kleinzoon 
van Willem IV, wiens jonggestorven va
der Johan Willem Friso tot universeel 
erfgeftaam aangesteld werd door zijn 
oom, Willem III van Engeland. 

Meer dan door zijn zwakke vader, 
werd de toekomstige Willem I door een 
krachtdadige en doelbewuste moeder 
opgevoed. O p 18-jarige leeftijd wordt 
hij lid van de Raad van State, goever
neur van Breda en generaal der infante
rie. O p 1 oktober 1791 huwt hij Frede 
rike Luise Wilhelmine van Pruisen, 
dochter van de Pruisische koning. 

Het zijn de Nederlandse prinsen die 
mede de bedreiging van de Oostenrijkse 
Nederlanden door de Fransen, na de re
volutie, weten af te weren. Na de Fran
se bezetting en de oprichting der Ba
taafse republiek, trekt Willem V zich 
terug in zijn Nassause staten. Hij krijgt 
er, bene/ens een schadevergoeding voor 
gebiedsafstand, het bisdom Fulda en nog 
enkele kleinere goederen toegewezen, 
maar doet afstand ten voordele van zijn 
zoon Willem "Frederik. Willems belang 
stelling voor het onderwijs blijkt toen 
reeds : de vervallen universiteit van 

Fulda wordt door hem georganiseerd. 
Hij laat professoren ui t Praag komen 
en Fulda's universiteit krijgt haar oude 
glans terug. Hij geraakt in moeilijkhe
den met Napoleon, vestigt zich te Ber
lijn waar hij verder studeert, treedt in 
Oostenrijkse dienst, neemt deel aan de 
slag van Wagram en ontsnapt er amper 
aan de dood. Hij gaat dan naar dit land, 
dat de Nederlandse bezittingen aan de 
Kaap en op Ceylon had « in bescher
ming » genomen en ze niet wenste terug 
te geven aan een nieuwe Nederlandse 
staat : vandaar ook Engelands koele af
wijzende houding t.o.v. Willem. 

Met de afbrokkeling van het rijk van 
Napoleon kwam de weg vrij naar Ne
derland. Willem VI wordt nu Willem I, 
soeverein vorst der Nederlanden. Het 
Nederlandse grondgebied wordt bevrijd, 
Willem stelt een regering aan en houdt 
zich bezig met de inwendige organizatie 
van de jonge staat. Een schets van grond
wet wordt uitgewerkt : hij is immers 
zinnens als een konstitutioneel vorst te 
regeren. De vereniging met het Zuiden 
stootte wel op bezwaren, die vooral van 
financiële aard waren. Ook een klerus, 
die nog in haast middeleeuwse machts-

Weer een Rubens ontdekt? 

Dit schilderij, dat Daniël in de leeuwenkuil voorstelt, zou wel een echte Rubens 
kunnen zijn. Dit ts althans de mening van een deskundige die het doek opmerkte 
bij een bezoek aan het St.-Blasiusgasthof in het Zwai te Woud (Duitsland), waar 

het sedeit jaren hangt. 

termen dacht, verzette zich tegen de ge-
proklameerde gewetensvrijheid. Er was 
trouwens geen enkele « Belgische » bis
schop : alle waren van Franse nationali
teit. Waterloo bracht dan Napoleons on
dergang. Voor Willem I betekende het 
meer dan een konsolidatie : het werd 
een triomf in het Zuiden dat in hem nu 
de bevrijder zag. 

He t is slechts langzamerhand dat het 
verzet tegen Willems regering scherpere 
vormen aanneemt, mede door de poli
tieke blunders van de prins van Oranje 
en door de onderwijspolitiek die de kle
rus — met haar mentaliteit zoals hier
boven beschreven — met alle middelen 
bestreed. Er zijn natuurl i jk nog andere 
faktoren geweest die aanleiding gegeven 
hebben tot de « Franse revolte op Diets 
territoor » zoals Prof. Gerretson de om
wenteling van 1830 noemde. Yves 
Schmitz onderwerpt de regering van 
Willem I aan een nauwgezet onderzoek. 
De krizis, die naar 1830 heeft geleid, 
wordt op objektieve en diepgaande wij 
ze onderzocht, evenals de tragische sa
menloop van omstandigheden die aan 
de operette-revolutie een definitieve, be
palende funktie verleende in onze ge
schiedenis. 

He t lijvige werk van Schmitz leidt ons, 
doorheen een achttal hoofdstukken, tot 
de konkluzie, tot het einde van de rege
ring van een groot vorst. Na het ver
haal van de jeugd en de jaren van bal
lingschap wordt in een tweede hoofd
stuk de vestiging van het nieuwe ko
ninkrijk beschreven. Een drietal hoofd
stukken volgen dan, waarin de verhou
dingen in het Zuiden, de moeilijkheden 
en de fouten worden aangestipt en uit
eengezet. Een speciaal hoofdstuk is ge
wijd aan het grootse dat tijdens de rege
ring van Willem I tot stand werd ge
bracht. Dan volgt, zoals reeds aangeduid, 
de ontleding der krizis en die van de om
wenteling, om te besluiten met een aan
vullend hoofdstuk over het einde van 
Willems regering, zijn troonsafstand, 
zijn tweede huwelijk en zijn overlijden 
in Berlijn. 

Yves Schmitz' boek biedt een uitge
breid overzicht over het bewogen leven 
van deze grootste aller Nederlandse vor
sten, geeft ons een duidelijk beeld van 
zijn uitzonderlijke hoedanigheden, maar 
ook van zijn tekortkomingen. 

Onderstreept wordt vooral de belang
stelling van Willem I voor de Zuidelijke 
Nederlanden en de reeds zeer vroeg aan
wezige politieke droom van de verenigde 
Zeventien Provinciën, een droom die hij 
nooit zou opgeven, ook niet ^na de tra
gische gebeurtenissen van 1830. Uit dit 
boek blijkt tevens het kunstmatige van 
vele zogezegde « grieven » tegen zijn be
wind, en het slechts schijnbare van een 
zogezegde <( achteruitstelling » der Zuid
nederlanders. Wat wij echter meer had
den willen beklemtoond zien, en waar
over o.i. te weinig duidelijke gegevens 
verstrekt worden, is het buitenlandse 
aandeel in de omwenteling van 1830 en 
wat eraan voorafging : het kontakt van 
bepaalde milieu's met de Franse klubs, 
de vergaderingen op Franse bodem, de 
infiltratie van Franse agenten. Schmitz 
zegt zelf ergens, dat in de rumoerige Sep
temberdagen Brussel volliep met vreem
delingen — Franse vagebonden en h u n 
Luikse handlangers — en dat de Brus
selse bevolking, daarentegen zich voor
bereidde om de prins van Oranje, die 

met zijn troepen in Vilvoorde lag, fees
telijk te ontvangen 1 Of achter deze om
wenteling een « Belgisch-nationaal » ge
voel stond en of het verzet tegen Wil
lem I door di t gevoel werd ingegeven, 
hangt ervan af wat men onder dergelijk 
gevoel verstaat. Dat dit algemeen was, 
blijkt uit de feiten zeker niet. Wij ge
loven bijvoorbeeld niet, da t de algemene 
opinie zich bij een aansluiting bij Frank
rijk in 1815 zou neergelegd hebben, 
evenmin als zij dat in 1830 zou gedaan 
hebben. Reeds tijdens de Brabantse om
wenteling werd kontakt met het Noor
den opgenomen en de Boerenkrijg was 
de volkse u i tdrukking van een verzet 
dat ook bij de uitgeweken adel en bij 
het stedelijke proletariaat leefde : alleen 
een gedeelte van de verfi'anste burgerij 
« kollaboreerde ». , 

Tenslot te hadden wij, als Vlamingen, 
in dit boek gaarne de belangrijkheid 
van Willems kultuurpoli t iek voor onze 
latere evolutie en voor het ontstaan der 
Vlaamse beweging in het licht gesteld 
gezien. Willems kultuurpoli t iek en het 
daarui t ontstaan kultureel en volks een-
heidsbesef bij de Zuidnederlandse intel-
lektuelen, is a.h.w. de tijdbom die ach
tergelaten werd en die de konceptie van 
een Franse eenheidsstaat zou doen sprin
gen. Zuiver kultureel gezien zijn die 
vijftien jaar ook van groot belang voor 
de groei van een taalkundige en kultu
rele eenheid : benevens de grote ekono-
mische ekspansie en het vestigen van in
dustrieën in het Zuiden is dit het blij
vende ui t die periode. He t getuigt juist, 
door zijn grote historische nawerking, 
van de diepgaande invloed die Willems 
regering heeft nagelaten, een Snellaert 
of een J.F. Willems zouden, zonder die 
periode, ondenkbaar geweest zijn. 

Willem I, Koning van Noord en Zuid, 
is een belangrijke bijdrage tot onze na
tionale geschiedenis, en de rehabili tatie 
van een groot Nederlander aan wie wij , 
als Vlamingen, nu nog dank verschul
digd zijn. 

De Brusselse Post 
In het jongste nummer van het maand

blad « De Brusselse Post >, (Zennestraat 37, 
Brussel), schetst dis. Renaat Roels, lid van 
het Presidium van de Stichting-Lodewijk de 
Raat, de problemen van het Vlaams ama
teurtoneel in de hoofdstad. Na er te heb
ben op gewezen dat van de 614 Vlaamse 
verenigingen te Brussel er 55 toneelkrin
gen zijn, waarvan 51 met hoofdzakelijk 
plaatselijke werking, wijst drs. Roels op 
het belang van die kringen, welke nauw 
contact met het gewone volk en zelfs met 
de autochtonen onderhouden : 2/3 der le
den is geboren of heeft lagere school gelo
pen in de Brusselse agglomeratie 1 Boven
dien is er in die kringen een vrij hoge 
graad van aktieve deelneming en zijn er 
maar weinig < papieren » leden. 

Het ware dan ook zeer spijtig indien ze 
ïe Brussel zouden verdwijnen, want de 
Vlaamse gemeenscliap zou daardoor een be
langrijk middel tot volksop\oeding, kultu
rele vrijetijdsbesteding en eemeensrhaps-
vormen verliezen. 

Een vernieuwing is dan ook dringend 
noodzakelijk. 
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TOERISME 
Bilzen 

Deze Limburgse gemeente is de 
jongste j a ren vooral bekend geraakt 
door het jazzfestival dat t i jdens de af
gelopen zomer aan zijn tweede uitgave 
toekvv'am en da t meer uitgroeit tot dé 
Vlaamse gebeurtenis op dit terrein. An
derzi jds is Bilzen ook een plaats die 
de toeris ten wat te bieden heeft op ge
bied van landschappen en natuur
schoon Uit vroegere tijden bezit men 
e r Romeinse voorwerpen, vooral mun
ten, glas- en aardewerk. De St-Mauri t-
s iuske ik en het s tadhuis herbergen 
beide een aantal kunstvoorwerpen ui t 
een rijk verleden, toen Bilzen nog een 
o m m u u r d e en van drie poorten voor
ziene stad was. Op de doorheen deze 
gemeente vloeiende Demer zijn er een 
aanta l watermolens ên vanop de top 
van de Borreberg — waar de Vlaamse 
Toer is tenbond een orientatietafel he t 
opr ich ten — heeft men prachtige uit
zichten op het dal van de rivier, de 
mi jnen rond Genk en de bossen rond
o m 

De bros jure « Bilzen » als n u m m e r 
63 verschenen in de Vlaamse Toeristi
sche Bibhoteek verschaft meer inlich
tingen over deze merkwaardige Lim
burgse gemeente. Zij is te verkrijgen 
in alle V T B.-boekhandels. 

