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vomum Verkrijgbaar bij alle 
dagbladverkopers. 

DRS. M. COPPIETERS 

ONZE 
VOLKSSTRIJD 
OM LEUVEN 

«Les peoples heureux n'ont pas de statistiques » (eerste-
minister Theo Lefèvre in de Senaat op 24.6.1964). 

Ma de studentenmarsj, de incidenten van het beginnend aka-
demiejaar en de ingeslopen verwarring in de student engelederen 
gaf de V.N.S.U.-Leuven het startschot voor haar werking tijdens 
dit akademiejaar op 25 oktober jl. De bovenzaal van restaurant 
Tijl op het Hogeschoolplein was rond 20 u 15 meer dan vol 
gelopen met studenten, waaronder leiders van andere studenten
verenigingen, o.m. van het K.V.H.V. Daarnaast ook een tiental 

• « bourgeois »... De atmosfeer van een konfrontatie : hadden 
«vooraanstaande studentenleiders zich vóór en tijdens de marsj 

niet uitgesproken tegen een « mystisch nationalisme » ? Werd 
niet hier en daar tijdens de marsj gewaarschuwd tegen « mis
bruik » en infiltratie vanwege de Volksunie ? Waren de neo-
marxisten er niet in geslaagd het voor te stellen alsof de natio
nalisten aan perfiede motiefverschuiving wilden doen ? 

Ik moest de studenten eerst 
vertellen wat een universiteit 
betekent voor een gemeen-
scliap, voor de « volkskracht », 
zoals Lodw. de Raet het zag in 
het begin dezer eeuw. ledere 

volksgemeenschap heeft volle 
recht op de eigen universiteit, 
autonoom in de volkse zin van 
het woord. 

De verovering van een auto
nome Nederlandse Katolieke 
Universiteit, samengaand met 
de overheveling van de frans-
talige Katolieke Universiteit 
naar Wallonië, was en is het 
motief nummer één van de 

de sluiting te rotem 

WAARHEEN, JONGE LIÜBUROERS? 

Na de sluiting te Houthalen en de gebeur
tenissen te Zwartberg krijgen de Limburgers 
opnieuw een harde klap te verduren. De slui
ting van de zinkfabriek te Rotem is een 
ramp, vooral voor de Limburgse Maaskant 
die (behoudens de fabriek te Rotem en de 
mijn van Eisden j reeds nu grotendeels aan
gewezen was op pendel naar Nederland en 
Duitsland. Vijfhonderd mensen uit de Maas-
landse dorpen, vooral uit Neeroeteren en Op 
oeteren, vliegen de straat op en vervoegen 
het leger der nog niet herplaatste arbeiders 
van Zwartberg. 

Wanbeheer en spekulatie liggen ten grond
slag aan deze sluiting, die door de société 

anonyme de Rothem meegedeeld werd in een 
kommunikee dat droop van slecht geweten 
en schijnheiligheid. De toezegging van de 
raad van beheer « dat hij alles in het werk 
zal stellen om in de mate van zijn middelen 
het personeel te helpen bij het vinden van 
een andere werkkring » kan slechts be
schouwd worden als een sinistere mop : de 
heren van de société anonyme zullen te Ro
tem nog realizeren wat er te maken valt en 
daarna trekken zij hun naald uit het spel. 
Achter hen de zondvloed! Ook de breedvoe
rige technische uitleg die de s.a. de Rothem 
verstrekte over de redenen van de sluiting, 
kan geen mens bevredigen. Reeds lang 
heerste er in de zinkfabriek van Rotem een 
sfeer van ongenoegen en wantrouwen, om
dat de arbeiders en technici er zich reken
schap van gaven dat de zaak slecht beheerd 
en slecht geleid werd. De keiharde realiteit 
is, dat de gevolgen van het wanbeheer en de 
eksperimenten gedragen worden door de ar
beiders ! 

De sluiting van Rotem is echter niet alleen 
een drama voor de arbeiders en bedienden 
die er rechtstreeks door getroffen worden. 
Heel Limburg zal er de weerslag van voelen. 
Jaarlijks komen er in de provincie meer dan 
3.000 jonge arbeidskrachten bij; alleen reeds 
deze normale aangroei van de aktieve bevol
king — onafgezien de mijn- en fabrieksslui-
tingen — bleek in het verleden een probleem 
te zijn dat vooralsnog onopgelost bleef. Van 
1960 tot 1965 kwamen er in Limburg slechts 
15.313 nieuwe werkplaatsen hij; dat is niet 
eens genoeg om de normale bevolkingsaan-
groei op te vangen. De sluiting van Zwart
berg en van Rotem (waarbij in het geheet 
bijna 5.000 arbeiders en bedienden betrokken 
zijn) ontwricht de tewerkstelling in Limburg 
volledig en voor lang. 

Onlangs is de eerst e-minister in Limburg 
geweest, o.m. om er de potsierlijke verkla
ring af te leggen « dat Limburg geen hulp 
nodig heeft, maar steun ». Dergelijke Brus
selse subtiliteiten zijn niet van aard, de Lint
burgers met méér vertrouwen de toekomst 
tegemoet te doen zien. Want noch van steun 
noch van hulp hebben ze tot nog toe al veel 
'last gehad! 

Vlaamse (studenten-) strijd 
om Leuven. Dit is voor alles 
een nationale strijd, dit bete
kent alles omvattend : kultu-
rele gaafheid, ontplooiing zon
der universitaire voogden, kla
re en rechtvaardige toekenning 
van de enorme s taatstoelagen. 

De afgrendeling van ons erf 
tegen het onbeschaamd en 
veelvratig Frans imperialisme 
is één ondeelbare operatie : 
Leuven-Brussel. W i s t e n de 

marsjerende studenten niet af 
van de rektorale rede van rek-
tor Homes van de ULB-VUB, 
uitgesproken tijdens de stu
dentenmarsj ? Een nog bruta
ler afwijzing van de Vlaamse 
demokratische eisen dan het 
mandement der Belgische bis
schoppen ! De Brusselse rektor 
zei : De V.U.B, gaat niet over 
tot splitsing, nu niet en nooit! 

Daarover hebben wij niet 
veel gehoord noch gelezen in 
de progressistische stuaenten-
pers 

Het « tres grand-Bruxelles »-
ontwerp komt uit twee archi-
tektertbureaus : K.U.L. (de bis

schoppen van België) en ULB 
(met erachter de vrijdenkers
kringen). Brussel betekent de 
dagelijkse drainering van de 
Vlaamse gelden en volkskracht 
naar het Franse, kapitalisti
sche bolwerk. De as Brussel-
Leuven breekt de taalgrens en 
vernietigt de rezultaten van de 
afschaffing der talentellingen. 

De aanslag op onze Neder
landse eigenheid, uitgevoerd te 
Hertoginnedal (uitvalspoort 
via de faciliteitengemeenten), 
beraamd door de universitaire 
driehoeksformatie, op de spits 
gedreven door de Brusselse 
aktie tegen de uitvaardiging 
van de taalwetbesluiten moet 
aan ieder Vlaming leren : Onze 
Vlaams-nationale strijd is een 
demokratische strijd tegen de 
Franse geldmachten, gekoncen 
treerd in Brussel, dat té klein 
is geworden voor hun belan 
gen. De strijd om Leuven is 
slechts een (zeer belangrijk 
onderdeel) van de strijd om 
Vlaanderen, want ook Vilvoor
de, Mechelen, Ninove en Aalst 
zijn begerenswaardige « satel
lieten ». 

Ik heb aan de studenten ge 
vraagd of deze objektieven 
soms uit « mystisch » nationa 
listisch breinen ontsproten ? 

Ik heb hen verteld hoezeer, 
in de moderne staat, de Uni 
versiteit een welvaartsfaktor is 
geworden, meeberekend in de 
ekonomische investeringen én 
af te lezen uit het Bruto Natio 
naai Produkt en inkomen. Pre 
cies daarom kunnen er, finan
cieel bekeken, geen vrije uni
versiteiten meer bestaan. De 

staat — d.i. de hele gemeen
schap — betaalt de kosten. Ie
dere belastingbetaler, de 65 % 
Vlamingen in België betalen 
voor UCL-KUL en ULB-VUB. 
En met deze gelden maken de 
franstaligen goede sier. 

De Vlaamse studenten te 
Leuven en elders dienen de ob
jektieven van hun nationale en 
demokratische strijd duidelijk 
te omschrijven en te seriëren. 
De verovering van een autono
me Nederlandse Katolieke Uni
versiteit te Leuven én de over
heveling van de Waalse naar 
Wallonië is een algemeen-
Vlaams strijdobjektief dat in
derdaad overleg en frontvor
ming noodzakelijk maakt. 

De verovering van een auto
nome vrijzinnige Nederlandse 
Universiteit te Brussel is even
eens en in dezelfde mate een 
geheel-Vlaams strijdobjektief. 

De inrichtende overheden en 
machten van de Universiteiten 
van Leuven en Brussel moeten 
hiervoor niet naar de politie-
kers verwijzen : zij hebben de 
macht in eigen handen om tot 
volledige splitsing per taalstel
sel over te gaan. 

De (mystische ?) neo-marxis-
ten en de keiharde kommunis-
ten, die de Leuvense studenten 
aanzetten tot opstandig verzet 
tegen de bisschoppen en de 
akademische overheid, hebben 
tot op heden de strijdbijl niet 
opgegraven tegen de Brusselse 
kapitalistische grootmeesters 
die de ULB-VUB beheersen. 

(Lees verder op blz- 3 in kader) 



V.D.B. ALS IMPROVISATOR 

Dinsdag 18 oktober smaakte ik 
het genoegen V.D.B, te zien in 
voor hem ongunstige omstandig
heden. Hij was gastspreker in de 
grote rula van de universiteit 
van Leuven en een aantal stu
denten wilden dit beletten. Zij 
dwongen de gladde partii-politi-
cus te improviseren, in zijn dooie 
eentje, zonder partij-apparaat en 
partii-sclirijvelaarties. Het droe
ve eind is bekend. De machtigste 
raan van België moest de zaal la
ten ontruimen door de dienaren 
van Hermandad. 

Op zichzelf is dat misschien 
geen schande. Maar wat de man 
daar voor onnozelheden heeft 
uitgebazeld, is onvoorstelbaar : 
« Cij zijt onhoffelijk ; hoe durft 
gij uw premier zo te beledigen ; 
hoe durft gij de man beledigen 
die al zoveel voor zijn land ge
daan heeft ï enz. Toppunt van 
machtswellust : « gü die hier zijt 
dank zij mij en mijn politieke 
vrienden >. Na een uur werd de 
zaal dus ontruimd. Toen wij nog 
met een tiental personen in de 
gang stonden, kwam Y.D.B, er
aan. Hii bleef op 5 m van ons 
staan. Daar daagde hij de aan
wezigen uit tot een diskussie. 
Niemand ging daar op in. Toen 
kwam hij pas goed los : « Nu, 
hier ben ik dan ; waarom zegt 
gij nu niets ; het is een schande 
de eerste-minister zo te beledi
gen ; met 100 tegen 1 durft gij 
wel ». Mijn vriend vroeg hem 
toen : « Hebt gij het wetsvoor
stel Verroken ge.stemd, mijn
heer ? >. Antwoord : « Ik )jen 
hier uitgenodigd om over het 
wetenschapsbeleid te spreken. 
Als gij mii voor een ander « ont
werp » uitgenodied had, was ik 
ook gekomen 3>. Toen begon hij 
^veer over zijn hoffelijkheid. Ik 
vroeg hem wat hij dacht over de 
hoffelijkheid in Brussel. Zijn 
antwoord was een nieuw voor
beeld van ongelooflijke zelfinge
nomenheid : « Gij moest toch we
ten dat als iemand daar veel voor 
gedaan heeft ik het ben ». 

Toen kwam als spuit elf de 
poli'ie aangehold. V.D.B, weer
hield ze ervan ons buiten te 
dl nmmen en iedereen veitrok, 
•vcij naar buiten en V.D.B, naar 
zijn half-lege zaal. Naar de bons 
Beloes. 

Moraal van dit alles : V.D.B, 
in een onvoorbereide rol is een 
geweldig zelfingenomen. ver-
v.'aand. machtswellustig, klein 
burgermannetje. 

W.V.H.., Kortenberg. 

VILVOORDE 

In l̂e lange grijparmen van de 
inktNis Brussel gekneld, strijdt 
het zeer naburige stadje Vilvoor
de onophoudend \oor het behoud 
\an zijn Vlaamsheid. 

Door zijn ongunstige ligging 
echter is de Franse inslocd hier 
meer dan waar ook zeer diep
gaand. Met zijn franstalige uit-

MAXIMUM 

...en lading goed 
vastmaken! 

hangbordjes, zijn Parijse mode
liedjes, zijn tweetalige oudstrij-
derskring en zijn plat dilalekt 
geeft Vilvoorde de bezoeker het 
meest tipisch beeld van Belgisch 
middelmatisme. De Lieve-Vrou-
wekerk met haar prachtig koor
gestoelte herinnert ons nochtans 
aan de :,maak en de kunstzin van 
eertijds, maar met de uitbreiding 
van de hoofdstad en met de in
dustrialisatie deed mijnheer Beu-
lemans ook hier, helaas, zijn in
trede. En waar eens kernvlaamse 
volkskermissen een schilder als 
Teniers hebben bekoord, houdt 
de P,V.V. nu — zoals haar twee
talige aanplakbrieven het aan
kondigen ! ! — een « Knal bal 
choc », in de sierlijke stijl van 
de « rendez-vous des (der) Bel-
ges(-n) »... 

Om te zwijgen van de omge
ving, waar een wijk zoals Het 
Voor eenvoudig werd omge
doopt tot « Quartier Beauval ! ! 

O tempara, o mores... 
H.V., Brussel. 

FABIAN 

Volgend jaar de hele tijd een 
dikke « WIJ > : bravo ! Er zal 
meer vreugde zijn... 

Over de inhoud van het blad 
niets dan goed. De TV-selektie is 
uitstekend en wat kommentaar 
mag er ook nog bij. Nies kunst
krabbels kunnen niet verbeterd 
worden. 

Nu we echter een grote abon
nementenslag ingezet hebben 
wou ik graag één suggestie doen. 
Veel te winnen abonnees lezen 
niet alle artikels. In deze periode 
iedere week een klein tabelletje 
met telkens een schandalige toe
stand in dit la.nd ! 

E.F., Wevelgem. 

VOGELYANGST 

De heer L.R. uit Tielt vindt het 
nodig de vogelvangst aan te kla
gen als oorzaak van de zgz. tries
tige mentaliteit die leidde tot het 
neerschieten der ooievaars. 

Denkt heer L.R. bij neerschie
ten niet eerder aan jagers met of 
zonder vergunning ? 

Van de drie jachtsporten is de 
vogelvangst de enige die niet 
doodt of liever niet uitsluitend op 
doden gericht is. Alleen mussen 
en spreeuwen (aanzien als scha
delijk) en lijsters (jachtN\ild) 
mogen gedood. 

Alle andere, waar\an de vang.st 
toegelaten is, dienen tot bevol
king van de volières der liefheb
bers en zijn in ieder geval \eel 
beter verzorgd dan ze het in de 
natuur zouden hebben. 

L.V.C., Laarne. 

PENSIOEN 

Waarom en waarvoor hebben 
wij een koning ; het kan toch 
evengoed een prezident zijn ? 
Tegen de koning heb ik persoon
lijk niets ; de miljoenen die hij 
per jaar verbruikt zou een pre
zident ook kunnen verteren. 
Maar die bijkomende milioenen 
van prins Albert, Paola, prins 
Alexander, ex-koning Leopold 
zouden voor nuttige zaken moe
ten gebruikt worden. 

J.F,. Wilrijk. 

MIJN WAARHEID 

Mijn schrijven is een antwoord 
op dat van de heer J.d.P. uit 
Brussel 1, aangaande « Mijn 
Waarheid ». 

Ik ben geen literaire piet, mijn 
beroep is timmerman ; dus een 
gewone man uit het eenvoudige 
Vlaamse volk, waar de heer 
Brauns het in zijn boek over 
heeft. 

Wel, deze gewone man durft 
beweren dat de heer uit Brussel 
het boekje « Mijn Waarheid » 
niet in het minst heeft begrepen. 

Daaruit blijkt nog eens duide
lijk, dat ook degenen die de ge
leerdheid met lepels hebben in
genomen daarom nog geen licht
punt zijn betreffende eenvoudig 
verstandelijk doorzicht. 

Het boek van de heer Brauns 

is in eerste plaats geen roman 
waarin de feiten en gebeurtenis
sen zich netjes opvolgen ; maar 
wel een aanklacht van verwijt 
en spot tegen hen die na meer 
dan twintig jaar nog altijd 
prooien zoeken om voor de gie
ren te werpen. 

Er kunnen uit dit boek nog zo
vele waarheden aangehaald wor
den, doch dan zou er wellicht 
een tweede « Mijn Waarheid » 
moeten geschreven worden en 
dat laat ik liever aan de heer 
Brauns over, het gaat hem best 
af. 

Be.ste mensen, hadden we in 
Vlaanderen en misschien wel 
over de hele wereld toch wat 
meer Braunsen ! 

V.d.S.L., Aalst. 

VERVOLGVERHAAL 

De rubriek « Van de redaktie » 
zelf is wel in een ietwat Tzie ook 
« Gazet van Antwerpen ») origi
nele letter gezet, doch is daarom 
niet duidelijker voor de lezer en 
neemt volgens mij te\eel plaats 
in. Ik verkies een kleinere, even
tueel kursieve letter, het geheel 
in een duidelijk afgelijnd kader
tje vervat. 

De selektie van T.V.-program
ma's heeft, ineen ik, %\einig zin 
of in ieder geval weinig belang. 
Meent u er toch te moeten aan 
houden, druk dan uw keuze, ten
minste toch wat Brussel Ned. be
treft, bv. in vetjes in de pro-
grammaopgave. Beter schijnt mij, 
wat nieuwsjes te geven rond en
kele uitzendingen (bijzonderhe
den over de inhoud of medewer
kers, enz...) alsook foto's. 

Mijn voornaamste kritiek (en 
tevens suggestie) echter is de 
volgende : volgt men de ontwik
keling van het blad, vooral naar 
zijn huidige vorm, dan is de 
grootste verandering wel dat het 
blad niet meer louter « politiek » 
bevat doch ook ettelijke andere 
rubrieken. Op die wijze is het 

meer een < normaal > weekblad 
geworden. 

Iets wat echter ontbreekt en 
nochtans essentieel is aan ieder 
dag- en weekblad, is een vervolg
verhaal. Nochtans is dit laatst« 
van het allergrootste belang om 
talrijke lezers voor een ruime 
periode aan de publikatie te bin
den. 

Ik durf dan ook met klem aan
dringen voor deze nieuwe ru
briek (Wij vervolgen met...), ooK 
omdat ik van bevoegde zijde \ er-
nam dat een vervolgverhaal fi
nancieel geen zware last is. 
Waagt U het nog dit jaar ? ? 

Ir. O.H. Westende. 

B.R.T. EN WEEKBLADPERS 

In « Wij en Gij s> van 22 ok t 
schrijft J.T. te Brussel dat de 
B.R.T. over « geen enquétesys-
teem beschikt waardoor het haar 
mogelijk is, de wensen van kij
kers en luisteraars te kennen >. 
Als J.T. zijn mening over de 
B.R.T. wil geven, zou hij eniger
mate met de organizatie van dit 
instituut vertrouwd moeten zijn. 
Sedert enige maanden bestaat er 
op het Flageyplein 18 een studie
dienst, die onder de bevoegde 
leiding staat van de gewezen 
journalist Rik Raedemaeckers en 
zich o.m. met opinie-onderzoek 
bezighoudt. Overigens kunnen we 
het voorstel, VN-ekelijks een over
zicht van de periodieke pers te 
eisen, onderschrijven. 

Terloops maken we van deze 
gelegenheid gebruik nogmaals 
aan te dringen op meer taalzorg 
in « Wij ». 

J.R., WemmeL 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid Toor de iirhcud 
der gepubliceerde lezersbrieven. 
Ze behoudt zich het recht van 
keuze en inkorting voor Over d« 
lezersrubriek wordt geen brief
wisseling jeToerd. 

van de redaktie 

Waarom krijgen alle Belgen, 
die gelijk zijn \oor de wet, niet 
betzelfde pensioen ? Als iemand 
verdient tijdens zijn loopbaan 
kan hij voldoende gespaard heb
ben, vóór dat hij op rust gaat. 
Waaroni moet die persoon het 
dubbele of nog meer pensioen 
vergoeding ontvangen, dan ie
mand anders die in zijn le\en 
minder geluk of verstand heeft 
gehad ? 

Ik zelf verdien goed mijn 
brood, maar er zijn vele anderen 
die meer diploma's hebben dan ik 
en die veel minder verdienen. 

Waarom moet een politieker na 
een korte dienstperiode zijn 
leven lang een vergoeding krij
gen van de staat ? Voor zijn 
braaf gedrag misschien ? Ik denk 
hier \ooral aan ministers enz... 
.\ls een gewone staatsburger een 
andere werkgever neemt, dan 
valt de vergoedmg van de vorige 
ook weg ! 

Brnssel , 2 november 1966. 
Bet r . : V.d.B. en "Wij". 

In het nummer van 30 oktober van h^t bekende £«-
i l l u s t r e e r d e weekblad "De Post" verscheen er een 
vraaggesprek met ee r s t e -min i s t e r Van den Fsoey-
nanta onder de t i t e l "België, paradi j s voor Vla
mingen. Het blad zelf l i e t w i j se l i j k in het mid
den 'of deze pa rad i j s e l i j ke bepaling a l dnn n i e t 
met de werkelijkheid s t rook t . 
In dat interview zegde V.d.B. o.m.:"Nieuwe s t i j l 
kan a l l een maar betekenen dat ik de zaken zeg 
zoals ze z i j n " . 
Hij had het eveneens over het blad van de Volks
u n i e . Hij beweerde, dat wij de kvakkel had^on 
verspre id dat de Standai rd- joerryi l i s t Manu ï^uys 
opgenomen i s in een m i n i s t e r i e e l kabinet en dus 
bezoldigd wordt u i t publieke gelden. Hij voegde 
er aan toe : "Wij hebben voor die valse b e r i c h t 
geving ook eon r e c h t z e t t i n g g e ë i s t " . 
We hebben aan het weekblad "De Poet" la ten w-eten 
ten ee r s te da t ons blad de 'Ruys-kwakkel nooit 
heef t ve r sp re id . Ten tweede dat wij duff ook nooit 
een r ech tze t t i ng daarover ontvangen hebben, van 
wie dan ook. En ten derde da t , aan de hand van" 
deze f e i t en en uitgaande van de "nieuwe s t i j l " -
d e f i n i t i e van V.d.B, Zv^lf, we de ee r s t e -min i s t e r 
moeten klasseren b i j de lu i van de oeroude s t i j l : 
z i j dia doorgaans n i e t .gebarsten z i jn van de 
ee r s t e leugen. 
We z i jn benieuwd naar de r eak t i e s van onze «jrote 
staatsman. We houden U van zi jn eventuele nieuwe 
leugens op de hoogte ! UiÏÏ 
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WIJ 3 

• « 7 / faut leur couper l'eau >. 

binnen kort 
zonder water 

(t.v.o.) Wij willen de unitaristen giaag een 
middeltje aan de hand doen om de twee-
taligheidskampanje waar zij van dromen, 
binnen de kortst mogelijke tijd te doen luk
ken : al wie een nederlandstalige krant 
koopt, zou moeten verplicht worden er met
een een Waals of francofoon-Brussels blad 
bij te nemen. 

Voor unitaristen op zijn Vanaudenhoves 
of zijn Van den Boeynants moet dat toch 
het neusje van de zalm zijn : iedere Vla
ming 's morgens bij zijn ontbijteitje of op 
zijn pendeltrein verdiept in het proza van 
onze oeaarde landgenoten van over de taal
grens 1 

Of niet ? Persoonlijk zijn wij er van over
tuigd dat er geen vlugger en afdoender mid
del is om flamingantische « ekstremisten > 
te kweken, dan het verspreiden van Waalse 
en Frans-Brusselse kranten onder de door
snee-Vlamingen. 

Neem nu « Combat » van 27 oktober. 
Over de twee middenpagina's was in een 
kloeke twaalfpunt-Ietter een artikel gespreid 
dat de veelbelovende (knalrode) titel droeg: 
« Opdat zij zouden begrijpen : moet hen 
het water afgesneden worden ? >. 

Zij die moeten begrijpen en die het in 
afwachting desnoods zonder water moeten 
stellen, zijn de Vlamingen. 

De vurig-Waalse heer Jean Burton, stel
ler van het « Combat >-artikel, zet breed
voerig uiteen dat de waterbevoorrading van 
Vlaanderen afhankelijk is van de Maas, van 
de Bocq, van de bronnen van Hoyoux enz. 
In plaats van de Walen dankbaar te zijn 
voor dit « geschenk >, vagen de Vlamin
gen hun hakken aan de meest elementaire 
en gerechtvaardigde Waalse verzuchtingen. 
De heer Jean Burton weet er krasse staaltjes 
van te vertellen : « In de zomer, tijdens 
de periode van droogte, loopt ieder Waalse 
Maaslander gevaar een proces-verbaal op 
zijn nek te krijgen als hij zijn auto zou 
durven wassen met leidingwater; terzelf-
dertijd echter spuien de kranen te Oosten
de, te Brugge en te Antwerpen een over
vloed van het bij ons geputte water. En 
men vindt dat nog normaal op de koop 
toe ! >. 

De Jieer Jean Burton roept alle Walen 
dan ook op om het waterfront te verdedi
gen : € Geminorizeerd en verdrukt als ze 
zijn door de Vlaamse meerderheid, moeten 
de Walen — zonder zich noodzakelijker
wijze in een revolutionair avontuur te stor
ten — hun rechten doen erkennen. Eén van 
de wapens waarover ze daartoe beschikken, 
is het water >. 

Stel u even voor dat een Vlaamse krant 
zou schrijven dat men de Walen moet be
roven van de petroleumaanvoer uit Ant
werpen. Of dat de Luikenaars hun sprot en 
haring maar elders moeten gaan kopen. Ie
dere Vlaming -— zelfs de meest onverzoen
lijke flamingant — zou eens hartelijk la
chen om zo'n zware praat. 

Maar dergelijke zware praat is het dage
lijks krantenvoer beneden de taalgrens ! 

• Kaderscholing en uitbouw der organi-
zatie. 

veel werk 

deze winter 
(w. jorissen) De eerste zorg van de Volks
unie na de verkiezingen ging uit naar het 
inwerken van de nieuwe verkozenen in hun 
specifieke taken : parlement, provinciera
den, gemeenteraden. De tweede zorg was 
een degelijke organizatie van het dienstbe
toon. Deze twee eerste taken werden be
hoorlijk uitgevoerd en het schema ligt thans 
voor enige tijd vast. 

De volgende maanden zal thans de hoofd

aandacht gaan naar twee andere zaken : de 
kaderscholing en de uitbouw van de par-
tijorganizatie. Wij zullen nationale studie
dagen, interprovinciale kaderdagen en een 
kaderschool krijgen. De eerste twee inter-
pro\inciale kaderdagen zullen deze maand 
nog gehouden worden. 

Zij zullen trouwens mede in het raam 
staan van de uitbouw van de organizatie. 

Nog bereiken we inderdaad onvoldoende 
onze kiezers van 1965 en evenmin is er een 
begin gemaakt met een ruim kontakt met 
vele tienduizenden nieuwe belangstellenden, 
die er sindsdien bijkwamen. In de volgen
de maanden zullen we proberen door een 
grootscheepse kampanje dit kontakt te leg
gen en het stevig te leggen door de gere
gelde uitgave van propagandabladen op 
verscheidene honderdduizenden eksempla-
ren. 

Dit veronderstelt ruimere financiële mid
delen en dit kan onder meer bereikt wor
den door vele nieuwe leden en nieuwe 
abonnees. De partijmachine dient daarbij 
uitgebouwd : nieuwe afdelingen en kernen 
moeten in het leven geroepen. 

Daarom dat we in de loop van volgende 
maanden een krachtige inspanning zullen 
vragen van onze plaatselijke bestuursleden 
en propagandisten. In de loop van de vol
gende maanden moeten we de eerste ste
vige grondslag leggen voor de volgende ver
kiezingen, waarbij we ons aantal zetels wil
len verdubbelen en het half miljoen slem-
men willen overschrijden. 

• Het partijkader voor de vuurproef. 

eerste taak: 

abonnementen 
(w. jorissen) We zullen organizatorisch ge
zien trapsgewijze te werk gaan. De eerst
volgende zes weken willen we 2.500 nieuwe 
abonnees werven. 

Het is een realistisch cijfer dat enige in
spanning zal vragen, maar dat zonder al 
te grote moeilijkheden kan verwezenlijkt 
worden. Het bewijs is er al, daar tal van 
arrondissementen uit eigen beweging hun 
norm verhoogd hebben. De provincie Ant
werpen heeft al het inzicht te kennen gege
ven 1.000 nieuwe abonnees voor haar reke
ning te nemen. 

De verwezenlijking van dit plan zal ons 
flink op weg helpen om enkele keren een 
propagandablad op honderdduizenden ek-
semplaren te verspreiden. 

Een partij kan slechts groeien door de 
krachtige inzet van haar volledig kader. De 
Volksunie heeft dit bezield kader in het ver
leden altijd voor gehad op de meer ver
kankerde, meer zielloze traditionele par
tijen. 

Nu onze kaders zich verrijkt hebben met 
veel nieuw bloed is dit nog meer het ge
val. Aan onze ervaringsrijpe propagandisten 
en bestuursleden willen we vragen, de nieu
we propagandisten de vuurproef te helpen 
doorstaan. 

De eerstvolgende zes weken berust de 
verantwoordelijkheid voor de uitbouw van 
de partij hoofdzakelijk bij ons kader. Wij 
weten dat dit kader tegen die verantwoor
delijkheid opgewassen is. Wij wachten vol 
vertrouwen op de uitvoering van de nieu
we opdracht. 

• 1 november 1956 in Hongarije. 

achterliik en 

bekrompen? 
(vic anciaux) In de voorbije dagen heeft 
men in Hongarije stil en ingetogen de re
volutie van 1956 herdacht. 

Eén van de herinneringen uit mijn stu
dententijd die ik zorgvuldig bewaar, is een 
lintje met de wit-rode Hongaarse kleuren. 

dat ik in Nichelsdorf kreeg van een Hon
gaarse opstandeling-student. Wij hadden 
elkaar ontmoet aan de grensbareel tussen 
Oostenrijk en Hongarije. Hij was wegge
vlucht voor de aanrukkende Russische 
tanks; ik was als jonge dokter daar toege
komen, op weg naar Hongarije om de ge
kwetste vrijheidsstrijders te verzorgen. Vele 
Hongaarse opstandelingen heb ik daar ont
moet en gesproken. Zij zochten hun heil 
op Oostenrijkse bodem; de Russische tanks 
stonden op vijftig meter afstand, met hun 
dreigende kanonlopen naar ons gericht. 

's Avonds laat heb ik nog met hen ver
gaderd. 

Zij planden hun terugtocht gedurende 
de nacht. Ik vergezelde hen, maar er was 
geen doorkomen aan. 

Aan deze geschiedenis — geen studenten-
romantiek, maar toen harde realiteit —. 
moet ik terugdenken, wanneer ik een hand* 
vol studenten hoog hoor opgeven over in« 
ternationale solidariteit en internationali-» 
zering van de studentenbeweging. En ik 
word kwaad wanneer ik hen hoor zeggen 
dat het Vlaams-nationalisme achterlijk en 
verouderd is en geen oog heeft gehad voor 
de sociale strijd noch voor de buitenland
se studentenaktie. 

Naar internationale studentenkongressen 
gaan kan iedereen, maar op 1 november 
1956 stond een Vlaams-nationaal studen-
tenleider te midden van de Hongaarse stu-
denten-vrijheidsstrijders, die uiteengehakt 
waren door een door sommigen zozeer ge» 
prezen volks-« demokratie ». 

volksstrijd om leuven 
(vervolg van blz. 1) Het eerste al lesbeheersend nat ionaal motief Leuven 
Vlaams blijft onverminderd gesteld, wan t : het mandement der bisschop
pen blijft behouden (en de franstalige akademische overheid van Leuven 
beroept er zich nóg s teeds o p ) ; echte au tonomie werd niet verleend en 
word t ook niet voorbereid; de overheveling blijft afgewezen. 

Daarnaas t — en ongetwijfeld er mee verstrengeld s taan de studeneisen 
inzake hé r s t ruk tu re r ing van de Universiteit en de sociale eisen. Twee 
vri jmoedige bedenkingen hierbi j . Onze duizenden eenvoudige V.U.-men-
sen hebben in al de s teden van Vlaanderen met de s tudentenmars j mee-
gestapt voor Leuven Vlaams, tegen de nationale Franse bedreiging, voor 
eigen erf en goed. Zij s tap ten niet mee voor syndikale akt ie noch voor 
in te rne univers i ta i re s t ruktuurhervormingen , hoe waardevol deze objek-
tieven ook mogen zijn. (Of waren he t de A.C.O.D.- en A.C.V.-bureaukraten 
die de m a r s j s teunden, tegen alle officiële d r u k in ?) , 

Tweede bedenking : de s tr i jd om de specifieke sociale en ekonomische 
s tudenteneisen en -belangen moet niet alleen te Leuven worden gestre
den. Hoever s taa t he t aan de andere universi tei ten ? E n willen de « mys
t ieke » neo-marxisten eens ui t de doeken doen waar de Vlaamse s tudent 
s taa t aan de U.LB.-V.U.B. ? 