Polderhaven 

gerschepen, k ranen en bulldozers heb
ben gedurende jaren , havendokken, 
zeekanaal en Zandvlietsluis tot s t and 
gebracht . Vandaag rijzen de nieuwe fa
br ieken omhoog : waar het dorp Oor
deren afgebroken werd bevindt zich 
General Motors, even verder ziet m e n 
de kompleksen van Bayer; te Lillo-
Kruisweg kwam het zeekanaal Zand-
vliet-Kruisschans m de plaats van he t 
dorp en worden thans reusacht ige 
bruggen, benevens een dubbele tunnel 
gekonstrueerd. Te Zandvliet kontoeren 
reeds de fabrieken van de B A S F naa r 
de hemel; daar beki jkt men ook de 
grootste zeesluis van de wereld die 
prakt i sch in gereedheid is gebracht . 

Tegelijkei tijd met d u « m d u s t n e e l 
toer isme » kan men ook nog een stukje 
gewoon Schelde toer isme meepikken. 
I m m e r s Lillo-Fort werd tot nog toe ge
houden en bezit sinds 1963 het Polder-
muzeum waar allerlei voorwerpen bij
eengebracht werden, die het leven van 
de bevolking voor de grote ha \enui t -
bre idmg i l lustreert Wandelingen op de 
dijken langs de Schelde, van waaru i t 
men een mooi vergezicht heeft op Doel 
en op de wallen van de uit de Spaanse 
tijd s t ammende vestmgsplaats Wie in 
deze herfstige dagen toch nog lust 
moest hebben voor 'n boot tocht neme 
de overzet naar Liefkenshoek en Doel. 
In de res taurant jes van Lillo-Fort eet 
men zeer goed van mosselen en paling 
die hier de specialiteit vormen. 

De bekende apotheek « 't Zweerd » te Hasselt in Maastandse renaissance opge
trokken IS altijd het bekijken waard. 

Een eendags-autotochtje dat wij ie- TCfllf>nilf*V 
dereen aanraden die in deze b u u r t l^tlLL^iLU^I 
woont is de u i t s tap in het nieuwe Ant
werpse havengebied. Het vioegere Pol
der landschap langs de Schelde in de 
r icht ing Neder landse grens werd hier 
helemaal gewijzigd. Reusachtige bag-

Van 15 oktober tot 20 november 
vindt te Gent het Radio- en T.V-salon 
plaa ts . Wie dus lust heeft kan nog gaan 
zien. Te Antwerpen word t m het Ru 

benshuis tot 3 december een tentoon
stelling « Tekeningen van Jacob Jor-
daens » gehouden en met te vergeten 
van 18 oktober tot 20 november vindt 
hier de Wiener Eisrevue plaats Te 
Brussel krijgen we m de Albeitinabi-
bhoteek \ a n 23 oktober tot 20 novem

ber een tentoonstell ing over bibliofilie 
en te Dendermonde is er op 23 oktober 
een grote vee jaarmarkt met bijhoren
de kermis Te Oostende op dezelfde dag 
te 15 uur • internat ionaal zwemfeest in 
het Thermaal ins t i tuut . 

S.D.L. 

TV -TV -TV TV 'TV TV TV -TV -TV -TV -7 
Z A T E R D A G 2 2 OKTOBER 
18 55 Z a n c i m a n n e t i e — 19 00 
Fl ipper . 23e a£L ; De jonge l a n g e r 

— 19 25 • A u t o r a m a — 19 55 Hier 
sp reek t m e n Nede r l ands _ 20 00 
TV-nieuws — 20 25 Grn id l me id 
voor alle werk 3e afl . De < ta l i s -

De lange hete zomer, dondeidag 27 okt. te 20u25 op Brussel Ned 

vrouw > — 20 50 Can7on i s s ima 
Eers te v a n een reeks prese lec t ies m e t 
h e t oog op h e t Euiovis ie -songfes t i -
val 1967 te Wenen — 21 i-j Echo 
— 22 15 De o n k i e u k b a r e n 29e afl 
de genadeloze b o k s n n g — 23 05 
TV-n ieuws 

Z O N D A G 2 3 O K T O B E R 
1100 E u c h a r i s t i e v i e r i n g — 15 00 
Voor boer en t u i n d e r — 15 30 
Oogst \ a n h e t ver leden d o c u m e n -
t a i i e — 16 25 R e p o r t a g e v a n u i t een 
su ike r f ab r i ek te Moe ibeke Waas — 
17 15 P a a r d e s p o i t S a m e n v a t t e n d e 
r epo r t age \ a n de l u m p m g om de 
G i o t e Pr i l s van Neder land g e h o u d e n 
te A m s t e i d a m — 18 30 K l e m klein 
k l e u t e r t l e - 18 50 P is te vai e te-
p i o g i a m m a — 19 35 De P l m t s t o n e s 
153e afl Oos t west t h u i s bes t — 
20 00 TV n i euws — 20 15 Spor t -
weekend — 20 40 R e t r o s p e k t i e \ e 
v a n Amer ikaanse mus i ca l s De 
schone u i t Moskou (1957) \ an Ro
be r t M a m o u l i a n m e t F red Asta i re en 
Cyd C h a n s s e — 22 30 : TV-n ieuws 

M A A N D A G 2 4 O K T O B E R 
14 Oo School te levis ie — 18 55 
Z a n d m a n n e t i e — 19 00 • J o n g e 
s p e u i d e r s 5e episode Het gehe im 
v a n h e t ke ikhof — 19 15 T i e n e i -
k l a n k e n — 19 55 De W e e r m a n — 
20 00 TV-nieuws — 20 25 A m a n 
callect Ha i rv B r e n t 20 50 Op
roepen n a v de Weie lddag \ a n de 
V l u c h t e l i n g e n — 21 00 Europese 
V l u c h t e l i n g e n c a m p a g n t 1966 e t i s t e 
deel van een g e l e g e n h e i d s p i o g i a m m a 
u i t g e z o n d e n v a n u i t de Bo t i n i c u c u s -
t e n t — 2 1 2 5 O n i oUooid verslag, 
een f i lmrepor t age van J a n Wiegel, 
over de T i b e t a a n s e v l u c h t e l i n g e n — 
21 48 Europese Vluch te lmgencAm-
p a g n e 1966 tweede deel van het ge-
l e g e n h e i d s p r o g r a m m a — 22 10 
G a s t p r o e r a m m a De k a t h o l i e k e ge
d a c h t e " ac t ie — 22 40 • TV-niei ^ •-

D i N ^ i ^ A G 2 5 O K T O B E R 
14 Ô j School te levis ie — 18 55 : 
Z a n d m a n n e t i e — 19 00 B a t m a n 
7e afl (deel 1) P i n g u ï n op h»t 
goede pad — 19 25 F i l m m u s e u m 
v a n de s c h a t e r l a c h Een n i euwe f i lm
s t e r — 19 40 Kwar t -Eef ie — 19 55 
Hier s p r e e k t m e n Nede r l ands — 
20 00 TV-n leuws — 20 25 S t i a a t 
z o n d e r e m d , een r epor t age o \ e r de 
Pa l e s t i i n se v l u c h t e l i n g e n — 21 10 
De m a n , de v r o u w en de m o o r d t o 
neelspel door Ani-'ie Rouss in — 
22 5o T V - n m u w s 

WOEN^sDAG 2 6 O K T . 
17 00 Telev isum — 18 25 School 
televisie — 18 55 Z a n d m a n n e t i e — 
19 00 Ti jd voor u — 19 25 T u r -
k i i e land en volk ( I I I ) M u s t a p h a 
K e m a l A t a t u r k de rde van een reeks 
u i t z e n d i n g e n van O m e r Grawe t — 
19 55 De W e e i m a n — 20 00 TV-
n i e u w s — 20 25 Voetbal R e c h t 
s t reekse r epo r t age van de w e d s t n i d 
Rea l Madr id - Penaro l gespeeld te 
Madr id T i i d e n s de r u s t o m s t i e e k s 
21 15 Een dag in ok tobe r , f i lmisch 
s t e m m i n g s b e e l d v a n h e t Beierse 

woud — 22 15 G a s t p r o g r a m m a He t 
vr l ie woord L e k e n m o r a a l en -filo
sofie — 22 45 TV-nieuws 

D O N D E R D A G 2 7 O K T . 

14 05 School te levis ie — 18 55 : 
Z a n d m a n n e t i e — 19 00 • B a t m a n 
7e afl (deel 2) P m g u i n n e t op 
t i i d gevat — 19 25 T i e n e r k l a n k e n 
— 19 55 Hier s p i e o k t m e n Neder
lands — 20 00 TV-n ieuws — 20 25 
De lange he t e zomer 14e afl 
M e n s e n i a c h t — 21 15 P a n o r a m a — 
22 15 P r e m i e r e — 22 45 I V -
n i e u w s 

V R I J D A G 2 8 O K T O B E R 

18 25 School te levis ie — 18 55 • 
Z a n d m a n n e t i e — 19 00 Veigioot -
glas op de postzegel — 19 10 
Zoek l ich t - 19 25 De W e e i m a n — 
19 30 Voetbal Rech t s t r eekse re
por t age van de w e d s t n i d R C Luik-
D a r i n g C B gespeeld t e R o c o u r t 
T i i d e n s de r u s t o m s t r e e k s 20 15 
TV-n ieuws — 21 10 Speelf i lm De 
v l u c h t e l i n g M m van Fred Z lnne-
m a n n m e t M o n t g o m e r y C h f t — 
22 45 TV-n ieuws 

Onze 
selectie 

Z A T E R D A G 2 2 O K T O B E R 
20 u 50 Brussel Ned. 
Canzonissima (eeiste van een 
reeks schiftingswedstrijden 
vooi het Eurovisie-songfestival 
1967 te Wenen). 
20 u 20 Neder land I 
Het gulden schot (ontspan
ningsprogram ma ) 
21 u 25 Neder land I 
Moord in de Spuistraat (T V.-
spel). 

Z O N D A G 2 3 O K T O B E R 
18 u 50 Brussel Ned. 
Piste (cir kus programma van 
uit Treslong te Hillegom). 
20 u 45 F r a n k r i j k 
Le caporal épinglé (film van 
Jean Renoir) 

M A A N D A G 2 4 OKTOBER 
21 u 25 Brussel Ned. 
Onvoltooid verslag (filmrepor
tage overgenomen van de NTS 
over de Tibetaanse vluchtelin
gen). 

D I N S D A G 2 5 O K T O B E R 
20 u 25 Brussel Ned 
Gaza (filmreportage van de 
Vlaamse T V over de Palestijn
se vluchtelingen). 
21 u 10 Brussel Ned. 
De Man,de vrouw en de moord 
(toneelspel van A Roussin 
door de NTS/AV RO ) . 
20 u 30 Dui ts land II 
Ungain 1966 (film over Honga
rije vandaag van H. Metlitzky). 

W O E N S D A G 2 6 OKT . 
20 u 25 Brussel Ned. 
Voetbal (rechtstreekse reporta
ge van de wedstrijd Real Ma
drid Penarol). 

D O N D E R D A G 2 7 OKT . 
20 u 20 Nedei land I 
Cabaret gevolgd door quiz, ont
spanningsprogramma en doku-
mentair programma over ko
ningin Vtktona. 
20 u 15 Dui ts land I 
Der Kirschgarten (spel van An
ton Tschechow). 

V R I J D A G 2 8 O K T O B E R 
19 u 30 Brussel Ned. 
Voetbal (rechtstreekse repor
tage van de wedstrijd F.C. 
Link Danng C B ) 
21 u 10 Brussel Ned. 
De Vluchteling (Speelfilm van 
Fred Zinnemann). 
21 u 45 Nederland I 
Voor de vuist weg (progiam-
ma van Willem Duys). 
21 uur Dui ts land I 
Wer anderen eine Grube 
graebt (T V -film uit de Hitch-
cock-reeks). 
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JM.nin'Mi in (!c niisf de/e (iiiüole) sportfolo N\cril op een oefen\eld 
gemaakt. 

Hel 

Veel beloven 
en weinig,,. 

Een voorbeeld van deze spreuk is 
het geval met de jonge Antwerpse atle-
t iekklub « Brasschaat A.C ». Bij de 
slichting waren al de vroede vaderen 
\ j n het gemeentebestuur het er mee 
e ins dat de jonge klub nu eens alle 
taciliteiten zou krijgen om de sport te 
beoefenen in de best mogelijke voor
waarden. Of was het toen maar « poli 
tieke » propaganda ? We beginnen het 
te geloven ! In een Vlaamse krant lazen 
we het volgende : 

« Het zeer spijtige dat nu onlangs ge 
beurde is wel het feit dat de t ra inende 
jongens zonder enige reden zo maar 
door het polit iekorps van het plein wer
den gezet. Deze jonge klub die, zoals 
zovele andere klubs in het Antwerpse 
aangewezen is op de hulp van een an
dere sportafdeling of van een voetbal-
klub, mocht tot nu toe gebruik maken 
van een terrein dat gelegen is in het 
park te Brasschaat . 

Wie er eigenlijk aansprakeli jk dient 
gesteld voor deze maatregel is niet ge
kend, vermits men voor zulke zaken 
zoals gewoonlijk « van de klaver naar 
de biezen » wordt gezonden. 

Maar door het niet nakomen van aan
gegane verbintenissen zit deze jonge 
klub meteen zonder oef onmogelijkhe
den. Dat het gemeentebestuur van 
Brasschaat nu zelf maar de besluiten 
t rekt ! 

Brusselse logïka 
Het waterpoloscheidsrechterskomitee 

van de Kon. Belg. Zwem- en Reddings
bond houdt er eigenaardige ideeën op 
na. De wedsti i jd, tellende vooi de eind
ronde derde afdeling, die diende ge
speeld te worden tussen Antwerpse ZC 
en Poseidon Brussels, werd geleid door 
een scheidsrechter van C.N. Brussel. 
We zeggen niet dat hij part i jdig was. 
Maar eigenaardig genoeg is deze man 
de voorzitter van de scheidsrechters
kommissie. De ploegleider van Posei
don is ondervoorzi t ter van datzelfde 
komitee. Daarenboven is de scheids
rechter in kwestie een oud-lid van Po
seidon. Bcgujpe wie kan ! 

Eentalig 
Een merkwaardigheid uit de Ant

werpse derby Beerschot-Antwerp 14 
dagen geleden was dat één der braafste 
Beerscliot-spelers, Jant je Verheven, op 
het matje moest komen bij scheids
rechter Burguet, die in een Waals dia-
lekt t rachtte de Beerschotter wijs te 
maken dat hi] niet mocht protesteren. 
Jan , die zijn volledige humaniora uit
deed en beslist geen « pot-uil » is, ver
stond ei niets van Mijnheer Burguet 
die geen woord Nederlands kent, 
mocht toch Beerschot-Antwerp leiden, 
met alle gevolgen van dien Overigens 
heeft deze scheidsrechter het middel 
gevonden om minstens zes door zijn 
grensrechter gesignaleerde feiten onbe
straft te laten Heren van het Scheids-
rechterskomitee, denk aan het publiek 
en s tuur naar Vlaamse ploegen mensen 
die zich tenminste vers taanbaar kun
nen maken ! 

250 
toeschouwers ! 

De jaarlijkse Schaal Georges Pat tcet 
die vooi de 10e maal in het Mcchelse 

Zwembad betwist werd en die de beste 
zwemmers en waterpolospelers uit de 
omringende landen naa r Mechelen 
I racht , heeft slechts een ki jkerspubliek 

ekregen van 250 mensen ! Een alleen-
taand feit? Neen, bepaald niet. Slechts 
igewijden volgen zwemwedst r i jden en 

I et publ iek s taat er eerder gerezer-
eerd tegenover. De reden is niet ver 
; zoeken. Door de band duren zwem

wedst r i jden veel te lang en voor niet-
specialisten is een lange wedst r i jd n u 
niet bepaald een ki jkstuk te noemen. 
E r was een tijd in de zwemmer i j , da t 
er wedst r i jden waren die ru im 3 u u r 
duurden . De gevolgen laten zich nu ge
voelen ! 

E r moet gedacht worden aan een 
nieuwe formule om de zwemspor t te
rug in de publ ieke belangstelling te 
krijgen. 

Toch 
een winstpunt 

Bij Berchem Spor t schijnt het de 
laats te tijd niet erg te boteren . Tijdens 
de jongste beheerraadsvergader ing gaf 
Jos Laenens, de m a n van het Jeugd-
en Prospekt iekomitee , zijn ontslag we
gens een meningsverschil met de ove
rige leden. Gevolg : een u i t t redend lid 
van het vorig bes tuur werd opnieuw in 
he t kader opgenomen. Ook de oud-in-
ternat ionaal Leon Aernoudts werd in 
het ui tvoerend komitee verkozen. Te
vens werd de oude benaming « Royal 
Berchem Spor t » na s temming veran
derd tot «Koninklijke Berchem Spor t» . 
Dus toch één wins tpunt van deze be
s tuursvergader ing. 

WAT HU BEERSCHOT? 

•Tos Smolders f« Sirii.IIj » voor I)eken(Ti»n hier \erl(-den zondag aan het weik 
tiidons de matiM Daruiy .u-eisiliot) g.if i eed.s \oor de IW. ziji, ..„jjenueseii 

te kennen. Zullen aiideien de Beerschot-keeper volgen ? 

Het IS ut de Antwerpse voetbal-
inicUlens een publiek geheim dat 
Hitsen bestuiii en spelers vnn de 
fitiais witten er een nicningsveisrltit 
licrist, dat m het begin nan hel iei-
zoen reeds een « staking » oplever
de 'f oen 7i'«s (Ie giote baas van 
^ den » Ben si hot vooiuUei l an-
driihossche, ni verlof en men beloof
de dnt nn zijn tenigkeei de ziikrn 
i'i II,! leiiie zouden getiokken uoi-
den 

Momenteet schijnt het beu uur 
niet tot ondei handelen beieid It zijn, 
iillioewel aanvoel dei Louis van He-
inehijck leeds pogingen ondeinnin 
om tot een ondeihoiid te komen met 
de voorzitter, umarin hij nog steeds 
niet IS geslaagd Steeds uoiden er 
beloften gedaiin. miuii die xioiden 
ei'eii vaak eenzijdig veibioken De 
B-inlei nationaal en doelman los 
Smolders deelde ronduit mee dat in
dien de to'estand niet opgehelderd 

wordt, hij zal verplicht zijn een 
transfert aan te vragen of eenvoudig
weg niet meei te spelen. 

Men heeft een sprekend voorbeeld 
aangehaald . dat van Albeit Michiels, 
die wegens een letsel bij de invallers 
opgesteld weid. Albert, die daar 
geen bezwaar tegen had, werd thans 
de dupe van de geschiedenis Hij be
hoorde met meer tot de « kern der 
eeiste ploeg » en kon bijgevolg geen 
aanspiaak maken op de premie van 
de fanion-spelers. Nu redeneren ver
schillende spelers : < indien wij eens 
in hetzelfde gexal komen, zal met ons 
hetzelfde gebeuren ! ». 

De Beerschotters willen aan het 
bestuur volgende eisen diets maken : 
« Het standpunt dat gij huldigt is 
er één uit giootvaders tijd; moderne 

. voetbal eist moderne inzichten. De 
spelers unllen niet het onderste uit 
de kan, wel een ruimere tegemoet
koming. In alle andere klubs die er 
hetzelfde statuut op nahouden, be
slaat een veiiuimde bnziskern, de 
slielers die daaitoe hehoien, lelden 
geen financieel verhes wanneer ze 
uee,ens kwetsinen niet kunnen spe
len oi bij de invallers terecht komen. 
Daaienboven bestaat er nog het pro 
hleem der twee invallers voor het 
fanionteam (een veldspeler plus één 
doelman), die opgesteld worden in 
gex'al van kuetsuur of falen van hun 
medespeler Die onttangen thans 
ingeval van niet deelneming aan een 
wedstrijd 500 fr Indien zij u-el spe
len ontx'annen ze in evenredigheid 
tot hun aaiiuezinheid op hel veld de 
fneinie van hun mede koUegas. Dus 
dcilio minuten sfielen betekent één 
de'de van de andeien Dit ts < mug
genzifterij ». 

De redenen vooi het meningsver
schil tussen spelers en bestuur zijn 
dus eens te meer : geld. Aanvarike-
lijk bleek de toestand met zo ern
stig, maat de situatie uordt momen
teel bepaal^ ondiaaglijk. 

De jammeiklachten int de Beer-
scliotmiddens hoort men ook elders 
aan de lopende band Steeds draait 
het rond de betaalde of senii betaalde 
voetbal. Misschien woidt het spel-
jjeil er beter door (wij hopen het 
alleszins maar zeker zijn we alles be
halve '). Maai het geval Beerschot 
IS geen alleemlaand ger>ril. Dat be
looft voor de toekomst. Ai me sup-
f>oi teis ! 

V.U. 
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B O O M K W E K E R I J E N 
H. L A M B R E C H T S P.v.b.a. Dries 16. Beerzel (Antw.) 