Wanneer m e t cijfers onomstoo tbaar kan worden aangetoond dat de 
Vlaamse ach te r s t and niet kan worden ingelopen tengevolge van de wet 
op de Universi taire Expansie, da t de bisschoppen vóór 1965 alleen frans
talige universi ta i re instell ingen bui ten Leuven to t s tand brachten, da t de 
s taatstoelagen schromeli jk onrechtvaardig ten nadele van de Vlaamse 
gemeenschap worden aangewend, dan hebben de Vlaamse s tudenten 
geen andere argimienten nodig dan deze van de verdelende rechtvaardig
heid in de geest van Vlaams-nationale demokratie. 

E n indien de Vlaamse s tudenten nog genoeg « mystiek » in hun lijf 
hebben om h u n volk te zoeken, de kleine betalende m a n (die misschien 
iedere dag naa r Brussel-hoofdstad pende l t ) , dan hoeven zij m a a r de so-
ciaal-ekonomische geschiedenis te lezen na wereldoorlog I I ! Dan zullen 
zij in het boek der geschiedenis lezen, da t eers t de « mystieke » nationa
l isten de werkloosheid aankloegen, de lagere lonen, he t gebrek aan werk 
in eigen s t reek ! E n toen reeds « mars jeerden » voor Sidmar te Zelzate... 
Terwijl de B.S.P. de Vlaamse arbeidersbelangen in de doos s topte. . . om 
de Waals-Brusselse vrienden en mach ten terwille te zijn. 

Zonder « misbru ik », s tudenten, hebben de Vlaams-nationalisten U ge
s teund, verzorgd, geholpen in u w rechtvaardige stri jd. Misbruikt gij nu 
de gewone Vlaming niet ? 

U s tudee r t t en dienste van de Vlaamse volkskracht . 
E n weet , da t alleen politieke autonomie de ins t rumenten in handen 

geeft to t andere hervormingen. De geschiedenis van he t Gentse socialis
m e — van de Vlaamsgezinde Moyson to t Edw. Anseele jr. — kan U veel 
leren. Ook me t biefsteak-fritten blijft men knecht , als m e n geen vrije 
nat ie kan to t s t and brengen. 

Twee vraagpimten heb ik niet willen ontwijken : is de gedeeltelijk
au tonome hérs t ruk tu re r ing van de K.U.L. alleen m a a r een « vertragings-
maneuver » ? Moet Leuven een « plural ist ische » universitei t worden ? 

Beginnend me t de laats te vraag moeten wij weten over welk « plura
l isme » gesproken wordt . Bedoelen de p romotoren van deze eis — aan
vankelijk vreemd aan de s t r i jd om Leuven Vlaams — dat de K.U.L. én 
de V.U.B. Rijksuniversiteiten moeten worden ? Of opteren zij voor de 
formule die, tevergeefs, werd vooropgezet voor de ( t o e n gevraagde) 
universitei t te Antwerpen ( in terne keuze voor levensbeschouwelijke vak
ken) ? 

De eis voor een plural is t ische universiteit te Leuven is onzinnig, tenzij 
alle universitair onderwijs rechts t reeks van het Rijk afhankelijk wordt 
gemaakt , met in tern plural isme. 

De eis van de post-conciliaire katolieke gemeenschap moet zijn : Leu
ven, een open-katolieke universiteit , s ta tu ta i r onafhankelijk van de bis
schoppen. 

E n Brussel een open-humanistische universiteit , los uit de greep van 
een voorbijgestreefd anti-kristendom. 

Maar inmiddels is er voor Leuven, onder d ruk van het geweldig verzet 
tegen de bisschoppelijke verordening, toch heel wat gebeiu-d. De struk-
turele hervormingen (gedeeltelijke autonomie) en de benoemingen van 
Vlaamse leken in de top van de Alma Maater betekenen een reële voor
uitgang, al lossen zij het grondprobleem niet op. 

De Vlaamse s tudentenleiders van de K.U.L. moeten de stri jd tegen de 
uni ta i re universitei t , voor autonomie en voor overheveling, onverminderd 
voortzet ten in vers tandhouding met heel Vlaanderen, maar tezelvertijd 
ordelijk, bekwaam en onafgebroken kontakt houden, als valabele ge
sprekspar tners , met de Vlaamse pro-rektor en met de Vlaamse kommis-
saris-generaal. 

Samen met de vele getrouwe Vlaamse professoren en leden van het 
wetenschappeli jk personeel kunnen en moeten zij Leuven Vlaams maken. 

Dat de franstalige akademische overheid en de bisschoppen e r tegen 
opzien de v^are omvang van de o zo wereldberoemde franstalige Leuvense 
universitei t in Wallonië te zien bekend worden, kunnen wij best 
begrijpen. Maar voor het Waalse volk én voor de Kerk heeft de inplanting 
van een katolieke universiteit een niet te schat ten waarde . 

M. Coppieters. 



WIJ 

Dt nieuwe NAK-CAN-eis. 

het waasland 
tweetalig! 

[(w.v.) In de grootste geheimzinnigheid 
werd te St. Niklaas een dag van de Can-nak-
jongeren voorbereid. Men dreef het zelf» 
xover om op het laatste ogenblik van zaal 
te veranderen, zodat een aantal Vlaamse te-
genbetogers aan de verkeerde zaal vruchte
loos stonden te wachten. 

De zaal waar de meeting zaterdag 11. door
ging was trouwens beter aangepast aan 
€ l'anciennc Belgique » : een oude rommel-
zaal type 1830. Op de meeting voerde o.m. 
de folklorist prof. Peeters van de Rijksuni-
vei-siteit te Gent het woord. Naast het tra
ditioneel gebazel over de noodzaak om Bel
gië te redden, wist de geleerde heer te ver
tellen dat prof. Perin en notaris Paul Daels 
betaald worden door de Franse regering om 
België te vernietigen. Verder werd natuur
lijk de Volksunie als een neo-naziorgani-
«atie afgeschilderd en met alle mogelijke 
londen beladen. 

De V.M.O.-jongens van Wim Maes wa
ren bij het begin van de meeting even tus
sengekomen — juist voldoende om de Bel
gen « wit te doen uitslaan van angst > en 
politie en rijkswacht te doen aanrukken. 
Na een kwartiertje trok Wim Maes terug 
naar Antwerpen, dit tot grote opluchting 
van de ordediensten. De politie was aan
wezig met alle beschikbare mannen en drie 
camionetten, onder de leiding van oud-Di-
nasomilitant burgemeester Franz Van Dor-
pe himself en een adjunkt-politiekommissa-
ris; de rijkswacht was ter plaatse met twee 
camionetten, onder de leiding van een zeer 
martiaal B.O.B.-officier. Na de meeting 
stelden de « redders des vaderlands > zich 
op om hun betoging — met neerlegging van 
bloemkransen aan drie monumenten — op 
gang te brengen. Welgeteld 49 Can-nak-
jongeren traden aan. De meerderheid on
der deze « jongeren » waren dikbuikige 
bourgeois van boven de vijftig, aangevoerd 
vanuit Schaarbeek, Wemmei, Ixelles 1'Oa-
»is, Neder-over-Heembeek, Gent, Antwer
pen enz. en aangevuld met enkele bleek-
neuzige fils i papas. De Waaslanders wa
ren op één hand te tellen. Het waren de 
V.U.-propagandisten van het Waasland en 
de V.U.-jongeren die voor het passend ont
haal zorgden : het werd een laattijdig kar
naval. Beschermd door politie en rijkswaclit 
trok < Ie dernier carré de la Belgique uni
taire et bourgeoise > doorheen een haag 
jouwende en dansende tegenbetogers. Ge
lukkig bracht een P.V.V.-harmonie enige 
versterking voor de triestige wandelaars. Te
gen welke extremisten de knapen van Omer 
de strijd zullen aanbinden, werd hier dui
delijk aangetoond : het zal zeker niet te
gen de bommenmakers i la Stassart zijn I 

De reaktie van onze jongens was de enige 
juiste : de Can-nak-ers in hun kamavaleske 
hemd zetten. Si Ie ridicule tuerait... I 

• De studenten en de Vlaamse beweging. 

een realistische 
generatie 

Verre van ons te ontkennen dat bij een 
zeer kleine minderheid onder de studenten 
andere motieven meespeelden, maar bij de 
demokratische massa van de studenten was 
het een Vlaamse reaktie. 

De hoofdredakteur van < De Nieuwe > 
heeft wel een paar van zijn leerlingen, zo
als de student Van Dromme, zijn teorieën 
herhaaldelijk uiteengezet; maar toen de 
heer Van Dromme de strijd in de zin van 
M.G. probeerde uit te leggen op de slot-
meeting na de mars te Leuven, werd hij 
door de grote demokratische meerderheid 
van de aanwezigen krachtig uitgejouwd. 
De rest van zijn speech werd beluisterd. 
Was dit geen barometer ? 

De houding van M.G. in « De Nieuwe > 
is typisch. Wat hem en zijn geestesgeno-
ten dwars zit is dat de studenten nog in 

deze week in het land 
Op het P.V.V.-jongerenkongres te Antwerpen werd een motie goedgekeurd^ 
waarin de overheveling van de Voer naar Luik bepleit wordt. 

Eerste-minister Van den Boeynants vertrok op een tiendaagse reis naar 
Zuid-Amerika; prins Albert keerde terug uit Londen om in het vliegtuig 
naar New-York te stappen. 

De NAK-CAN-ners hielden te St Niklaas een kongres « voor de tweetalig 
heid van het Waasland ». De bijeenkomst werd gestoord door Vlaams* 
tegenbetogers. 

De ontvoering van studentenleider Walter De Bock wordt door het gerecht 
opgeblazen van een studentengrap tot een misdaad. 

De grote petroleummerken verlagen de prijs van de benzine. 

de Vlaamse Beweging staan, de Vlaamse 
Leeuw zingen en achter een leeuwenvaan
del aanlopen. Hoe hopeloos ouderwets I 

(w. joiibscn) In « De Nieuwe » van 21 ok
tober schrijft hoofdredakteur M.G. een 
gans blad vol om aan te tonen dat de 
siudentenrevolte te Leuven hoofdzakelijk 
een internationaal kader heeft en dat de 
nationale aanleiding slechts bijkomstig is. 
Eens te meer wordt de Vlaamse Beweging 
daarbij over de hekel gehaald als konsei-
vatief. 

Men staat telkens weer verbaasd, hoe teo-
retici de feiten kunnen verdraaien. De stu-
dentenrevohe te Leuven kreeg haar kracht 
van de Vlaamse (en ook katolieke) eksplo-
sie, die volgde op het mandement van de 
bisschoppen. De studenten waren een voor-
spits in die strijd, die vrij algemeen was 
in Vlaandeien. Dat zijn de feiten en iedere 
objcktieve toeschouwer, die niet geobse
deerd is door een of andere teorie, zal dit 
vlot toegeven. 

poul van zeeland 
* Als de vos de passie preekt... >. Paul Van Zeeland is iopas voor de derde 

keer op de proppen gekomen met « zijn » oplossing voor het Belgisch nationa
liteitenvraagstuk : een federalistische oplossing of, beter gezegd, een oplossing 
waaraan Van Zeeland de naam federalisme geeft « pour être dans Ie vent ». 

Met federalisme, met de Waalse of Vlaamse ontvoogding heeft het plan Van 
Zeeland natuurlijk niets te maken. De 72-jarige, een der fijnste smulpapen van 
het land en nog altijd een grijze eminentie van de haute finance, verdedigt een 
recept volgens hetwelk België zou moeten gezegend worden met elf provincies 
in plaats van de huidige negen : Brabant zou inderdaad opgesplitst worden in 
een Vlaamse, een Waalse en een Brusselse provincie. Deze elf provincies zijn de 
even zoveel deelstaatjes in een « federaal » België, dat bijeengehouden wordt 
door een paritaire senaat waarin iedere provincie met een gelijk aantal leden 
vertegenwoordigd is. 

Men ziet al van hier waar dat naar toe gaat : verdeel om te heersen ! In 
ieder van de elf koningdommetjes krijgen we provincieraadjes die voor < par
lement > gaan spelen en die volkomen machteloos staan tegenover de centrale 
machten die via de paritaire senaat stevig de teugels in handen houden. Die 
paritaire senaat trouwens is niet eens origineel Van Zeelands denkwerk; ten
slotte is het een zoveelste versie van het projekt Philippart waarvoor de Vla
mingen al jaren geleden bedankt hebben. 

Drie maal is schippersrecht! De eerste keer dat Van Zeeland met zijn mid
deleeuws voorstel op de proppen kwam, bevond het land zich in volle Kongo-
krizis. De oude vos kreeg de wind van de ontbinding in de neus en stelde zich 
één enkel ogenblik voor dat hij nog een rol kon spelen in de aktieve politiek : 
zijn < plan » — dat met welgevallen bekeken werd vanuit Laken — was zoveel 
ab een optie op een nieuwe carrière in de Wetstraat. Met Van Zeelands hoop 
verdween ook het elf dwergjes-projekt terug in de vergetelheid. Vorig jaar werd 
het opnieuw te voorschijn gehaald, « toevallig > op het ogenblik dat er een 
regeringskrizis was en dat de roep naar een sterke man eens te meer krachtig 
over onze landouwen galmde. En nu is het daar terug, ditmaal niet binnen het 
raam van een direkte krizis, maar in de rand van het begin der werkzaamheden 
in de kommissie met de lange naam. Via een artikel in € La revue générale 
beige » dringt de man-met-het-plan zich weer in de publieke belangstelling. 

Indien het elf dwergjes-projekt van iemand anders dan van VanZeeland kwam, 
zou het niet eens de moeite lonen om er veel woorden aan te verspillen. Nu 
echter een zo eminent vertegenwoordiger van de grote geldmachten zijn naam 
er aan bindt, is het toch wel nodig er even aandacht aan te besteden. Want 
Van Zeeland behoort niet tot het slag van mensen die te allen prijze met hun 
denkbeelden op het podium willen klimmen. In zijn wereldje is men gewoon, 
de zaken met een keihard realisme te bekijken en slechts in te kopen als de 
markt gunstig staat. 

Paul Van Zeeland is niet in de wieg gelegd als geldmagnaat. Hij heeft een 
zeer bescheiden komaf : zoon van een kleine kruidenier te Zinnik. Hij leerde 
gemakkelijk en vlug, zodat hij de toog in de vaderlijke kruidenierszaak mocht 
ruilen voor de banken van de universiteit, o.m. ook te Princeton in de Verenigde 
Staten en dat in een tijd toen er van buitenlandse studiebeurzen nog geen 
sprake was. Via een professoraat te Leuven werd hij direkteur van de Nationale 
Bank; in 1934 was hij vice-goeverneur. Dat bleek meteen een stevige springplank 
te zijn voor de politiek, want het jaar nadien was hij eerste-minister. Nadat hi] 
€ de fra7ik gered > had door een devaluatie, kwam zijn grote periode : het ge
vecht met Degrelle en met Rex, dat een der politieke hoogtepunten in de 
tussenoorlogse periode was. 

Van Zeeland als « kandidaat van al de demokratische krachten > tegen Ie beau 
Léon : alhoeivel de strijd méér dan spannend was, stond de uitslag al van te vo
ren vast. Wie de haute finance volledig en onvoorwaardelijk achter zich heeft 
omdat hij tenslotte niets anders is dan de politieke zetbaas ervan, kan inder
daad méér dan een jonge, dinamische maar onervaren mooiprater. 

De lauweren verwelkten echter uiterst snel. Een reeks financiële schandalen 
gaven après coup Degrelle bijna gelijk : het land gonsde van Van Zeeland
geruchten die onveranderlijk eenzelfde ondertoon van financieel geknoei had
den. Rik De Man, minister van Financien, stelde een onderzoek in naar de 
gegrondheid van die geruchten en meteen dook de big boss met een luide plons 
in het schandalenmoeras. Onherroepelijk! Het einde van een vlugge, sensatio
nele loopbaan. 

Maar toch niet helemaal onherroepelijk. Vanzee (zoals hij nogal eens ge
noemd werd) zorgde er voor dat hij bij het begin van de Duitse bezetting zijn 
biezen pakte en tijdig te Londen aankwam. Zoals een stel andere uitgerangeerde 
en in schandalen verzopen politici werkte hij zich in de Londense emigratie te
rug naar omhoog en verscheen hij, in de tros van de bevrijdingslegers, als < nieu
we man » in het oude vaderland : gereed voor een ministerportefeuille geduren
de lange jaren. 

Het elf dwergjes-plan van Van Zeeland is belangrijk, omdat het aantoont 
hoe achter de schermen de haute finance het huidig Belgisch koncept al heeft 
afgeschreven. Men is reeds bezig, de koek te verdelen en men zorgt er natuur
lijk voor, de beste brok op het eigen bord te houden. Als de Vlamingen uit heel 
dit projekt iets moeten onthouden, dan toch dit : dat de tijd zéér, zéér dringt 
om met een sterke Vlaamse en radikale macht ónze hervormingen af te dwin
gen. Zoniet krijg'a we die van Van Zeeland! 

dio Genes. 

Sinds jaren proberen ze de massa van de 
Vlaamse studenten uitsluitend voor inter» 
nationale motieven te interesseren, net al»« 
of we niet meer in dit land leven, met zijn. 
eigen vraagstukken waar we toch ook elke 
dag mee te maken hebben. 

Ze zijn echter nooit verder geraakt dan 
het intens bewerken van een klein krin
getje, waaraan ze trouwens hun meeste tijd 
besteden. 

Deze wazige teoretici halen misprijzend 
de schouders op voor de € beperkte > na
tionale problematiek. Als het niet inter-» 
nationaal is, deugt het niet. 

Wij menen echter dat de nationale 
vraagstukken even belangrijk zijn als de 
internationale. En méér dan dat zelfs. 

De internationale problemen kunnen we 
slechts onrechtstreeks helpen oplossen; de 
nationale komt niemand voor ons oplos
sen. Dat moeten we zelf doen ! 

Nu beleven we het echter steeds opnieuw 
dat, wanneer er eendracht is in de Vlaam
se strijd, bepaalde teoretici met alle midde
len proberen deze eendracht te verbreken 
en de aktie lam te leggen. De Vlaamse Be
weging mag niet sterk worden 1 Ze is im
mers ouderwets I Ze spelen echter het spel 
van de francofone kapitalistische en bur
gerlijke krachten in dit land, die jubelen 
om het~ ontaktische gedoe van deze teore
tici. 

Het hoofd in de wolken is mooi. Zo moe
ten er ook zijn. 

Maar de voeten op de aarde is meer dan 
ooit noodzakelijk. 

En wie zei ook weer dat de huidige stu-
dentengeneratie realistisch is? 

• Machtskoncentratie in de franstalige 
pers. 

" Ie soir" 
wordt sterker 

(t.v.o.) De Agence Rossel, eigenares van 
€ Le Soir > en < Le Soir illustré >, heeft 
de volledige kontrole verworven over de 
naamloze vennootschap « Imprimerie el 
Journal La Meuse >. Het krantenkoncem 
< La Meuse > bevond zich tot nog toe in 
handen van de groep de Launoit (Brufi-
na); het omvat, behalve « La Meuse » 
zelf, de weekbladen < Hebdo > en « EUe > 
en de kranten < La Lan terne », < Le Ma-
tin > en « La Flandre Liberale >. 

Het is zeer moeilijk om de juiste ach
tergronden van deze transaktie, die tot op 
het laatste ogenblik een goed bewaard ge
heim bleef, te achterhalen. Volgens som
mige geruchten zou de groep de Launoit 
zijn krantenkoncem verkocht hebben om 
nieuw geld in zijn staalbelangen te pom
pen. 

Hoe dan ook : voor Vlaanderen is deze 
koncentratie van een deel der Waalse pers 
in Brusselse handen geen goede zaak. 
Evenmin hebben wij redenen tot juichen, 
nu de machtige Agence Rossel is gaan staan 
achter de laatste francofone kranten in 
Vlaanderen, die tot op heden een scheme
rig bestaan in de schaduw van de steeds 
dreigende verdwijning voerden. 

De oplage van « Le Soir » vóór de fuzie 
werd geraamd op 191 duizend, wat vol
gens een studie over het Belgisch perswe
zen een lezerskring van zowat 631 duizend 
betekende. De groep « La Meuse - La Lan-
teme > had een oplage van 133 duizend 
en een lezerskring van 440 duizend. De 
drie francofone krantjes in Vlaanderen —• 
< La Frandre liberale >, « La Métropole > 
en « Le Matin » - haalden samen nauwe
lijks een oplage van 11.900 exemplaren. 
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E E N H E I D 

Omer, the killer, is de jong
s te dagen weer t r ikoloor geest
driftig hoog opgelopen met de 
eenheid in de P.V.V.-gelederen 
en me t de eensgezindheid van 
de P.V.V.-jongeren. 

Wat hebben we echter be
leefd ? 

Dat op he t jongste kongres 
van de P.V.V.-jongeren een mo
tie voor de terugkeer van de 
Voers t reek naar Luik goedge
keurd werd met 107 s t emmen 
tegen 101 bij 14 onthoudingen. 
Bijna de gespletenheid juis t in 
he t m i d d e n ! 

Na die s temming werd de 
volgende (over de publ ikat ie 
van de beslui ten van de taal
w e t ) m a a r liefst uitgesteld om
da t de splitsing ook midden
door de vergadering zou gelo
pen hebben. 

De eenheid in de gespleten
h e i d ! 

B E N Z I N E P R I J S 

Op het ogenblik da t we dit 
schrijven is het zo goed als ze
ker, dat de benzinepri js zal 
verlaagd worden . 

Mogen we e r even aan herin
neren da t ons blad een van de 
weinige persorganen was die 
deze verlaging bepleit hebben? 

Wij toonden reeds weken gele
den aan dat de pr i js moest en 
kon verlaagd worden. Onge
veer op hetzelfde ogenblik da t 
onze benzine-artikels versche
nen, stelde senator Jor i ssen 
aan de minis ter een vraag over 
deze pr i jzenkwest ie : daa rmee 
kreeg de ka t (of de tijger, a ls 
u verkies t ) de poli t ieke bel 
aangebonden. 

We gaan nou niet d i rekt be
weren da t « WIJ » en Volks
unie samen de grote petrole-
umbonzen op de knieën heb
ben gekregen. Toch menen we, 
beslissend bijgedragen te heb
ben to t het sensibil iseren van 
de publieke opinie op het psi-
chologisch ogenbhk. 

D E O N T V O E R I N G 

De s tudent Walter De Bock 
heeft, dank zij zijn ontvoer
ders , een flinke publici tei t ge
kregen. Hij is er b l i jkbaar niet 
dankbaa r om : na zijn losla
t ing legde hij (waarschi jnl i jk 
aangepord door een stel l inkse 
vr ienden) klacht neer bij de 
politic. We kunnen h e m er niet 
om feliciteren. We kunnen e r 
ook niets aan verhelpen da t 
hijzelf het lachwekkende niet 
snapt van zijn s i tuat ie : een 
linkse establishment-bestor-
m e r die makjes de politie van 

Na Frankrijk, Nederland en Italië wordt nu ook België geteisterd door wat men gaan noemen is 
ede post-conciliaire beeldenstorm». In hun ijver om iedere vorm van ^triomfalisme» uit de 
kerken te weren, deinzen sommige liturgische v ernieuwers voor geen kultuiirbarbaarsheid terug. 
In de Mechelse St Romboutskatedraal wordt het neo-gotisch koorgestoelte (in 1860 door kardi

naal Sterckx geplaatst) bedreigd... 

de bourgeois-staat te r hulp 
roep t . 

Ook de ontvoerders kunnen 
we niet feliciteren. Ten eers te 
is hun grap niet b i js ter origi
neel. Vervolgens zet ten ze de 
heer Walter De Bock in he t 
zonnetje der publici tei t . Ten 
derde is de onderneming m u c h 
ado about nothing : Wal ter De 
Bock was volkomen op zijn 
p laa ts op de obskure vergade
r ing van vijf ( l inkse) m a n en 
een paa rdekop , waarvan niet 

WOESTE II 
De bekende uitspraak van de Engelse 

wijsgeer Francis Bacon die trouwens ook 
een politieke rol speelde, dat « kennis 
tnaclit is » heeft natuurlijk wel waarde, 
maar helemaal waar is ze niet. Ten min
ste niet in die zin dat de bewering dat 
« onwetendheid vaak een nog grotere 
macht > is, onjuist zou zijn. Er wordt veel 
meer gezegd en gedaan op grond van on
wetendheid en domheid, dan geleid door 
inzicht en verstand ! Een tipisch voor
beeld van deze onwetendheid en gebrek 
aan inzicht die hebben geleid tot een grote 
overtuiging, heftige beweringen en sterke 
propaganda is, dat als de « leek in de 
kerk » invloed zal hebben, het beter zal 
gaan o.a. ook voor de Vlaamse zaak. Deze 
mensen schijnen helemaal niet te weten 
dat d« « leken > de eeuwen door een be
langrijke invloed hebben gehad in de 
kerkelijke gemeenschap. En niemand die 
van geschiedenis iets afweet zal durven 
beweren dat die invloed altijd en onver
mijdelijk beter is geweest dan de inder
daad slechte en ongelukK n soms mis
dadige handelwijze van kt i - ke autori
teiten. 

Wie aan deze « stoute » en met-moderne 
beweringen zou twijfelen, hoeft slechts 
aan de geschiedenis van priester Daens te 
denken en aan de rol die de « grote leek > 
in de Belgische kerk in de negentiende 
eeuw. Woeste, daarin heeft gespeeld. Al 
is het waar dat er slechte « pastoors > 
(d.i. de gehele groep van geestelijken, en 
heel goede « leken » beslaan, het zou al 
te kinderliik zijn te menen dat het vol
doende is « leek » te zijn om goed te zijn ; 
en een verstandige aarts-anti-klerikaal zal 
wellicht akkoord gaan met de bewering 
dat niet alle « pastours » zonder meer als 
bandieten kunnen worden beschouwd. Als 
iemand die maar zéér matig geïnteres
seerd is in het verloop van die strijd voor 
de invloed van de leken in de Kerk en in 
de kerkelijke instelhngen daarover iets 
mag zeggen, dan zou dit zijn : die invloed 
is er cTltijd al geweest, natuurlijk niet al
tijd even sterk en ook niet altijd even 
gelukkig, maar de hedendaagse agitatie is 

niets anders dan een strijd om de « soort > 
leek die invloed zal hebben in deze en de 
volgende generatie. Woeste heeft zijn wil 
opgelegd aan de Belgische bisschoppen ; 
zijn « soort * is niet uitgestorven maar de 
macht ervan is verminderd. De hele vraag 
is : wie zal die rol overnemen ! De opvol
ging is blijkbaar open, maar de strijd is 
niet beslist. 

Ontelbaar en onbeschrijfbaar zijn wel 
de invloeden die daarbij een rol spelen. 
En ook de verhouding tussen die faktoren 
is voortdurend in beweging. Waren vroe
ger politieke macht in de door < aristo-
kraten » geregeerde staat en later ook 
louter materiële rijkdom beslissend, lang-
zaam-aan is rechtstreekse invloed op het 
volk en leiding van getalsterke organiza-
ties daar zeker bij gekomen. Was in de 
negentiende eeuw een Woeste bijna van
zelfsprekend (wat niet betekent dat hel 
góéd was !), in de tweede helft van de 
twintigste eeuw kon een Gust Cool zich 
aan de opvolging verwachten. De opvol
ging schijnt echter niet door te gaan 1 

Is Suenens te zeer gebonden aan de 
wegen waarlangs hij zich met de ellebo
gen geduldig en taai heeft naar omhoog 
gewerkt ? Is zijn intieme « vriendschap » 
met Cardijn te « groot » ? Is de struktuur 
van de Belgische staat en ook de interne 
struktuur van de kerk in dit land inder
daad een van de meest verstarde ter 
wereld ? Wat er ook van zij (en wie zal 
ooit kunnen antwoorden ?), er is een 
Woeste II opgestaan. Wellicht minder een 
macht op zichzelf dan Woeste I en meer 
spreekbuis en woordvoerder vocw hen die 
achter de schermen blijven. Maar van de
zelfde familie een rechtstreekse afstam
meling : het is immers prof. De Visschère 
die het laatste woord spreekt over de bis
schoppelijke verklaringen. Hij is de blijk
baar erkende autoriteit. Als Woeste II 
verklaart dat er van overheveling geen 
sprake kan zijn, dan wordt prof. De 
Somer, die ook pro-rektor wordt genoemd, 
als een gestrafte schooljongen in de hoek 
gezet. Met bisschoppelijke instemming I 

Nemrod. 

de mins te invloed uit kon gaan. 
E n tenslot te zijn wij voorstan
ders van he t vrije woord. 

O P G E S C H R O E F D 

Wie we echter helemaal niet 
kunnen feliciteren, is het ge
recht . De Raadskamer te Leu
ven heeft het aanhoudingsman
daa t van de ontvoerders beves
tigd. Het gerecht gedraagt zich, 
alsof de s tudentengrap een 
mensenroof in het kwadraa t is . 

Ontvoeringen — al met a l 
doorgaans niet b i js ter dende
rende grappen — behoren to t 
de oeroude studentengeplogen-
heden. Wilfried Mar tens (al 
lang een eerzaam en gearri
veerd burger ) d roomde er ooit 
te Leuven van, just i t ie-minister 
Merchiers te schaken; het op
zet werd op het al ler laatste 
ogenblik afgeblazen. Opsin-
joorke , graaf Ie Grelle en een 
s tuk of wat andere ontvoerin
gen gingen wél door, zonder 
dat het gerecht zich daar uit
zonderl i jk d ruk om maak te . 

Nu echter V.N.S.U.-ers de 
grap bli jken in mekaa r gesto
ken te hebben en nu een linkse 
bee lds to rmer de justice-de-pa-
pa te r hu lp geroepen heeft, 
word t heel de zaak opgeblazen 
tot groteske afmetingen. 

UITVOERINGS

B E S L U I T E N 

Hoe dichter de door V.d.B. 
gestelde vervaldatum van 15 
november voor de publ ikat ie 
der ui tvoeringsbesluiten komt , 
hoe zenuwachtiger de par t i jen 
worden . 

Het « kompromis » van Van-
audcnhove schijnt zonder meer 
klakkeloos aanvaard te zijn 
door de kommissie Meyers : 
er word t reeds een da tum' 
vooropgezet voor de vergade
ring waarop de P.V.V.-minis-
ters , naa r het plan van hun 
part i jvoorzi t ter , de kommissie 
zullen « voorlichten ». Dat zal 
vermoedeli jk op 10 november 
gebeuren. Jos Van Eynde heeft 
gedreigd in « Volksgazet » dat, 
indien de P.V.V.-ministers aan 
voorlichting komen doen, een 
debat over hun verklaring on
vermijdeli jk zal worden. De be
doeling van Van Eynde en de 
socialisten is duidelijk; zij wil
len de regering stokken in de 
wielen steken. Dat de Vlaamse 
ondervoorzi t ter Vcui de B.S.P. 
he t spel van de P.V.V.-taairas-
sisten speelt, is de zoveelste 
steek in de rug van de Vlamin
gen. Heel de zaak van de uit
voeringsbesluiten is nu in het 
s tad ium van de meest misse
lijke koehandel en polit ieke 
chantage afgezakt : de Vlaam

se belangen dienen eens te 
m e e r als pasmun t in het poli
t iek spel. En de Vlaamse CVP 
— sterks te homogene groep in 
de Wets t raa t — laat maar be
t i jen. . . 

K R O O N P R I N S E N 

E r is een tijd geweest dat de 
socialistische par t i j republi-
kleins was . Dat is echter al 
m e e r dan een generatie gele
den. Want hoe zouden de socia
listen het beginsel van de erf
opvolging kunnen bestr i jden, 
daar waar zijzelf het steeds 
meer en meer huldigen ? Een 
par t i j van kroonpr insen kan 
toch bezwaarlijk anti-monar-
chistisch gaan doen ! 

De namen van de socialisti
sche kroonprinsen vullen al 'n 
indrukwekkende lijst : Piet 
Vermeylen, zoon van August; 
Merlot senior en junior ; ex-mi
nis ter Van Cauwenberghe en 
zoonlief, voorzitter van de 
Jong-socialisten; Anseele vader 
en zoon; Achiel Van Acker en 
zoonlief Frank, die namens d e 

HB.S.P. in de kommissie Van
der Poorten zetelt enz. 

Is het dan te verwonderen 
da t de B.S.P., s teeds meer en 
m e e r een familiale « clan », op 
apegapen ligt ? 

DRIE 

Alle goede dingen bestaan uit 
drie. Daarom waarschijnl i jk 
telt België nu al dr ie kommu-
nistische part i jen. De M o s k o 
vieten van Terfve-Bumelle-De 
Brouwere . De Pekinezen van 
Grippa. En de ex-Moskovieten, 
ex-Pekinezen van Massoz. 

Deze groepjes, die alle dr ie 
mekaa r zoveel mogelijk hinde
ren bij de mar s j « in de zin 
van de geschiedenis », zorgen 
e r voor dat het folkloristisch 
element toch niet helemaal 
verloren gaat in de Belgische 
politiek. 

B . O . B . : GEEN TIJD 

Heel wat mensen beschikken 
over gedetailleerde gegevens 
over een gang van goudsmok
kelaars te Willebroek. De BOB 
kreeg dezelfde gegevens. 