Telefoon : 015/41198 Bestuurder Jos Feyaerts 

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

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

GELD VANAF 3 , 2 5 % 
Loontrekkenden tol 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 

Telef. : 03/35.98.85, tot 2 
F.B. Bisschoppenhoflaan 
Antwerpen. — 

tot 500.000 F. 
tot 100 %. 

nodig. 

376 
940 

1880 
990 

1 uur of schr. 

69 te Deurne-
Ik kom thuis. 

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

B E C O 
KWALITEITSBENZINE EN -GASOLIE TEGEN VERMINDERDE PRIJS 
AAN DE DIENSTSTATIONS 

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

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

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

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

~ 0.50 - 0,50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0,50 

I 

I 

I 

7 
1 

1 
I 

I 

CS 

I 
u-i 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L LÜYTEM 

Trooststraat 12 

(Gémeenteplein) 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 

LET 

S. De Lie 
Ook de 
zoekert jes 

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

8 P a p e n h o e b ^ B e r e n d r e c h t Tel. (03)73.66.59 

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

SCHLIAIHI liUKRMA I KASSEN 
met 
Gebreve tee rde 
bedekk ing i l agen 

RESSORT.MA 1 KASSEN 
(Brevel 529768) 
aiet 
Gebreve tee rde karkassen 

STAK' 
(Brevet o l2/h7) 

FE ZELE (O VL.) 
G E W A l T K E H U h BKDSPKKIEN 
WOLLEN DEKENS 
Fel. (052) t4H4l en 44642. 

Indien V aeen verkoper 
in uw j m t r e k kent s tuur 
ons een k a a r d e en vte 
zenden I net ad ies van 
de d i rh t s hiigelegen ver
koper Star Zele 

HERMES 
SGH«®L 54 Zuidlaan 

211 M Leinonnie r laan 
Tel II.00.33. 
Brussel . 

VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSüS IN 2 JAAR. 

Steno- en 
dakly lograf ie 
in vier ta len. 
Boekhouden, 
Sociale wetgeving. 
Moderne f"len. 
Hande l s 
co r r e sponden t i e . 

Dag en a%'ondlessen. 
De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

Beter en voordel iger . 

VOOR ALLE ONROERENDE 
VERHANDELINGEN IN 
BINNEN- EN BUITENLAND 

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

Grole Uus: 
GLAZEN en HONTURE^ 
Grtlit voor veneUrdcn, 
Herstellingen m eigen werUutfc 

Walter ROLAND 
• - Gediplomeerd OpticUr — 
Kerkstraat, 58 — Antwerpen 
|U» • U.b. op het huiinumme' !J 

Telefoon : 35.8é.« 
tOJt lorLnj op verloon deier. 

Grote Bierfeesten in 
de Dortmunder • Thier - Brau - Hoven 

Oktober • November • December 
GROTE RIJNWIJNFEESTEN te Lcaven -
Antwerpen • Aalst • Kortrijti met de wijn
bouwer J MOrSEl vau OAli ALOESIIEIM 
AM RIIEIN 
Al de grote gekende Duitse en Belgisctie 
orkesten iulien er zorgen voor de stemming. 
In al onze lokalen is er altijd : originele 
Breugeliaanse stemming deftige leute en 
plezier goede bediening • beste dranken 
goed en niet duur 
N.B AI onze zalen zijn gans de winter ter 
beschikking voor Bals • Banketten • Ver
gaderingen enz... 

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

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

TONiSSTEINER SPRUDEL 
IMPORT A B T 8 

Ttensesteeoheg 128 Rorbeek-Lo. 
Tel^i '016) 463 II 

Voortverkopers worden gevraagd. 

1ste Dortmunder Thier Brau Hof 
In Wallonië (Ferme St Bernard) In AVE-
Anffe bij de Grotten van Han. 
Cate Botel Restaurant 2.8 Ha Pamplng 
Goed nlef duur 
Eigenaar : Mr en Mevr Ceeraerift. 
Tel. : 084 38543. 

DORTMUNDER THIER BRAU 
koopt — bouwt en huurt cafés In gans hel 
land — Medewerkers worden gevraagd 

1 0 0 0 - F R bij 

a a n k o o p van een 
WENTELPOORT 

type ALUGA 

B R E V E T 
2 3 0 9 8 

Standaarduitvoering 
Poort gans in aluminium. Omlijsting 
in gephosfateerde staalplaat. 
Zeer lichte bediening. 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

Z O N H O V E N -
Weiersiraat. 2 - Tel. 011 /132 .31 & 132.36 
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persspi egel - per ss 
Uit twee reaktïes van vooraanstaande Brus* 

•else bladen blijkt nog eens duidelijk waar 
het schoentje wringt bij de verfranser» van 
w^elke strekking ook; zij vrezen één ding, een 
«fficiente kontrole te Brussel in de scholen. 
Enig middel om de verfransing van Vlaamse 
kinderen te beletten. Zo wat overal wordt 
ook nog een flink stukje nagekaart over de 
gebeurtenissen te Leuven, soms op een erger
lijk schijnheilige manier. De kw^estie Leuven 
blijft een Rommelpot in *t hanekot, zou het 
studentenkabaret van die naam kunnen zin
gen. 

L E S O I R 

Het parochieblad van het officiële Bru-
xelloisisme krijgt pedagogische bekommer
nissen. Zij vragen zich met angst af of de 
taalinspektie die door de taalbesluiten zou 
vrorden toegepast, geen verwarring en obses
sies gaat meebrengen bij de jongelui die hier 
xouden aan onderworpen worden. Over de 
verwarring in de gemoederen van de jonge 
Vlamingen in de Voerstreek heeft mijnheer 
Grégoire zich nog nooit zorgen gemaakt. 

« Daar de taal van het onderwijs normaal 
bepaald wordt bij de intrede in de kleuter
tuin of het eerste lagere zal het reeds op zes
jarige leeftijd zijn dat het kind het onderzoek 
van de twee taalinspekteurs moet ondergaan. 
Ziet men het reeds op deze leeftijd in strijd-
positie tegen de administratie en verplicht de 
valstrikken te ontwijken, tegen dewelke zijn 
vader het eventueel zal op zijn hoede ge
steld hebben ? Het minste dat men er kan 
van verwachten, zelfs indien het kind er niet 
zwaar door getraumatiseerd zal worden, is 
toch dat dit in tranen eindigt : er is wel een 
mooiere start, zal men toegeven, voor een 
knaap die zijn schoolperiode begint. » 

Een degelijk onderzoek, mijne heren, zal 
het kind beschermen, tegen veel blijvender 
kompleksen, die het zal opdoen als het door 
onverstandige ouders als Vlaminkje in een 
franstalige klas wordt gestopt. Gij kent toch 
de ontzettende statistieken van klasdubbe-
laars in het Brusselse, 

L E P E U P L E 

Het B.S.P.-blad, dat indertijd zo gevoch
ten heeft voor het verplicht onderwijs, ook 
als de ouders hiervan het nut niet inzagen, 
speelt nu de rol van de meest liberale peer-
defamiUe. 

« Niet de vrijheid van keuze wordt in het 
gedrang gebracht, vermits zij uitdrukkelijk 
in de wet vermeld staat. 

De controle echter, door taaiinspecteurs op 
deze keuze, uitgevoerd op de taalkeuze van 
de ouders brengt de Staat ertoe het kind t e ' 
dwingen het taairegime dat zijn vader wen
ste te verlaten en een ander regime te vol
gen. Natuurlijk in zover de omgangs- of de 
moedertaal tot dit andere regime behoort. 
Vooral dit beschouwen de vele fransspreken-
den — en ook ik behoor daartoe — als on
aanvaardbaar, daar het in zijn huidige vorm 
aan een miljoen Brusselaars een veralgemeen
de en drukkende inspectie oplegt. 

De Vlamingen, behalve de kleingeestige na
tionalisten, verklaren van hun ziide hun 
standpunten. Men begrijpe ons goed zo zeg
gen ze, wij vinden het een schande dat een 
Vlaams kind waarvan de ouders, geboren in 
Vlaanderen, thuis Vlaams spreken, door hen 
gedwongen wordt het onderwijs in het Frans 
te volgen, waar het al de kansen heeft ach
terop te geraken. Wij hebben aanvaard dat 
de omgangstaal in de wet wordt opgenomen. 
Het is dan normaal dat men aan de hand 
van een inspectie waakt over de toepassing, 
want de geschiedenis toont aan hoeveel on-
lecht ons in de Brusselse agglomeratie werd 
aangedaan. » 

DE GAZET VAN ANTWERPEN 

In de zaak Leuven bepaalt Prof Derine 
zijn standpunt; waarschijnlijk dat van de Ver
eniging der Vlaamse Professoren te Leuven. 

« Om die reden hebben wij er alle belang 
bij het ruime front dat na 13 mei over de 
partijen en levensbeschouwingen heen tot 
stand kwam, met zorg te handhaven. Wij 
wensen allen de overheveling. Wij moeten 
alles weren wat die eenheid verbreekt. Er 
zijn helaas personen die hunkeren naar een 
dialoog met de kommunisten van Rusland 

en zelfs China, maar die niet in staat zijn te 
praten met hun Vlaamse strijdgenoten. Kr 
zijn jammer genoeg lieden die de mond \o\ 
hebben over verdraagzaamheid, maar die 
onmiddellijk « verrader », « verkochte » of 
<t reaktionair » roepen als men hen niet in 
alle bokkesprongen wil volgen. 

Sommigen willen ^an de verontwaardiging 
in mei gebruik maken om meteen andere 
doeleinden te verwezenlijken. Zij moeten be
seffen dat tal van personen die zich hebben 
ingezet \oor de overheveling gehecht blijven 
aan de katolieke universiteit en dus niets 
voelen voor een pluralistisch experiment te 
Leuven. Zij moeten begrijpen dat velen, die 
de ultra-linkse stromingen bij sommige lei
tiende studenten opmerken, aarzelen verder 
hun steun te geven. Zij moeten inzien dat be
paalde uitingen van « anti-klerikalisme » vele 
gelovigen misnoegen. » 

Men heeft genoeg onderstreept dat het fout 
ge'weest is, in de geschiedenis van de Vlaam
se nationale ontvoogding de meest aktieve 
vleugel de uiterst-rechtse richting te zien op-
gEian voor de oorlog (met het klimaat Fran-
co-Salazar van die jaren was het te situeren). 
Dat nïen op vlakken van een eenheidsstrijd 
als die van Leuven niet in de tegenoverge
stelde fout valle. 

VOLKSGAZET 
Als het rond Vlaams-radikale uitingen gaat 

is het blad van Jos altijd < zeer genuan
ceerd » en met oog voor c sereniteit >• 

Zijn oproep Flamand modéré zal echter 
weinig weerklank vinden; de onoprechtheid 
druipt er zo uit. Er zijn beter geplaatste men
sen om de vinger op bepaalde wonden te 
leggen. 

« Zelfs het vin<len van een magnifieke titel 
zoals « Katholiciteit van KUL beklemtoond » 
(met kul is niet het optreden van de stu
denten bedoeld, doch de Katholieke Univer
siteit Leuven, voor wie het niet wisten !), kan 
de rimpels niet doen verdwijnen die in de 
voorhoofde?' van onze clericale collega's wor
den gegroefd door het aanhoren van beledi
gingen zoals « Hoe meer purper, hoe dom
mer ! », « Karnaval » en « Liever Turks dan 
paaps » die samen met « A bas Ia calotte ! » 
vandaag het onkerkelijke repertoire van de 
elite van het katholieke onderwijs ! 

De communisten worden er zelfs bijge-
sleiird, zo beschaamd is men op de hoofd
redacties over het laag spectakel van de ka
tholieke hoogstudenten, waarop zich maan
dag de reporters van de televisienetten uit 
gans de wereld hebben gestort om hun « hel
dendaden » te vereeuwigen en tot bij onze 
tegenvoeters het beeld te verspreiden van de 
ruggen waaronder geen enkele professor de 
nochtans ruim verdiende en bij heel het ge
val passende voet heeft durven zetten. » 

LE MATIN 
De oorzaak van dit alles volgens deze blau

we libre penseurs de Flandre is natuurlijk 
het onder>vijs : moderne vornj van de oude 
scheldpartijen op a de Vlaamse onderpastoor-
kens ». Sinds het opengooien van de blauwe 
gelederen preken deze asociale Antwerpse 
franskiljons zelfs de naastenliefde en de 
barmhartigheid. 

Klinkt vals uit de mond van het blad dat 
in 1944 vond dat ook maar ineens korte met
ten moest gemaakt worden met al wat tot 
het Vlaams-nationalisme leidde, V.T.B, en 
Davidsfonds en zo. 

« De Vlaamse katholieke pers gaf de laat
ste dagen dus tekenen van ongerustheid om
wille van deze anticlerikale uitbarsting, ver
oorzaakt door het amendement van de Bel
gische bisschoppen. 

€ La Libre Belgique » en andere fransta
lige kranten zien in deze academische afkeu
ring een bemoedigend teken. Het is niet het 
gevoelen van de h. Van Eynde, die erop aan
dringt dat deze fanatieke explosie, wild en 
kwetsend als zij is, mogelijk werd gemaakt 
door jaren van intellectuele voorbereiding of 
althans van wat daaronder schuil gaat. 

Se<lert jaren ontwikkelen wij hier dit the
ma, wanneer wij het onderwijs aanklagen 
dat door een grote meerderheid van kerke
lijke instellingen in Vlaanderen wordt ver
strekt. Een hoofdzakelijk afbrekende passie 
dwarsboomt dit onderwijs : met name de 
haat. 

De haat tegen de eenheid van België. Een 

VAN DE V.U.-LEIDING 
PERSMEDEDELING 

Het Partijbestuur van de Volksunie onderzocht de toestand 
in verband met de evolutie van het probleem der Universiteiten 
zoals het zich stelt na de suksesvolle mars van de Vlaamse stu
denten. 

Het Partijbestuur heeft kennis genomen van het nieuwe sta
tuut van de Leuvense Universiteit en van de rede van de rektor 
^an de Universiteit van Brussel. 

Hieruit blijkt dat het vraagstuk van de integriteit van 
N'laams Brabant en van de sanering van de Brusselse toestan
den ook op het vlak van de Universiteiten in al zijn scherpte ge
steld blijft. 

Het blijkt dan ook noodzakelijk dat een sterk Vlaams een-
heidsfront aktief blijft voor de spoedige overheveling van de 
franstalige Universiteit van Leuven naar Wallonië en de volle
dige splitsing van de Universiteit van Brussel in autonome Ne
derlandstalige en Fi-anstalige afdelingen. 

Dit zijn trouwens noodzakelijke voorwaarden om te komen 
tot de uitbouw van werkelijk demokratische Universiteiten in 
N'laanderen. 

VRIJ TE HOUDEN DATA 
Zondag 13 november 

Vlaanderen. 
Zondag 20 november 

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

kaderdag provincies Oost- en West-

; kaderdag provincies Brabant, Ant-

wraaknemende haat tegen de eeuwen-oude 
opdringerigheid van de franskiljon. Waarlijk 
een zonderlinge inleiding tot de Barmhartig
heid en de Naastenliefde, x 

DE NIEUWE GIDS 

De rode en de blauwe zedeprekers krijgen 
steun van de « vaste gelegenheidskorrespon-
dent » van de C.V.P.-monileur, de onverbe
terlijke mijnheer R. G. uit Oudenaarde. Niet 
de kommunisten, niet de petits vicaires, de 
Volksunie heeft het bij hem gedaan. 

« Dat Mevrouw M.A., uit Heverlee de anti
klerikale en andere kreten van de studenten 
der voettocht, humoristisch vindt, is iets dat 
niemand haar kan beletten : « tons les goüts 
sont dans la nature », zegt men. 

Maar uitspattingen als deze (die zelfs door 
de Vlaamse socialistische en liberale pers 
veroor<leeld werden), gaan goedspreken en 
vergelijken met het onschiddig in het ootje 
nemen van proosten, oversten of directeurs, 
is iets dat er bij velen niet zal ingaan. 

Toen wij studenten waren werd er ook 
wel eens afgegeven op superiors, principaals 
of rectors, vooral wanneer ze beslissingen 
namert die ons niet bevielen of die wij een
voudig niet begrepen. Maar ik kan me niet 
inbeelden dat wij tegen hen op de straat zou
den gaan manifesteren zijn om onze voor
keur voor Barrabas te hunnen opzichte te 
gaan uitschreeuwen. Goddank waren de stu
dentenbewegingen toen fiog niet als nu, ge-
noyauteerd door de suppoosten van het VNV, 
de Volksimie van toen. D 

HET VOLK 

Uit bovenstaande botsingen der gedachte 
rond een tema als Leuven zou sprankelende 
inspiratie voor een Vlaams satire-kabaret 
kunnen gevonden worden. Op de T.V. kon
den we kennis maken deze week met het 
studenten-gezelschap Rommelpot dat een 
zeer verdienstelijke poging doel om einde
lijk op dat gebied onze achterstand op te 
halen. Wij hopen dan ook dat de Vlaamse 
T.V. dit eksperiment zal steunen, als ze mo
gen natuurlijk van Omer Batman van Diest. 

« Rommelpot uit Gent bracht satirisch ca
baret. De teksten van Hugo Brouckaert wa
ren van goede kwaliteit. Geestig en actueel 
was het stukje « Er zijn geen Belgen... » een 
ironisch verslag van een militaire parade te 
Oostende. Het gedicht «. Van Heer Wale-
niin i> was goed voorgedragen en sprankelend 
van geest, «t Voedstervader i> was lichtjes op 
het randje, maar in zijn bondigheid toch ge-
slaag<l. 

Speelgoed! SPEELGOED! S P E E L G O E D ! 
ERN ONUITPUTTELI . IKE VOORRAADSCHUUR S P E E L G O E D ALLER
HANDE : VAN MINIATUURTREIN T O T TRAPAUTO EN T U I N T O E -
STEL, VAN P L U C H E BEER T O T MANXEQUINPOP EN P O P P E W A G E N , 
VAN MODELBOUW T O T BAK- EN SCHAAKSPEL I 

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

BABYWERELD 

VnS VERZENDEN DOOR GANS VLAANDEREN ! 

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 ( te l . : 32.44.30) 
In een ruim pand een gloedmeuw speelgoedmagazijn. 

Het bewijs werd geleverd dat ook in 
Vlaanderen cabaret bestaat, dat niet kan 
verward worden met variété. Wij hopen da t 
de Vlaamse televisie dergelijke groepen nog 
een kans zal geven en dat er, zoals in «t Te-
levlsie-cabaret » werd gezegd, geen bezwaar 
is dat sommige « heilige huisjes » ook eens 
ter hand worden genomen. Aan de Vlaam
se cabaretiers te bewijzen dat ze voor dit 
genre rijp zijn. » 

DE POST 
Als Hugo Brouckaert van hel studenten

kabaret versterking nodig heeft zal Wout 
WelHnck hem wel bijspringen bv. met zijn 
gesprek tussen s Eminentie en Broeder Ja
cob » over het strategisch terugtrekken van 
bepaalde Vlaamse kranten. 

« — Van leeuwen gesproken : wat zegt On
ze beminde Vlaainse pei"s ? 

— Zij trekt zegevierend terug. Eminentie. 
Volgens de plannen, in op voorhand gereed 
gemaakte stellingen. De rekening van de 
maaltijden met de hoofdredacteuren ligt in 
de klapper. Hier zijn enkele knipsels... 

— Gaat uw gang, broeder Jacob. 
— a Samenvattend mag gezegd worden, 

dat aangaande autonomie, democratisering 
en laiclsering een enorme inspanning is ge
daan en dat het nieuwe organieke reglement 
een groot resultaat is. Gans nieuwe banen 
zij-i hier opgegaan. » 

— De welbekende lichtpunten. Eminentie. 
En verder : ot Zoals men overal reeds kan 
vaststellen, begint de nederlandstalige chris
telijke opinie een veilige afstand in acht te 
nemen ten overstaan van sommige verdach
te invloeden achter de Leuvense schermen 
en dus ook ten overstaan van de onnaden
kende jeugd, die zich blindelings Iaat mis
bruiken. » 

— Balsem voor de ziel ,-broeder Jacob. 
Maar vergist gij u niet ? Ik vroeg naar d e 
Vlaamse pers. 

— Dit is de Vlaamse pers. Eminentie. 
— Dezelfde, die enkele maanden geleden.? 
— Dezelfde, Eminentie. 
— Onvoorstelbaar. Maar dat zijn mirakels 

altijd, broeder Jacob. Het past ons, de ge
schenken des hemels in deemoed te aan
vaarden. En de overheveling ? 

— Die eis blijft gehandhaafd. Ik citeer : 
« Het kan echter niet verhinderen, dat d e 
eis tot overhe\eling blijft gesteld en dat de 
sensibiliteit dienaangaande in Vlaanderen 
zeer groot is. » 

— Een voortreffelijke formulering, broeder. 
De oudste in België, mogen Wij wellicht zeg
gen. Schrijf aan Onze pastoors... ach neen, 
schiijf maar niets meer. Klasseer heel de 
zaak maar In de lade van Eisen Die Gesteld 
Blijven, als daar tenminste nog ruimte is. 

— Onder welk hoofd. Eminentie ? 
— Onder kul, broeder Jacob. Onder kul. » 

Walter Luyten. 

PARFUM 
ü ruikt graag parfum, melfl ons 
uw geliefkoosde bloemengenr. en 
U ontvangt gratis een staalflesje 
(adres niet vergeten). MILADY, 
Postbus 403. Antwerpen I. 

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

Toon van Overstraeten spreekt 
op vrijdag 28 okt. in de zaal «Thier-
brau», Groenplaats 33 om 20 uur 
80, 

Onderwerp ; « taalstrijd nood-
Bïi'.elijker dan ooit ». 