Nu zou de argeloze lezer 
denken dat ze onmiddell i jk 
werk van deze gegevens zou
den maken en de schatkist van 
het land een dienst bewijzen 
door de hand te leggen op deze 
gang. Onze lezer is wel mis ! 

Het an twoord van de B.O.B. 
luidt in dergelijke omstandig
heden doodeenvoudig : geen 
tijd voor zulke prullen, wij 
moeten al onze krachten be
steden aan de s tudentenakt io 
te Leuven! 
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P R O F A N A T I E 

Verleden zatedag hebben 
enkele NAK-kers te St-Ni-
klaas een vergadering en beto
ging belegd onder het mot to 
« tweetaligheid in het Waas
land ». De kranten hebben ver
slag gegeven over de tegenbe
toging die een aantal Vlaamse 
propagandis ten en V.M.O.-le-
den te dier gelegenheid inricht
t en : de NAK-vergadering liep 
volkomen in het honderd. 

De NAK-kers hielden hun 
tweetaligheidsbetoging volgens 
h e t geijkt scenario, dat o m . 
ook het neerleggen van bloe
m e n aan de monumenten der 
gesneuvelden omvatte . 

Zo werden eens te meer de 
Vlaamse doden betrokken bij 
een bij ui ts tek incivieke twee-
tal igheidskampanje : een mis
selijke profanatie waarvan de 
« vaderlandslievende » franco-
fonen bli jkbaar nooit genoeg 
krijgen. 
E n meteen werd nog m a a r 
eens bewezen wat achter het 
officieel pat r io t t i sme schuil
gaat : een schaamteloos en on
verholen taalrassismc. 

O R D E V E R S T O R I N G 

Tijdens het voorbije week
end vierden de Antwerpse 
P.V.V.-ers te Antwerpen het 
vijfjarig bestaan van hun afde
ling. Er was aangekondigd dat 
P.V.V.-voorzitter Vanaudenho-
ve (« men had ze na de oorlog 
allemaal moeten doodschieten) 
he t dansfeest zou bijwonen. 

Een aantal Vlaamse vereni
gingen dreigden met een tegen
betoging; de tegenbetoging 
k w a m er inderdaad ook, alhoe
wel Vanaudenhove wijselijk 
besloten had zijn kat te s turen. 

De vereniging « Were Di » 
r ich t te zich, zodra bekend 
•werd dat Vlaamse organizaties 
zouden tegenbetogen, tot de 
Antwerpse buigemeester met 
he t verzoek de P.V.V.-plechtig-
heid te doen verbieden. Inder
daad : « Were Di » zelf kreeg 
van Craeybeckx tot tweemaal 
toe verbod om een 11-juli 
plechtigheid te organizeren. 
De door de burgemeester 
bij die gelegenheid opgegeven 

reden was telkens : het gevaar 
van tegenbetogingen en de 
daarui t voortvloeiende versto
ring der orde. 

HET B E W I J S 

Om logisch te blijven met 
zichzelf, moest Craeybeckx dit
maal de P.V.V.-plechtigheid 
verbieden. E r bestond immers 
« gevaar voor tegenbetogingen 
met de daarui t vooi tvloeiende 
verstoring der orde ». 

Craeybeckx liet de P.V.V.-
plechtigheid toe. Waarui t 
blijkt dat hij met de maatregel 
tegen « Were Di » niet de orde
handhaving op het oog had, 
doch wel de verhindering van 
een Vlaams-nationale vergade
ring. 

De ondemokrat ische Ant
werpse burgemeester en oud-
aktivist s taat sinds verleden za
terdag meer dan ooit in zijn 
hemd ! 

K O P P E N S N E L L E R . . . 

In de Et terbeekse C V P. is 
een kampanje losgebarsten te
gen het Vlaams C.V.P.-gemeen-
teraadslid Szondi; deze man 
heeft het immers aangedurfd. 
Rik Borginon te laten spreken 
op de gewijde francofone oase-
grond van de gemeente. 

Hoofdopsteller en leider van 
deze kampanje is de Etter
beekse C.V.P.-voorzitter, tevens 
gemeenteraadslid, du Roy de 
Blicquy. 

Tussen haakjes : een merk
waardige par t i j , die C.V.P., 
vooral in het Brusse l se ! Er 
mag wel ergefts een Vlaming 
en zelfs een vlaamsgezinde op 
de lijst, kwestie van de stem
men. Maar als afdelingsvoor
zitters en grote manitoe 's fun
geren oer-adel lij ke en oer-fana
tieke francofonen van het slag 
du Roy de Blicquy. 

. . .SABOTEUR. . . 

De ketter jacht is echter 
slechts één van de talloze pa-
tr iot t ieke bezigheden van de 
Et terbeekse C.V.P.-voorzitter. 
Hij houdt nog genoeg vrije tijd 
over om zich bezig te houden 
met « de grond van de zaak » 

zelf, namelijk de onverholen 
en openlijke sabotage van de 
taalwetten. 

In de « Soir » en de « Libre 
Belgique » liet dit heerschap, 
dat als gemeenteraadsl id 
t rouw gezworen heeft aan de 
wet ten van het Belgisch volk, 
een stukje verschijnen waarin 
nauwkeur ig aangeduid wordt 
hoe die wetten kunnen om
zeild, verkracht en bespotte
lijk gemaakt worden. Het taal
wetrecept van du Roy de Bli-
quy : Vlaamse ouders , die hun 
kinderen tégen de wet in naar 
Franse scholen willen s turen, 
moeten alleen maar gedurende 
enkele maanden fiktief woon
plaats kiezen in Wallonië. 

. . .EN INCIV IEK 

Du Roy de Blicquy noteer t 
bij dit recept, dat het kiezen 
van een fiktieve woonplaats in 
Wallonië geen moeil i jkheden 
biedt : er zijn, zegt hij , Walen 
genoeg die met veel plezier 
hun adres zullen ter beschik
king stellen voor dit franco
foon sabotage-maneuver. 

Dat is dus de meneer, die 
zich geroepen acht om de 
laatste Vlaamse smet van het 
civieke Et terbeekse C.V.P.-bla-
zoen te verwijderen. 

En deze meneer kan (natuur
lijk !) rekenen op de welwillen
de steun van « Soir » en « Li
bre ». 

Deze bladen, die om de ha
verklap druipen van vaderland
se schijnheiligheid en tr icolore 
histerie, vinden het doodnor
maal dat - zij hun kolommen 
openzetten voor een vaste ru
briek « hoe ontduik ik de wet». 

Waarom ook niet ? Niets is 
normaler dan het Brussels in-
civisme. Niets rendeer t ook be
ter ! 

IEDEREEN HET MEEST 

Minister De Saeger is een 
rijk man, die aan iedereen het 
meest geeft. De Walen krijgen 
meer voor de Route de Wallo
nië dan de Vlamingen voor de 
E-3 (dat is a l thans ju i s t ) . Aan 
de Brusselse afvaardiging ver
klaar t hij dat Brussel ruim 
zijn deel zal krijgen van de 
koek. Te Mechelen zegt hij dat 
hij grondig zal modernizeren 
en dat hij ervoor zal doen wat 
Van Audenhove voor Diest 
deed. Te Turnhout verklaarde 
hij dat de Kempen meer dan 
zijn deel zal krijgen. 

Geef ons méér minis ters van 
dat s o o r t ! 

START VAN DE 

SCHOKAKTIE 

Te Antwerpen werd verleden zaterdag betoogd door Vlaamsgezinden naar aanleiding v.. . c.,i 
P.V.V.-ieest, waarop Vanaudenhove aangekondigd was. De P.V.V.-voorzitter zond echter zijn kat. 
De Vlaamse protestanten hadden er dan ook weinig bezwaar tegen dat de Antwerpse poiitib na 
een tijdje zorgde voor gratis vervoer, wég van het strijdtoneel-zon4er-vi]and. 

STERK VERHAAL ÜIT 
HET WAASLAND 

(tvo) Verleden dinsdag wcul in de 17 anondtssementen va7t het 
Vlaamse land het officiële slailsein gegeven vooi de veettigdaagse 
abonnementenslag. 

Op talloze plaatsen echter heeft men niet gewacht tot 1 no
vember om in gang te schieten. 

Dat Mechelen op eigen houtje een « veeHiendaas^'ie van het 
huisbezoek » imichtte, xieitelden we reeds verleden week. We 
maakten ons daaibij trouwens schuldig aan een leugentje : ver
bolgen Mechelaais lieten ons welen dat ei 119 — en niet 114, zo
als we schieven — nieuwe abonnementen werden gemaakt, 

HAMSTERAARS 
Vei leden week vrijdag sprak onze hoofd) edakteur op een 

afdelirigsvergaderingen van Antwerpen-Stad. De stipte en dina-
mische afdeltngssekietaris, de heer Coddé, had er voor gezorgd 
dat rond deze vergadering de nodige drukte over tfe abonnemen
tenslag werd gemaakt Met als rezultaat dat op de vergadering 
zelf een aantal insein ijvingen werden geboekt. 

De ariondissementele sekretans Antwerpen, mejuffer Mia 
Dujaidin, had verleden week zaterdag — dus vier dagen voor het 
officieel begin van de slag — leeds van een paar afdelingen de 
eerste abonnementen binnengekregen Ze wist te vertellen dat 
een aantal propagandisten in alle stilte aan het werk gegaan wa
ren voor 1 november en dat de geboekte rezultaten « geham-
steid » weiden : slechts wanneer de abonnementenslag binnen
kort op volle toeren draait, zullen de werkers van het eerste uur 
met hun gehamsterd rezultaat op de pioppen komen zodat de 
cijfers dan onmiddellijk hoog zullen oploj)en. Mejuffer Mia Du-
jardm had de zekerheid, dat m het zuiden van het arrondisse
ment — de streek Edegem-Kontich — reeds hard gewerkt weid. 

Ook te Gent wordt gehamsterd. Een voorlopig nog naam
loze Gentse propagandist had verleden -week zaterdag al 9 nieu
we abonnementen op'zak. 

HET EERSTE REhORD 
Het sterkste verhaal bereikte ons per brief vanuit Zwijn-

drecht. Apoteker Vlieghe schteef ons op 27"oktöber : f..rttnl ik u 
melden dat we vandaag ons aantal verdubbeld hebben. We had
den tot nogtoe 39 abonnementen; we hebben er daarbij nu reeds 
39 nieuwe. Tegen half november zullen we er 100 in totaal heb
ben; dat zal dan zowat de grens zijn van tcat vandaag mogelijk 
ts (9.000 mwoneis) Die 39 ztjn het rezultaat van zowat 100 huis
bezoeken, deze week afgelegd >. De heer Vtïêghe is wellicht een 
beetje boos dat we dit rezultaat zo maar meteen uil zijn brief 
etteren; hij schreef ons immers : « Dit is natuurlijk geen officieel 
verslag — dat volgt later, na afsluiting van de aktie — maar ue 
vonden het een mooie start en daaiom die mededeling die U 
zelfs niet moet publiceren, want ik schrijf tn persoonlijke naam. 
Maar tk kon met weerstaan u in onze vreugde om deze eerste 
verdubbeling van ons abonnementen-aantal te laten delen ». 

En WIJ van onze kant — de mannen xmn Zwijndrecht mogen 
het ons niet kwalijk nemen — konden er met aan weerstaan, deze 
afdeling en haar sensnltoneel rezuUnat even eens flink iri de kij
ker te zetten. 

Om volledig te zijn nog dit : deze 100 huisbezoeken hebben 
de afdeling er met van weerliotideri, nog een bonte waaier van 
andere aktiviteilen open te spreiden. Veertien dagen geleden 
werd het honderdste lid gevierd Op 9 en 10 oktober verkocht 
de plaatselijke kolpoitageploeg ongeveer 550 bladen. Veertien 
dagen tater, te Burcht, waien het er 200. En inmiddels is Buicht 
nogmaals aan de beurt gekomen. 

HOBOKES 
De eeisle afdeling die de storting voor een reeks nieuw-

gemaakte abo mementen aan het centiaal sekretaiiaat liet ge
worden, is Hoboken Ook onze Hobokense afdeling ging al da
delijk flink van start : 10 nieuwe inschrijvingen. 

DE MANDATARISSEN 
Onze volksvertegenwoordigers en senatoren hebben zich 

oveial reeds ingeschakeld bij de weihing in het hun toever
trouwde arrondissement. 

Due van onze parlementairen ontpopten zich als verdien
stelijke lange-afstandpendelaais; het is immers een t;e)ïe reis van 
hun arrondissement van heikornst naar hun « pelei » aiiondis-
sement. 

Volksvertegenwooidtgers Goemans en Mattheyssens < pen
delen » langs de Boudeu tjnsnelweg naar Limburg. Senator Roo-
sens trok reeds, tussen zijn taliijke overige verplichtingen in, 
naar « zijn > arrondissement : het afgelegen leper-Poperinge. 

Een telefonische rondvraag langs de sekretariaten van de 
n arrondissementen bevestigde ons, dat overal in heel Vlaande
ren deze week de stap gezet werd van de vooi bei eidmgsjaze 

naar de schokaktie, van de planning naar het huisbezoek. En 
oveial heerst de nodige geestdrift en het volle vertrouwen om 
over 40 dagen — tegen 11 december - de nestelde norm bereikt 
of overtroffen te hebhen 

Op de kader dagen xan 13 en 20 novembei uoiden de eeisle 
einbale tusseniezultaten opgemaakt! 
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ONKUNDE 
In « De Post » van verleden 

week s tond een intervieuw me t 
eerste-minister Van den Boey-
nan t s . Uit da t geprek bl i jkt 
eens te meer dat Paul van fe
deral isme niets afweet, even
min als de P.V.V.-ministers 
Vander Poorten, Grootjans en 
De Clercq er van afwisten op 
de Vlaamse Klub te Brussel . 
Om het te bestr i jden ging Van
den Boeynants in op het voor
beeld van Zwitserland, hele
maal geen dinamisch land vol
gens Paul. Dinamische landen 
zijn echter wél de Verenigde 
Sta ten en Duitsland. Daar 
sprak hij niet over en da t zijn 
ook federalistische landen. Om 
van Kanada, Rusland en Aus
tralië niet te gewagen. 

NOG EEN LINKSE STEM 
In «La Gauche» hield J. Van-

dervelde een pleidooi voor een 
federalisme met drie : Vlaan
deren, Wallonië en Brabant . 

Deze progressist ische vizie 
op de toekomst van België is 
al zo anti-Vlaams als die van 
het konservatieve Belgisch es
tabl ishment : vrije taalkeuze 
in 't hoofdstedelijk onderwijs 
en in de facil i teitengemeenten, 
herinvoering van de talen
telling, bevestiging van de ge
meenteli jke au tonomie in de 
Brusselse agglomeratie. 

De Vlaamse linkerzijde, die 
met zoveel geestdrift de dia
loog met de Walen predikt , is 
er bl i jkbaar nog niet eens in 
geslaagd om de Waalse linker
zijde de meest elementaire de-
mokrat ische beginselen bij te 
brengen ! 

WAALSE C.V.P.-HETZE 

Het P.V.V-offensief tegen de 
publikatie van de uitvoerings
besluiten vindt sinds geruime 
tijd een toegewijde bondge
noot in de C.V.P., a l thans in de 
Waalse vleugel van die par t i j . 

Vleugelvoorzitter Parisis 

eist, da t de uitvoeringsbeslui
ten slechts zouden gepubliceerd 
worden voor zover zij het faci
liteitenstelsel ten bate van de 
francofonen te Leuven bevesti
gen. Hij verwerpt t rouwens ie
dere gedachte aan overheveling 
der Waalse K.U.L. E n hij voer t 
kampanje voor het invoeren 
van de fameuze « grendel » in 
de grondwet . 

Welk heil heeft Vlaanderen 
te verwachten van de C.V.P., 
dit grotesk mengsel van Vlaam
se zoetsappigheid en Waals 
chauvinisme ? 

HET VERSCHIL 

In de Voerstreek word t he t 
franstalig onderwijs op alle 
mogelijke wijzen door de wal-
l ingantische burgemees te rs ge
s teund en bevorderd. Staat en 
provincie hoeden er zich voor, 
op te treden tegen de wetsover
t redingen zelfs wanneer deze 
gepaard gaan met ongelooflij
ke provokat ies en geweldda
den. 

In de s treek Moeskroen-Ko-
mcn en te Vloesberg hebben 
alle hoofden van officiële en 
vrije scholen thans reeds be
sloten dat, wa t ook de inhoud 
van de ui tvoeringsbeslui ten 
moge zijn, er geen sprake zal 
zijn van Neder landse lessen in 
de naar Henegouwen overgehe
velde gemeenten. 

Zowel in de Voerstreek als 
Komen-Moeskroen word t dit 
Waals chauvinisme gesteund, 
aangewakkerd en verdedigd 
door de drie « nat ionale » par
tijen die dan nog het lef heb
ben, in Vlaanderen om « fla-
mingant ische » s t emmen te ko
m e n bedelen. 

EEN BEGRIJPEND MAN ^ 
De Brusselse socialist Guy 

Cudell is een m a n die over
s t roomt van begrip voor de 
Vlamingen. Hij zegt van zich
zelf da t hij geen kolonialisti
sche mental i te i t heeft; hij ont
dekte tevens da t de Vlaamse 
grieven gegrond. . . waren. Tot 

in 1920 nameli jk. En nu niet 
meer . Zijn begrip reikt dan 
toch al zo ver, dat hij de Vla
mingen alleen m a a r verwij t 
dat hun horloge een halve 
eeuw achter loopt, t 

Voor de rest zegt Guy Cudell 
dat hij een der hardnekkigs te 
verdedigers is van de Vlaamse 
belangen. « I m m e r s », zo stelt 
hij vast, « talri jke Vlamingen 
in Brussel wensen Frans te 
spreken. Ik zal hun belangen 
verdedigen ». 

Laten wij op bei onze knie
tjes het Belgisch socialisme 
danken dat het zulke schitte
rende, ccht-sociale en hoege
naamd niet-kolonialistische 
voormannen losgelaten heeft 
op de oude Vlaamse stad Brus
sel. 

BEVOLKINGSGROEI 
Juicht , Belgen, juicht ! Er is 

inderdaad reden toe : de bevol
king van Wallonië groeit aan. 

Van 1947 tot 1964 verhoogde 
he t Waals bevolkingscijfer met 
144 duizend eenheden. Daar
van waren er « slechts » 
143.000 vreemdelingen. 

De Walen hadden dus heel 
die tijd onbe twis tbaar recht 
op het leeuwenaandeel van al
le openbare gelden en kredie
ten, da t hen zo bereidwillig ge
schonken werd door de opeen
volgende regeringen. Denk eens 
aan : een zuiver-Waalse bevol
k ings toename van bijna 600 
man per j aa r of anderhalve 
man per dag : het is haast niet 
bij te houden ! 

PROFICIAT I 

Eerste-minister Van den 
Boeynants bezocht onlangs, in 
gezelschap van minis ter Ber-
t rand, de St-Truidense fruit-
veiling. 

De eerste-minister bemerk te 
dat, in tegenstri jd met wat de 
wet voorschrijft, de opschrif
ten in de fruitveiling tweetalig 
Nederlands-Frans waren. Hij 
haas t te zich om de d i rekteur 
der veiling geluk te wensen 
met deze wetsovertreding; te
gen Ber t rand zegde hij met 'n 
brede glimlach : « Ge ziet, Ber
t rand, dat de mensen hier in 2 
talen welkom geheten wor
den ». 

De Limburgse excellentie 
an twoordde zuurzoet : «zeg 
het m a a r niet te luid.. . ». 

Allerzielenstemming. 

DE VOLKSUNIE IN DE 
ANTWERPSE PROVINCIERAAD 

Tijdens de gewone zilting van oktober 
1966 heeft de ellkoppige VL-fraktie de 
zeer goede start van de vorige zittijd zeker 
be\ estigd. 

Nog beter gedokuinenteerd en met cij
fers beladen (dat heeft de bestendige de
putatie jneer dan eens moeten ünder\ in
den) toog ze steeds weer naar de half-
r(jn{le zitbanken, waar ze toe\allig uiterst 
ieclit.s /.etelt (« zetelen » is wel het juiste 
woord : het zijn immers de harde zetels 
san de eerste Belgische senaat die nu op 
de Antwerpse Schoenmarkt dienst doen, 
in afwachting dat het nieuwe provinciaal 
gebouw zal klaar gekomen zijn). 

Van de eerste \ergadering af traden de 
drie « tenoren » in het striidperk. Fraktie-
leider Wagemans met een algemene be
schouwing o\er de provmciale begroting, 
die iets meer dan 2 miljard beloopt voor 
net jaar 1967, en met de bemeiking dat de 
provincie Antwerpen voor kuituur in ver
houding minder uitgeeft dan bv. Limburg 
of tal \an andere provincies. «Bull-dozer» 
l)oe\enspeck toonde aan dat zelfs in Ant
werpen, w-aar alles toch zo Vlaams is 
\olgens sommige CVP-ers. toch nog veel 
kan gedaan worden zowel op Vlaams ge
bied als op het vlak der ruimtelijke orde
ning. Sprekei \erweet de deputatie haar 
al te lakse houding en wees op het gexaar 
voor de toekomst, als we met een aarts 
lelijke provincie zullen zitten. 

Slosse ten slotte deed een uitgebieide 

aanval op het personeelsbeleid in de pro
vincie. Aan de hand van statistieken, langs 
parlementaire weg bekomen, bewees hi | 
hoe Antwerpen een slijkfiguur slaat op 
dit gebied. Zo bleek o.m. dat de vier 
Vlaamse provincies samen zoveel perso
neelsleden hebben (onderwijssektor uit 
gezonderd) als de provincie Henegouwen 
alleen en hoe Antwerpen pas op de zesde 
plaats komt voor de administratieve uit
gaven. 

In latere zittingen werd ettelijke malen 
door de V.U. het woord gevoerd. Het is 
onmogelijk weer te geven, wat allemaal 
werd uiteengezet, verklaard, bewezen ge 
zegd en soms geroepen. Wij willen alleen 
maar enkele grepen doen uit de vooriaad. 

Bij gelegenheid van de eerstesteen leg
ging van het provinciaal gebouw was een 
overvloedig begoten banket aangeboden 
aan de raad. Daarna begonnen de leden in 
verhitte stemming aan een zitting. Daar 
onmiddellijk de V.U. bij monde van .Slosse 
het woord moest voeren, dronken onze 
mannen vooral water en konden nuchter 
van wal gaan. l?eeds vroeger werden en
kele pepernoten aan deze merkwaardige 
zitting gewijd, die in de pers heel wat 
stof deed opwaaien... In elk geval weet 
nu iedereen, dat de gedeputeerden eigen
machtig over een krediet van 75.000 fr 
beschikken tot aankoop van boekwerken, 
die dan ten ge.schenke w(jrden gegeven 
o.m. aan deze gedeputeerden zelf 1 

Bij de toelage aan de Vrije Universiteit 
Brussel vertolkte Wagemans het V.U.-
standpunt : overheveling voor Leuven, 
maar splitsing voor Brussel. Zolang dit 
niet gebeurt, weigert de V.U. de toelage. 
Wel steunde de V.U. het voorstel om de 
toelage te geven aan de Vereniging tot 
Bevordering van Vrijzinnig nederlands-
talig Hoger Onderwijs, die een rol speelt 
te vergelijken met de Vlaamse Leergangen 
voor Leuven, waaraan ook een toelage 
wordt verleend. Niet wetend (?) dat hun 
eigen goeverneur Richard Declerck voor
zitter van die vereniging is, wilden de 
sociü's de toelage verdubbelen en tóch aan 
de L'LB geven. Dit wekte de verontwaar
diging des goeverneurs op, die zijn rode 
broeders een duchtige bolwassing gaf (in 
de wandelgangen). 

Waar de B.S.P. nu toch een klein beetje 
meer oppositie voerde dan vroeger (Kon-
kurrentie van de bedrijvige V.L.), schoot 
ze nog een bok met het voorstel tot steun 
aan de universitaire biblioteek St Igna 
tius. Zij wenste die steun te geven aan 
iets dat niet bestond, nl. aan een initiatie) 
tot het oprichten van een universiteits 
biblioteek voor de toekomstige éne plura 
listi.sche universiteit. En dan waren ze 
verwonderd dat de V.U. hen niet steunde • 
ge zijt eerst katoliek en dan Vlaming, rie
pen de ontgoochelde roodjes tot de V.U., 
waarin ettelijke vrijzinnigen naast gelo
vigen hun man staan... 

In doodse stilte werd een verklaring van 
Wagemans aanhoord, waarbij deze zei een 
voorgestelde toelage aan de herdenking 
van Breendonk te zullen goedkeuren, maar 
betreurde dat niet alle slachtoffers van 
geweld werden herdacht, zowel van tij
dens als van na de oorlog. Niemand kon 
hierop iets afkeuren, tot spijt vau som
mige P.V.V.-heerschappea. 

Met de toelage aan de IJzertoren stem
den de B.S.P. en de 2 kommunisten nu 
weer tegen, nadat ze vorig jaar voor de 
eerste maal vóór hadden gestemd. Wat 
volgend jaar ? 

Van Doevenspeck werd een ontwerpre-
glement tot steun aan verfraaiing en ver
nederlandsing der uithangborden naar de 
kommissie verwezen voor onderzoek. 

Steurs had depute Van Put te pakken, 
toen die na Steurs* tussenkomst over de 
provinciale parken zijn bewering als zou
den er minder bezoekers genoteerd wor
den als onzin wegwuifde. Maai Jef had 
cijfers in zijn mouw gehouden en schudde 
die eruit in zijn repliek En toen de voor
zitter daarna vroeg of nog iemand het 
woord wenste, bleef Van Put wijselijk 
zitten... 

In een laatste geheime zitting heeft de 
Mechelaar Cauwenbergh ervoor gezorgd 
dat de deputatie dit jaar het tegengestelde 
zegde van vorig jaar, nl. dat de provin
ciale raad toch bevoegd was om te oor
delen over een ingediend verzoekschrift 
over onregelmatigheden die gebeurd z.jn 
bij aanbestedingen Vorig jaar ontkende 
de deputatie deze bevoegdheid, maar nu 
hadden ze ook de parlementaire vraag 
gelezen die de V.U.-jongens badden doen 
stellen en waarop een ondubbelzinnig 
antwoord van de minister van Binnen
landse Zaken was gekomen. 

Waar de P.V.V. gewoon nergens was te 
bekennen met haar 12 apostelen, de B.S.P. 
voortgaat een slijkfiguur te slaan en de 
(^.V.P. braaf danst zoals de deputatie fluit, 
heeft de Volksunie een zeer sterke indruk 
gelaten, zowel op de raad zelf als op de 
persliii en het provinciaal personeel. Moge 
het elftal zo voortdoen i 

PR. 
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/ / november te gent 

HULDE AAN "KEYZERKE" 

een leven van trouv/ 
Over enkele dagen wordt te Gent, op 11 november aanstaande, een man van de 
JJzergeneratie gehuldigd. Hij stond zijn leven lang in de bres voor zijn frontka
meraden en heeft zich, zoals zoveel andere die reeds gegahn zijn, afgesloofd. 
Germain Lefever, oud-algemeen voorzitter van V.O.S., zal in zaal « Roeland » 
komen getuigen wat Joris de Keyser voor de V.O.S. betekend heeft en nog bete
kent. Joris de Keyser, de kleine man met het grote geestdriftige hart, stamt uit 
het Wesvlaamse Gistel. Rad met de tong, vinnig met de ogen en vlug met de 
geest, werd hij door wijlen Jerooyn Leuridan voor de Vlaams-natianale beweging 
gewonnen. Nooit heeft hij politieke mandaten nagestreefd, maar weinig manda
tarissen hebben zoveel spreekbeurten gehouden als hij; het aantal moet naar 
de schatting van hen die het weUn kunnen, rond de duizend liggen. 

Voor de laatste oorlog heeft Joris de 
Keyser de los-van-Frankrijk-kampagne 
met aüe scherpte helpen voeren : wie 
hadden meer recht van preken dan de 
Vlaamse oud-strijders ? Zij en niemand 
andeis kunnen die overwinning van 
toen in hun blazoen schrijven. Het was 
niet van een akademisch podium, maar 
vanop een diiewielkar of een herberg-
tafel dat Keyserken zijn toehoorders 
toesprak en trefzeker hun gemoed 
warm maakte. 

Tot de aktieve politiek heeft Joris de 
Keyser zich nooit bijzonder aangetrok
ken gevoeld; hij stond altijd op een 
niet verkiesbare plaats op de Vlaams-
nationale lijst, doch kw âm telkens uit 
de stembus met een zeer groot aantal 
voorkeurstemmen. Dat hadden uw Vos
sen a gelapt, Joris 1 

Man van plicht en geweten nam hij 
tijdens de laatste oorlog een schepen-
ambt te Oostende waar. En omdat hij 
daardoor het een en het ander in het 
raderwerk van de Belgische staats-
struktuur aan het wankelen had ge
bracht, werd hij met vijf jaar hechte
nis bedacht. 

Wat nut heeft het, de staat van 
diensten van een der trouwste oud-
strijders uit de Eerse Wereldoorlog te 
memoreren ? Onvolledig is hij altijd, 
•want zoveel idealisme wordt door de 
vergetelheid die vijftig jaar werking 
erover uitgespreid heeft, bedekt. Maar 
de Vossen vergeten niet wat die kleine 
dappere man gedaan heeft. In 1962 
sprak hij namens hen op de IJzerbede
vaart, met forse stem, en sloeg nog eens 
zijn harde waarheden over de massa 
die met ingehouden adem naar dat 
energieke hart luisterde. 

Wat hij onder de laatste oorlog ge
daan heeft voor de ouden van dagen, 
toen de kuststreek grotendeels ont
ruimd moest worden, weten enkelen 
maar, doch die duivel-doet-al heeft 
bergen verzet om zijn beschermelingen 
al eens een ekstra-rantsoentje te bezor
gen of aan een pijpje rookbare tabak te 
helpen. Dat hij daarvoor in een Bel
gisch pensionaat terecht kwam, zal nie
mand verwonderen. 

Daar ook was hij, kleermaker v&n 
beroep, de man die zijn plicht begreep; 
hoeveel lappen heelt hij niet op de 
« broeks » genaaid en hoeveel «broeks» 
op de lappen, terwijl Amedee Verbrug-
ghe de ontelbare putten op de koer 
van de Wollestraat met schabouwclijke 
kasseien heelt dichlgelegd ? 

Na de oorlog vestigde Joris de Keyser 
zich te Gent. Daar was hij opnieuw de 
man die de Vlaainse oud-strijders be
zielt, helpt, een hart onder de riem 
steekt, die de Vlaams-nationale gedach
te propageert, de wroeter die alle on
aangename karweien opneemt, die de 
dwazeriken de mond stopt maar het 
ook de wijzen durft te zeggen als zij 
een dwaasheid je begingen. Hij is ge
noeg gepondereerd om de zotjes tijdig 
de pas af te snijden, en vooruitsturend 
genoeg om de lamzakken het \UUT aan 
de schenen ie leggen. 

Het is \ijftig jaar geleden dat Joris 
de Keyser soldaat werd; hij was toen 
achttien jaar. Vanaf de eerste dag was 
hij lid van en ijveraar \oor de Vlaamse 

oud-strijdersverenigingen. Hij liep zijn 
benen van onder zijn lijf, hij richtte 
zelf een fanfare van Vlaamse oud-strij
ders op en trok ermee het land door 
waar ook de V.O.S. bij feest of rouw in 
het brandpunt stond. Hij ketste heel 
West-Vlaandcren af, van dorp tot dorp, 
in het spoor van Jeroom Leuridan, en 
werd een tribuun naast die grote tri
buun en volksredenaar. 

In het werk van de mannen van zijn 
hardheid ligt het Vlaamse radikalisme 
geankerd en wordt een Vlaains-natio-
nale partij opgebouwd en in stand ge
houden. 

Joris de Keyser is levensfilozoof ge
noeg om te beseffen waar de sterkte 
en de zwakheid van onze strijd liggen. 
Hij heeft, meer dan wie ook, het recht 
de Vlaamse parlementairen op de vin
gers te kijken. Wat mij betreft, van 
hem wil ik graag een wenk voor lief ne

men, en doe het ook. Hij werd door 
het vuur beproefd. Van hoeveel men
sen kan men dat zeggen ? 

Dat de jongeren, die op hete kolen 
staan om er te komen en een rol te 
spelen, er een puntje aan zuigen, bij 
Joris de Keyser in de leer gaan en zich 
aan zijn voorbeeld spiegelen. 

De elfde novemberherdenking die een 
tipische Eerste Wereldoorlogatmosieer 
oproept en de taaie Vossenfamilie weer 
eens samenbrengt, is de gelegenheid 
om onze dankbare hulde te brengen 
aan de mannen van die generatie, en 
dan vooral aan hein die ze in de twee 
Vlaandercns zo schitterend blijft beli
chamen in zijn persoon. 

Keyzerken, niemand heeft u dekora
ties te geven en ik allerminst, maar 
blijf nog lang onder ons. Ge zijt nog 
geen zeventig en ziet er zeer klibber 
uit. Onze Lieve Heer, op voorspraak 
van de Heilige Goddelieve van Gistel, 
beware u taai en elastisch om, zcfnder 
jicht of spit, nog hier en daar een lastig 
karweitje op te knappen, zoals gij dat 
heel uw leven gedaan hebt. 

Aan uw Vossen is uw hart verpand, 
het leve er vurig, dienstbaar en onvcr-
slijteiijk. Ge hebt nooit wat anders ge
daan dan gediend. We rekenen er op 
dat gij hen en alle Vlaamse-nationalis-
ten nog lang^zult dienen. 