O p diezelfde avond spreekt ook 
Mr. Wagemans over de belangrijk
heid van het blad et Wij » in het 
r a a m van de algemene propagan
da. 

Let o p ! Zaal <r Thierbrau », 
Groenplaats 33 en niet « Peter Be-
noit » zoals eerst aangekondigd. 

O p woensdag 30 november 
«preekt voor het Antwerps publiek 
dhr . volksvertegenwoordiger M. 
Coppieters. De zaal zal later wor
den medegedeeld. 
K O L P O R T A G E S 

Wekelijks alle zaterdagen in 
Knlw. op de belangrijkste verkeers
punten. 

Steeds vertrek 15 uur lokaal 
• Tyrol j>, Nationalestr. 2, Antw. 

Zaterdag 12 november ; 
Grote « Schokkolportage » met 

het blad « Wij », « De Schelde -» 
en c( Witboek over Zwartberg ». 

Zondag 4 december ; 
Massakolportage vergezeld van 

radiowagen in sektie noord. 
Met een zeer groot aantal pro

pagandisten startte vorige zondag 
de massakolportage in sektie zuid. 
Onder impuls van onze gemeente
raadsleden Mr. Wagemans, Ber
gers, Mr. Schiltz en Dr. Ballet, 
werd de verkoop een waar sukses. 
De bevolking — waarvan son\mige 
tegenstrevers zeggen dat ze zich 
lou gestoord voelen in haar zon-
dagmorgenrust, vanwege de radio-
wagen — bleek eens te meer zeer 
simpatiek te staan tegenover onze 
ganse kolportage. 
DIENSTBETOON 

Wegens verbouwingswerken aan 
het lokaal « Peter Benoit » zal het 
sekretariaat tijdelijk gevestigd zijn 
bij Dr. Delahaye St. Jansvliet 16, 
Antw. 

Dagelijks toegankelijk van 9 tot 
13 uur dinsdag zelfs tot 16 uur (za
terdag en zondag gesloten). Tel. 
33.30.76. 

Na de uren kunnen nog allerlei 
mededelingen gebeuren bij dhr. 
Bergers, S t Jansvliet 19, Antw. 

Antwerpse Polder 
DIENSTBETOON 

Gemeenteraadslid S. De Lie zorg
de de afgelopen dagen voor enkele 
spektakulaire gevallen van dienst
betoon, waaronder het herstellen 
van een weg te Berendrecht waar
voor hij persoonlijk kosteloos tien 
grote vrachtwagens grintslag wist 
te bemachtigen en het leveren van 
drinkwater te Lillo door de brand
weer toen de waterleiding er uit
gevallen was. Wie voor vrijblijvend 
dienstbetoon een beroep op hem 
wenst te doen telefonere op num
mer 73.66.59 of op 73.60.83. 

Berchem 
SOLIDARITEITSBAL 

Zaterdag 19 november 1966 ten 
voordele van de V.M.O.-gestraften. 

In de vernieuwde feestzaal « Ru
bens j), Statiestraat 175, Berchem. 

Begin 20 uur 30; inkom 30 fr. 
Kaarten te verkrijgen bij de be

stuursleden van Volksunie-Berchem 
en bij de V.M.O. 

Prijzen voor de tombola worden 
in dank aanvaard, deze kunnen af
gegeven worden in het Volksunie
lokaal, Grote Steenweg 165 (J. Cre-
ten). 

Brasschaat 
Op zaterdag 12 november 1966 

heeft in de zaal « Sporta x>, Breda-
baan 360 te Brasschaat de officiële 
opening plaats van het werkseizoen 
66-67. We doen dit met een mos-
selfeest. Kaarten hiervoor kunnen 
bekomen worden op het sekreta
riaat Martoginlei 144 (inrijden langs 
Driehoek) of door storting op reke
ning 1946 van Kredietbank Bras
schaat vóór 10 november. Vermel
den ( mosselen » of « koude scho

tel ». De prijs : 50 fr. Na de maal
tijd rond 10 uur danspartij met het 
orkest « The Medium Boys ». Hier
voor kunnen eveneens kaarten be
komen worden aan 20 fr. 

De mosselen worden klaarge
maakt tegen 8 uur. Wees dus op 
^id! 

Borgerhout 
Op zaterdag 15 oktober werd te 

Borgerhout de eerste steen gelegd 
van het nieuw Administratief Cen
trum. Dit in aanwezigheid van mi
nister De Saegher, burgemeester 
Sledsens, het schepencollege en de 
voltallige gemeenteraad. 

Daaronder onze V.U.-schepen 
Juul Dillen en de gemeenteraads
leden Bert Verhelen en Frans Die-
rickx. ~ 

Dit nieuw gebouw van vier ver
diepingen, dat aan de hoek Moor-
kensplein - Maréestraat zal opge
trokken worden en waar naast de 
burelen van de schepenen alle ad
ministratieve diensten zullen sa
mengebracht worden, zal tevens 
op de vierde verdieping een prach
tige voordrachtzaal bevatten. Het 
ontwerp stamt van de gemeente-
architekt de heer Dockx. 

Het werd hoogste tijd, dat Bor
gerhout dit centrum kreeg. 

Reeds lang was het prachtige, 
nu 77 jaar oude, gemeentehuis te 
klein om de talrijke diensten te 
bevatten. Deze werden dan in 
meerdere gebouwen, over de ge
meente verspreid, ondergebracht. 
Wa t voor de bewoners, die van de
ze diensten gebruik moesten ma
ken, heus geen pretje was. 

Natuurlijk heeft het ontwerp van 
dit centrum de jaren-durende ad
ministratieve lijdensweg doorge
maakt en... zou misschien nog hier 
ol daar in een la liggen te slin
geren, zo onze V.U.-schepen Juul 
Dillen — die de dienst der gebou
wen onder zijn bevoegdheid heeft 
— er zich niet met al zijn energie 
achtergezet had om dit plan nu 
eens zo spoedig mogelijk werke
lijkheid te doen worden. 

Het is dan ook geen valse pre
tentie wanneer wij hier beweren, 
dat onze V.U.-schepen voor deze 
verwezenlijking een pluim op zijn 
hoed luag steken. 

Borsbeek 
Op 5 november ons 2de jaarlijks 

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

Deuren om 8 uur. Toegangsprijs 
15 fr. 

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

Ekeren 
Op zondag 23 oktober e.k. houdt 

onze propagandaploeg een kolpor
tage met ons blad a Wij »te Eke-
ren-Hoogboom. Bijeenkomst aan 
de kerk te Ekeren-Hoogboom om 
10 uur, vanwaar de kolportage een 
aanvang neemt. Wij verwachten ie
dereen op post. 

Heist-op-den-Berg 
De plassende regen had de a har 

den » uit Berlaar, Lier, Beerzel, 
Nijlen en Hallaar niet afgeschrikt 
zodat zij de prestatie van vorige 
zondag van de mannen van Wille-
broek en Klein Brabant nog kon
den verbeteren. 

Meer dan 1(M) verkochte num
mers van het witboek over Zwart
berg was een resultaat dat meer 
dan bevredigend mag genoemd 
voor deze gemeente. 

Herenthout 
VOORLICHTINGS
VERGADERING 

Onze voor 15 oktober geplande 
voorlichtingsvergadering kende een 
vlot en suksesrijk verloop. 

Met nagenoeg een 70tal belang
stellenden bleef er geen plaatsje 
onbezet in het stemmig metVlaam-
Se motieven versierde zaaltje. In een 
aandachtig beluisterd en zeer 
boeiend betoog dat ruiin anderhalf 
uur in beslag nam, bewees spreker 
de noodzaak van « de Vlaamse be
weging vroeger en nu ». En dit aan 
de hand van enkele schijnbaar on

beduidende feiten, feiten die ech
ter bij een diepgaand en grondig 
onderzoek uitgroeiden tot een wa
re, onbarmhartige aanklacht tegen 
deze ons verdrukkende staat. 

Met een dankbaar applaus voor 
deze man wiens hele leven slechts 
een daad van Vlaams geloof was, 
werd deze vergadering besloten na
dat nog een oproep gedaan werd 
om de dag van 19 november — 
ons teerfeest — vrij te houden. 
Reeds nu lieten verschillende leden 
zich inschrijven. 

Mechelen 
Als nader kontakt met kaderle

den, leden en simpatisanten belegt 
senator Jorissen een eerste ge-
spreksavond voor het gewest Me
chelen (kanton Mechelen en om
liggende geineenten) waar over po
litieke problemen, plannen, organi
satie vrijuit van gedachten kan ge
wisseld worden. 

Dit in de bovenzaal van het Gul-
denhuis, Veemarkt, Mechelen op 
zaterdag 5 november te 20 uur. 

Merksem 
DEELNEMING 

Het is nog maar pas geleden dat 
wij de echtgenote van onze trouwe 
medewerker Hugo De Vijck, Frie
da Schirmer naar haar laatste 
rustplaats vergezelden. Wij allen 
rouwden om het veel te vroege 
heengaan van die goede Frieda. 
Door haar braafheid en lieftallig
heid had zij hier in haar nieuwe 
vaderland zoveel gpede vrienden 
verworven. 

Thans treft een nieuwe zware 
slag onze kameraad Hugo door het 
afsterven van zijn vader. Vriend 
Hugo, het moge voor U een kleine 
troost en verlichting wezen in de 
zware dagen die u thans door
maakt, te weten dat uw kamera
den en vrienden van de Volksunie 
delen in uw smart en met U mede-
voelen. 

Nijlen 
Wij verwachten alle kaderleden 

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

Turnhout 
Volksunie Turnhout nodigt alle 

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

Begin 20 uur 30; inkom 50 fr. 

WIekevorst 
Niemand had zulke schitterende 

opkomst verwacht. 75 aanwezigen 
verdrongen zich in de gelagzaal 
van het lokaal « Daar bij die Mo
len » te Wiekevorst voor de stich
ting van een nieuwe afdeling Ite-
gem-Wiekevorst. Met de drie spre
kers Ludo Sels, Walter Luyten en 
Wim Jorissen werd het een don
derende sprekerswaterval waarin 
ook de meest lauwe aanwezige een 
stevig doopsel kreeg. Voor inleider 
Rene Ivens en gemeenteraadslid 
Jos Claes was de oogst dan ook 
groot want een twintigtal nieuwe 
leden konden genoteerd worden, 
zodat de nieuwe afdeling nu reeds 
flink boven haar statutaire vereis
ten staat. 

8RABANT 

Boortnteerbeek 
O p zaterdag 5 november : lus-

trumdansfeest van de Volksunie
kanton Haacht. Deze Volksunie
nacht van Boortmeerbeek gaat 
door in de zalen Movri en Brou-
wershuis. Orkesten : Will Tura en 
zijn se.vtet; The Skyliners van An
dre Coucke met Kalinka. 

Iedereen zal willen tegenwoor
dig zijn. Boortmeerbeek moet die 
avond te klein zijn om al het volk 
te ontvangen. 

Brussel 
ABONNEMENTENSLAG 196fi-1967 

Organisatie-verantw. Miei Van 
Wijmeersch houdt zich ter beschik
king van de bestuursleden van het 
arr. Brussel in het « Hof van Bra

bant », Kartuizersstraat 3, Brussel 1 
(bij de Beurs, tel. 12.14.65) telkens 
op vrijdag van 18 uur 30 tot 20 uur, 
vanaf 28 oktober (ook op 11-11; blij
ven draaien is de leuze) tot 16 de
cember. Verder te bereiken privé 
tel. 21.99.74 voor andere schikkin
gen. 
LEDENHERNIEUWING 1967 

In het bezit zijnde van de lid-
maatschapskaarten voor 1967, kun
nen de verantwoordelijke bestuurs
leden van hierbovenvermelde zitda-
gen gebruik maken om de defini
tieve kaarten af te halen. Hernieu
wing zo snel mogelijk afhandelen 
— termijn 16.12.66 — akkoord ! Het 
jaar wordt op een gezonde basis 
begonnen. 
KOLPORTAGE 

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

Essene - Hekelgem 
Teralfene 
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

Op zaterdag 29 oktober 1966 te 
19 uur in ons lokaal te Essene, bij 
dhr De Bolle Henri, Centrum 17 
(café Payottenland). 

Onze arrondissementsvoorzitter 
Tuur Ebraer t zal er een overzicht 
geven van de politieke toestand. 

Eveneens, voor de achterblijvers, 
regeling der lidkaarten 1966. 
KRUISKOPAKTIE 
DAVIDSFONDS-V.T.B.-V.U. 

Bij de laatste IJzerbedevaart kon 
men reeds onze twee stenen, van 
5.000 fr. ieder, bewonderen. Er 
blijft ons daarop echter nog 2.000 
fr. af te korten. 

Wie helpt ons daarbij door zijn 
bijdrage te storten op volgende 
P C R : nr. 3104.11 van Jan Van 
Goethem, Bellestraat 87, Hekelgem 
of nr. 1736.00 van Laurent Van der 
Schueren, Kruisstraat 23, Hekel
gem (afgevaardigde V.T.B.) 

Beste dank bij voorbaat. 

Schaarbeek 
VLAAMS 
VERENIGINGSLEVEN 

In de feestzaal Van Schoorstraat 
43 wordt op zaterdag 12 november 
te 20 uur 30 een groot bal gegeven 
met het orkest « Dimelodia ». Het 
enige doel van deze avond : alle 
Vlamingen eens gezellig bij me
kaar in een sfeer die de hunne is. 
De V.U.-afdeling Schaarbeek ver
leent haar volledige medewerking 
aan deze Vlaamse avond. 

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-
ring 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. 

Ternat 
Op 5, 6 en 7 november 1966 : 

laarlijkse Irietkermis in lokaal Jan 
Meert, Keizerstraat 15 (Markt), Ter 

Halle 
Dal er te Halle zelf geen geschik

te zaal kon worden gevonden heeft 
niet kunnen beletten dat de durvers 
gelijk hebben gehaald : ook te Hal
le is een dansfeest van de Volks
unie mogelijk. Het 1ste Pajotten-
lands Dansfeest is knal geweest en 
dat het bij dit <t 1ste » niet zal blij
ven hoeft niet geze<gd ! Onder de 
aanwezigen : Staf De Doncker, 
provincieraadslid: Tuur Ebraert. 
arrondissementeel voorzitter; de 
heer Maillard, burgemeester van 

Pepïngen en verschillende gemeen
teraadsleden uit de streek. Een eu
vel : nog al te veel improvisatie, 
doch beginnelingen betalen nu een
maal leergeld. 

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. 

^ ^ r o n S a n a a l É 
Hoofdredak teur 
T. van Overs t rae ten . 

RedakUesekre ta r i s : 
S. de Lie. 
Alle br iefwissel ing voor 
redak t ie n a a r 
Rota typ , Sylv. Dupuisl . , 
110 Brus . 7. - Tel . 23.11.98 

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

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

450 F. 
S t e n 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 F . 
Alle gtor t ingen voor het 
blad op pos t reken ing : 
171139 « WIJ > - Vlaami-
na t ionaa l weekb lad . 

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

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

Bezoek « De veerman > 
te St-Amands a.d. Schelde. 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans. 

Geniet van de lekkere 
koffie < De Olifant > 
In het Vlaams Huis 

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

BIEREN ATLAS 
Alle specialiteiten 

Fruitsap Pufri 
CARPENXIEB 

Guido Gezeilcstraat 39 
ZWIJNDRECHT. T. 52.70.70 

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

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS, Deurne a. 
Van Havrelei 70 T. : 35.63.17 
Agent : De Coene Kortrijk 

H O T E L • RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
a Rubenshof » 

Weststr. 79. • T. : (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension. 

« Vlaams Huis s Knokke 
Kamers • vol pension • 

gezellige sfeer. 
Verminder ing voor groepen. 
El i sabe th l 105. Tel. 632.70. 

Breydelhof BRUGGE 
Jozef Suveestraat .. 

Gelagzaal - 120 plaatsen. 
Tel. : 050/350.67 

UURWERK 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 rs t r . 11 Oudergem 
T. 72.45.43 T e r m i n u s tr . 35. 
10 % kor t ing v leden V.U. 

PLASTIEK 

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

Lg. Lobroekstraat 44 
ANTWERPEN. 

Telefoon 03/36.16.47. 
Kuipen en s tape lbakken voor 
pekel, d iepvr ies , verpakking , 

' s tocker ing. 
Polyethyleen • zakken vel 
len en folie op rol 

RAADPLEEG ONS. 
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bewegings^yjjjaer 
St Agatha-Berchem 

Op zaterdag 22 oktober e.k. gee[t 
het Verbond van Vlaamse Vereni
gingen S t Agatha Berchem zijn 
jaarlijks bal dat zal doorgaan in 
de zaal van de Kajottercentrale, 
Poincarélaan te Brussel. Aanvang 
te 8 uur 30. Het orkest Benny Wood 
nodigt U uit tot de dans. 

Plaatsbespreking : Gentsesteen
weg 1118, St. Agatha Berchem, tel. 
260796. 

Groot-Bijgaarden 
DEBAT OVER LEUVEN 

Voor een talrijk publiek had op 
donderdag 13 oktober 1966, in de 
zaal Collegium te Groot-Bijgaarden, 
een debatavond plaats over het pro
bleem Leuven, ingericht door de 
plaatselijke Davidsfondsafdeling. 

De Heer Van Waelvelde, \oor-
zitter van het Vlaams komitee, 
zorgde voor een inleiding. Na de 
ontwikkeling van het probleem te 
hebben geschetst, van de Belgische 
bisschoppen, werden de argumen
ten uiteengezet waarom een over
heveling van de Franstalige Univer
siteit naar Wallonië noodzakelijk 

OOST-YLAANDEREN 

Aalst 
Zoals telken jare wordt er in de 

keik der Paters Capucijnen te Aalst 
op zondag 23 oktober te 11 uur 
een zielmis opgedragen \OOT >\ ijlen 
Stal De Clercq. 
KOLPORTAGE 

Verleden zondag waren wij maar 
nret twee man om in Oordegem 66 
nummers te verkopen ! 

Wij doen een dringende oproep 
tot alle propagandisten van het 
arr. om zeker de kolportage van 
zondag 23 okt. te Geraardsbergen 
lot een groot sukses te doen uit
groeien. ^ 

Bijeenkomst in de Vriendschap, 
Kerkstraat 9, Aalst, te 9 uur stipt 

of te 9 uur 30 in het café « Nieuw 
\ l aande ren » bij Hugo Blom, 36 
Wijngaardstraat te Geraardsbergen. 

Bazel 
Op 27 november a.s. wordt te Ba

zel onze pionnier Amedee Ver
bruggen op een grootse wijze ge
huldigd bij gelegenheid van zijn 
80ste verjaardag. 

Deze trouwe Vlaams-nationale 
voorman van het Waasland, een 
on/er beste en felste volksrede
naars, kasseilegger, eenvoudige 
volksmens en vaandeldrager op de 
laatste IJzerbedevaart, verdient on
ze speciale hulde en dank. 

Verdere inlichtingen over deze 
viering volgen later. Inlichtingen 
kunnen steeds bekomen worden op 
het adres van dhr Waker Claes-
sens, voorzitter van het inrichtend 
komitee, Kruibekestraat 130, te 
Bazel. Tel. 03-75.16.41. 

zaal « Klaroen », afrit autostrade 
te Aalst : 7de Sint Maartendans
feest van de Vlaamse Kring Ter-
joden. Orkest Stan Philips; zang 
en animatie door de T.V.-vedette 
Henk Van Montfoort. Begin te 21 
uur 30. Deelneming in de onkosten 
60 fr.; plaatsbespreking gratis voor 
7 no\ ember; kaarten bij de leden. 

Geraardsbergen 

Destelbergen 
De Vlaamse vriendenkring nodigt 

L' uit tot de jaarlijkse statutaire ver
gadering, gevolgd door bal en reu
ze tombola. Orkest : de Bartels. 
Eerste dans om 21 uur. Inkomprijs: 
20 fr. (de genummerde inkom-
ticketten nemen deel aan de spe
ciale trekking). 

Zaterdag 29 oktober 66 om 20 
uur in de gemeentezaal van Des
telbergen. 

Erembodegem-Centrum -
Terjoden 

Op zaterdag 22 oktober te 19 uur 
30 in zaal « Animo » (Denderbrug) 
giote feestviering ter gelegenheid 
van de vlago\ erhandiging aan on
ze afdelingen en van ons 5-jarig 
bestaan. Feestredenaar : voorzitter 
V.U. Van der Eist Fr. 

Deze feestavond wordt de leden 
aangeboden met medewerking van 
troubadour K. Redant en animator 
J. Michiels. 

Op donderdag 10 november in de 

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. 

Gent - Mariakerke 
Wij verzoeken alle afdelingen en 

simpatizanten, volgende data vrij te 
houden voor de herdenking van het 
afsterven van Pa ter Callewaert 2 
jaar geleden : vrijdag 25 november 
te 20 uur in het parochiehuis, Brug-
sesteenweg 304 te Mariakerke-Gent, 
spreekavond over Pa ter Callewaert. 
Zondag 27 november te 11 uur in 
de O.L. Vrouwkerk te Mariakerke-
Gent, H. Misoffer met offergang 
voor Pa ter Callewaert en Pa ter 
Vervinckt; na de H. Mis plechtig
heid aan het graL 

Gentbrugge - Ledeberg 
Het probleem Leuven is meer 

dan ooit actueel. Wellicht hebt U 
zich geërgerd aan de wijze waar
op de partijkranten de laatste 
maanden hebben getracht die zaak 
te verdoezelen. U hebt de « offi
ciële » kommentaar kunnen horen 
en zien in radio en T.V. 