L. Elaut. 
De V.O.S.-sen vlag 

op de jongste IJzerbedevaar t. 

DE VLAAMSE BEWEGING NU 
Wij willen hierbij even terug komen op een onvolledige en dus verkeerde voor
stelling van de Vlaamse Beweging, die door de meeste neo-marxisten naar voor 
gebracht wordt. Het heet daar dat de Vlaamse Beweging uitsluitend een sociale 
beweging is of mag zijn. Dit is een onhoudbare stelling. De Vlaamse Beweging 
is meer dan een sociale beweging alleen. De Vlaamse Beweging heeft sinds 1830 
gestreefd impliciet of expliciet naar een eigen politieke uitdrukking, naar een 
eigen politieke strukttiur, naar een eigen volksgelaat. Dit is de wezenlijke poli
tieke inhoud van de Vlaamse Beweging. Kern van de strijd blijft een eigen poli
tieke staatsstruktuur, waarvoor thans vrij algemeen de federale vormgeving 
aanvaard wordt. We begrijpen dat de neo-marxisten dit punt verdoezelen of weg
cijferen of nevelachtig omhullen. Omdat het voor ze een vervelend iets is. Een 
Vlaams volk of Vlaamse kultuurgemeenschap aanvaarden, betekent het nationale 
aanvaarden en zo komen ze op het vlak van het verafschuwde nationalisme. 

Doelbewust of uit onkunde verwar
ren ze trouwens het staatsnationalisme 
met het volksnationalisme, die vaak 
antithetisch zijn. 

Doelbewust of uit onkunde dopen ze 
de Volksunie om tot verdediger van dit 
staatsnationalisme, waar we niet alleen 
niets mee te maken hebben maar waar 
we ook radikaal tegen zijn. 

De vülksnalionale stroming in Vlaan
deren en elders wil juist tegen het 
staatsnationalisiTie, tegen het imperia
lisme van de overheersende staat in, 
het eigen volk dekoloniseren en een 
eigen staatsstruktuur geven, het weze 
dan een federale. Als zodanig betekent 
zij een grote stap vooruit op weg naar 
de demokratizering, demokrati/ering 
die de neo-marxislen toch ook willen. 

Niet in alle landen bestaat zulk vraag
stuk, maar hier net wel en daarom 
moeten we het hier oplossen. 

De Vlaamse Beweging is dus een no 
tionale strijd van ons volk. Of dit nu 
ook sommige neo-marxisten z i e k 
maakt ol dol, het is een lelt en dit 
vraagstuk eist een zuiver politieke op
lossing. 

Iets anders is de sociale beweging. 
De sociale beweging heeft Vlaanderen 
vooruit geholpen, gelijk ze Wallonië 
vooruit geholpen heelt; de sociale be
weging heeft echter nooit het ergerlijk 
verschil in behandeling tussen Wallo
nië en Vlaanderen opgeruimd. Daar

voor is er trouwens uit Wallonië nooit 
veel hulp gekomen, maar vaak zelfs 
zware tegenkanting. Ook dat is een feit. 
Wij kunnen alleen hopen dat dit in de 
toekomst zal veranderen, maar we wil
len het eerst zien. Waar de neo-marx
isten wél gelijk hebben : de Vlaamse 
Beweging moet fundamenteel sociaal 
zijn of anders zal er nooit een afdoen
de oplossing komen. De Belgische top 
is Frans : kapitaal, kerk, hof, loge. Zij 
betekenen niet alleen een rem voor de 
sociale beweging, zij betekenen even
zeer een rem voor de Vlaamse bewe
ging. Deze top is anti-sociaal en anti-
Vlaams. Op beide fronten dient hij be
vochten. 

Streven naar de vervanging van een 
franstalige top door een nederlandsta-
lige die even weinig sociaal zou zijn, 
betekent een politiek objektief berei
ken maar betekent niet de Vlaamse Be-
w <'nring tot haar doel brengen. 

" 'aamse Beweging streeft naar 
CU ,r Jige ontplooiing van de Vlaam
se gemeenschap. Dit betekent de stof
felijke en geestelijke ontplooiing van 
de volkskracht. Dit kan niet onder een 
anti-sociale top, hij weze dan neder-
landstalig. Hier hebben de neo-marxis
ten gelijk. 

Daarom'dat wij ook voor de omvor
ming van de sociaal-ekonomische struk-
turen zijn. Politiek medezeggingschap 
alleen is niet voldoende. De demokratie 

dient op elk vlak van de menselijke 
bedrijvigheid te spelen : op het politie
ke vlak, op het kulturele, op het sociaal-
ekonomische. 

Pas dan zal de Vlaamse gemeenschap 
al haar pozitieve krachten tot volle ren
dement kunnen brengen en ons volk 
omvormen tot een volledig mondige ĝe-
meenschap. 

De Volksunie heeft dit sinds jaren 
ingezien en zet dit sinds jaren voorop. 
Deze stellingen verdedigen wij op onze 
volksvergaderingen, in het parlement 
en in ons blad. Op dat vlak kunnen en 
willen we trouwens samenwerken met 
groepen die niet tot de Volksunie beho
ren. Op dat \lak willen we ook samen
werken met de Walen. 

Maar wij zijn realisten en geen mys-
tische tcoritici. Wij ervaren elke dag 
dat bij de meerderheid van de politiek 
mondige Walen het Waals refleks of 
het franstalig superioriteitskompleks 
speelt. Dit laalste kompleks is even
eens overheersend bij het gedeelte van 
de Brusselaars, dat het politiek voor 
het zeggen heeft. 

Deze realiteit te willen negeren of 
minimalizeren bij de samenwerking is 
een argeloosheid, die Vlaanderen sinds 
tientallen jaren zwaar betaalt. 

De sociale beweging in Vlaanderen 
heelt altijd die fout begaan en blijft ze 
begaan. En daarvan willen wij niet de 
dupe blijven. 

Eerlijke en loyale samenwerking op 
realistische bazis dient er te komen. 
Zolang die er niet is, kunnen we ze 
alleen maar \oorbereidcn, maar dient 
Vlaanderen zijn weg alleen te gaan. 
Slechts aksidentele bondgenootschap
pen zijn dan mogelijk. Dat dit argeloze 
linkse idealisten pijn doet, aanvaarden 
we en wij betreuren het. Idealisten zijn 
ons altijd simpatiek. Het mag echter 
geen reden zijn om jarenlange fouten 
opnieuw te begaan. 

Wim Jorissen. 
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VERMINDERING 

Volgens een wetsbepaling 
kunnen tariefverminderingen 
verkregen worden door ouders 
die ten minste vier minderjari
ge « eigen » kinderen te zamen 
in leven hebben; in dit geval 
wordt zelfs een verminderings-
kaart « levenslang > afgeleverd. 
Nochtans kunnen sommigen 
die in hetzelfde geval verkeren 
niet van deze tegemoetkoming 
genieten, hoewel zij dus de last 
voor de opvoeding van die kin
deren dragen. Bijvoorbeeld 
kan het gebeuren dat door een 
tweede huwelijk het aantal kin
deren dermate wordt vergroot 
dat er wel degelijk vier of 
meer deel uitmaken van het 
gevormde gezin. Wim Jorissen 
stelde de vraag of er geen re
geling kon getroffen worden 
opdat iedereen die moet in
staan voor de opvoeding van 
minstens vier minderjarige kin
deren zou kunnen genieten 
van de « levenslange » vermin
dering. 

De minister moest in zijn 
antwoord toegeven dat er in
derdaad talrijke bijzondere 
toestanden bestaan zoals inge
val van echtscheiding, hertrou
wen, opgenomen of aangeno
men kinderen enz enz... Een 
aanvullende reglementering 
wordt uitgewerkt; intussen 
kunnen ouders die geen vier 
« eigen » kinderen hebben ge
had van de vermindering ge
nieten gedurende de tijdspanne 
dat het gezin tenminste vier 
levende ongehuwde kinderen 
van minder dan 21 jaar telt. 

Aan de bazis van het voor
recht op levenslange vermin
dering ligt niet het koncept 
« kinderen ten laste » maar wel 
dat van « kinderen het leven te 
hebben geschonken », aldus de 
minister. Dit lijkt ons toch wel 
enigzins onlogisch daar bij
voorbeeld vrouwen die een we
duwenaar met kinderen huwen 
toch in vele gevallen dezelfde 
ouderlijke last te dragen heb
ben bij de opvoeding, als vrou
wen die de kinderen zelf ter 
wereld brachten. 

ONBEKENDE 

ONBESCHOFTERIK 

Op dinsdag 30 augustus 
keerde een groep nederlands-
sprekende reizigers met de 
trein Luksemburg-Brussel te
rug van een kongres te Aarlen 
en praatte nog wat na over de 
voorbije gebeurtenissen, uiter
aard in het Nederlands. 

Een ambtenaar, die blijk
baar bevoegd was inzake kon-
trole van de spoorwegen, leg
de op een onbeschofte, aan
stellerige en verwaande wijze 
het zwijgen op aan de groep 
en beval de treinkondukteur 
nauwkeurig en nogmaals te on
derzoeken of de reiskaartjes 
van bedoelde personen in orde 
waren. Wim Jorissen protes
teerde zeer scherp in een par
lementaire vraag tegen deze 
handelwijze. 

Uit het ministerieel ant
woord blijkt dat het niet om 
een inspekteur van de spoor
wegen ging maar om een po-
litie-officier van het gerecht, in 
het bezit van een vrije reis
kaar t nog wel. Spijtig genoeg 
vroeg de kondukteur niet naar 
de identiteit van de betrokkene 
en is het niet meer mogelijk 
een onderzoek in te stellen. 
Inmiddels heeft de maatschap
pij wel onderrichtingen gege
ven aan het treinpersoneel om 
in de toekomst de identiteit te 
noteren van elke persoon die 
een gelijkaardig verzoek zou 
formuleren en hieraan slechts 
gevolg te geven wanneer de re

denen die ertoe aangevoerd 
worden, aannemelijk schijnen. 

VERKEERSELLENDE 

Wim Jorisen bekloeg zich in 
een parlementaire vraag aan de 
minister van Openbare Wer
ken over de traagheid waar
mee te Mechelen de werken 
worden uitgevoerd teneinde 
het verkeer te ontlasten aan de 
Brusselse Poort. 

Uit het antwoord leren wij 
dat op 3 augustus 1965 begon
nen werd met het nieuwe weg
vak tussen de Brusselsesteen
weg en het Koning Albertplein; 
de lengte van dit vak bedraagt 
1,2 km.; de werken aan de 
nieuwe brug over de Leuvense 
vaart werden begonnen op 11 
juli 1962 en voltooid einde '64; 
de voorziene voltooiingsdatum 
voor het nieuwe wegvak is 
vastgesteld op 20 mei 1967; de 
kosten bedragen 67.644.00 fr 
en 7.736.200 fr, onderscheide-
lijk ten laste van het Wegen
fonds en van de stad Mechelen. 

Wij kunnen ons toch niet 
van de indruk ontdoen dat er 
in de timing van deze werken 
iets verkeerds zit, ook al be
looft de minister dat (als het 
mogelijk is) de omlegging 
naar en over de nieuwe brug 
reeds vroeger zal opengesteld 
worden dan voorzien. 

OVERWEGWACHTERS 

De overwegwachters werken 
tien uur per dag gedurende 5 
dagen per week en hebben dus 
de 50-urenweek. De andere 
werknemers op het spoor heb
ben de normale 45-urenweek. 
Wim Jorissen vroeg de minis
ter van Verkeerswezen waar
om hier een verschil bestaat en 
of er geen initiatieven kunnen 
genomen worden om de werk
uren van de overwegwachters 
aan te passen. 

De minister voerde aan dat 
de niet-gehuisveste wegwach
ters prestaties kunnen opge
legd worden met een maksi-
mumduur van 10 uren per dag 
indien zij hoofdzakelijk bij tus
senpozen verricht worden. Een 
ontwerp van koninklijk be
sluit is thans in onderzoek om 
de voorwaarden voor bepaling 
van de arbeid te hernieuwen. 

DRIE DAGEN 

Op 30 augustus 1966 moest 
een groep jonge Vlamingen, 
waaronder ook 14 Brusselaars, 
zich aanbieden voor de « drie 
dagen» op het Kasteeltje te 
Brussel. De Brusselaars wer
den tot hun grote verbazing af
gezonderd van de andere Vla
mingen en verzocht te wach
ten; het bleek dat geen neder-
landstalige dossiers voor hen 
aangelegd waren. Het gevolg 
was dat zij pas 's avonds kon
den vertrekken. Een kandidaat
milicien uit Anderlecht trof het 
nog slechter : hij werd meteen 
bij de Waalse afdeling inge
lijfd, hoewel hij zijn briefwis
seling met de gemeente Ander
lecht steeds in het Nederlands 
had gevoerd. Nu kon hij 
slechts na veel moeite nog bij 
de Nederlandse afdeling gera
ken. Ook hij werd « gestraft » 
doordat hij een dag langer 
diende te blijven. 

Wim Jorissen haalde het bo
venstaande aan in een parle
mentaire vraag aan de minister 
van Landsverdediging en maak
te de bedenking dat deze feiten 
wijzen op de wil om de statis
tieken in verband met de Brus

selse dienstplichtigen te ver
valsen. Inderdaad, hoeveel ge
wone jongens (het ging in dit 
geval om studenten) zouden 
het aandurven te protesteren ? 

De minister antwoordde met 
veel aanhalingen uit wetteks
ten, waarmee hij trachtte te 
bewijzen dat de oorzaken van 
dergelijke « misverstanden » 
in hoofdzaak bij de kandidaat
dienstplichtigen zélf liggen, 
vermits zij vóór hun oproeping 
een brosjure ontvangen met 'n 
kaart waarop zij de keuze van 
hun taal kunnen doen; bij hun 
verschijnen voor het selektie-
centrum wordt hen nogmaals 
de gelegenheid geboden deze 
keuze te bevestigen of te wij
zigen. 

Ten slotte weet de minister 
te vertellen dat het «langer 
blijven » niet als een straf kan 
aangezien worden vermits de 
dagen doorgebracht in het 
«Kasteeltje» als effektieve 
diensttijd beschouwd worden 
en dus afgetrokken worden. 

Al bij al lijkt ons dit toch 
geen bevredigende uitleg. 

PERSOONSBEWIJZEN 

Wim Jorissen vroeg de mi
nister van Binnenlandse Zaken 
of het juist is dat de persoons
bewijzen (identiteitskaarten) 
te Teuven (Limburg) tweetalig 
zijn met het Frans vooraan en 
of op die persoonsbewijzen 
nog Liège-Luik als provincie 
vermeld staat. Hij verzocht de 
minister — indien de aange
haalde feiten kloppen — de no
dige maatregelen te nemen op
dat de Teuvense burgemeester 
zijn werk volgens de wet zou 
doen uitvoeren. 

De minister antwoordde dat 
de terugslag VcUi enkele wetten 
van jongere datum op de uit
reiking van identiteitskaarten, 
het voorwerp uitmaakt van 'n 
studie. Normaal komt de 
naam van de provincie waarin 
de gemeente van uitreiking ge
legen is niet voor op de ge
noemde persoonsbewijzen; het 
is vanzelfsprekend dat, indien 
dergelijke vermelding wordt 
toegevoegd, deze moet stroken 
met de wettelijke toestand op 

het ogenblik van de uitreiking. 
Zoals men weet vegen ze in 

de Voerstreek, waarin Teuven 
gelegen is, gewoonlijk hun hie
len aan de wet. 

VERGUNNINGS
AANVRAGEN 

Vergunningsaanvragen tot te
werkstelling van vreemde ar
beiders, die ingediend worden 
door private personen van en 
ondernemingen gevestigd in 
het nederlandstalig gebied, 
dienen in het Nederlands ge
steld te zijn. Volksvertegen
woordiger Anciaux vroeg de 
minister van Tewerkstelling 
wat zijn diensten gedaan heb
ben tegen de talloze inbreuken, 
of de minister op de hoogte is 
van de medeplichtigheid van 
de diensten aan deze wets
overtredingen en of er reeds 
onderrichtingen dienaangaan
de werden verstrekt. 

Uit het antwoord blijkt dat 
een onderzoek werd ingesteld 
en dat werd herinnerd aan de 
wettelijke bepaUngen terzake. 

DOKUMENT 

RIJS3MII5DELBARESCHOOL 

l^WVPIWT.TO. 

Hever1©e, 

(Jeachte Ouders, 

Het het doel uw Icinderen toe te laten van j 

1 eeptember 1966t 

3n^af een zekere grae 

van tweetaligheid te bereiken, richt de oudleisrlin^nbond, geholpen 

door het onderwijzend personeel van de RMS Heverlee, een bijgevoegde 

franse cursus in voor alle leerlingen van eorüte tot zesde studiejaar. 

Deze franse lessen zullen gegevon wrdon op maandag, dinsdag, donderdag 

en vrijdag, van llu35 tot I2u. Daarom ook zullen die dagen de rangen 

^ de school pas te I2u verlaten. 

Om hun kinderen deze lessen te laten volgen, verzoeken we de ouders 

maandelijks een bijdrage van 25 fr te willen betalen. Gelieve al dan 

niet uw instemming te botuigon, door ondoretaand strookje ina-evuld aar, 

uw kind mee te gover 

Ondergetekende verlangt zijn 
verlangt niet 

zocc/dochtör de bijgevoegde curcrus in de franue taal te laten volgen. 

Handtekening 
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de wereld 
Voor de Amerikanen, geïnteresseerd in binnenlandse zowel als buitenlandse poli
tiek, waren de afgelopen weken "een hoogtepunt sedert vele, vele maanden. Als 
middelpunt van de attrakties : prezident Lyndon Johnson. De Amerikaanse pre-
zident leverde inderdaad zwaar werk. Zo hij een precedent schiep door als eer 
wervelwind doorheen Zuidoost-Azië te vliegen, hij slaagde er tevens in om oy 
spektakulaire manier de aandacht te trekken op zijn eigen politieke persoonlijk
heid en tegelijkertijd ook de aandacht af te leiden van enkele bijzonder onaan
gename politieke situaties. Was het eerste misschien nodig omdat zijn populari-
teitskurve op bedenkelijke wijze gezakt is de jongste tijd, het laatste was niet 
minder noodzakelijk nu de Amerikaanse natie voor de deur staat van een be
langrijke en hardnekkige betwiste Kongres-verkiezing. 

Drie dingen dus. Ten eerste, een pre-
zidentiële blitz-tocht van 17 dagen door
heen zes landen van Zuidoost-Azië, 
waarvan de cyniekers zegden dat het 
eerder geleek op een extravagantie op 
zijn Bob Hope's en waarbij de 'optimis
ten kommentarieerden dat dit alles een 
diplomatieke reis was van belangrijke 
historische betekenis. 

Ten tweede, een zuidoostaziatische 
topkonferentie te Manilla die, juist om
wille van de stuntreis van Johnson, 
twee andere op het zelfde ogenblik aan 
de gang zijnde topkonferenties (één te 
New-Delhi waar de drie groten van de 
niet-geëngageerde landen de koppen bij 
mekaar staken, en één te Moskou, waar 
het Sovjet-blok m allerijl samenkwam) 
in de schaduw stelde. 

En tenslotte het politieke gevecht op 
het binnenlandse Amerikaanse vlak, 
waar Demokraten en Republikeinen 
hun scherpste wapens trokken. 

Er was dus heel wat aan de gang. 
Prezident Johnson heeft zijn blitz-reis 
in karnavalstijl doorheen hetgeen de 
Amerikanen de « Pacific » noemen, on
getwijfeld gepland om voor zichzelf het 
prestige terug te veroveren dat hij de 
jongste tijd zo zeer ontbeert. Want in
dien er één ding vast te stellen is in de 
Amerikaanse politiek, dan is het de 
erosie van Johnson's politieke «image». 
Een erosie die op hetzelfde ogenblik 
komt als het steviger wordende « ima
ge » van Robert Kennedy. Het zou ge-

moeilijk nog konden volgen. In alle 
frakties verloor Johnson geleidelijk een 
stukje populariteit, en in het geheel 
genomen deed dat de globale populari-
teitskurve zo gevoelig dalen, dat het 
voor iedereen duidelijk zichtbaar werd. 

Hoe men die met een ongelofelijke 
zin voor de politieke show en met een 
onvoorstelbare demonstratie van diplo
matieke spilzucht doorgevoerde reis 
ook moge interpreteren, de prezident 
zelf wilde ze duidelijk als een grote ge
beurtenis, een keerpunt laten doorgaan 
in de lange geschiedenis van de Ame
rikaanse betrekkingen met het zuid
oostaziatische werelddeel. Of dat nu zo 
zal zijn of niet, kunnen wij voorlopig in 
het midden laten. En ook, of het nu 
precies door het toedoen van Johnson 
is dat de belangstelling plots is verscho
ven naar dat werelddeel. 

In de eerste week van zijn reis greep 
de prezident iedere gelegenheid aan om 
duidelijk te maken — zowel voor zijn 
toehoorders op het thuisfront, als voor 
zijn gastgevers — dat zijn reis niets te 
maken had met de op til zijnde Ame
rikaanse Kongresverkiezingen, maar 
dat ze bedoeld was enerzijds om in het 
licht te zetten waarom Amerika's rol in 
de Pacific enigszins gewijzigd was en 
moest worden, en anderzijds om te on
derstrepen dat de zuidoostaziatische 
landen moesten streven naar een ver
nieuwde geest van regionale samenwer^ 
king en eenheid. 

dat hij er niet aan dacht om zelfs maar 
met de Vietkong te praten of in het 
kader van een konferentie van Geneve 
besprekingen te voeren ? De aanwezig
heid van Johnson aan de Manilla-tafel 
bracht hem er blijkbaar niet toe, de 
officiële standpunten van de Zuidviet-
namese regering te herzien, ook al klop-
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makkelijk zijn, die erosie van Johnson 
te wijten aan de bijzonder moeilijke 
politieke problemen waarmee hij te 
kampen heeft en in de eerste plaats 
dan aan de Vietnam-nachtmerrie. Maar 
er Ts een dieperliggende oorzaak. 

Johnson is de politiek-na-Kennedy 
ingegaan als de man die alles wist te 
bedisselen : de grote verzoener, of de 
grote speler achter de schermen. Zijn 
grote reputatie was die van een politi
cus van de middenweg, van de man die 
altijd in de moeilijkste omstandigheden 
de sterkste voor- en tegenstanders tot 
een kompromis kon « forceren ». Deze 
enorme gave maakte hem wellicht wel 
geschikt als overgangsprezident die een 
belabberde boel moest samenhouden; 
maar die gave bezorgde hem meteen 
het nadeel, door te moeten gaan met 
een kompromis-politiek waarbij hij 
voortdurend naar alle kanten moest 
springen. 

Johnson heeft weliswaar geprobeerd 
zijn politieke stijl te overkoepelen met 
een Kennedy-achtig aureool, door een 
gok te doen naar de « Great Society », 
maar het feit bleef dat hij in werke
lijkheid dat ideale Amerika probeerde 
te bereiken door verschillende masker-
tjes op te zetten : dat van de volkse 
vriend, de genezer van de noden, de 
internationale beschermer van de vrije 
wereld, de handlanger van de grote za
ken - wereld, de negervriend, de « all 
american » superman enzovoort. 

In werkelijkheid heeft Johnson zo 
vlug en zo vaak van masker moeten 
veranderen, dat de Amerikanen het 

Wij hebben hier onlangs — bij het 
uitbreken van de jongste Chinese hek
senjacht — aangehaald dat de enige 
manier om blok te vormen tegen het 
« gele gevaar » lag in een eenheidsstre-
ven van de zuidoostaziatische landen. 
Wij zegden toen dat dit de enige wijze 
was om de Amerikanen af te lossen, 
nadat deze zich verplicht zouden voelen 
of verplicht zouden worden, zich van 
de zelf opgelegde taak in dat wereld
deel te ontlasten. Wij zegden tevens, 
dat die zuidoostaziatische eenheid — 
buiten hetgeen de Amerikanen daar als 
steun en band betekenen — in feite 
nog ver te zoeken is. 

Wanneer de prezidentiële aanwezig
heid daar inderdaad iets kan toe bij
brengen, dan is dat opzichzelf al een 
rezultaat en dan mag Johnson de zij-
effekten daarvan rustig op zijn naam 
boeken. 

Maar wanneer we ons afkeren van de 
opgekikkerde « officiële » geestdrift in 
de zes bezochte landen, en uitkijken 
naar de rezultaten van de konferentie 
van Manilla zelf, dan vallen de beslui
ten eerder mager uit. 

Men kon gerust stellen dat het zei
den gebeurd is dat bevriende staats
hoofden zo vlug aan een konferentieta-
fel gingen zitten, met zo weinig voor
bereiding en met zoveel verschil van 
meningen. Wat hadden de zeven landen 
elkaar te vertellen ? 

Was premier Ky van Zuid-Vietnam 
van plan iets anders te vertellen dan 
dat hij wenste dat de « marsj naar het 
Noorden » zou uitgebreid worden, en 

pen die niet met de pozitie van de Ver
enigde Staten 

Wat kon men verwachten van iemand 
als prezident Marcos van de Filippij
nen, die van de V.S. een nieuw ekono-
misch programma moet krijgen en die 
een breed opgezet Aziatisch forum zou 
willen, ook al worden Japan en India 
daarbij door hem niet betrokken ? 
Johnson weet best dat dit zonder India 
en Japan niet mogelijk is. Kon generaal 

Chung Hee Park hopen op weerklank 
bij de Verenigde Staten, wanneer hij 
een voorstel deed voor een geallieerd 
opperkommando in Vietnam en voor 
een NATO-achtige regionale veiligheids-
organizatie ? Spreekt een staatje als 
Thailand naar de mond van Johnson 
door besprekingen met de kommunis-
ten te weigeren en door de idee te 
steunen dat de Amerikanen zonodig 
moeten standhouden tot de laatste sol
daat ? Wij menen het tegendeel. 

De Australiërs vallen waarschijnlijk 
evenmin in de smaak van de Amerika
nen, wanneer zij meer deelname zouden 
willen in de strategische beslissingen. 
Dit is vanuit hun eigen standpunt na
tuurlijk wel begrijpelijk, maar waar 
leidt het naar toe wanneer zij een har
dere lijn willen trekken dan de Ameri
kanen zelf ? En wanneer zij, in tegen
stelling met de Nieuwzeelanders, met 
het bombarderen van Noord-Vietnam 
verder willen gaan dan de louter stra
tegische pozities ? 

Het rezultaat van de konferentie van 
Manilla was dan ook praktisch van 
weinig belang. Over de essentiële zaken 
ten behoeve van een zuidoostaziatische 
blokvorming was er bijgevolg ook wei
nig te horen. Dat komt hopelijk nog 
wel. 

Erik Van Zandweghe. 

deze week in de wereld 
• Johnson beëindigt zijn reis door het Verre Oosten in Korea, de trouwste 

Aziatische bondgenoot der V.S. In Maleisië werd het bezoek van de Ame
rikaanse prezident gekenmerkt door zware incidenten. 

• Aanstaande zondag gaan de Amerikaanse kiezers naar de stembus; de voor
uitzichten voor de Demokratische partij zijn alles behalve schitterend. 

• China lanceert een raket met kernkop. 

• Weinig nieuws op de perskonferentie van de Gaulle. De Franse prezident 
verzekerde dat een Amerikaanse overwinning in Vietnam niet mogelijk is, 
zweeg over de zaak Ben Barka en hield een doktrinaire uiteenzetting over 
sociaal-ekonomische problemen : inzet van de Franse verkiezingsstrijd. 

• De liberalen verlaten de regering Erhard, die op haar laatste benen loopt. 

• Zuid-Afrika verklaart, zich niet neer te leggen bij de V.N.O.-rezolutie die 
een einde stelt aan het mandaat over Zuidwest-Afrika. 
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[(GEEN PROTEST-) SONG 

( In China hebben ze wel wat 
beters te doen dan protest-
songs te zingen. De kulturele 
revolutie, uitgedragen door de 
Rode Wacht, uit zich onder 
meer in lirische himnen ter 
ere van Mao. Zo bijvoorbeeld 
onderstaand refrein \an de 
jongste in de rij der revolutio
naire liederen : « De hemel is 
wijd, de aarde is wijd, maar 
veel wijder nog is het rijk van 
onze kpmmunistische partij. 
Mijn vader is me duurbaar, 
mijn moeder is me duurbaar, 
maar veel duurbaarder nog is 
mij Mao, onze leider. Er zijn 
duizenden goede dingen, er 
zijn miljoenen goede dingen, 
maar het beste ding is toch het 
socialisme. De rivieren zijn 
diep, de zeeën zijn diep, maar 
veel dieper nog is de klasse-
sohdariteit. De gedachte van 
Mao-Tse-Toeng is de kostbaar
ste schat der revolutie; wie er Woidt deze Amerikaanse Notüuop F-5 het nieuwste peperdure snuf ie van onze luchtmacht 7 Be

gin volgend jaar zullen wij (e>i de Amerikaanse wapenjabrikanten) het weten. 

VON KIELMANSEGG 
Wie een duidelijke dhntiatie wenst van 

de wijze waai op kt antennietizvs « gemaakt > 
uoidt, kan zich met viucht eens even over 
het geval von Kxelmansegg bwgen. 

Over deze genei aal was er, naar aanlei
ding van zijn benoeming tol Nato bevel
hebber enkele maanden geleden^ heel wat 
te doen in de Belgische en in gans de West-
europese peis. Er werd uitvoeng vetteld 
dat von Kielmansegg ee?i « Hitlei gene
raal » geweeH uas, men nam hem uitzon-
dethjk kivahjk dat hij o?ider de oorlog een 
boek geschieven had over de Poolse veld
tocht en dal hij daarin een ftisch fiohliche 
Kiieg toon had aangeslagen. De rel nam 
bijna histerische afmetingen aan in de Ne
derlandse pers, die trouwens als eerste « uit
gepakt > had met het vergelen en nergens 
meer te krijgen boek van von Kielsmamegg. 
De kleine uiteist linkse Nederlandse Paci
fistisch Sociahslische Partij gaf een uitvoe
rige btosjme uit over von kielmansegg. 
Toen exien later de eventuele vestiging van 
een Nato-staj op Nederlands grondgebied 
— in een der stilgelegde Nederlandse staals-
mijnen — ter sprake kwam, barstte de her-
ue nog maai voor goed los : tn Nedeiland 
werd naar hartelust geschieven en betoogd 
tegen de ovei komst van de nazi von Kiel
mansegg naar het Limburgs hoofdku ai tier. 

Zoals gezegd vond deze kampanje een 
krachtige echo tn heel de Westeuropese pers, 
ook in de Belgische kranten Men zal ech
ter vergeefs tn onze kianten gezocht hebben 
naar het meikwaaidig staartje dat de zaak 
von Kielmansegg inmiddels tn alle stilte 
heeft gekregen. 

Een drietal ueken geleden werd de Duit
se generaal door een van de hardst gekookte 
\ederlandse T V -joetnalisten ten aanschou
wt van kijkend Nedeiland op de interview
rooster gelegd Na afloop van deze T.V.-
dokumenlane was gebleken, wat eigenlijk 
niemand — en ook de T V. joemalisl Dick 
Verkijk zelf niet — had venvacht . von 
Kielmansesig kuam (zoal'- de T V kommen-
tator van Elsevier's Weekblad het noemde) 
« als held tut dtt hecht doortimmerde stuk 
roet-nahstiek werk tevoorschijn > 

De Kielmansegg uitzending was een pro-
giamma van de V P R O. en werd dan ook 
door deze zuil op het scherm gebracht Het 
ts echter met toei<allig, dat andeie T.V.-
zuilen aan wie het aanbod werd gedaan om 
de dokumerdaire op scheim te biengen, be
leefd u cigei d< n. 

Voor een keer hadden zij plots geen be
langstelling meer tn een ondertverp dat zij 
tn de weken voordien steeds opnieuiv be
stempeld hadden als srioeiend hete aktiiali-
teit; nu Kielmansegg zelf de kans zou kiij-
gen om te weerleggen, te ontzentiwen of 
recht te zetten, was er verdacht weinig ani
mo om het hete ijzer terug aan te pakken. 
De VPRO deed het dan maar zelf. 

Tijdens de uitzending van de dtepgra-
rende dokitmentaire kivam er heel wat aan 
het licht. Zo ondermeer, dat de beruchte 

P.S P.-biosjure — die als hef waie het 
sluitstuk was van heel de rei tegen de Duit
ser en waai uit ovei hands (met of zonder 
bronveimelding) gecileeid weid door heel 
krantenschiijvend West Euiopa — vooi een 
groot deel klakkeloos, met inbegiip van een 
aantal gemakkelijk te weerleggen onjuist
heden, oveigeschreven nas uit een Ooslduit-
se piof>aganda uitgave : het zogenaamde 
« Braunbuch ». 

De uileist linkse auteurs van de P S.P.-
brosjure 'iianden voor schut! Enkele dagen 
na Dick Verkijk's T.V.-progi amma besloot 
de N C R V., tn haar T.V.-rubriek « Atten
tie » nog eens terug te komen op de Kiel
mansegg zaak. Ze liet een der auteurs van 
de biosjure, Fries de Vries, aan het woord 
met een kommentaar op de VPRO out-
hullmgen. De Vries wist echter opvallend 
ueinig te vertellen, hij het het eibij dat de 
feiten die door Verkijk aangedragen wer
den, maar eens diepgaand moesten onder
zocht u'orden. Al het overige zuui zoete kom 
mentaar van de P S P.-schrijver raakte ech
ter de kern der zaak niet en hij zueeg na
tuurlijk angstvallig over de bionnen die 
hij raadpleegde bij het samenstellen van 
zijn biosjure. 