Neemt U hiermede genoegen of 
wenst U echt de stand van zaken 
te kennen ? Kom dan op woensdag 
26 oktober te 20 uur naar de 
zaal van café « Floralies », 
Brusselse steenweg 378 te Gent
brugge. Volksvertegenwoordiger 
drs. M. Coppieteis, de specialist in
zake onderwijsproblemen, komt er 
spreken over : «. W a a r staan wij 
thans met Leuven ». 

Oudenaarde - Ronse 
De uitgebieide arrondissements-

raad i.v.m. de abonnementenslag 

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

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

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

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

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

Alle inlichtingen : 
TEN BEL Keizerstraat 16-18 
Antwerpen Tel. 03/33.38.66 

TEN m BEL 

1966-1%7 gaat door op zaterdag 22 
oktober te 17 uur in lokaal Pallie
ter te Leupegem. De leden werden 
reeds persoonlijk uitgenodigd. Nie
mand ontbreke. 

Er zal een uiteenzetting gegeven 
worden door onze hoofdredakteur 
Toon Van Overstraeten. Senator 
prof. Elaut zal dan het verdere ver
loop van de abonnementenslag vol
gen. 

HERNIEUWING 
LIDMAATSCHAPPEN 

De afdelingen gelieven nog deze 
maand de hernieuwing te aktive-
len om zodoende vanaf november 
de handen vrij te hebben voor de 
abonnementenslag. 

St Niklaas 
De arrond. raad kwam op woens

dag 12 dezer bijeen te Lokeren. In 
aanwezigheid van dhr Toon Van 
Overstraeten en volksvertegenwoor
digers Coppieters en Van Leem-
putten, werd de kampagne voor de 
abonnementenslag « Wij » grondig 
voorbereid. Het arrondissement zal 
zijn faam eer aandoen. 

Verder werd gedokterd aan een 
financieel plan om de arrond. fi
nanciële middelen eens en voor al
tijd op een gezonde basis te grond
vesten. 

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

Zeie 
In de feestzaal « Het Anker » op 

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

WEST-VLAANDEREN 

Ardoole 
De « Vlaamse Vriendenkring Cy-

riel Verschaeve - Ardooie » nodigt 
uit tot haar derde avondfeest, en 
di*- op zaterdag 12 november te 20 
uur 30 in de zaal Nova te Ardooie. 
Het orkest Eddy Debergh treedt 
op. De deelname bedraagt 60 fr. 
Kaarten en plaatsbespreking : tel. 
051-744.58 en 741.08. 

Jabbeke 
Op zaterdag 12 november nodigt 

de Volksunie-Jabbeke u uit op haar 
tweede herfstbal, dat doorgaat in 
de zaal « De Zwaan » op het dorp 
te Jabbeke. De gekende Brugse 
formatie het « Ballroom Sextet » 
si>eelt ten dans. 

Meuiebeke 
Heer en Mevr. Gilbert Denolf-

Masureel melden u met vreugde 
de geboojte van een zoontje. 

Roeselare 
Het eerste prov. vei broederlngs-

avondfeest dat plaats vond op 15 
dezer te Roeselare kende een ge
slaagd verloop. Ruim 600 aanwe
zigen zorgden er voor de gezelUge 
stemming, eigen aan de Volksunie
avondfeesten. 

Het puik orkest « The Lucky 
Stars » stond in voor het nodige 
ritme. 

Namens de prov. West-Vlaande-
ren en het arr. Roeselare-Tielt ver
welkomde Mik Babyion zijn koUe-
ga Pieter Leys, gouwvoorzitter Leo 
Van de Weghe en meerdere pro
vinciale raadsleden o.a. Geert De-
man, Bernard Depoorter, Adrien 
Devriendt, Jos Lievens, Guido Van 
In. 

Volgend jaar zal het arr. Oos-
tende-Veurne-Diksmuide instaan 
voor de inrichting van het 2de proT-
verbroederings-avondfeest. 

Tleit 
De bovenzaal van herberg 

<f D'Hespe » was vrijdag 7 dezer 
bomvoL Een zeer aandachtig pu
bliek van ouderen en jongeren, 
hoofdzakeUjk Tieltenaren, was e r 
om de sprekers van de avond, nL 
Guido Van In en Mik Babyion, t e 
komen beluisteren. Na afloop wer
den talrijke interessante vragen ge
steld. 

Het 5̂1 oot aantal aanwezigen op 
deze veigadering, en dit voor het 
eerste initiatief van die aard geno
men door de afdeling Tielt, bewijst 
dat er een grote publieke belang
stelling bestaat voor het probleem 
Leuven. 

Dit probleem is slechts één van 
de vele waarmede de gezagsdragers 
zullen af te rekenen hebben gedu
rende de eerstkomende maanden . 

Guido Van In bracht in zijn be
toog naar voor dat het land wel
d ra voor de keuze zal staan, ofwd 
het federaUsme te aanvaarden, ot-
wel ten prooi te vallen aan de anar
chie. Het federalisme betekent or
de en welvaar t De an.irchie leidt 
tot wanorde en geweld. 

Wij vestigen nu reeds de aan
dacht op het avondfeest teTielt op 
zaterdag 26 november in de zaal 
Vijverhof. Nadere inlichtingen vol
gen binnen een tweetal weken. 

ZOEKERTJES 
Gevraagd voor Biussel bedien

den, liefst op hoogte ^an mutuali
teit. Zich wenden : Dr. R. Roosens, 
Markgravelei 28, Antwerpen. 

Welk auto-mekanieker met ten
minste 20 j . ervaring zou bereid 
zijn, tegen goed loon, opleiding te 
geven in klein autobedrijf aan ou
dere mekanieker-leerling ? Tel. na 
18 uur 220437 te Brussel. Ook ge-
pens, ev. halfdags welkom. 

DjTiamische graduaat in handels-
wetenschappen afd. sekret. en mod. 
talen, 5-talig, corresp. kennis van 
public rel., reclame, uitstek, r e t 
zoekt passende betrekking. Schrijv. 
blad D60 of tel. 33.24.03. 

DRINGEND 
Voor overname van herberg 
met feestzaal in centrum van 
dorp VI. Brabant , lokaal V.U. 
volksdansgroep, V.T.B, e.a., 
gevraagd dynamisch echt
paar. Huur 1500 fr. 
Giote opbrengst verzekerd. 
Schrijven bureel blad. 

In de Nieuwestraal te Sleidinge h e b t e n de bewoners een komitee 
opgericht om te protesteren tegen het uitblijven van riolering en weg
bedekking wat reeds dertien jaar geleden door het gemeentebestuur 
werd beloofd. 

Zwarte vlaggen en bekelborden werden aangebracht om de slijk-
ellende aan te klagen. De C.V.P.-burgemeester stuurde zijn politie om 
de plakkaten weg te nemen maar de moegesarde bewoners maakten 
nieuwe en plaatsten ze op privé-terrein. Zij zijn vastbesloten te volhar
den tot er een rezultaat afgedwongen is. Onze plaatselijke simpatizan
ten laten zich daarbij niet onbetuigd. 
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T MOOISTE NATUURKADER V O O R UW V I L L A 

MASTBOSSEN doorkruist met prachtige brede betonbanen, volledig uitgerust 
met riolering en verlichting. 

percelen van 24m breedte, waarop U op een maximum breedte 
Uw villa-alleenwoonst kunt bouwen. - Bouwprijs vanaf 08O.OOO.— Fr. 

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

fe^ 

i M "'W'M""!'""'"" f 

S T A N DI 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 Yriesdonk. 

6rond4)rijzen 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 OXDERBERGEN 43 - Tel. 09/25.19.23 WINTERSLAGSTR. 20 - Tel. 011/544.42 ROTSELAARSEBAAN 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 f D E L 

VAN m PAAL - VOQBBRAECK EN C' 
Jan Van Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN. 

r E L E F O O N : 03/37.54.38. 

A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

ELECTRA BREE 
lioneputstraat 28, 
— B R E E -
Telefoon : 651.88 FX-23 3L 

uitgeslapen 
want-... 

Dunlopillo m 
STBR '̂-

MA7wm%mt>B(i9^onm 
T U RHHb UT S tjTAXft Vo 2, • O » Gt 1» HÖ U t^^ TEL 35;i7.83 

- • I JHÜIZ£NKbieMs l r ï « t :»4 :«é , i n j w . M I . 31,01.1».; , . • ; , , 
• e = i i n . n i . r j i . 39-41, An.w. Ttl . 33.47.34 . •O.lllfortlei «O, O.ufne, Tel. 36.25.2Ï 

W I M M A E S 

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

pro\inciën Antwerpen. Brabant en Oost Vlaan
deren »oor alle verzekeringsvormen ! Brand -
Leven Persoonlijke Familiale Auto Wet • 
Burg /Vansprakeliikheid 

k— Komt op het eerste verzoek voor : 
Orername »an bestaande verzekeringspolissen. 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak, enz. 

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

- L E N I N G E N 

- HY POT EK EN Ie en 2e rang 

Jan Van Riiswljcklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38. 
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Ktirsus in dieptepsichologie. 

ziet dev.u.b. 

op het 

etterbeekse 

moneuver-

veld 

ongel 
• • • 

.en denk er aan : vooral niet in slaap vallen. Ge zijt hier niet meer 
bij het leger ». 

«Mijnheer Dupont, mag ik er nogmaals op aandringen dat deze proefne
ming volstrekt ongevaarlijk is en niets te maken heeft met rookbom

men ? ». 

Vfr/'V 

« ...student Janssens slaagde in zijn eksamen en behaalde zijn einddekoratie ». 

LUIKS PROTEST TEGEN 
ANTWERPS VLIEGVELD 
Een Deurn in hun oog. 

PRINS ALBERT 
NAAR STOCKHOLM 
Verdient zijn brood in het 
Zweed zijns aanschijns. 

WARENTESTS 
IN DUITSE T.V. 
Test-Venstertje. 

ISRAEL 
MILITAIR PARAAT... 
...maar wil geen jordaanval-
lende partij zijn. 

ONDERWIJSSTAKING 
IN GRIEKENLAND 
Helas, ja! 

• • • • • 

RUSLAND WIL VREDE 
IN VIETNAM... 
... volgens berichten van 
Kremlinsiders. 

LEVEN 
OP MARS MOGELIJK 
Eh bien marsi! 

INTRA-BANK FALJIET 
Inlragisch! 

REGERING CALS 
TEN VAL GEBRACHT... 
...door recalsitrante Schmel-

SOEUR SOURIRE 
UIT HET KLOOSTER 
« Partir c'est sourire un 
pen ». 

NACHTKLUBS OP KRIM 
Rode buurt. 

AHMED DLIMI 
OP PROCES BEN BARKA 
Ging alle wettelijke dlimie-
ten te buiten. 

TIMOTHY EVANS 
POSTHUUM 
GEREHABILITEERD 
't Is nu nog evans ! 

SPANJE 
ZAL RUIMTERAKET 
LANCEREN 
Verzending Franco. 

• • • reld 

juan de anarchist 
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