Inmiddels heeft de P S P dan toch reeds 
moeteti besluiten, haar brosjure over von 
Kielmansegg helemaal te herschrijven, er ts 
echter een grote kans, dat van deze her-
schnjiing weinig tn huis zat komen en dat 
de < Biaunbuch ^-kopie stilletjes naai de 
achteigrond zal veihuizen. De V.P.R O.-
uitzending kuam zo hard en onverwacht 
aan, dat zelfs de PvdA officiële tmjfels het 
rijzen over de gegrondheid van het voeger 
ctoor haar ingenomen standpunt tegenover 
de hato genei aal. 

BIJ kijkend Nedeilaiid uas en is er zeer 
giote belangstelling voor de Kielmansegg-
dokumentaiie. 

Talloze lezeisbiieven in hanten wijzen er 
op, dat een heruitzendmg van het piogram-
ma ten zeeiste gewenst wordt door de ktj-
keis die de eerste uitzending misten. Voor 
een keer echter blijven de T.V. zuilen doof: 
tot een heruitzendmg zal het hoogstuaar-
schijnlijk, ondanks de vele verzoeken, met 
komen, ook niet op de V P R O. 

Nu herhalen we de waag, die we reeds 
hoger m dit aitikel stelden : naar tn de 
Belgische pers heeft men over heel deze 
hedeilandse 7 V rel iets kunnen lezen? 
Welke Belgische kiant heeft zijn moegere 
(en meestal onrechtstreeks uit het Oostdutts 
« Braunbuch > afkomstige) infoimatie over 
von Kielmansesig aangevuld met uat aan 
het licht ts gekomen tijdens de V P R O -
uitzending * 

BIJ ons is von Kielmansegir ondanks de 
jonaste ontuikkeling in de affaiie, noe al
tijd de man zoals het PSP btosjuurtje hem 
tekende. En zó dus uoidt het menus « ge
maakt >. 

A N Tova no. 

zich tegen verzet, is onze vij
and ». 

Landen waarin zo'n heerlijke 
dichtwerken ontstaan, raarsje-
ren ontegensprekeleijk met 
flmke tred « in de zm der ge
schiedenis ». 

W I S S E L G E L D 

In september jl. lieten de 
Oostduitsers de renner Harry 
Seidel uit de gevangenis en 
stuurden hem naar West-Ber-
lijn. Sindsdien zouden er nog 
een dertigtal andere gevange
nen losgelaten zijn en afgele
verd aan de zone grens. Deze 
vrijlatingen worden zowel door 
de Oost als de Westduitse in
stanties met de grootste ge
heimzinnigheid omgeven; de 
reden voor deze geheimdoene-
rij is de koehandel, die met de 
gevangenen wordt gedreven. 
Inderdaad : tijdens de jaren 
1964 1965 zouden de Oostduit

sers een 2 500 tal gevangenen 
losgelaten hebben tegen beta
ling, in geld of in natura, vaa 
een globale losprijs van ong»' 
veer 200 miljoen mark. 

Het Ulbncht regime heeft 
meteen een nieuwe bron van 
harde Westerse munt aange
sneden : het « verkopen » vaa 
gevangenen aan de Westduit
sers, die er 40 000 mark ner 
peisoon zouden vooi betalen. 

R I J K E L U I 

Het rijkste volk in het Zui
delijk halfrond zijn de onge
veer 5 000 inwoners van het ei
land Naoeroe in de Stille Oce
aan Drie jaar geleden bezaten 
de 4 801 eilandbewoners 1 803 
bankrekeningen, waarop bijna 
30 miljoen Bfr spaargeld stond. 
Iedere volwassene heeft zijn 
eigen auto om er mee te rijden 
op het 16 km lange wegennet 
van het eiland. 

Bron van alle welvart : het 
eiland, dat één reusachtige tos-
faatklomp is, wordt door een 
Britse maatschappij stelselma
tig van onder de voeten der 
Naoeroeanen weggebaggerd. 

A T O O M V O O R R A A D 

Volgens een rapport dat on
langs door McNamara aan de 
Nato werd overgemaakt, be
draagt de voorraad van m Eu
ropa opgestapelde kernkoppen 
voor atoomwapens thans meer 
dan 7 000 stuks, hetzij 100 t.h. 
meer dan in 1961. McNamara 
zou m het rapport aangestipt 
hebben dat de Amerikanen in 
Europa een nucleair vermogen 
handhaven dat in verhouding 
staat tot het potentieel van de 
landen van het Warschau-pak*-
Van kernontwapening is et, 
volgens de Amerikaanse mini
ster van Landsverdediging, 
geen sprake, ook niet in Euro
pees verband. 

^ m*M^ 

Tijdens de vorige eeuw was dit haventje — Wlutby in Groot-
Brittanmé — een der wereldcentra van de walvisvaart. Sindsdien^ 
is die aktiviteit echter verloren gegaan. Wat blijft : een havenr-

pier zonder schepen, paradijs voor vissers en wandelaars. 
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Sind het einde van de jongste wereldoorlog heeft men 'm Vlaanderen en Neder
land steeds veelvuldiger de pelsdier-kwekertjen zien verschijnen. In verschillende 
s/ieken van ons landen dan vooral in het Noorden van de provincie Antwerpen 
en het gebied rond Leuven, kon men op de boerenerven de kenschetsende, enig-
zins'op droogloodsen van steenbakkeriien gelijkende, kweekhokken zien oprijzen; 
DOorat tandbouxvers die het in de heersende omstandigheden of uit oorzake van 
een te kleine teeltoppendakte niet zo goed meer aankonden, gingen zich met dez-! 
kil-eek bezighouden, enerzijds als bijverdienste en anderzijds als hoojdbestaans-
midiel. En er is « vraag « naar bont genoeg ondanks de wisselvalligheden en 
grillen van de mode: zodoende kon het bestaan dat dieren als chinchillas, herme
lijnen en vooral nertsen die vroeger onder zekere vorm in het wild leefden, thans 
als hooggewaardeerde kweekdieren worden gejokt in omstandigheden die weten
schappelijk bestudeerd werden. 

Wij bezochten een van deze Tcweke-
rijen te Putte waar de gebroeders Van 
Beeck en dhr Verhezen duizenden nert
sen per jaar grootbrengen. 

K W A R T E T T E N 

Nertsen behoren tot de familie van 
de bunzings, de wezels en de hermelij
nen. Zij hebben ook veel weg van onze 
inlandse fissen, deze vooral door kippen
boeren fel gevreesde rovers met wie zij 
ook de scherpe tanden en nagels gemeen 
hebben. Oorspronkelijk stammen de 
nertsen niet uit Europa maar wel uit 
Amerika waar T.V] vooral de boorden van 
de Yoekonrivier bevolken en vooral le
ven van de overvloedig aanwezig zijnde 
vis; in vrijheid is dit roofdier overigens 
een bekwaam zwemmer. 

Voor de jongste wereldoorlog reeds 
waren er ten onzent hier en daar kwe
kerijen maar deze verdwenen tijdens de 
periode 40-45 spoedig toen bleek dat er 
geen voldoende voedsel meer beschik
baar was. De in Nederland reeds in 1929 
begonnen kweek, herstelde langzaam 
maar zeker na het beëindigen van d e 
oorlog en breide zich de jongste vijf jaar 
vooral zeer sterk uit, aldus ook een ba
rometer vormend voor het stijgend wel
vaartspeil. 

Zo'n netsenkwekerij wordt eigenlijk, 
begonnen met een of meerdere « kwar
tetten «. dat wil zeggen met een nertsen
team dat in regel bestaat uit een reu en 
drie wijfjes (of « teven » zoals dat in 
vakjargon wordt gememd) . Hoewel ook. 
hier « kinderloosheid » wel eens wil 
voorkomen mag men op een gemiddelde 
van vier jongen per wijfje rekenen wan
neer er geen tegenslagen zijn: uitzon
deringen worden gevormd door nesten 
van zeven tot acht en zelfs tien jongen I 

i 

HANDSCHOENEN 

Nertsen zijn geen katten om zonder 
handschoenen aan te pakken, zij kun-
jien gemakkelijk los door een hand bij
ten of met één hap een of meer vingers 
tot op het bot kwetsen. Dergelijke kwet
suren zijn vrij gevaarlijk want zij wor
den besmet door etensresten afkomstig 
van vis die in het voedsel verwerkt 
wordt. Oppassen is dan ook de bood

schap voor de kwekers die ter beveili
ging in iedere kooienloods een paar le-
vensiïrote, koeihuid-dikke handschoenen 
hebben liggen. 

Uiteraard zijn de verblijfshokken 
eveneens zeer goed afgeschermd : het 
zijn flinke kooien uit onroestbare draad 
vervaardigd en boven de grond geplaatst 
zodat alle uitwerpselen en etensresten 

•AA" '^ni B̂K BAH H a Bi^K' JEV- JEa JEm 

steeds onmiddellijk kunnen verwijderd 
worden. In de kooien zelf ot erbij aan
sluitend bevindt zich een zogeheten 
nachthok dat uit sterk hout vervaardigd 
is en waarin de dieren een onderkomen 
vinden voor de nacht. Hierin ook wor
den de jongen geworpen en onderge
bracht en veilig toegestopt in een nest 
van hooi dat door de kweker vóór de 
geboorte plaats vindt, wordt toegediend. 
De paartijd begint in de maand maart : 
de wijfjes worden dan bij de reu ge
plaatst, soort bij soort en rekening hou
dend met de afstamming. Want dit 
speelt bij de nertsenkweek een gtote rol: 
om eeiï- goede en egale kleur te verkrij
gen en om inteelt te voorkomen is het 
van groot belang zeer nauwgelet op de 
hoogte te zijn van de afkomst van ieder 
dier in de kwekerij aanwezig. T e dien 
einde wordt van elk tksemplaar van bij 
de aankoop of van bij de geboorte een 
steekkaart gehouden. O p iedere kooi 
hangt zo'n fiche die de geboortedatum, 
de soort, kleur, afkomst, da tum van pa
ren en da tum van werpen vermeldt, 
naast een nummer die op zijn beurt ver
wijst naar een tweede, aparte boekhou
ding binnenshuis. 

r 
NIET ZOJ Î 

HANDSCHC 
J O N G E N 

De jongen worden eind april-begin 
mei geboren; zij hebben dan nauwelijks 
de grootte van een pink en zijn ook zeer 
kwetsbaar. Vandaar dat de kwekers op 
dat tijdstip zoveel mogelijk trachten te 
vermijden dat er ongewoon lawaai rond 
hun « farm » zou gemaakt worden, dat 
niet-alledïkagse bezigheden of bewegin
gen zouden gebeuren of dat bezoekers 
in de kwekerij zouden komen Immers 
wanneer de wijfjes met jongen liggen 
zijn zij uiterst zenuwachtig; het gebeurt 
dan dat zij opgeschrikt door een onge
wone beweging of door iemand die een 
iets vreemde kledij draagt, met de pas
geborenen aan het versjouwen gaan wat 
gewoonlijk fataal afloopt. Vandaar en
kele voorzorgsmaatregelen ; de kweker 
komt zoveel mogelijk alleen in de hok
ken en draagt zoveel mogelijk de/elfde 
kleding: ook wordt de eisenlijke nest
ruimte in het nachtnok nog eens afge
schermd door een speciaal inschuifbaar 
tussenschot dat slechts voorzien is van 
een nauwe, ronde opening waardooi de 
moeder naar binnen kan De koppels 
zelf blijven niet bij elkaar maai gaan ' 
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in afzonderlijke kooien : bij de opvoe
ding van de jongen komt vader nerts 
nauwelijks kijken ! Overigens gaan de 
nertsen, eens de volwassen leeftijd be
reikt, allemaal in aparte kooien, zodat 
een kwekerij — wil zij helemaal volgens 
de regels fungeren — over een zeer gro
te uitrusting dient te beschikken. De 
door ons bezochte farms die onderschei-
delijk elfhonderd en tweeduizend nert
sen hebben zitten, vormen dan ook een 
groot geheel van langgerijde hokken on
der afdaken van eternite of plastiek die 
aan weerszijden de kooien herbergen. 

E T E N 

Deze opstelling vergemakkelijkt trou
wens de voedselbedeling, die eigenaar
dig genoeg niet in, maar bovenop de 
hokken gebeurt. 

Dit voedsel wordt gevormd door een 
mengsel van vleesafval. pensen, magen 
en darmen van koeien afkomstig uit de 
slachterijen en tegenwoordig vaak voor-
gesneden geleverd door gespecialiseerde 
firma's. 

Het wordt gemengd met vis die vets 
van de zee wordt aangevoerd en vooral 
afkomstig is van overschotten. Het ge
heel wordt gemalen en vermengd met 
speciaal nertsenmeel dat vooral vitami
nen en bestanddelen bevat die de dieren 
ekstra-nodig hebben; in de dracht en 
werptijd wordt daaraan ook nog verse 
lever toegevoegd. Soms wordt ook wel 
eens voedsel van andere aard gebruikt 
of vermengd en zo zijn er bedrijven o m. 
een beschuitenfabriek die daarnaast ook 
'n nertsenkwekerij hebben en die hun 
overschotten in het voedsel verwerken. 

In de « normale » kwekerijen wordt 
het voedsel bewaard in diepvriezers ter
wijl de verse vis weleens in grote kuipen, 
gevuld met pekelwater, wordt opge
slagen. Dat het hem hier niet om af
val gaat bewijze het feit dat wij bij ons 
bezoek oog in oog kwamen te staan met 
apetijtelijke schelvissen en lingen die 
evengoed zouden kunnen thuishoren in 
moeders keuken Nertsen zijn trouwens 
niet alleen lekkerbekken die het beste 
van het beste willen, zij zijn ook zeer 
wraatzuchtig : het dagelijks rantsoen be
draagt ongeveer twee kilo, terwijl na de 

geboor te van de jongen het dubbele aan 
de moeder-nertsen wordt toebedeeld. 
Dhr Verhezen vertelde ons dat hij ie
dere week moet zorgen voor achthonderd 
kilo vlees, evenveel vis en 350 kgr meel. 
Ook de jongen gaan al vlug vast voed
sel nemen : wanneer zi] de ouderdom 
van drie-vier weken bereikt hebben 
wordt er een ijzeren plaatje op de bo
dem van hun hok vastgemaakt waarop 
zij hun rantsoen — uiteraard iets dun
ner voorbereid dan dat van de oudere 
soortgenoten — krijgen toebedeeld. 

.VACHT 

In het vooijaar geboien dieren wor
den volwassen m november; tot iii iiet 
putteke van de winter krijgen /i) een 
ekstra goede verzorging omdat zij dan, 
na een periode van ruif, hun mooiste 

pelshaar krijgen. Oppassen is hier de 
boodschap, want velerlei invloeden la
ten zich gelden op de-vorming van de 
vacht. Vooral vochtig weer en mist zijn 
vijanden. De al te felle winden en re
gens worden tegengegaan door het be
schutten van de « sheds » (de open 
schuurtjes) met rietschuttingen wat te
vens een bescherming uitmaakt tegen al 
te ongewone beweging in de nabijheid 
van de kwekerij Dit is eveneens een be
langrijke faktoT : de pels van nertsen 
die rustig zitten wordt vlugger « rijp » 
(dit is de periode wanneer de vacht op 
z'n mooist is) en de kleur houdt langer 
aan. Ook ongewone geluiden moeten 
vermeden worden, zo bijvoorbeeld hard 
niezen of roepen, harde knallen en het 
overvliegen van straaljagers zijn nadelig 
voor de nertsenvacht zo de dieren niet 
gewoon zijn aan deze geluiden. 

Angst verwekt bij de nertsen een spe
ciale reaktie die eigen is aan deze soort 
dieren en die men ook opmerkt bij vos
sen, skunks, wezels en fissen : de stink-
klier treedt dan in werking en verspreidt 
een afschuwelijke geur in de omgeving. 

Een andere « eigenaardigheid » van 
deze dieren is hun volstrekte afschuw 
voor verplaatsing. Zo is het gebeurd dat 
farms door de omstandigheden dienden 
overgebracht te worden naar een ander 
terrein en dat men alle « inwoners » 
diende af te maken omdat een nerts 
praktisch niet went aan een verhuis. Zij 
zijn ook zeer gevoelig voor sommige 
ziekten, vooral voor voedselvergiftiging 
wat de noodzaak meebrengt van het voe
deren met vers en gezond eten. 

Loopt de kleur van de pels bij voch
tig weer vlug terug of krijgt de vacht 
een schijn die de waarde sterk doet ver
minderen (bruine dieren krijgen iets 
rossigs) dan is droog weer het ideale 
voor de nertsen: zelfs strenge vorst kan 
niet deren want zoals elk pelsdier kan 
het volmaakt met de koude overweg De 
hardste winterperiode is trouwens de 
beste tijd voor het e pelsen » vermits de 
vacht dan de dikste onderwol heeft en 
de kleur het langst standhoudt. 

B O N T M A N T E L 

Het doden van de nertsen vormt een 
apart hoofdstuk. De dieien worden voor
af geschift : de mooiste kweeknertsen en 
de mooiste reuen worden gehouden voot 
de verdere voortzetting; de anderen wor
den naargelang de kwaliteit van de pels 
en de kleur geselektioneerd. 

Dan worden de dieien met een spe
ciaal vanghokje gegrepen en in een 
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« nekbreker » geplaatst om hen zonder 
kwetsuren of onnodig lijden uit de we
reld te helpen. Vroeger geschiedde dit 
doden — althans bij de kwekers die wij 
bezochten — door het toedienen van een 
inspuiting in het hart, maar tegenwoor
dig gebeurt dit in de hogergenoemde 
« nekbreker », een speciaal toestel dat 
met één klap de kop van de nertsen ach 
terover drukt en de halswervel breekt 
Het verdere werk gebeurt door specialis 
ten die de vellen afstropen en de hui
den prepareren. Deze komen uiteindelijk 
via een verzendingskantoor terecht op 
de verschillende veilingen, waaronder 
deze van Londen de meest gekende is. 
Verzendingen naar de Verenigde Staten 
of naar andere landen vinden ook wel 
eens plaats maar deze zijn toch minder 
belangrijk. 

Uiteindelijk komen de nertsvellen dan 
bij de fabrikanten van bont, de winkels 
en de ledenen van de mooie (en vooral 
rijke) dames. De prijzen van zo'n man
tels zijn vaak nauwelijks uit te spreken 
maar de kwaliteit en de schoonheid zijn 
er dan ook naar Overigens gaan er wel 
een flink aantal huiden in zo'n bont
vacht. jMen mag rustig rekenen op een 
zeventig tot tachtig vellen per mantel ! 
Een en ander hangt af van de lengte, 
want ook hierin is een verschil alnaar-
gelang de soort en alnaargelang het om 
een wijfjes of mannetjes-nerts gaat. 

Fen wijfje weegt tot ongeveer I kgr , 
een leu haalt gemakkelijk het dubbele 

in Vlaanderen 

terwijl zijn vacht ook veel breder is. 
Toch moet het mannetje onderdoen 
voor het vrouwtje wat de kwaliteit van 
de pels betreft, immers zijn vacht is veel 
grover. 

Wat betaalt men nu zo'n nertsvel ? 
Daar laten de kwekers over het algemeen 
niet veel van los, maar men kan wel 
aannemen dat een doorsneevel ongeveer 
duizend frank wordt betaald terwijl voor 
de uitzonderlijke soorten weleens het 
dubbele wordt gegeven. Gegadigden 
moeten echter niet zo vlug denken dat 
het al rozegeur en maneschijn is met 
de kweek want er kunnen zeer veel mis
lukkingen in voorkomen Om dit te illus
treren volstaat het aan te stippen dat 
één enkel verkeerd wit vlekje -— en die 
dingetjes kunnen gemakkelijk \ ooi ko
men — volstaat om een pels waaideloos 
te maken en het dier tevens uit te slui
ten voor de verdere kweek. 

Overigens hangt veel af van de kleur-

soort. Waar de oorspronkelijke nerts een 

bijna zwarte vacht had. daar zijn er nu 

door kruisingen een dertigtal kleinen 

ontstaan waarvan vootal de blauwe sa-

fierkleur de meest gegeerde en gewaar

deerde is. Andere soorten hebben de 

standaardkleur die donkerbruin of bijna 

zwart is, de bruine pasteltint en de pla

tina of zilvergrijze kleur. Is de kwaliteit 

van de nerts er de jongste jaien fel op 

vooruitgegaan (neitshond is zeer licht 

en zeer sterk) dan zijn ook de pnjzen 

stabiel geworden, wal vooral te danken 

js aan het werk van de veienigtng die 

de kwekers bundelt een xmkblad uit 

geeft, lezingen voordrachten ''ii l^iii sus

sen houdt en die ook een wooidfe tnee-

piaal om arnntfurnme en tyuileiisjiong-

hediu t(gi n te gaan. 
blal l)c 1 ie. 
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LOLITA'S EN 
JAN CREMERTJES 

Mijn schrijfmachine en ik zijn 
goede maaljes. Ze moet ongeveet zo 
oud zijn als ik. Misschien dat we 
daarom zo goed met elkaar opschie
ten. Ze heet Cynthia en elke 3 maand 
veiicen ik haar met een mooi, nieuw 
lint. Soms word ik wel eens boos op 
haar, omdat haar z, haar k en haar o 
niet zo best meer meekunnen. Dan 
zeg ik « baist >, sla er de kap over 
(waar ik later spijt van heb) en ga 
eens lezen wat mijn kollega-schrijve-
laais er zoal van terecht brengen. 

^'ei leden vrijdag was ik weer boos 
op Cynthia omdat ze « blempt > 
schreef, waar ik duidelijk < bloem
pot > had aangetoetst. Ik ging on
rechtvaardig demonstiatief in mijn 
luie A.4 zetel zitten en verdiepte mij 
in < Revue der Reklame >, het lijf
blad van alle jongens die met < ver
borgen verleiden » aan de kost ko
men. De lektuur was deze maal zo 
prettig dat ik achtetaf weer met al 
mijn liefde op Cynthia beroep moest 
doen om u eiaan deelachtig te ma
ken. 

Op initiatief van liet hogeigenoein-
de tijdschtift heeft het Kcdeilandse 
weekblad voor tieneis « Hitweek > 
ondel zijn Beatles- en Ferre-bewon-
deraar (ster)s een opinieonderzoek 
ingelicht om te welen irat onze teens 
wel van de reklame denken. 

Nu kan je natuurlijk hooghartig je 
schouders ophalen en zeggen dat de 
opinie van spijkerbroeken en puber-
teitsprovo's je geen zier interesseer t, 
maar als gewetensvol reklame-man is 
een konsument een konsument, of hij 
nu professor Weetikveel heet of een 
Honda-garigster is. En daar sta je dan 
met al je moeite, de prooi van Sartre 
lezende Lolita's en Jan Cremertjes. 

De cijfers stelden me meteen ge
rust : 265 vonden reklame een toffe 
zaak, 195 hadden er driftig de pest 
aan en Hl hadden hun jeugdige 
oveimoed wijselijk belegd in een 
grijsachtig twijfelen. 

Lief en dankbaar was in elk geval 
het meisje dat schreef : « Ik vind re
klame gexveldig, want door reklame 
zijn wij — teenagers, bakvissen, twe-
ners, Hitweeklezers, enzovoorts ge
noemd — aan onze geheel eigen af
zonderlijke en vooral uitzonderlijke 
plaats in de maatschappij gekomen >. 

Bepaald vervelend werd die jongen 
die het niet zo best vond : < Rekla
me is de grootste onderschatting van 
de menselijke intelligentie. Lees eens 
een zccpadvertentie. Die is te verge
lijken met een Donald Duck verhaal 
waarin de verbruiker voor Guus Ge 
luk speelt >. M'n kultuurprestige 
kreeg meteen een flinke deuk, ver
diend misschien. 

En wat te denken van zo'n joch 
dat at aan Fieud toe is : « Er is maar 
een verdomd leuke advertentie waar 
ik uien achter elkaar naar kan kij
ken, nl. die van Maidenform van 
« Ik droomde dat ik naar Venetië 
gmg in mijn Maidenform bia >. Dat 
vind ik zo'n lullig ding met die lek
kere, vieze, gore, vunzige griet dat ik, 
als ik een meisje was, er direkt één 
zou versieren. Ze staan iedere week 
bij m'n moeder in de Libelle, ik knip 
ze altijd allemaal uit en hang ze bo
ven m'n bed ». £71 wat zegt ma daar
van ? 

Laten we even grasduinen en 
bloemlezen en uordt maar niet te 
boos (ik ben het ooji niet geworden), 
want die jongens en meisjes zeggen 
het biezonder goed en raak en ivaar 

(Lees verder kader 4de kol.) 

De komende maanden met hun feest 
dagen brengen in het gezin een aanta l 
kleine en grote problemen. Een er\ 'an 
is de kwestie der geschenken voor on 
ze jongens en meisjes, vooral voor die 
welke reeds het eerste s tad ium voorbij 
zijn en die met het gewone speelgoed 
« uitgespeeld » zijn of er zich reeds een 
beetje te groot voor achten. Voor deze 
kategorie, m a a r ook voor de kleineren, 
is er een prakt ische en ideale geschen-
kenmogelijkheid : het boek. Prakt i sch 
omwille van de gemakkeli jkheid van 
het opbergen en het weer bovenhalen, 
het steeds bereid zijn en niet het mins t 
prakt isch omwille van de pri js . Prak
tisch tevens voor de winterdagen, wan
neer het bui ten te nat of te koud is en 
moeder een uur t je rus t van de bengels 
goed kan gebruiken, na vaak luidruch
tige b innenskamerse spelen of uiteen
zettingen. 

Men zegt wel eens : « Mijn kind leest 
niet ». Het is waar : het ene kind heeft 
meer aanleg voor dit « intellektueel ge
not » dan het andere , zoals er k inderen 
zijn die liever met auto 's , mecano 's enz. 
spelen en die meer technische aanleg 
hebben dan andere . Toch is de ver
t rouwdheid met het boek ook kwest ie 
van atmosfeer : in een gezin waar va
der of moeder nooit eens een boek 
vastnemen, zal het kind u i te raard ook 
minder geneigd zijn om dat te doen. 
Het omgekeerde is ook het geval : 
voorbeelden t rekken en daar waa r de 
ouders het boek als een vanzelfspre
kend dagelijks voorwerp behandelen, 
zullen de kinderen dit ook doen. 

Voor de komende feestdagen willen 
wij enkele t ips geven voor kinder- en 
jeugdlektuur . 

Voor de kinderen die beginnen te le
zen en reeds in s taat zijn een doorlo
pende tekst te volgen, vermelden wij 
« Bram, Karelt je en het eenzame wiel » 
van Henk Dol, uitgegeven bij de uit
geverij Callenbach; Nijkerk. Dit boek 
werd bekroond bij de landelijke prijs
vraag voor jeugdlektuur in Nederland, 
tussen 300 inzendingen. Pret t ig geïllus
t reerd en vlot verteld, zal dit boekje 
het zeker doen voor k inderen Vcin 7 tot 
9 jaar . 

Voor dezelfde ouderdom is « Echo's 
van Johan » uitgegeven bij Desclée-De 
Brouwer . Een boek van een kind voor 
kinderen : de vijfentwintig verhaalt jes 
van dit boek werden geschreven door 
een Kor t r i jks jongetje dat in mei 1964 
werd doodgereden; ze zijn in hun kin
derlijke eenvoud wat zinsbouw en 
woordgebruik betreft ten zeerste aan 
de kindei^wereld zelf aangepast , omda t 
zij er aan ontspro ten zijn. 

Voor de kleineren, zij die pas de 
eerste woordjes hebben leren ontcijfe
ren, is « P ie twie t» van Henr i Maïk 
(eveneens uitgegeven bij Desclée-De 
Brouwer ) een u i te rmate geschikt boek
je . Grote, duidelijk-leesbare letter, kin
derlijke en toch verzorgde i l lustratie 
(zonder het gewild-infantiele van som
mige il lustraties van k inderboeken) en 
mooi, s terk kaft. Pietwiet, de naam zegt 
het, is het verhaal van een vogeltje dat 
op tocht gaat en allerlei dieren ont
moet . 

Voor de ietwat groteren kunnen wij 
een drietal boeken w a r m aanbevelen. 
Vooreerst « De vierde koning » van Ber-
tus Aafjes, de Noordneder landse dich
ter die hierin zijn verhaal talent voor 
kinderen bewijst . Walschap heeft des
tijds reeds het verhaal van een « vierde 
koning » geschreven, die de weg naar 
de Kribbe verliest en er te laat aan
komt. Ber tus Aafjes neemt dit t ema 
eveneens op en volgt de levensweg van 
de kleine vierde koning, tot aan diens 
marte ldood, omdat hij voor Kr is tus ' 
verrijzenis getuigde. (64 blz - 19 X 25 
cm - 35 il lustraties - 96 fr. Desclée-De 
Brouwer ) . 

Twee boeken, die ten volle hun pr i js 
waard zijn en menig « rust ig » uur t je 
aan kind (en . . .moeder ) kunnen ver
schaffen, zijn « Een korf vol Sprook
jes » van Jo Kalmijn-Spierenburg en 
« Er was eens » van Tjits Veenstra, bei
de uitgegeven bij Callenbach N.V. (voor 
Vlaanderen : Boekenimpor t Denis, Bor
ge rhou t ) . 

Als het te Parijs regent, drupt het te Brussel. En dus verwachten we binnenkoit. 
deze regenschermen in ons land. 

Het boek van Jo Kalmijn-Spieren
burg bevat 49 sprookjes, kor te en lan
ge; een r i jke afwisseling zowel voor lek
tuu r door de k inderen als voor het 
voorlezen door moeder of vader. 

« E r was eens » van Tjits Veenstra 
bevat naas t een groot aantal verhalen 
ook versjes. Verhaal én vers zijn aan 
de kinderwereld aangepast en aan de 
kinderwereld ontleend, zonder daa rom 
het gewild-naieve van sommige pseudo-
kinder lektuur . 

Beide boeken zijn pre t t ig én mooi 
geïl lustreerd door Tiny van Asselt. Hun 
prijs, respectievelijk 145 en 135 fr., is 
gering in verhouding tot de vreugde die 
zij kunnen brengen. 

Om ook de grotere k inderen en de 
t ieners niet te vergeten, besluiten wij 
met twee boeken die voor twaalfjarigen 
en ouder geschikt zijn (ook moeder kan 
er plezier aan beleven : leest vader 
soms ook niet af en toe een cowboy
historie of een detektive-verhaal ? Het 
kan niet altijd Proust of Dostojewski 
zijn !) 

« Goud-Elsje» van M. De Lange-
P raamsma is uitgegroeid tot een hele 
serie pret t ige en fijne jeugdboeken : 
verscheidene ervan werden in de Skan-
dinaafse talen vertaald. Een lijvige pa
per-back, uitgegeven bij Callenbach, 
bundel t « Goud-Elsje » en « Goud-Elsje 
verlooft zich » en biedt 314 bladzijden 
aangename lek tuur . 

« Huize Roezemoes » van Jongejan is 
een jeugdpocket van Callenbach, waar
in verhaald word t over de vakant ie van 
twee jonge meisjes en het « helpje » 
van hun tante , in de villa van deze 
laatste aan zee. Er gebeurt het een en 
het ander , m a a r ten slotte komt alles 
terecht . 

Ziezo, daa rmee hebben wij enkele 
zeer ui teenlopende kinder- en jeugd
boeken voor zeer ui teenlopende leeftij
den aan u voorgesteld. . . Een volgende 
maal hopen wij ook voor grotere jon
gens wat te kunnen vermelden. 

Wie de kans heeft, kan tot 12 novem
ber voor de voornoemde uitgaven te
recht op de Antwerpse Boekenbeurs .. 

Wij vermelden ze nog even hieron
der, voor wie ze in de boekhandel wil 
bestellen. 
Desclée-De Brouwer; Brugge : Henn 
Ma'ik : « Pietwiet » 60 fr, « Echo's van 
Johan » 48 fr. Bertus Aafjes : « Kleine 
Isar, de vierde koning », 64 blz., 96 fr. 
N.V. Callenbacht, Nijkerk; alleenver
koop voor Vlaanderen : Boekenimport-

Denis, Van Steenlantstraat 93, Borger
hout : Henk Dol : « Bram, Kareltje en 
het eenzame wiel», 52 fr; Jo Kalmijn-
Spierenburg : « E e n korf vol sprook
jes », 145 fr; Tjits Veenstra : « Er was 
eens... », 135 fr; M. De Lange-Praams-
ma : « Goud Elsje • Goud Elsje ver
looft zich », 314 blZ; 90 fr; Jongejan i 
« Huize Roezemoes », 28 fr. 

(Vervolg van kader 1ste kol.) 
(ik steek er mijn professionele hann 
voor in het vuur). 

« Goede reklame is als een verlet 
delijke vrouw. Ze trekt je aan. Tege 
lijkerlijd stoot ze je aj. ]e bent bang 
om belazerd te xvorden >. 

« Een goede reklame is voor mi) 
die waar de addertjes zo onder hel 
gras zitten dal )e er voor je plezier 
meieen intrapt >. 

t Steeds ren je naar je brievenbus 
om er in de plaats van een heerlijke 
brief een vreselijke iolder te vin
den ». 

< Een leven zonder reklame u als 
een sexbom tonder sex >. 

< Goede reklame ts bedoeld om een 
blinde een verrekijker te verkopen 
en desnoods de paus de pil >. 

« Eveneens is hel afkeurenswaar 
dig als een krant tussen de rouwad 
vertenties taal drukken : Hier haa 
uw advertentie kunnen staan >. 

« Reklame ts met open ogen üt 
gracht inlopen, er bibberend van di 
kou uitgehaald worden om er ver 
volgens weer juichend tn te slappen » 

Ik zeg maar, de jeugd van tegen 
- woor dig... en waar gaat het mei je 

beroepseer als snuggere reklame-jon 
S,en naartoe als een tiener zijn briefje 
besluit met : « Indien deze Hitweek 
wedstrijd een lepe truk zou zijn van 
reklame-psychologen om uit de tn 
zendingen die gegevens te distilleren 
die hen tn staat stellen onze vrijf 
wil nog geraffineerder te ondermi] 
nen, dan maak ik graag van deze ge 
legenheid gebruik om hen samen mei 
de kollaborerende Hitweek-redaktie 
uit te maken voor... ach, zo erg zat 
het wel niet zijn >. 

Toe knulletje zeg het maar, mis 
schien is hel wél zo erg. O/ toch niet 
m'n lieve Cynthia? 

Nic. 
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DE WERELD DER RELIGIEUZEN 

- ^ 

• " ^ 

(j.d.) «De levende wereld der religieuzen-» is een vertaling van het werk van 
Leo Moulin « L e monde vivant des réligieux ». Professor Leo Moulin is niet 
gelovig. Doctor in de wijsbegeerte en letteren, licentiaat in de politieke weten-
schappen, professor aan het Europa-college te Brugge, hoofdredakteur van « Res 
Publica » (het tijdschrift van het Belgisch Instituut voor politieke wetenschap
pen), auteur van talrijke studies en essays, heeft professor Moulin de laatste 
jaren veel artikels gewijd aan de kloosterorden, hun konstitutie en hun 
reglementen. In het voornoemde boek wordt ons een volledig overzicht ge
boden van het ontstaan, de groei, de samenstelling en de reglementering, als
mede van de verhouding tot Rome, der verscheidene religieuze orden. 

E n toch is dit boek geen eigenlijke 
gescliiedenis alleen. De au t eu r begint 
zijn inleiding reeds me t de verklar ing : 
« Het gaat h ier niet o m een his tor isch 
werk in de echte zin van he t woord en 
nog minder om een geleerd werk ». He t 
boek begint me t een globaal overzicht 
van het religieuze leven in he t Westen, 
o m in een tweede hoofdstuk het mona
stieke verschijnsel, da t eigen is aan al
le grote wereldgodsdiensten, te ontle
den. In een derde hoofdstuk word t de 
verscheidenheid der s ta tu ten ontleed : 
naargelang de verschil lende geaardheid 
en de roeping on ts taan er ook ver
schillende s t rekkingen en orden, met 
strenge of gematigde opvat t ingen en 
voorschriften, van kontemplat ieve, ak-
tieve of gemengde aard , me t verschei
denheid van jur id ische s ta tus , me t 
ook. . . hun onderl inge rivaliteit . Inte
ressant is het hoofdstuk over de ver
houding tussen Rome en de reguliere 
geestelijkheid. Hierui t bl i jkt dat, hoe
wel er vaak konflikten waren (stich
ters van een Orde zijn vernieuwers en 
derhalve a pr ior i g e w a n t r o u w d ! ) , de 
kerkelijke adminis t ra t ie — die ter loops 
gezegd door het Amrican Ins t i tu te of 
Management als een der beste ter we
reld word t beschouwd — in haar hoe
danigheid van s taat en adminis t ra t ie af
gezien heeft van een «planning» van he t 
religieuze leven en zeer l iberaal heeft 
laten groeien wat fer geboren werd, na
tuur l i jk mi ts de nodige kontrole . In 
een volgend hoofdstuk duidt de schrij
ver de bijdrage der orden tot het Eu
ropees geestesleven aan, om dat de or
den der Dominikanen en Jezuïeten kon-
sti tutioneel te onderzoeken. Het achts te 
hoofdstuk da t de verkiezingen en be
raadslagingen bij de orden ontleedt , 
legt een duideli jk verband tussen de 
verkiezingstechniken en de rechtbazis 
ervan bij de monniken enerzijds, en 
de grote mijlpalen in de demokra t i sche 
evolutie in Europa anderzi jds : zowel 
Magna Char ta als grondwet van 1789 
zijn geïnspireerd op de jur id ische kon
st i tut ie der orden, zij het vaak alleen 
maar verkiezingstechnisch! 

Tenslot te willen wij de aandacht ves
tigen op he t laa ts te hoofdstuk : de les
sen van de geschiedenis. Hie r rekent 
de au teur af me t de twee grote dwa
lingen over de mens : die welke in h e m 
een engel ziet en die welke alleen he t 
dier on twaar t . He t pess imisme der 
laats ten leidt naa r he t koude Jansenis
me en he t Amerikaans pur i t an i sme, 
naar Machiavelli en Hobbes en Speng-
ler; terwijl he t opt imisme der eers ten, 
de « loze d room van Rousseau », leidt 
naa r Saint-Just en Robespierre , Lenin, 
Stalin en Mao Tse Toeng. « Hoe meer 
men gelooft aan de fundamentele goed

heid van de mensel i jke na tuur , hoe on
verbiddel i jker m e n voor de m e n s 
wordt , w a n t dan bes taa t er voor mis
lukking en tegens tand geen verklar ing 
dan kwaadwil l igheid en sabotage. . . ». 

De « hei lzame mythe » zoals schrijver 
de door de gelovigen als dogma aan
vaarde erfzonde noemt , en he t Genesis
verhaal geeft (en hier ci teert de au t eu r 
een der leiders van de linkse arbeiders
pa r t i j , R. Crossmann) een oneindig 
ju i s te r opvat t ing weer dan die van de 
«goede w i ld e» van Rousseau of de 
« klasseloze maa t schapp i j » van Marx. 

« De levende were ld der religieuzen » 
is geschiedenis én sociologie tegelijk, 
m a a r is in essentie ook een s tudie van 
de religioziteit van de mens doorheen 
tweeduizend j a a r k r i s t endom : een re
ligioziteit die zich alt i jd opnieuw heeft 
gemanifesteerd in da t w a t de au teur 
het « monas t ieke verschijnsel » noemt . 

Leo Moulin : 
«De levende wereld der religieuzen-» 
Desclée-De Brouwer, Brugge 
277 blZ; 100 fr. 

de visie van een /eek . . . 

KERK EN WERELD 
Jean Marie Paupert, die het zopas bij Grasset verschenen boek « Peut on être 
Chretien aujourd'hui ? » schreef, is een Franse leek die een tijdje geleden beroe
ring verwekte met zijn essai over het Evangelie. Zijn jongste boek poogt een 
antwoord te vinden op de in de titel vervatte vraag : waarom nog een geloof, 
een Godsgedachte, een Kristus-boodschap ernstig nemen wanneer dit alles schijn
baar door de wetenschap wordt tegengesproken en onmachtig lijkt om onze 
moderne sociale, politieke en ekonomische problemen op te lossen ? Het ant
woord, de konfrontatie tussen geloof en wereld, wordt door de auteur vanuit de 
subjektiviteit van zijn eigen worsteling met het probleem, vanuit zijn persoonlijke 
integratiepogingen tussen kristelijk misterie en moderne levensvisie voltrokken. 

Het boek van Pauper t is geen wijs-
gerig-teologisch essay. He t eers te deel 
is autobiografisch en schets t de weg 
van een jonge katoliek ui t een diepge
lovige tradit ioneel-katolieke familie. 
De e tappen van deze weg zijn achter
eenvolgens klein seminarie , teologie-
s tudies in Rome, kon tak t met het werk 
van Teilhard de Chardin en me t de 
wijsbegeerte van Khomiakov (in het 
Collegium Russ icum dat hij bij gele
genheid bezocht ) , noviciaat, opgeven 
van 'n vermeelnde pr ies terroeping, hu-

De tentoonstelling El Greco in het Gentse Muzeum voor Schone Kunsten werd 
verlengd tot 13 november. 

weiijk, le raarschap aan een kollege, 
tenslot te redakt ie van de ui tgaven « Je 
sais, j e crois » als medewerke r van Da
niel Rops . Het eers te deel — een tach
tigtal bladzijden — verhaal t dit gees
telijk avontuur , als aanloop tot he t uit
gebreider deel « Telle est m a foi », da t 
de hogervernoemde sinteze wil bren
gen van zijn geloofsinzichten. Het be
gint reeds in he t eerste hoofdstuk met 
de grote probleemstel l ing : we tenschap 
en pozitivisme tegenover geloof. Cen
t raa l s taan in di t boek dan ook de 
hoofdstukken waar in pozitieve weten
schap en geloof in schi jnbare tegen
spraak naas t e lkaar gesteld en de mo
gelijkheden tot overeens temming on
derzocht worden . Oplossingen zélf 
geeft hij niet, wel aanduidingen, moge
l i jkheden tot konfrontat ie tussen de 
twijfel van de denkende en de zeker
heid van de gelovige mens . 

He t feit da t Hour in — de man van 
de « Informat ions Cathol iques» — 
over dit boek zei dat het in de verlen
ging ligt van het werk van P. Chenu, 
zal menigeen reeds tot voorzichtigheid 
s temmen, temeer omdat zijn opvattin
gen over wetenschappeli jk pozitivisme 
en geloof en de verreikende « ontmoe
tingen » met niet-kristelijke religies en 
met een fundamenteel anti-religieuze 
en material is t ische levensbeschouwing 
door vele gelovigen niet zullen onder
schreven worden. Toch is dit boek be
langrijk : om de kennis van wat er in 
het progressief katolicisme in Frank
rijk — en ook bij ons — gebeurt , om 
de kennis ook van de omvang van be
paalde s t rekkingen en tendensen en 
hun afwijkingen van het ortodoxe ka
tolicisme. Men mag van Paupert niet 
zeggen dat hij de tradit ie afwijst : hij 
e rkent zelfs de verdiensten van een 
mat igend en r emmend integrisme, hoe
wel hij de afwezigheid van voldoende 
ernst ige « intégristes » — evenzeer als 
die van ernst ige modernis ten t rouwens 
— bet reur t 

Jean-Marie Paupert 
«Peut-on être chrétien aujow d'hui ? » 
Ed. Bernard Grasset, Parijs. 13,5 Ff. 

TONEEL TE BRUSSEL 
In het kader van het uitwisse-

lingssisteem Brussel-Antrverpen-Gent, 
speelt het N.T.-Gent thans in de 
K.V.S. « De Gevangenen van Alto-
na > van J.P. Saitre, de bekende 
Franse auteur en filosoof, overtuigd 
kommunist, die zich sedert de bloe
dige onderdrukking van de opstand 
in Boedapest -wil het kommunisme 
heeft teruggetrokken en sedertdien 
door de officiële komniunistische 
pers beschimpt wordt. 

Voor Sartre kan de mens alleen 
zijn wat de mens uit zichzelf maakt; 
alleen daardoor « existeert » hij : 
vandaar zijn filosofisch stelsel, het 
duistere, ateïstische, Franse existen
tialisme dat hij als humanisme be
stempelt. Volgens deze existentiefilo
sofie is « het zijn » van de mens in 
de kosmos het uitgangspunt en het 
centraal probleem en dit < zijn » 
wordt beleefd als een < geworpen 
zijn >. Voor Sartre bestaat er noch 
een God, noch een hiernamaals, noch 
een eeuwige waarde. Hij bewandelt 
steeds twee paden : het zuiver filo
sofische en het literaire en het is 
slechts in het licht hiervan dat zijn 
werk kan benaderd worden. 

Volgens zijn eigen verklaringen 
heeft hij « De gevangenen van Allo-
na > geschreven tijdens de oorlog in 
Algerië. In die tijd beging men gin
der onvergeeflijke gewelddaden en 
de Franse openbare mening, onge
rust maar slecht voorgelicht, reageer
de hoegenaamd niet. Dit noodzaakte 
hem de marteling zonder masker en 
openbaar voor te stellen. 

Daar er sindsdien vijf jaren ver
lopen zijn en de vrede hersteld, heeft 
het stuk wel aan aktualiteit verlo
ren. 

Om de door het teater vereiste af
stand te bekomen, situeert hij zijn 
stuk in het naoorlogse Duitsland, 
met verwijzing naar dezelfde onver
geeflijke gewelddaden en het zoeken, 
het ontduiken of het ondergaan, tot 
in de dood toe, van de zware verant
woordelijkheid. 

Gezien uit de hoek van de twee 
facetten van zijn hele oeuvre : het 
filosofische en het literaire, kan men 
zeggen dat niet alle bedrijven van 
dit werk teater zijn : II en IV b.v. 
zijn te filosofisch getint. 

Onder de regie van de Fransman 
André Reybaz speelt het Gentse 
gezelschap dit stuk op overtuigende 
manier, met Suzanne Juchtmans, 
Chris Boni, Roger De Wilde, Frans 
Van den Brande en Jef Demedts in 
de hoofdrollen. 

Frans Van den Brande, als de va
der, is eenvoudig buitengewoon; Su
zanne Juchtmans, als de dochter, 
heeft steeds de juiste toon en hou
ding; terwijl Jef Demedts, als de oud
ste zoon, een uitbeelding geeft die 
zeer te prijzen is, maar die het pijn
lijke en het schrijnende van deze ge
spleten figuur nog beter zou kunnen 
onderstrepen... door minder te roe 
pen ! Dit laatste is misschien wel de 
opvatting van de regisseur, maar hel 
hallucinante in deze zware rol kan 
evenzeer, en nog meer, beklemtoond 
worden dooi een persoonlijke opvat 
ting, waai in spel, houding, mimiek 
en zegging, zoiidei lieren (buiten en
kele momenten) maar van binnenuit 
gespeeld, beier tot hun volle lecht 
moeien komen. 

Wat er ook bij de Gentse bent op
valt, IS dal ze allen weten te aitiku-
leren en aldus lot hel laatste woord, 
zonder daaiom nadi ukkelijk te zijn, 
goed verstaanbaar zijn : een eerste 
veieisle voor een toneelspeler, waar
aan vele leden van het Biusselse ge
zelschap te kort schieten. Waaruit 
we zouden kunnen besluiten dat er 
te Gent wel en te Brussel niet aan 
veel wooidtcgie woidt gedaan. 

J.V. 
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RAF VERHULST 

CORBUSIER 
Vóór de tweede wereldoorlog nog raaki 

ie Le Coibusier in vervoering over de 
kans die Antwerpen Linkeroever bood 
voor een geweldig urbanistisch projekt. De 
grote bouwmeester diende bij het Ant
werpse stadsbestuur dan ook een plan in dat 
in een schepenlade onder het stof der ver
getelheid raakte, met het trieste resultaat 
dat de linker Schelde-oever mei zijn op 
spekulatie berekende blokkendozen nu een 
tipisch voorbeeld is van hoe het in 1966 
net niet moet. 

Eerlang zal onder de pretentieuze naam 
< Panoiama Tower » de meest luxueuze 
blokkendoos opgericht worden... een lach
wekkend monument voor de bekrompens 
heid van het Antwerpse schepenkollege. 

Bij de plechtigheid die dit ongetwijfeld 
verheugende feit kleur moest bijzetten, koa 
schepen Delwaide niet nalaten te verklaren 
dat het geplande gebouw gerust een ver
gelijking met de kreaties van Le Corbusier, 
zal kuniien doorstaan— 

Bn de (Tranje-uügaven, Piins Boudewijnlaan 323, te Wilrijk verscheen van de 
iund van dr. Leo Delfos « Raf Verhulst 1866-1941 : een dichter m dienst van zijn 
volk ». Een boekje van 103 bh., keurig uitgegeven, met geplastificeerde omslag 
•waarop een getekend portret van de dichter. Verscheidene buitentekst-foto's illus
treren dit boek, dat wi] aan onze lezers ten zeerste aanbevelen : in de eerste plaats 
omdat het de figuur van Raf Verhulst u-t een betrekkelijke vergetelheid terug naar 
voren brengt en in de tweede plaats omdat het een — zij het ook fragmentarisch 
— beeld geeft van de Vlaams-nationale strijd van voor de eerste wereldoorlog tot 
bil het begin van de tweede wereldoorlog. 
Leo Delfos ml voor vele ouderen geen onbekende zijn : hij schreef als medewerker 
aan « Vlaanderen » menig artikel. Student aan de Gentse universiteit, t.rok hij m 
1914 op als oorlogsvrijwilliger, werd krijgsgevangen genomen, belandde in het 
kamp te Göttingen en nam er deel aan de Vlnamse aktie. Dat kostte hem na de 
oorlog een Belgische veroordeling bij verstek want hij bleef te Gottingen studeer
de ertdoloEie en geschiedenis, kwam er aan huis bij een Vlaming die lektor was 
in de Nederlandse taal aan de universiteit en huwde diens dochter. Die Vlaming 
was Rat Verhulst. 
Delfos zelf is thans nog te Göttingen lektor Nederlands. 

Raf Verhulst werd geboren te Wom-
mclgem op 7 februari 1866. Zijn vader. 
een° ambtenaar, schreef veizen en was 
bevriend met kunstenaars als Tony 
Bergmann en met een taalgeleerde als 
C.J. Hansen. 

Zeer vroeg, toen de jongen nog maar 
zeven was, stierf de vader. Eerst leerling 
aan het klein seminarie te Hoogstra
ten fwaar later Jef Goossenaerts en de 
Van Cauwelaerts het flamingantische 
virus 70uden opdoen !) gaat hij na zijn 
humaniora naar Leuven als student in 
de geneeskunde. Daar wordt de oud-
leerling van Hoogstraten vrijzinnig en 
verlaat de Leuvense Alma Mater voor 
Gent, waar hij lid wordt van 't Zal wel 
Gaan Tenslotte belandt hij te Brussel 
en geeft de studies op • hij vindt een 
plaats op het pasgestithte « Laatste 
Nieuws " en wordt er tweede hoofd-
rêdakteur na Hoste. Onder het pseu
doniem Koen Ravestein schreef hij 
mengelwerk' voor dit blad : de opl.ige 
verdubbelde, verdrievoudigde... 

Na zijn sporen in de joernalistiek en 
in het romanproza verdiend te hebben, 
vaagde hij zich aan de dramaturgie en 
schieef toneel voor de K N.S te Ant
werpen en libretto's voor de Opera. 
Zelfs m het satirisch-joernalistiek gen
re bewooff hij zich. echter met minder 
goed gevolg 

In die periode ligt een groot deel van 
zijn literair scheppen en de aanloop 
voor later literair werk, dat na de op-
meikelijkr verzen « Langs groene ha
gen » zijn hoo2;tepunt zon bereiken in 
dramatische scheppingen als « Jezus de 
Nazarener ». 

Verhulst's naam is onverbreekbaar 
verbonden aan het aktivisme. Zijn werk 
op « Het Vlaamsche Nieuws » en zijn 
lidmaatschap van de « Raad van Vlaan
deren », evenals zijn aktie voor de 
krijgsgevangenen, trokken na de oorlog 
het Belgische wraakoordeel op hem In 
Scheveningen trachtte hi] een nieuw be
staan op te bouwen en greep daarvoor 
naar de pen. Deze ballingschap zou tien 
jaren duren : de Borms-verkiezing gaf 

ook de amnestiebeweging wind in de 
zeilen. De uitgave van een brochure 
over de kwestie der « vrijschutters » be
zorgde hem echter een veroordeling tot 
twee maand hechtenis : hij kon pas te
rugkeren na de verjaring, dus na vijf 
jaar. Hij bleef dus te Göttingen, waar
heen hij verhuisd was nadat hij er een 
lektoraat had aanvaard in 1921. Zijn 
kontakt met Vlaanderen was nochtans 
intens : zo intens dat hij naar de omge
ving van Aken verhuisde om gemakke
lijk bereikbaar te zijn : als raadgever 
en informatiebron voor velen in 
Vlaanderen ! Zijn aktiviteit als joerna-
list en raadsman o.m. bij de verkiezin
gen in 1936 werd afgewisseld met lite
raire bedrijvigheid : toen hem gevraagd 
werd een brochure te schrijven over 
het geval Coucke en Goethals, zette hij 
zich aan het werk. bestudeerde de ver
slagen van het A< ŝi<;pnhof en schreef 
een roman van... 800 bladzijden. 

Na het uitbreken van de oorlog, de 
anti-Vlaamse houding van de Belgische 
staat met de wegvoeringen en de moord 
op Van Severen, staat Verhulst die 
nochtans door vorming en verblijf zeer 
vertrouwd met het Duitse volk en de 
Duitse ku i tuur was, wantrouwig tegen
over sommige kollaboratie-verschijnse
len : hij bevestigt de volkseigenheid te
genover de « Nederduitse » tendensen. 
De Rembrandtpri js van de universiteit 
Hamburg (voor de oorlog reeds ver
leend aan René De Clercq, Stijn Streu-
vels en Cyriel Verschaeve) wordt hem 
verleend in 1941 : hij wordt te Antwer
pen plechtig gevierd. Verschaeve sprak 
de huiderede uit. 

Verhulsts dankwoord was een haast 
programmatische belijdenis van zijn 
Vlaams-nationaal geloof. Het was zijn 
testament : twee dagen na zijn terug
keer naar Aken stierf hi j , op 22 maart 
1941. De stad Antwerpen liet hem op 
het erepark op het Schoonselhof begra
ven : na de oorlog werden grafsteen en 
dode uit dit park verwijderd op bevel 
van de gouverneur t 

Delfos' boekje brengt een groot Vla
ming en dichter tot ons. Over Verhulst 
kan nog veel geschreven worden : zijn 
literair werk is van zulke waarde en om
vang, dat het zeker de aandacht ver
dient van onze literatuurhistorici. Wij 
weten wel dat Raf Verhulst véél schreef 
en dat dit veel schrijven vaak de zorg 
om het literair-schone op het achter-
plan dreef. Zelf zei hij van zijn « Gou 
cke en Goethals » da t er 200' bladzijden 
teveel aan waren : dit belet niet dat het 
een vlot geschreven en imponerend boek 
is. een brandende aanklacht tegeri de 
dubbele nood van de Vlaamse arbeider. 

I I M . Uil mul liiiilii iiiilljlii! ||ii itliili I <-

"HEIBEL" 
Het literair-kritisch tijdschrift < Heibel > 

is aan zijn tweede jaargang toe : het ver
schijnt om de twee maand en brengt uit
voerige kritische beschouwingen naast 
scherpe aanvallen op de republiek der ka
meraden en de officiële literatuurpauzen. 
< Heibel » dus in de werkelijke betekeni», 
maar dat niet alleen. Want in het nr. S 
bijvoorbeeld lazen we twee uitgebreide 
stukken van Frans De Peuter : één over 
Stig Dagerman, en één over de bundel 
< Groei-Pijn > van Willy Spillebeen, bene
vens besprekingen van < Kraamanijs > en 
« Imponderabilia > van Marcel van Maele. 
door Robin Hannelore. Dezelfde auteur be
spreekt uitvoerig < Mijn Waarheid > van 
Marcel Brauns. Hij beschouwt dit autobio
grafisch pamflet, literair gezien, als een be
langrijk feit in de Zuidnederlandse litera
tuurgeschiedenis. Prof. Flam die Brauns in 
het Camiliaanse konfidentiële < Proces » 
aanviel, krijgt ervan langs, evenals andere 
haatzaaiers. 

€ Heibel > is een tijdschrift daï waard is 
gekocht en gelezen te worden. Men zal niet 
met alles akkoord gaan, met de opipies 
niet noch met de vorm waarin ze som» 
worden geuit. Maar het is, afgezien van de 
heibel, een hele prestatie : de jonge uitge-
vers-redakteurs brengen een literaire kri
tiek die getuigt van vakmanschap en ernst 
en van een geestelijke onafhankelijkheid 
tegenover al wie en al wat in deze tijd de 
baas speelt in de literaire én de andere 
wereld. 

Redaktie : Zandstraat 14, Herentals. 
Abonnement 60 fr. Losse nummers 15 fr. 

SOMBART 

lÉlilllllllllllllPlIKII' 

Jeugdige belangstelling op de Boekenbeurs^ 

In het < Europa-Verlag > te Wenen ver
scheen onlangs een herdruk van het jeugd
werk van de socioloog Werner Sombart : 
< Sozialismus und soziale Bewegung im 19. 
Jahrhundert » Sombart, professor aan de 
universiteiten van Breslau en Berlijn, werd 
wel eens een < Wanderer zwischen Sociali»-
mus und Kapitalismus > genoemd. Tijden» 
zijn studies — in de rechten en de ekono-
mische wetenschappen — las hij Mant* 
< Das Kapital >. Het boek richtte zijn so-
ciaal-ekonomisch denken naar het marxi»-
me. Vanaf 1902 verscheen zijn driedelig 
werk over het kapitalisme en daarop volg
den talrijke studies over sociologie, rechts
wetenschap en politiek. Het in 1930 vef 
schenen werk « Die drei Nationalëkono-
mien > is a.h.w. de samenvatting van zijl» 
levenswerk. Sombart wilde het geestelijk 
erfdeel van het Duitse socialisme behoeden 
in een nationale vorm : een soort natio
naal socialisme dat meer naar dat van De 
Man dan naar dat van Hitler overhelde. 
Zijn jeugdwerk draagt nog de sporen va« 
zijn marxistische beïnvloeding. 

Victor Leemans schreef in 1932 — toen 
hij nog een der « denkers » van het natio
nalisme was — een studie over Sombari» 
ekonomische teorieèn. 
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In Tsjecho-Stowakije wordt 'n nieuwe 85-m. hoge T.V.-toren gebouwd. Rechts: 't begin der werken. 

2 1 u 00 D u i t s l a n d I 
De zitting van de T.V.-recht-
bank (T.V.-proces). 

D O N D E R D A G l O N O V . 
20 u 15 D u i t s l a n d I 
De zitting van de T.V.-recht
bank (vervolg van woensdag 9 
november). 
20 u 20 N e d e r l a n d I 
Special report (T.V.-film). 
2 1 u 20 N e d e r l a n d I 
The Knackers Yard (TV-stuk). 

V R I J D A G 11 N O V E M B E R 
19 u 15 B r u s s e l N e d . 
De wereld is klein (dokumen-
taire van dr. H.W. Berg over 
Nepal, programma NDR-Ham-
burg). 
20 u 20 N e d e r l a n d I 
Jan Theysshow (ontspannings-
progranima). 
22 u 15 B r u s s e l N e d . 
Strijd om een kroon (episode 
uit de B.B.C.-reeks « An age of 
Kings», naar de koningsdra
ma's van Shakespeare). 

Vlaamse T. V. 

de hruidskist 
Dit k o r t e tv - spe l in r e g i e v a n 

B e r t S t r u y s e n m e t i n d e 
h o o f d r o l l e n S e n n e R o u f f a e r 
( k o l o n e l S t r i j b o s ) , K r i s S m e t 
( V e r a ) e n H e r m a n B r u g g e n 
( i n s p e k t e u r H o f m a n ) w e r d ge
s c h r e v e n d o o r d e V l a a m s e au 
t e u r F r a n s C o o l s , d i e r e e d s e e n 
t i e n t a l t h r i l l e r s o p z i j n n a a m 
h e e f t e n m e t z i j n t o n e e l s t u k 
« N i e t s d a n d e w a a r h e i d » in 
1962 d e p r i j s v a n d e p r o v i n c i e 
A n t w e r p e n k r e e g . 

K o l o n e l S t r i j b o s , g e p e n s i o 
n e e r d m i l i t a i r , e e n k a l m e , p i j p 
r o k e n d e v e e r t i g e r , is g e t r o u w d 
m e t V e r a d i e , v o o r a a n in d e 
t w i n t i g , g e m a k k e l i j k z i j n d o c h 
t e r z o u k u n n e n z i j n . O m d e 
m a a n d g a a t V e r a v o o r e e n p a a r 
d a g e n w e g , z o g e z e g d o m h a a r 
v r i e n d i n I r e n e t e g a a n o p z o e 
k e n , m a a r i n w e r k e l i j k h e i d o m 
d e m u f f e s f e e r v a n d e f la t 
w a a r ze m e t h a a r m a n w o o n t 
t e v e r g e t e n . De c o n c i e r g e m e 
v r o u w S c h a u t e n , v e r w a c h t a l 
l a n g d a t h e t h u w e l i j k t u s s e n 
d e o u d e r e k o l o n e l e n z i jn j o n 
g e v r o u w t j e s l e c h t g a a t aflo
p e n . H e t s p e l b e g i n t in d e con-
c i e r g e r i e : M e v r o u w S c h a u t e n 
h o o i t o p d e ' b o v e n v e r d i e p i n g 
e e n s c h o t a f g a a n . Ze v e r w i t t i g t 
o n m i d d e l l i j k d e p o l i t i e . Als in
s p e k t e u r H o f m a n k o m t , ver
t e l t ze h e m o o k d a t ze e e n ge
s p r e k g e h o o r d h e e f t t u s s e n d e 
k o l o n e l e n e e n z e k e r e P i e r r e , 
a a n w i e d e k o l o n e l v r o e g o m 
e e n k i s t t e k o m e n a f h a l e n . Hof
m a n g a a t m e t d e k o l o n e l p r a 
t e n . V e r a is e r n i e t . Zi j z o u 
s i n d s e e n p a a r d a g e n b i j I r e n e 
o p b e z o e k z i j n . . . ( M a a n d a g 7 
n o v e m b e r , 21 u 15; B r u s s e l 
N e d . ) . 

landhouiV' 
gronden 

R e u z e f l a t g e b o u w e n a a n d e 
r a n d v a n d e g r o o t s t e d e n . 
N i e u w e w o o n w i j k e n . H a \ e n u i t -
b r e i d i n g . N i e u w e w e g e n . Nieu
w e i n d u s t r i e ë n .. 

De b o e r e n h e b b e n e r a l le
m a a l n i e t s t e g e n , o m d a t ze w e 
t e n d a t d i t a l l e s v o o r d e e k o -
n o m i e e n v o o r d e w e l v a a r t v a n 
h e t l a n d n o o d z a k e l i j k i s . M a a r 
h o u d t m e n w e l \ o l d o e n d e r e k e 
n i n g m e t d e w e l v a a r t v a n d e 
a g r a r i s c h e s e k t o r ? W e e t u d a t 
e r j a a r l i j k s m e e r d a n 13.000 
h e k t a r e n g o e d e l a n d b o u w g r o n 
d e n v o o r d e b o e r e n v e r l o r e n 
g a a n ? T e g e n d i t t e m p o w o r d t 
h e t e e n r a m p ! De l a n d b o u w 

i s e n b l i j f t e e n v a n d e g r o o t s t e 
n i j v e r h e d e n i n d i t l a n d . M a a r 
o m l a n d b o u w t e b e d r i j v e n is 
e r g r o n d n o d i g . H e t i s d u s no
d ig d a t d e v r u c h t b a r e l a n d 
b o u w g r o n d e n b e s c h e r m d w o r 
d e n . D o o r e e n w e t , i n d i e n no
d ig ! H e t g i o n d b e l e i d is e e n 
p r o b l e e m d a t n i e t e n k e l d e 
b o e r e n m o e t i n t e r e s s e r e n , 
m a a r m e t h u n e i s e n m o e t t o c h 
w e l o p d e e e r s t e p l a a t s r e k e 
n i n g w o r d e n g e h o u d e n . Z o a l s 
g e w o o n l i j k w o r d t d i t p r o g r a m 
m a « V o o r b o e r e n t u i n d e r » 
g e p r e s e n t e e r d d o o r A r t h u r Tol-
l e n a e r e e n g e r e g i s s e e r d d o o r 
H e i n N a c k a e r t s . ( Z o n d a g 6 n o 
v e m b e r , 15 u 30; B r u s s e l N e d . ) . 

strijd om 
een kroon 

I n d e r e e k s « A n a g e of 
K i n g s » g e r e g i s s e e r d v o o r d e 
B B C - T V d o o r M i c h a e l H a y e s 
n a a r d e k o n i n g s d r a m a ' s v a n 
S h a k e s p e a r e k r i j g t u v r i j d a g 
a v o n d d e e p i s o d e t e z i en , ove r 
e e n s t e m m e n d rne t h e t 3e, 4e 
e n 5e b e d r i j f u i t d e « R i c h a r d 
I I » v a n d e E n g e l s e d r a m a t u r g . 
( V r i j d a g 11 n o v e m b e r , 22 u 15; 
B r u s s e l N e d . ) . 

vreemde 
eendjes 

Z o w a t e e n ha l f j a a r l a n g 
h e b b e n d e c a m e r a ' s v a n Tie
n e r k l a n k e n i n o n s l a n d h e t w e l 
e n w e e v a n v r e e m d e j o n g e ar
b e i d e r s g e v o l g d m e t m e d e w e r 
k i n g v a n d e P r o v i n c i a l e On t -
h a a l d i e n s t v o o r v r e e m d e ar
b e i d e r s v a n L i m b u r g e n d e Ser
v i ce p r o v i n c i a l d ' i m m i g r a t i o n 
e t d ' a c c e u i l v a n L u i k . W i s t u 
d a t 14 % v a n d e i n w o n e r s v a n 
L u i k v r e e m d e l i n g e n z i jn ? 

V a n z e l f s p r e k e n d w o r d e n d e 
j o n g e v r e e m d e l i n g e n in o n s 
l a n d m e t ve l e p r o b l e m e n ge-
k o n f r o n t e e r d . E e n g o e d e i l lus
t r a t i e h i e r v o o r i s d e l e v e n s g e 
s c h i e d e n i s v a n d e j o n g e T u n e 
s i ë r A b d e l M e j i d , d i e w e vol
g e n v a n z i jn v e r g e b o o r t e d o r p 
t o t L u i k , w a a r h i j t h a n s in h e t 
s l a c h t h u i s a a n d e k o s t k o m t . 

O o k d e v e r g e l i j k i n g t u s s e n 
d e t o e s t a n d e n i n L i m b u r g e n 
i n L u i k is l e e r r i j k . L u i k h e e f t 
e e n l a n g e t r a d i t i e o p d i t s t u k 
e n h e e f t d e m o g r a f i s c h b e l a n g 
b i j d e i n t e g r a t i e v a n v r e e m d e 
l i n g e n . I n L i m b u r g w a a r h e t 
v e r s c h i j n s e l r e l a t i e f r e c e n t i s , 
b l i j v e n d e j o n g e v r e e m d e l i n g e n 
m e e r g e ï s o l e e r d in h u n gezel
len t e h u i z e n e n l iggen d e d e m o 

g r a f i s c h e v e r h o u d i n g e n h e e l 
a n d e r s . 

D i t p r o g r a m m a i s i n h a n d e n 
v a n Jef C e u l e m a n s . ( M a a n d a g 
7 n o v e m b e r , 19 u 15; B r u s s e l 
N e d . ) . 

voor de vrouw 
W i e w o r d t o n z e k o k ? D i t 

w a s d r i e w e k e n l a n g d e g e n e 
r i e k v a n d e v r o u w e n u i t z e n d i n g . 
N u is h e t d e v i e r d e e n l a a t s t e 
m a a l . D e b e s l i s s i n g v a l t . D e 
j u r y o o r d e e l t w i e h e t s y m p a -
t i e k s t v o o r k o m t . W i e h e t een 
v o u d i g s t b l i j f t . W i e geloof
w a a r d i g l i j k t . W i e h e t b e s t 
d o o r h e t k i j k e n d gez in za l a a n 
v a a r d w o r d e n . D i e w o r d t d e 
t e l e v i s i e k o k . 

I n d i t p r o g r a m m a : b e k e n d 
m a k i n g e n f e e s t e l i j k e p r i j s u i t 
r e i k i n g . ( K w a r t - E e f j e : 8 n o 
v e m b e r , 19 u 05; B r u s s e l N e d . ) . 

Onze 
selectie 

Z A T E R D A G 5 N O V E M B E R 
20 u 50 B r u s s e l N e d . 
Canzontsstma (tweede deel van 
een reeks voorselekties met 
het oog op het Eurovisie-song-
festivl 1967 te Wenen). 
22 u 00 N e d e r l a n d I 
Ontspannmgsprogi amma met 
Johnny en Rijk. 

Z O N D A G 6 N O V E M B E R 
20 u 40 B r u s s e l N e d . 
Een avond met Wnn Sonneveld 
(tweede deel van de one man
show, progratnma NFS-KRO). 

M A A N D A G 7 N O V E M B E R 
20 u 20 N e d e r l a n d I 
Kabai et premières (kabaret). 
21 u 45 B r u s s e l N e d . 
De Bruidskist (T.V.-spel door 
Frans Cools met Senne Rouf
faer, Kris Smet en Herman 
Bruggen). 

D I N S D A G 8 N O V E M B E R 
20 u 25 B r u s s e l N e d . 
Een ver land (toneelstuk van 
Henry Denker, T.V.-bewerking 
Willy Van Hemert, programma 
N.T.S.-N.C.R.V.). 
20 u 50 B r u s s e l F r a n s 
L'anglais tel qu'on Ie parle (to
neelstuk van Tristan Bernard, 
door het Petit Theatre Comi-
que). 

W O E N S D A G 9 N O V E M B . 
20 u 30 N e d e r l a n d I 
Inburgeren (informatief pro
gramma). 

Z A T E R D A G 5 N O V E M B E R 
16 00 : Volksuniveibiteit — 18 55 : 
Zandmannetje — 19 00 : De biave 
Pitty, filmpje voor de jeugd — 
19 20 : De avonturen van Popeje — 
19 25 : Autoiama — 19 55 • Hier 
spreekt men Nederlands — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 • Grindl, meid 
voor alle werk 4e afl. : Grindl de
tective — 20 50 : Canzonissima, 
tweede van een reeks voorselecties 
met het oog op het Eurovisie-song
festival 1967 te Wenen — 21 35 : 
Echo — 22 05 : De onkreukbaren. 
30e afl : De triestige clown — 22 55: 
TV-nieuws. 

Z O N D A G 6 N O V E M B E R 
15 30 • Voor boer en tuinder — 
16 00 : Axel Nort, leugdfeuiUeton — 
16 30 . Zwemmen Repoitage van ge
deelten van de wedstrnden in « De 
1000 m van Scaldis » te Antwerpen 
— 16 50 : Tienerklanken — 17 40 : 
Zwemmen — 18 30 • Klem. klem 
kleutcrtle — 18 50 : Disneyland : 
De Middellandse Zee rond -^ 19 35 : 
De Flintstones 154e afl : Planken
koorts — 20 00 . TV-nieuws — 
20.15 • Sportweekend — 20 40 • Een 
avond met Wim Sonneveld, tweede 
deel van de one man-show opgeno
men in de Stadsschouwburg te tJt-
recht — 2145 : Pilmmagazme — 
22 35 : TV-nieuws. 

M A A N D A G 7 N O V E M B E R 
14 05 • Schooltelevisie — 18 55 : 
Zandmannetje — 19 00 : Jonge 
speurders 7e episode : De grond 
wordt te warm onder de voeten — 
19 15 Tienerklanken — 19 55 . De 
Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 • De wereld van Tim Frazer. 
Politie\erhaal van Francis Durbrld-
ge Tweede episode — 21 15 • Speel 
een woord — 21 45 • De bruidskist, 
tv-spel door Frans Cools — 22 15 : 
Gastpiogramma De socialistische 
gedachte en actie — 22 45 ; TV-
nieuws 

D I N S D A G 8 NOVEMBER 
14 05 • Schooltelevisie — 18 25 : 
Schooltelevisie — 18 55 : Zandman
netje — 19 00 Flipper 25e afl : 
Phpper en de spion — 19 25 Film
museum van de schaterlach Alle 
hens aan dek, fi'mklucht raet Stan 
Laurel en Oliver Hardy — 19 40 : 
Kwart-Eefje — 19 55 : Hier spreekt 
men Nedei lands — 20 00 • TV-
nieuws 20 25 • Een ver land, to
neelstuk van Henrv Denker — 
22.25 : Medium — 22 55 : TV-nieuws. 

W O E N S D A G 9 N O V E M B . 
17 00 • TeleMsum — 18 25 • School
televisie — 18 55 • Zandmannetje — 
19 00 Tijd voor u — 19 25 Arena 
— 19 55 De Weerman — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 : Speelfilm : 
schattige leugenaarster, komedie v tn 
Michel DeviUe met Manna Vlady, 
Macha Menl! en Jean Marc Bow — 
22 05 • Gastprogramma Het viije 
wooid Lekenmoraal en -filosofie — 
22 35 . TV-nieuws 

D O N D E R D A G 10 NOV. 
14 05 Schooltelfixisie — 18 55 : 
Zandmannetje — 19 00 Hobo, de 
zwei%er (2e afl ) — 19 25 : Tiener
klanken — 19 55 Hier spreekt men 
Nederlands — 20 00 TV-nieuws — 
20 25 De lange hete zomer l5e afl : 
De onverbloemde waarheid — 21 15 : 
Panorama — 22 16 ; Premiere — 
22 45 TV-nieuws 

V R I J D A G 11 NOVEMBER 
18 25 • Schooltelevisie — 18 55 : 
Zandmannetje — 19 00 • Op de bo
dem van de zee, filmisch stemmings
beeld — 19 15 De wereld is klein. 
Nepal heilig land in de Himalaja 
— 19 40 • Zoeklicht — 19 55 • De 
Weetman — 20 00 ' TV-nieuws — 
20 25 De laatste dag TV-speelfilm 
van Louis Grospieire rond een oor
logsdrama dat 7.ich afspeelt op 11 
november 1918 enkele minuten voor 
elf uur — 21 15 The New Christy 
Minst'els, amusementsprogramma 
%an Bob Lehman met The New 
Christy Minstrels, The Righteous 
Brothers, Preddv and New Genera
tion e a — 22 05 • TV-nieuws — 
22 15 Strijd om een kroon Tweede 
«fi : De val van een koning 

T0ERI8I1E 
SPEELKAARTEN 

Van II tot 20 novembei 
XL'oidt ie TwnhoxU de week 
van de speelkaait gehouden. 
In het laam daaivan woidt 
een tentoonstelling ingcncht 
in de Km saai onder het mot
to : « De speelkaart it> in de 
volksontspanning !>; zi] woidt 
ingericht door Louis Tum-
mers, een der bekendste ver
zamelaars in ons land. Er ver-
srhijnt ook een brcijine waar
in 'n bndiage van Di. E. Van 
Autcnboer over de veibodsbe-
palmgen in de loop der eeu
wen die de speelkaait hebben 
s^etioffen; de uitgave kost 10 
}r. Lr is tevens een buitenge-
woon mooi spel kaarten te 
koop legen 30 fr. per spel en 
60 fr. dubbelspel. Inhrhtingen 
en stortingen bij K. Van de 
Pol, Begijnhof 67, Turnhout, 
telefoon 014-41780. 

KALENDER 

De tentoonstelling El Greco 
te Gent tn het muzetim vooi 
schone kunsten, wordt vei 
lengd tot 13 november. 

De deitigste boekenbeuis 
voor Vlaanderen kan te Ant
werpen in de Stadsfeestzaal 
aan de Meir tot 8 november 
bezocht wolden. 

Via van Berckelaer stelt lot 
10 fiovember ten toon in het 
V.T.B.-gebotiw te Gent. 

Van 5 lot 13 november 
vindt te Biussel m het Ro-
giercenltum het vieide kaïa-
van-salon plaats. 

J. van Houdt stelt van 5 tot 
17 november zijn doeken ten 
toon in de V.T.B.-sludio te 
A7itwei pen. 

Hel audiovisueel spel <r JQe 
Eeuw der Artevelden » (of 
Gent in de veertiende eeuw) 
in de Lakenhalle van het Bel
fort te Gent wordt tol 31 de
cember dagelijks van 8 uur 
30 tol 11 uur 15 en van 13 
uur tot 16 uur vertoond. 

Eveneens Ie Gent kan men 
het Radio- en T.V.-salon be
zoeken lol en mei 20 novem 
ber. 

Tekeningen van Jacob ]oi-
daens zcotden tot 4 december 
tn hel Rubenshuis te Antuer-
pen tentoongesteld. 

De Antwerpse aflevering van 

de Wiener Eisievue kan men 

gaan zien m hel Spoitpaleis 

tot 20 november. 

Op 5 november zijn er Ie 

Vielsalm jagersfeesten, St. Hu-

bert us wordt er gevierd en de 

hondenmeiUe wordt gezegerrd. 

Op 6 november heeft te 

Schei penheu-jel de kaarsjes-

processie plaats; eenzelfde om

megang heeft men op die dag 

te Kozen tn het gehucht < Kor-

tenbos >; te Tongeren vindt 

op de wijk Offelken, eveneens 

op 6 november de regionale 

bedevaart naar de St. Huber-

luskapel plaals begeleid dooi 

ruiters en jagers. 

Op 10 november SI. Maar-

tensvuren en fakkeloptocht 

met stoet in folkloristische 

kledij te Genk. 

Op 11 november St Maar-
tensjaarmaikt te Aalst en op 
dezelfde dag St. Mmrtensfees-
ten Ie Retie. 

Op 11, 12 en 13 november 
te Gent : internationale ten
toonstelling van pluimvee m 
het Hoenderhof. 
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Cross 
der jongeren 

Toen de K.A.J. in 1958 haar eerste 
« Cross der Jongeren » inrichtte te Me-
chelen, werden 700 deelnemers geteld. 
Verleden jaar , bij de 8e uitgave te Wa-
regem, waren het er 5.250 ! Dit jaar , op 
zondag 6 november krijgen we de 9e 
« Cross der Jongeren » die, wat de op
komst betreft, zeker niet zal moeten 
onderdoen voor deze van 1965. 

Een van de kenmerken van de « Cross 
der Jongeren » is precies dat massale 
karakter . Iedereen, zonder onderscheid, 
kan immers deelnemen en krijgt aldus 
'n kans tot beoefening van en kennis
making met de veldloopsport in het 
bijzonder en de sport in het algemeen. 
Een propaganda voor de aktieve sport
beoefening in deze tijd is zeker op zijn 
plaats! De «9e Cross der Jongeren» zal, 
a ldus opgevat en uitgewerkt, een in
drukwekkende finale en st imulans wor
den om verschillende jongeren de weg 
naar de aktieve sportbeoefening te le
ren kennen. 

Vlaamse 
Joernalisten 
ongewenst! 

Een bekend aperi t iefmerk van Ita
liaanse oorsprong looft ieder jaar de 
zg. « Raquet te d'Or » uit (in het Neder
lands was er geen vertaling voorradig) 
voor de tennisser onder de 20 j . die op 
internat ionaal vlak de meeste lauweren 
oogstte. Deze eer kwam dit j aar toe aan 
de Antwerpenaar Michel Devillé. In één 
onzer volgende nummers komen we 
uitvoeriger terug op deze spor tman. 

Wat ons tegen de borst stuit is het 
feit, dat de franstalige inrichters (de 
frankofonen van de « Federation Beige 
Roj'al du Lawn Tennis »; bestaat niet 
in Nederlandstalige vertaling) het niet 
nodig vonden om in de jury nederlands-
talige joernalisten op te nemen. Het is 
dan ook best, de manifestaties van de
ze organizaties links te laten liggen. 

Tennis is een gezonde sport ; ze mag 
niet langer beheerst blijven door de 
diktatoriale kaste der Brusselse en 
Waalse Vlaamshaters die deze spor t tak 
reeds tientallen ja ren vergiftigen. De 
laksheid van de Vlaamse joernalisten 
ten opzichte van deze heren is trou
wens onbegrijpelijk ! 

Strenge straffen 
Tijdens de jongste vergadering van 

het Uitvoerend Komité van het Bel
gisch Volleyball-Verbond werd tegen 
enkele spelers een zeer strenge straf 
ui lgesproken. Tijdens de voorbije We
reldkampioenschappen volleyball te 
Praag was er onenigheid tussen ver
schillende spelers, die belette dat de 
Belgische ploeg een betere rangschik
king behaalde. Gevolg : bondstrainer 
Diegenant t rad af. Maar hiermede was 
de kous nog met af. Het Bondsbes tuur 
bleef met bij de pakken zitten en trot 
een unanieme beslissing : Hugo Hey 
brechts , Louis van Heurck en Roger 
Maes werden als internationale spelers 
voor onbepaalde tij d^ geschorst ! 

De straffen zijn wel streng; maar al
le maats taven in acht genomen, moe
ten we deze beslissing bij treden. Wie 
op internationaal vlak zijn kleuren on
eer aandoet door zijn gedrag, mag ge
straft worden ! 

België in het 
15' Europees 
Baskethall 
Kampioenschap ? 

Op 10, 11 en 12 november gaat er in 
de nieuwe Antwerpse sport tempel , het 
Olympia Sportkomplex een kwalifika-
tiepioef door, die er moet over beslis-
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sen wie aan dit kampioenschap zal mo
gen deelnemen. België neemt het op te
gen Denemarken, he t Groot-Hertogdom 
Luxemburg en het volgens de FIBA in 
Europa liggende I s r a ë l ! Onze landge
noten maken een u i t s tekende kans o m 
tegen deze ploegen ongeslagen de zege 
te behalen. Laten we evenwel het vel 
van de beer niet verkopen voor hij ",e-
schoten is en afwachten wat de toe
komst ons brengen zal. Op papier zijn 
onze landgenoten onklopbaar en voor 
de ware spor tman is het een open kans 
om kennis te maken met landen waar 
de « Rode Duivels » nog niet veel tegen 
gespeeld hebben. De verplaatsing naar 
de Olympia Hall in Antwerpen is allens-
zins de moeite waard . 

Een kersverse 
internationaal 

De__bescheiden bediende uit Gavere 
Erwin van den Daele, momenteel spe
lend bij F.C. Brugge, is één van die 
voetballers die zonder al te veel publi
citeit rond zijn naam tot de groten is 
doorgedrongen. De 21-jarige begon zijn 
loopbaan bij R C. Gavere, 10 j aa r ge
leden Met F.C. Brugge werd hij bij de 

^JOOOOO 
juniors Belgisch kampioen; hij was te
vens mil i tair in ternat ionaal . Te Brugge, 
dus voor eigen publiek, debuteerde hij 
als in ternat ionaal in de B-interland te
gen Luxemburg. Voor deze jonge en be
loftevolle speler ligt zowel op interna
tionaal als op nat ionaal vlak nog een 
mooie toekomst weg. In he t midden
veld word t hij door de kenners zeer ge
waardeerd . Erwin is iemand die van 
konst rukt ieve voetbal houdt en he t af-
braaks i s teem als de pest schuwt. Wan
neer jongeren er zulke mening op na 
houden, is dit een referentie ! 

Een ware klucht 
De herr ie die rond de voormalige 

Aegir- en nat ionale zwem-oefenmees-

te r Wim Lesneuck gemaakt word t door 
sommige leden van de KBZRB is be
paald wansmakel i jk te noemen. W i m 
Lesneuck, ongetwijfeld de bes t gedoku-
men tee rde en meest onderlegde Belgi
sche zwemoefenmeester , werd door en
kele naijverige heren van de Bond voor 
't leven van de Bondslij s ten geschrapt . 
Het schijnt dat de Bond een perskonfe-
rent ie hield; daa rop werd enkel de p e r s 
ui tgenodigd die de « spreekbuis van de 
KBZRB » is. Ondergetekende hoor t 
daa r niet bij ! Nu schijnt he t er op die 
bewus te Jkonferentie nogal lustig aan 
toegegaan te zijn. Wim Lesneuck, die 
niet aanwezig was , werd flink belas
terd . . . Op alle verzoeken om verdere 
inlichtingen schijnen de vroede he ren 
niet in te willen gaan. Ons « klein » 
zwemlandje moet bepaald rijk zijn, o m 
zich de diensten te kunnen ontzeggen 
van een autor i te i t als Wim Lesneuck. , . 

een oude, jonge sport 
op 11, 12 en 13 november orga-

nizeren de Deumse Boudingkliibs, 
naar aanleiding van hel eerste lus-
li iiin van A.B.F., een giool Bowhng-
doiibïes to) nooi op internationaal 
vink 

Liefst 10 landen sturen er hun af
gevaardigden naartoe : de Verenigde 
Staten, Franhijk, Japan, Spanje, Ita-
liè. Zweden, Nedeiland, Duitsla7id, 
Engeland en België. 

üit offineus wereldkampioenschap 
woidt in de Euro-Boivling te Denine-
bi]-.4nlweipen gespeeld met de mede
wei kmg van ee;n Anlweipse krant. 

Alle deelnemers zullen 21 games 
moeten spelen eer we te weten ko
men, wie de laureaten worden. Er 
wordt gespeeld volgens Peterson 
Point Systeem, d.u'.z. de oveiwin-
naais kiijgen bi] hun totaal omge

worpen hout 50 kegels weer en even
eens 2 punten; m geval van gelijk
spel krijgt ieder koppel 25 kegels 
bi] zijn totaal en ieder één punt; in 
geval van veilies evenwel : geen ke
gels bi] en ook geen punt. In deze 
vorm van wedstrijd hebben alle deel
nemers evenveel kans op de zege. 

Ten behoeven van geïnteresseerde 
lezei volgt hieibij een beknopt over
zicht. 

Bowling IS een zeer oude vrijetijds
besteding. Oorspronkelijk moet het 
bowling een vr-ij hard spel geweest 
zijn, beoefend met primitief mate
riaal. J'ia de wetenschappelijke voor
uitgang heeft het zich echter van een 
vermaak ontwikkeld tot een van de 
zeldzame algemeen ei kende en op 
wetenschappelijk gebied zeer gevor-
dei de vr ijetijdsbestedingen. 

Eddy Goeman, een jonge belofte. 

De grote aantrekkelijkheid van de 
bowlingsport ligt ongetwijfeld in het 
feit dat ze tegelijkertijd een sport, 
een vermakelijkheid en een ontspan
ning is, met een gezondheids-stimule-
rende waarde. De beginneling geniet 
van dezelfde lichamelijke voordelen 
als de meest ervaren speler. Aan de 
waarde van de boxuling als opbou
wer van de fysiek wordt niet meer 
getwijfeld. Alle spieren worden er
door aan het werk gezet, het is te
vens een sport die het hele jaar door 
kan beoefend worden, door jongeren, 
heren en dames van gelijk welke 
leeftijd. 

Het verlangen om naar een voor
werp te gooien of te rollen is waar
schijnlijk bijna zo oud als de mens 
zelf. Het is dan ook niet verwonder
lijk dat onze voorouders uit het ste
nen tijdperk reeds stenen naar an
dere stenen wierpen, wat aan de ba
sis lag van het spel « eend op de 
rots », hoogst ti'aarschijnlijk het oor-
sprorrkelijkste bowlingspel. 

Van de Middeleeuwen tot 1850 ge
noot het nine-pin bowling een enor
me populariteit in de Centraal-Eu
ropese landen. De kegels werden ruit
vormig geplaatst. In 1850 was bow
ling vooral populair in de toenma
lige onderwereld met zijn beroeps
gokkers, zodat het zeljs officieel als 
kaïifspel werd geboekt in de « grond
wet » van Connecticut. 

In 1875 kwamen 27 afgevaardigden 
van negen boivlingklubs uit New 
York en Biookl)n samen in de < Ger-
mania HaV » om de « National Bow
ling Association » te stichten. Zij wa
ren de voorlopers van het « Ameri
can Howling Congres » dat m 1895 
eveneens te Neu York werd opge
richt Het bowlingspel werd volledig 
ger enlementeerd lengte van banen, 
oinvans, en geu'tcht van ballen en ke
gel',, materialen alles weid eenvor
mig De groei van ABC. is op dit 
ogenblik overbekend A.B.C, werd 
een der machtigste bou lingfederaties 
uil de wereld. 

Reeds vanaj vrijdag zat het moge
lijk zijn om de internationaal ver
maarde deelnemers aan het werk te 
zien tijdens het plechtig openings
eer emomeel. Hier ztdlen de deelne
mende landen aan het publiek voor
gesteld worden. 

Voor de Bowlingsport in het Ant
werpse en de vulgarizalie van deze 
sport in het algemeen belooft dit tor
nooi éen der hoogtepunten te wor
den uit de rijkgevulde sJ>orlkalender 
van hel jaar 1966. 

V.ü. 
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A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

ELECTRA BREE 
Uonepu t s t r aa t 28. 

— B R E F — 

Telefoon : 651.88 FX-233L 

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

20.000 = 60 X 
50.000 = 60 X 

100.000 = 60 X 
100.000 = 120 X 

tot 500.000 F. 
tot 100 %. 

nodig. 

376 
940 

1880 
990 

Telef. : 03/35.98.85, tot 21 uut of schr. 
F.B. Bisschoppentioflaan 
Antwerpen. — 
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B E C O 1 
KWALITEITSBENZINE EN -GASOLIE T E G E N VEBMINDEHDE PRIJS 
AAN DE DIENSTSTATIONS 

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

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

Voor lever ingen van gas- en s tookol ie vanaf 1.000 LM één adres : 

p.v.b.a. B E C O — 236 Krijgsbaan 
ZWIJNDRECHT - te 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 
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PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L LUYTEN 

Trooststraat 12 

IGemeenteplein) 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 

LET 

S De Lie 
Ook de 
zoefeertjes 

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

» Papenhoek » Berendrecht Tel (03)73.66.59 

kunnen naar dit adres gezonden worden. 

GroU Vejs: 
GLAZEN en MONTUREM, 
Gratis voor vefielerden. 
HfifSlellingen m e gen werU j i ! , 

Walter ROLAND 
^ - Gediplomeerd Opiieter — 
Kerkslra»t, 58 — A^twerp€n 
j u t * u b op hel huiifiummer ') 

Telefoon: 3SSti2 
10 ?fc lorlin9 op «oiloon deler. 

Grote Bierfeesten in 

de Dortmunder - Thier • Brau - Hoven 

Oktober • November • December 
GROTE RMNWI.INFEESTEN te I envcn -
Antwerpen - Aalst Kortrijk met rte wijn
bouwer J MOrse t van GAU ALGESIIEIM 
AM RIIEIN 
Al de grote gckenile Duitse en Belgische 
orkesten ïullcn er zorgen voor de stemming 
In ai onze lokalen i» er altijd : originele 
BrcuReliaanse stemming deftige leute en 
plezier goede bediening beste dranken 
goed en niet duur 
N B 41 onze zalen zijn gans de nlnter ter 
beschikking voor Bals - Banketten • Ver
gaderingen enz... 

— LEUVEN : 1 000 plaatsen 
— AAI.ST : I 000 plaatsen 
— KORTRIJK S.'iO plaatsen. 
— A.NTWERPEN : 700 plaatsen. 

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

TONiSSTEINER SPRUDEL 
IMPORT A B T 8 

Tlense8teent.eg 128 Korbcek-Lo. 
Tel I '016) 463 11 

Voortverboper» worden gevraagd. 

1ste Dortmunder Thier Brau Hof 
In Wallonl» (Ferme St Bernard) In AVt 
Anffe bij de Grotten van Ran. 
Cafe Hotel Restaurant - 2,8 Ha Tamping 
Goed niet duur 
Eigenaar : Mr en Mevr. Geeraerts. 
TeL : 084/38343. 

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

SCHTIMIU HiJKM.MAl KASisEN 
(uel 
Gebreveteerde 
bedekkingsli igen 

R E S S O m \ U I KASSK.N 
(Brevet .V2Ü7b8) 
met 
Gebreve tee rde karkassen 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

liX. SIZf.61 

.STAK' 
(Urevel ol27ti7) 

FE ZELE (O VL.) 
G E W A r i h E H D h BhDSPHKlEN 
WOLLEN DEKENS 
le l . (052) »4ti41 en 44642. 

Indien l ' i?een verkopei 
m uw jmtre l i kent s tuur 
ons een kaart je en we 
zenden l nel adres van 
de d i rh t s hiigelegen ver
koper Stai Zele 

VOOR ALLE ONROERENDE 
VERHANDELINGEN IN 
BINNEN- EN BUITENLAND 

HERMES 
S C H € € L 54 Zuidlaa. 

211 M Lemonn ie r l aan 
Tel 11.Ü0.33. 
Brussel . 

VOLLEDIGE 
SEKHEIAUIAAT-
KL'HSUS IN 2 JAAR. 

Steno- en 
dakly lograf ie 
tn vier ta len. 
Boektiouden. 
Sociale wetgeving. 
Moderne t^Jen. 
Hande l s 
co r r e sponden t i e . 

Dag en avondlessen. 
De school waar Vlamingen 
zicb thuis voelen. 

Beter en voorde l ieer 

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

'M/'M M'11¥1"W 

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

WENTELPOORT 

type ALU GA 

Slandaarduitvoering D D P \ / P T 
Poort gans in aluminium. Oailijsting D K t V C | 
in gephosfateerde staalplaat. Q '^ O Q ft 
Zeer lichte bediening. ^ O V/ 57 O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

Z O N H O V E N -
Weierstraat. 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36 
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persspi egel - per ss 
Naar aanleiding van de « Omer-niet-

welkom »-aUtie te Antwerpen, door de lo
kale V.M.O., is Omer nog eens uit zijn Van 
Audenhove-sloffen geschoten. Zijn geliefd 
melodietje opent de wekelijkse persspie-
gel, die zowat een P.V.V.-simfonie wordt, 
want de blauwe jongens zijn er goed in 
gelukt zich deze week in het nieuws te 
wringen. Zowel door de bokkesprongen 
Tan hun jongeren, die de Voerstreek nog 
maar eens terug bij Luik willen, als door 
het gekronkel rond de uitvoeringsbeslui
ten. 

DE NIEUWE GAZET 
« Van Audenhove niet welkom in de 

hoofdstad van Vlaanderen » hadden de 
V.M.O.-mensen van Antwerpen uitgebeld. 
Omer is niet gekomen, maar wrokte zich 
af in het blauwe Antwerpse blad. « Hij 
sleurt er zelfs hel en duivel bij », zou men 
indertijd gezegd hebben. Nu heet dat : 
^ Belsen en Buchenwald er bij sleuren ». 

Geluk voor Wim Maes : Omer spreekt 
deze maal niet van fusilleren ! 
De Vlaamse Militantenorde echter schijnt 

er totaal andere opvattingen en methodes 
op na te houden. 

Stukgeslagen ruiten, straatstenen, fy
sische dreigementen, naamloze brieven, 
bommen en straatbetogingen behoren tot 
de techniek die de nazis gebruikten om in 
Duitsland aan de macht te komen. Het 
lijdt geen twijfel dat de militantenorde 
geïnspireerd wordt door mensen die de 
Nazi-periode van dichtbij meemaakten. 

Gedurende verscheidene jaren hebben 
zij zich — waarschijnlijk met reden — 
kalm en bescheiden gehouden. 

Na de twintig jaar komen hun uiteinde
lijke bedoelingen opnieuw aan de opper
vlakte. Na twintig jaar tonen zij opnieuw 
hun waar gelaat. 

Jammer genoeg maken zij misschien ge
bruik van een jeugd, die Hitler niet gekend 
heeft. Zij maken misbruik van een gene
ratie die niet kan geloven dat het waar is 
wanneer men haar vertelt wat er te Sach-
senhausen, Belsen en Buchenwald gebeurd 
is. Ze bedriegen een jeugd die denkt 
Vlaanderen te dienen met nazi-praktijken. 
Wij beleven opnieuw wat destijds door 
een auteur genoemd werd « Le viol des 
foules ». 

DE POST 
Over die gevestigde politiekers die over

al extremistische spoken uit de hoek sleu
ren zegt Wout Wellinck eens ongezouten 
zijn mening. 

Hun gemoedsrust danken zij aan het 
besef, dat verandering zo moeilijk is. Zij 
zijn het, die de beschikking hebben over 
het partij-apparaat, over het geld, over de 
pers, de radio, de televisie, de propagan
damiddelen van elke aard. Zij beschikken 
over al het nodige, om het volk diets te 
maken dat het geen andere aanvaardbare 
keus heeft dan deze fossiele partijskelet
ten, waaraan geen splintertje levend vlees 
meer zit. 

Zij zijn het, die de in demokratische 
vrijheid levende 'kiezer van naald tot 
draad voorschrijven, wie hij mag kiez.en 
en in welke volgorde en op welke manier; 
en als dan een aantal kiezers, wie het te 
gortig wordt, wegloopt om ergens anders 
die vernieuwing te zoeken, worden de 
fossielen plotseling eensgezind en klinkt 
unisono uit alle megafoons de alarmkreet: 
c Extremisme ! >. 

Dat heeft, naar we nu wel weten, niet 
meer betekenis dan het bedriegen van de 
kindertjes met de toorn van Sinterklaas. 
Een afgezaagd bangmakertje. 

Aaiter 
TWEKDE GROOT 

V E R B R O E D E R I N G S B A L 
OOST- EN WEST-MA \NDEKEN 
IZ NOVEMBER 1966 
ZALEN AALTER-BKLG 

ORKEST"STAN PHILIPS 
INKOMl'RLJS 40 F. 

Iedereen weet, dat het werkelijke extre
misme geen schijn van kans heeft in onze 
landen. En dat de term alleen misbruikt 
wordt om alles te brandmerken, wat het 
warme nestje van de elkander schoon lik
kende partijpotentaatjes zou kunnen ver
storen. 

DS GAZET VAN ANTWERPEN 

De Gazet van Antwerpen is niet te spre
ken over die P.V.V.-mentaliteit. We ken
den die nochtans reeds voluit van op het 
P.V.V.-kongres te Luik, toen de Vlaamse 
C.V.P.-bladen titelden dat « de P.V.V. niet 
meer geschikt was met dergelijke anti-
Vlaamse mentaliteit om nog ooit in een 
regering te zitten ». Twee maand later 
manoevreerde Paul Van Den (blauwe) 
Beuling er zijn petit bourgeois-broeders 
in. 

Intussen dringen de liberalen uit Brus
sel aan op onmiddellijke indiening van 
een wetsvoorstel om de taalwetten te wij
zigen, bepaald om de zo geroemde vrijheid 
in ere te herstellen. Dat de jongste taal
wetten die vrijheid minder aan banden 
leggen dan de vroegere taalwetten, is tot 
de Brusselse liberalen niet doorgedrongen. 
Zij doen maar alsof de nieuwe wetten een 
dwangbuis zijn, die de franstaligen zou 
beletten vrij te ademen in de Franse taal. 
Wie Brussel kent, weifelt tussen home
risch gelach of geschrei. 

Dezelfde onbegrijpelijke mentaliteit trof 
men aan bij een deel der PVV-jongercn, 
die te Antwerpen een kongres hielden, 
waar met 107 stemmen tegen 101 bij 14 
weifelende onthoudingen een motie werd 
goedgekeurd, om de Voer weer naar Luik 
te laten gaan. 

HET VOLK 
Het Volk dat de P.V.V.-C.V.P.-kombina-

tie niet in het hart droeg, stormt mee in 
het anti-P.V.V.-offensief. Als ge op 15 no
vember een harde droge knal hoort, is de 
regering gevallen. Of toch niet ? Het kan 
ook de zoveelste C.V.P.-windbuil zijn die 
uit elkaar spat. 

De bedoeling ligt voor de hand, men 
wil de taalbesluiten in de Commissie-Van-
derpoorten zo mogelijk begraven of alles
zins doen wijzigen, in de hoop, dat de 
Commissie ook de wijziging van de taal
wetten zelf zal voorstellen. Van het éne 
naar het andere is maar één stap. 

De kuiperijen van de Brusselse PVV-
federatie zouden niet dramatisch zijn, 
ware het niet dat de nationale voorzitter 
van de P.V.V. op zijn persconferentie van 
vorige donderdag verklaarde dat geheel 
de P.V.V. deze eis steunt. 

Dat is onbetwistbaar woordbreuk ten 
aanzien van de andere regeringspartner. 
Wat de P.V.V. beoogt is strijdig met het 
regeringspact en met de wil van het par
lement. De P.V.V. moet er zich goed 
rekenschap van geven dat de C.V.P. vast
houdt aan de belofte die in de regerings
verklaring werd gedaan en aan die welke 
door de Eerste-minister onlangs te Menen 
werd afgelegd : « Tegen 15 november e.k. 
worden de taalbesluiten gepubliceerd of 
er zal geen regering meer zijn ». 

Deze verbintenis is zo klaar en zo dui
delijk dat er niet aan te ontkomen valt. 

Nu komt ons ter hore dat de P.V.V. in
dien de publicatie van de besluiten niet 
kan tegengehouden worden, aanstalten 
maakt om zich op een nieuwe verdedi
gingsstelling terug te trekken. De beslui
ten zouden in het Staatsblad verschijnen, 
maar de regering zou ze doodgewoon niet 
toepassen. Zij zou b.v. nalaten de taaiin
specteurs die nodig zijn, te benoemen, enz. 

Welnu deze blauwe haring zal niet 
braden. 

VOLKSGAZET 
« Welk bed durft gij beklimmen » zou 
vader Vondel gezegd hebben. Als wij in 
navolging van Jos De Saeger, de andere 
Jos de Vlaamse leeuw zien berijden, in de 
hoop dat die de B.S.P.-kar misschien terug 
uit het oppositieslijk kan trekken. 

Men lette nu goed op : volle zeven 

VAN DE V.U.-LEIDING 
NATIONALE KADERDAGEN 

De kaderdagen van 13 november te Gent (0,ost- en-West-
Vlaanderen) en 20 november te Antwerpen (Brabant, Limburg, 
Antwerpen) zullen volgend verloop hebben : 

10 uur : begroeting en inleiding : F. Van der ElsL 
Voormiddag : afdeling : G. Eechaudt; sekretariaat : W. Jo-

rissen. 
Middagmaal van de deelnemers : ruime kontaktgelegenheid 

met alle parlementairen en de leden van het partijbestuur. 
Namiddag : inleiding propaganda : Van Bruggen; huisbe-

zoek-kolportage : M. Babyion; vergadertechniek : G. De Roo; 
pers : T. Van Overstraeten; slotwoord : M. Coppieters. 

Alle bestuurs- en kaderleden van de afdelingen en arron
dissementen ontvangen een persoonlijke oproep. 

De kaderdag Oost- en West-Vlaanderen vindt plaats in het 
lokaal « Riva » te Deurle-aan-de-Leie (langsheen de E-3 Gent-
Deinze, 300 m. van het kruispunt met de baan Deurle-Nazareth). 
Er wordt gezorgd voor een middagmaal aan demokratische prijs. 

Adres kaderdag prov. Antwerpen, Limburg, Brabant. 
Caté-restaurant Bergola, Kerkhofstraat 2, Heist op den Berg. 
De deelnemers voor Deurle (Oost- en West-Vlaanderen laten 

weten voor 10 november aan het nationaal sekretariaat (Lemon-
nierlaan 82 - telefoon 02-118216) of zij een warme maaltijd ver
langen. 

De deelnemers voor Heist op den Berg (Limburg, Brabant, 
Antwerpen) voor 16 november. 

AFHOUDING ABONNEMENTSPRIJS 
Sommige afdelingen \erzochten ons voor de goede orde om 

een bevestiging van de prijsregeling bij het werven van nieuwe 
abonnenten. 

De afdelingen mogen rechtstreeks 10 % afliouden op de prijs 
van een abonnement. D.w.z. : jaarabonnement 28 fn; halfjaar
lijks 16 fr.; kwartaalabonnement 9 fr. 

WITBOEK ZWARTBERG 
De derde (en vermoedelijk laatste) oplage van het Witboek 

is reeds goed op weg om uitgeput te geraken. De arrondisse
menten en afdelingen worden verzocht, in de e.k. week nog een 
exlra-inspanning te doen en hun bestellingen voor kolportages 
met het Witboek aan het algemeen sekretariaat over te maken. 

maanden lang laat de C.V.P., haar Vlaamse 
fractie inbegrepen, deze vertragingsma-
nooevres uitvoeren. 

Er werd wel wat gepreuteld in « Het 
Volk », « De Standaard » en « Gazet van 
Antwerpen >, doch daar bleef het bij. In 
de ministerraad bewoog geen Vlaamse 
C.V.P.-minister. Ook De Saeger niet, die 
indertijd, onder Lefèvre, bijna een rege
ringscrisis verwekte en nadien, op Herto-
ginnedal, al de huidige taalwetten onvol
doende achtte. Hij beweerde uiteindelijk 
ze slechts met de dood in het hart te aan
vaarden... maar nu duldt hij dat de toe
passing steeds verder op de lange baan 
•wordt geschoven. 

Beter bewijs dat het er hem enkel om 
te doen was om over de rug van de Vlaam
se Leeuw naar het ministerie van Open
bare Werken te kruipen, kan niet worden 
geleverd. 

HAROP 
Dit jaar maakte een bekend Limburgs 

koor een rondreis in Duitsland. In het 
blad van het A.N.Z. wordt deze suksesvol-
le kunstreis beschreven, maar ook de vra
gen die men in het buitenland stelt tegen
woordig. Het slotvers maakt veel duidelijk 
van het probleem dat men dikwijls stelt 
« Maar gij zijt toch de meerderheid in 
België ? ». 
Waren de concerten voor ons een welige 

muzikale belevenis, dan waren de mense
lijke contacten met het grootste deel van 
onze germaanse broeders in verband met 
hun kennis en weten over ons volk door
gaans ontstellend. Wird denn in Belgiën 
überhaupt nur Französisch gesprochen ? 
Holland, Flandern die Niederlande, Fla-
misch, Belgisch, Hollandisch... 

Dit tekort aan inzicht lijkt ons nogal 
onbegrijpelijk voor een volk dat inzake 
nationaliteitenkwesties toch niet achter
lijk kon genoemd worden en dat ook geo

grafisch nogal eens de gelegenheid nam 
om zich ter plaatse van de ware situatie 
in België te vergewissen. 

Wij waren dan vaak ook verplicht een 
gecondenseerde cursus vaderlandse ge
schiedenis aan de man en de vrouw te 
brengen. Een goed verstaander heeft maar 
een half woord nodig. Zo zijn er in de 
Duitse landen ook. Goede verstaanders 
besluiten de objektieve voorlichting aldus: 
heb ik je goed begrepen, dan zijn jullie 
in België een « verdrukte meerderheid ». 
Jullie hebben nochtans een demokratische 
regering ? 

Wat konden wij beter doen dan een oud 
vers van Rene de Clercq uit het hoofd te 
citeren : 

Dat is van alle kwaden 
Vlaanderen, uw grootste kruis, 
dat al die U verraden 
meester zijp in uw huis. 
Dat knechten van uw knechten 
voorzitten aan uw dis 
en 't zaad der onberechten 
niet voelt wat onrecht is. 

Walter Luyten. 

PARFUM 
17 ruikt traag pnrtum, meld ona 
nw eellefkoosde blocraengenr. en 
ü ontvangt gratig een staalflesje 
(adres niet vergeten). MILADY, 
Postbus 403, Antwerpen L 

MEER INKOMEN door rrlje ver
koop aim partikulieren, vrienden 
en kennissen voor leder geschikt 
Vast dienstverband ot als bijver
dienste. Schrijven: KOSMETIKA. 
Boerenleger 31 — Edegem. 

Speelgoed! SPEELGOED S P E E L G O E D ï 
EEN 0.\U1TPIJTTEL1,IKE VOOHRAADSCHLl'R SPEELGOED ALLER
HANDE : VAN MINIATI TRTREIN TOT TR.\PAUTO EN TUINTOE-
STEL, VAN PLl'CHE BEEB TOT MANNEQUINPOP EN PÜPPEWAGEN. 
VAN MODELBOUW TOT BAK EN SCHAAKSPEL I 

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

BABY W E R E L D 
FIRMA C O R T V R I E N D T 
Nu DIEPESTRAAT 29 (voorheen 44) 
A N T W E R P E N ( t e l . : 32.44.30) 
In een ruim pand een gloednieuw speelgoedmagazijn. 

WIJ VERZENDEN DOOR GANS VLAANDEREN 1 

GEMEENTE BORGERHOUT 
Vorming van een wervingsreserve 
v o o r : 

a) OPSTELIER OP PROEF; 
b) KLERK OP PROEF; 
c) METSELAAR 

(geschoold werkman) 
op proef. 

De bekendmaking geschiedde in het 
Belgisch Staatsblad van 25 October '66. 

Voor alle inlichtingen met betrekking 
tot de deelnemingsvoorwaarden, ge
lieve men zich te wenden tot het 
« Secretariaat », ten Gemeentchuize, de 
eerste vijf dagen van de week, tussen 
8 u. 30 en 17 u. (tel. nr. 35.02.65). 
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bewegi 
Dendermonde 

ANTWERPEN 

llüitwerpen-Stad 

KOLPORTAGES 
Wekelijks alle zaterdagen ïn 

| \ n t w . op de belangrijkste verkeers
punten. 

Steeds vertrek 15 uur lokaal 
» Tyrol », Nationalestr. 2, Antvc. 

Zaterdag 12 november ; 
Grote e Schokkolportage » met 

het blad € Wij », « De Schelde » 
en « Witboek over Zwartberg i . 

Zondag 4 december : 
Massakolportage vergezeld van 

radiowagen in sektie noord. 

VERGADERINGEN 
Woensdag 30 nov. om 20 uur 30 

In lokaal « Thierbrau », Groen
plaats 33 : gi-ote volksvergadering. 
Spreker volksvertegenwoordiger M. 
Coppieters over het probleem 
« Leuven ». 

SEKTIE NOORD 
Vrijdag 18 nov. voorlichtingsver

gadering en ontspanning. Spreker : 
Van der Vloedt. Filmvertoning door 
de heer Snoeken. 

Lokaal « Vicky », St. Jansplein 
?. 

Berchem 
SOLIDARITEITSBAL 

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

In de vernieuwde feestzaal » Ru
bens », 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. 

Brasschaat 
O p zaterdag 12 november 1966 

heeft in de zaal c Sporta », Breda-
baan 360 te Brasschaat de officiële 
opening plaats van het werkseizoen 
66-67. We doen dit met een mos-
•elfeest. Kaarten hiervoor kunnen 
bekomen worden op het sekreta-
r iaat Martoginlel 144 (inrijden langs 
Driehoek) of door storting op reke
ning 1946 van Kredietbank Bras
schaat vóór 10 november. Vermel-
iden « mosselen » of « koude scho
tel o. 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 tegen 20 fr. 

De mosselen worden klaarge
maak t tegen 8 uur. Wees dus op 
< jd l 

Hoboken 
Naar aanleiding van een zeer ge

slaagd pamflet op de zeer schan
dalige toestand van de Kruger-
straat en Lageweg, getiteld « Ho
boken onderste boven » ultgege\'en 
op 9 juni 1966, waarmede zowel de 
oppositiepartij van de C.V.P., als 
het gemeentebestuur (B.S.P.) zeer 
verlegen zaten, dacht de C.V.P. met 
een interpellatie op 23 september 
de Hobokenaren in het ootje te ne
men. Doch de kordate houding en 
een nieuw pamflet « De Volksunie 
zegt met U : het is gelukt » heb
ben aan het licht gebracht dat te 
Hoboken de kleinste oppositiepar
tij in werkelijk de grootste en de 
enige is. 

De reaklie van deze interpella
tie was dan ook « Indien de Volks-

WIM MAES 
vraagt U zijn mi l i tan ten in 
moeil i jke ogenbl ikken (boete 
en gevang) niet in de s teek te 
la ten. Verschaf ons tevens 
« muni t i e » voor J e volgende 
akt ies . S tor t onverwi j ld u w 
steun op één de r twee onde r 
s t aande reken ingen bij de 
Kred ie tbank van uw gemeen
te : 

— rek . nr . 1100/37.305 van de 
V.M.O. - An twerpen of 

— rek. n r . 1100/36.971 van he t 
Vlaams Sol idar i te i t s fonds . 

ALLEEN D E Z E T W E E reke
ningen s taan onder mijn per
soonlijk toezicht . 

unie niet bestond, zou alles wor
den doodgezwegen en boerden rood 
en geel naar gewoonte verder ». 

KOLPORTAGE 
Zondag 6 november grote kol-

portage om de verkoop en de 
Schokaktie meer kracht bij te zet
ten, en zodoende zeker een heel 
eind boven de ons opgelegde 16 
abonnementen te komen. 
Wij kunnen met vreugde mededelen 

dat er reeds 14 nieuwe jaarabonne
menten zijn, als wij in dit tempo 
verder gaan zullen wij zonder twij
fel het gestelde aantal 16 met brio 
overschrijden. Daarom roepen wij 
al de propagandisten op voor ver
dere instruklies en om grote rucht
baarheid aan deze abonnementen
slag te geven, en vooral om deel 
te nemen aan de kolportage van 
zondag 6 november, vertrek te 10 
uur aan zaal Breugel, Kioskplaats 
Hoboken. 

Kapellen 
O p zondag 6 november kolporte-

ren we met ons V.U.-blad «c Wij » 
in onze eigen gemeente. W e hopen 
dat al onze helpers op post zijn. 
Bijeenkomst om 10 uur bij Mr. Le-
naert, Bevrljdlngslei 29, Kapellen. 

Lier 
Op zaterdag 12 november in het 

lokaal « De Hoorn » te 20 uur 30 : 
bal van de Vlaamse kring. Orkest : 
Mar.x Ceca. Inkom : 20 fr. Iedereen 
hartelijk welkom. 

Mortse! 

ABONNEMENTENSLAG 
Onze wijkleiders, bestuursleden 

en propagandisten worden dringend 
verzocht van heden tot 17 decem
ber de door hen aangewor\en nieu
we abonnementen op « Wij » af 
te rekenen bij W. Claessens, Lier-
sesteenweg 197, Mortsel (tel. 513909), 
samen met voorlegging van het 
kwijtschriftboekje (liefst op zondag
voormiddag). 

Niettegenstaande de abonnemen
tenslag nauwelijks aan de gang is, 
mogen wij verklappen dat reeds 
een prachtig resultaat geboekt 
werd. Wie overtreft wie ? 

Wie van de nieuw aangeworven 
lezers (tussen 1 nov. en 17 dec.) 
zal het prachtig leeuwenvaandel 
winnen ? Het nummer van het U 
afgeleverde V.U.-kwijtschrift kan 
uw geluksnummer worden ! 

Het winnend nummer wordt ken
baar gemaakt onder deze rubriek 
en in het Kerst- en Nieuwjaarsnum-
mer van ons maandblad V.U.-
Nieuws Mortsel. 

STEUN 
Steeds bestaat de mogelijkheid, 

on/e strijd financieel te steunen 
door storting van uw vrijwillige 
steunbijdrage op onze P.C.R. nr. 
1151.12 vzw. Volksunie-Mortsel, 
Liersesteenweg 197, Mortsel. 

O P R O E P 
Kernvergadering op donderdag 

17 november te 20 uur 30 in lo
kaal « Tijl ». Iedereen die wil en 
kan bijdragen tot een nog meer 
doeltreffende werking onzer afde
ling, wordt van harte op deze kern-
leden\ ergadering verwacht. 

's Gravenwezel 
8 november 1949 stierf Cyriel 

Verschaeve in ballingschap te Sol
bad-Hall in Tirol. 

6 november 1966 zal er te 's Gra
venwezel een Verschaeve-herden-
king plaats grijpen, ingericht door 
de plaatselijke afdeling van de 
Blauwvoetvendels, de Vlaamse 
Meisjesscharen en de Vrienden
kring van de jeugdbeweging. 

11 uur : plechtige H. Mis in de 
parochiekerk St. Katerlna. 

12 uur : optocht voor de jeugd 
door de gemeente. 

15 uur : feestzitting in de zaal 
van het internaat H. Hart van Ma
ria onder het motto « Priester Ver
schaeve, Vlaanderen vergeet U 
niet ! » met als sprekers Z.E.P. 
Nuyeiis O.P. en Mter Herman Wa-
'genians. 

Nadien gezellig samenzijn in 's 
GravenhoL 

BRABANT 

Brussel 
KOLPORTAGE 

De e.v. werftocht met ons blad 
« Wij » werd vastgesteld op 13 no
vember : Hekelgem, Teralfene en 
Essene komen aan de beurt. W e 
verwachten de getrouwen om 8 uur 
45 achter de K.V.S. of om 9 uur 30 
aan de kerk van Hekelgem. 
ABONNEMENTENSLAG 

Een klein aantal afdelingen heb
ben de verplichte bestuursvergade
ring, aangevraagd door het arron-
dissementsbestuur per rondschrij
ven van 29.10.1966, nog niet belegd. 
Er wordt op spoed aangedrongen 
zodat op de kaderdag van 20 no
vember 1966 alle afdelingen van 
het arrondissement reeds de eerste 
tussenresultaten van de abonne
mentenslag zouden kunnen voor
leggen. 

HERDENKING U NOVEMBER 
Vrijdag 11 november, zal een be

zoek en hulde worden gebracht 
aan de giaven van vooraanstaande 
afgestorven Vlaamse Oud-Strljders 
in het gewest Payottenland. On
middellijk na de terugkeer in het 
lokaal « Uilenspiegel » korte her
denking met voorlezing en filin. 

Te 20 uur verbroederingsfeest 
voor alle Vlaamse Oud-Strljders in 
het lokaal « Graaf van Egmont ». 
Inlichtingen in belde lokalen te be
komen. 

BRUSSEL-ELSENE 
Woensdag 9 november te 19 uur 

30, in 't lokaal, bestuursvergadering 
voor de afdeling Brussel-Eisene. 
Belangrijke punten staan op de 
dagorde. 

KANTONNALE VERGADERING 
(BRUSSEL - LAKEN - NEDER-
OVER-HEEMBEEK) 

O p woensdag 9 november te 20 
uur 30, in 't lokaal Uilenspiegel te 
Brussel. 

Eppegem • Weerde 
Op zaterdag 12 november te 20 

uur in de zaal « Rubenshof », Kerk
plein, Eppegem : tweede V.U.-bal, 
met het bekende orkest Stan Nico. 

Evere 
Op 11, 12 en 13 november richt 

de Vlaamse Vriendenkring van 
Evere een grote boeken- en platen
beurs in die zal doorgaan in de 
ruime zaal van het gemeentelijk 
sportkompleks (Oudstrijderslaan). 

Deze Vlaamse manifestatie moet 
in onze gemeente, die met verfran-
sing bedreigd wordt, tot een gewel
dig succes uitgroeien. 

Daarom doen wij tot al onze le
den en slmpatisanten een warme 
oproep om deze beurs te bezoeken, 
temeer daar onze plaatselijke V.U.-
afdeling haar daadwerkelijke me
dewerking verleent. 

Hekelgem - Teralfene - Essene 

Op 13 november wordt er in on
ze gemeenten een werftocht gehou
den met ons blad « Wij ». 

De kolportageploeg uit Brussel 
wordt hier verwacht om 9 uur 30 
aan de kerk van Hekelgem. Er 
wordt gerekend op de medewer
king van alle militanten. 

Jette 
IN MEMORIAM 

« Sooike » Hollands is niet meer, 
na een leven waarvan de leuze was 
(f trouw aan Vlaanderen ». On
danks de beproeving 'ie hij te Diest 
had gekend, was hij een der eer
sten die in Brussel na de oorlog 
terug een « Vlaams huis » open
deed. Velen zijn daar in die harde 
jaren steun komen zoeken; ze de
den nooit vergeefs op Sooike be

roep. 
Wie kende de « Breugelvrien-

den » niet ? 
Nadien ging hij « rusten » te 

Jette. Veel rust heeft hij er niet 
gekend : hij was er een der eersten 
die medewerkte aan de bloei der 
Volksunie en was medestichter van 
de V.U.-kanton Molenbeek. Later 
werd hij bestuurslid te Jette, funk-
tie die hij tot voor enkele jaren 
w aarnam. 

De leden en bestuursleden dei 
afdelingen lette. Molenbeek en 
Ganshoren - Koekelberg betuigen 
hun blijk \.[n deelneming aan zijn 
familie. 

Hij was voor ons een voorbeeld ! 

Kraainem 
In deze omstreden Brusselse 

randgemeente werden twee avond-
kolportages gehouden door de kan
tonale propagandaploeg St. Joost. 
Ze kenden beide een geweldig suk-
ses aangezien gemiddeld één op 
twee der Vlaamse gezinnen het 
blad kocht. De reeks kolportages 
zal natuurlijk voortgezet worden ; 
er dienen nog 3.000 gezinnen be
zocht te worden ! < Wij > laten 
Kraainem niet los I 

Ukkel-Bultensfad 
Alle bestuursleden worden vrien

delijk uitgenodigd op de kantonale 
vergadering die zal doorgaan op 
17.11.()6 om 20 uur in het lokaal 
van de heer De Rue, « Café Leo
pold », Wlnderickxplaats, te Al
semberg. 

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 « Dlmelodia ». 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. 

Ternat 
Op 5, 6 en 7 november 1966 : 

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

Vilvoorde 
Boekenbeurs ingericht door de 

ï Vlaamse Vriendenkring - Het 
Voor » in de gemeenteschool nr 
13, gelegen Streekbaan, wijk Het 
Voor, Vilvoorde. 

Openingsuren : 11 november : 16 
tot 20 uur (om 16 uur plechtige 
opening met ontvangst); 12 novem
ber : 10 tot 20 uur; 13 november : 
10 tot 14 uur. 

Verlenen hun medewerking : het 
gemeentebestuur, boekhandel Tijl, 
plaatselijke afdelingen Davidsfonds, 
K.A.V., V.A.B.-V.T.B., kunstschilder 
Rik Gielis. 

Op 12 november in de namiddag 
wordt de jeugd speciaal bedacht 
om 15 uur met het bezoek van 
« Johan en Rosita » en om 16 uur 
het optreden van de turngroep Ex
celsior uit Konlngslo. 

OOST-YLAANDEREN 

Aalst 
O p vrijdag 11 november a.s. 

richt de V.O.S. gewest Aalst de 
volgende plechtigheid in : 9 uur 
55 : samenkomst aan ons lokaal 
« De IJzer », Vlaanderenstraat 13, 
Aalst; 10 uur : nederlegging van 
bloemen aan het oorlogsmonument 
Vredeplein, met het jeugdmuziek 
\'.N.J.; 10 uur 15 : stapwaarts met 
hetzelfde muziek naar het kerkhof, 
waar hulde zal gebracht worden 
aan overleden V.O.S.-sen. 

Alle V.O.S., oud-soldaten en sim-
patizanten worden uitgenodigd de
ze plechtigheden bij te wonen. 

KOLPORTAGE 
Verleden zondag verkochten 

slechts twee propagandisten op één 
uur tijd 67 Witboeken Zwar tberg! 

Zondag 6 november gaan wij 
naar Iddergem en wij hopen dat 
onze eenzaamheid zal gebroken 
worden door heel wat oude of 
nieuwe medewerkers, die niet al
leen beloven ! 

JAZZ 
Op zaterdag 5 nov. richt Univer-

sitas een sprankelende jazzavond 
in met de Cotton City Jazzband, 
Keizershof, Korte Nieuwstr., Aalst. 
Begin : 21 uur. Toegang : 30 fr. 
Voor liefhebbers van Dixie, New-
Orlenns, Folks en Blues. Organl-
zalie : Jan Caudron. 

Beveren 
Op zaterdag 5 november te 20 

uur in de zaal « De Vier Eemers », 
Markt te Beveren vindt het 5de 
Volksuniebal plaats. 

Orkest : de Romeo's uit Beveren. 
Inkom : 40 fr. 

Morgen zondag 30 oktober arr . 
kolportage te Wichelen. 

Samenkomst 9 uur 30 aan do 
woning van Dr. J . Van Boxelaer. 

Wij rekenen er op dat onze vas
te ploeg zal aangevuld worden 
met minstens één propagandist van 
elke afdeling of kern van het ar
rondissement. 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

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

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

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

€ P E T E R B E N G I T » 
Frankr i jk le i 8 Antwerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle special i te i ten 

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

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

B O U W E N W O N E N 

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

J . L E E M A N S , D e u r n e E. 
Van Havrelei 70 T : 35.63.17 
Agent De Coene Kortr i jk 

H O T E L • RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
< R u b e n s h o f s 

Wests t r . 79. T. (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pens ion 

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

gezellige sfeer 
Verminder ing voor groepen 
El isabeth! 105 Te! 632.70 

B r e y d e l h o f B R U G G E 
Jo/,ef Suveestraat . 

Gelagzaal 120 plaatsen 
Tel 050/3.50 67 

UURWERK J U W E L E N 

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

Dewin te r s t r 11 ü u d e r g e m 
T. 72.45.43 T e r m i n u s tr . 35. 
10 % kor t ing v leden V.U. 

PLASTIEK 

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

Lg Lobroeks t raa t 44 
ANTWERPEN. 

Telefoon - 03/36.16.47. 
Kuipen en s tape lbakken voor 
pekel, d iepvries , verpakking. 
s t ückenng . 
Polvethyleen • zakken, vel
len en folie op rol 

RAADPLEEG ONS. 

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

Redak t i e sek re t a r i s : 
S. de Lie. 
Alle br iefwisse l ing Toor 
r edak t i e n a a r 
Rota typ , Sylv. D u p u i s l , 
110 Brus . 7. - TeL 23.11.98 

Beheer : 
Maur ice Lemonnie rL 82 
Brussel l. - Tel . : 11.82.16. 
Alle k lach ten voor niet 
on tvangen van blad op di t 
ad re s . 

J a a r a b o n n e m e n t : 280 9, 
Halfjaarl i jks : 160 P. 
Dr iemaandel i jka : 90 9. 
Abonnement bu i ten land : 

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

( m i n i m u m ) . 
Losse n u m m e r s - 8 F . 
Alle s tor t ingen voor het 
blad op pos t reken ing : 
171139 € WIJ > - Vlaanw-
na t ionaa l weekb lad . 

Veran tw. uitg. Mr P. V«n 
de r Eist, Beizegemstraat 20 
Brussel I Z 
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bev)^ings|VjlJzer 
Balegem 

Op donderdag 24 nov. spreekt 
volksvert. dr Van Leemputten in 
het lokaal « Ganzenhof », Statie
straat te Balegem. Aanvang 20 
uur. Deze vergadering staat in het 
teken van de kantonnale vrerking 
in het kanton Oosterzele. 

Bazel 
O p 27 november a.s. vi-ordt 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 
onzer beste en felste volksrede
naars, kasseilegger, eenvoudige 
volksmens en vaandeldrager op de 
laatste IJzerbedevaart, verdient on
ze speciale hulde en dank. 

Gent 
11 NOVEMBER-
HERDENKING 

Ingericht door V.O.S. - Gewest 
Gent, vrijdag 11 november 19(i6 ; 
10 uur kerk der E.E. P.P. Domi-
nikanen. Holstraat, Gent : H. Mis 
voor de slachtoffers der beide we
reldoorlogen en voor de Wereld
vrede. Kanselrede door E.P. De 
Laere. 

Te 10 uur 45 : optocht van de 
kerk naar het Vlaams Huis Roe
land; 11 uur : korte toespraak door 
O Van Ooteghem, hoofdbestuurs
lid V.O.S.; 19 uur : in zaal Roe
land, Korte Kruisstraat, huide
avond. 

Treedt op Jef Burm. Feestrede 
door Drs. M. Coppieters; huldebe-
toon aan Joris De Keyser. 

Algemene inkom 30 fr. 

J A 4 R L U K S E DODENHULDE 
Op zondag 20 november te 10 uur 

vertrek naar Laarne aan lokaal 
Roeland. 

Te 10 uur 30 op het kerkhof : 
korte simbolische plechtigheid; te 

11 uur plechtige mis te Oostakker 
met kanselrede door E.P. Godde-
froy; te 15 uur .30 : dodenhulde in 
de Roeland te Gent. Gelegenheids
toespraak door Raf van Hulse; ar
tistiek programma. Toegang alleen 
op vertoon van de uitnodiging (ter 
plaatse verkrijgbaar). De inrichting 
berust bij vriendenkring Sneyssens 
(Gent), V.O.S. (Gent) en St. Maar-
tensfonds. 

VOLKSUNIEJONGEREN 
Vandaag, zaterdag 5 november, 

om 14 uur 30 : Vujoledenverga-
dering in de a Roeland », Korte 
Kruisstraat 3, Gent. 

Nieuwe leden zijn welkom. 
Vrijdag nemen de Volksuniejon-

geren deel aan de V.O.S.-ll novem-
berherdenking : om 10 uur mis in 
de dominikanenkerk. Holstraat te 
Gent, met daarna een optocht door 
de stad. 

Woensdag 16 november komt 
Wim Jorissen in de Roeland spre
ken over « Vlaanderen en de so
ciale beweging ». 

Gent - Mariakerke 
Wij verzoeken alle afdelingen en 

simpatizanten, volgende data vrij te 
houden voor de herdenking van het 
afsterven van Pater 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 Pater Callewaert en Pater 
Vervinckt; na de H. Mis plechtig
heid aan het graf. 

Meetjesland 
Bij iedere vergadering te Waar

schoot mocht de Vlaamse Vrien
denkring zich totnogtoe in een tal
rijke opkomst van trouwe vrienden 
uit de omliggende gemeenten ver
heugen. Zo ook op 22 oktober 11., 
toen de verstgekomenen uit Sint-
Denijs-Boekel kwamen ! 

De afgelopen twee jaar hebben 
bewe/.en dat voor het Meetjesland 
de formule van een Vlaamse vrien
denkring de beste is. W e rekenen 
er nu op, dat onze vrienden uit 
Eleklo, Zomergem, Sleidinge, Oost-
eeklo, enz. de handen uit de mou
wen zullen steken en om beurten 
een propagandavergadering zullen 
inrichten. Ze kunnen hierbij steeds 
onder de vlag van de Vlaamse 
Vriendenkring varen. 

Nevele 
BAL 27 NOVEMBER 

Niet op 2 november — zoals in 
vorig nummer verkeerdelijk werd 
aangekondigd — m a a r op zondag, 
27 november V.U.-bal te Landegem, 
ingericht door afdeling Nevele. 
i Rit'-ensemble » speelt ten dans 
te 19 uur in de zaal Sint-Cecilia 
bij G. Van Wassenhove, Dorp, Lan
degem. 

Toegangskaarten (30 fr.) bij G. 
Van Wassenhove. 
WERVING 

Onze afdeling zal voor de abon
nementenslag samen werken met 
het arrondissementeel bestuur. We
gens het groot belang van deze ak-
tie wordt beroep gedaan op alle 
propagandisten van Deurie, Vosse-
lare, Nevele, Landegem, Poesele, 
Bachte-Maria-Leerne. 
KOLPORTAGE 

Zoals afgesproken op de verga
dering van 3 november samen
komst op de Markt te Nevele te 
8 uur 30 voor de kolportage. 

Oudegem 
Op zaterdag 5 november 1966 no

digt de Vlaamse Kring «Zannekin» 
U, familie en kennissen, uit op zijn 
ledennachtbal in de zaal Ikaros, 
Stationsstraat 61, Oudegem. 

Het Brussels amusementsorkest 
Peter Philips speelt ten dans. 

Eerste dans 21 uur. Lidgeld 40 fr. 

Waarschoot 
W e doen geestdriftig mee aan 

de grootscheepse abonnementen
slag van de partij ! Op de kortst 
mogelijke tijd : zes nieuwe abon-
nenten op onze gemeente. Propa
gandisten, aan 't w e r k ! 

Zeie 
De V.U.-afdeling nodigt U uit tot 

het 2de familiebal op zaterdag 19 
november te 20 uur in de zaal 
« Anker », Markt, Zele. Orkest : 
Luc van Hoesselt. Stadskledij. Prijs 
40 fr. (voorbehouden plaatsen 50 
fr.). Te bespreken : Markt 9, Zele, 
tel. 052-44270. 

WEST-YLAANDEREN 

Ardooie 
Zaterdag 12 november gaat het 

avondfeest van de Vlaamse kring 
« Cyriel Verschaeve » door te Ar
dooie. De grote belangstelling die 
nu reeds voor dit feest bestaat toont 
duidelijk aan dat het een groot suk-
ses wordt. 
ARDOOIE 

Heer en mevrouw Norbert De-
meyere-Declerck melden u met 
vreugde de geboorte van hun vijf
de kindje, een zoontje dat Bertrand 
gekerstend werd. 

Blankenberge 
De afd. Blankenberge kampt nog 

altijd met een verkiezingsschuld en 
richt daarom op zaterdag 17 dec. 
a.s. een avondfeest in in de zaal 
« Thalia » te Blankenberge. Leden 
en simpatisanten van de kust en 
binnenland worden nu reeds uitge
nodigd. 

Diksmuide 
DIENSTBETOON 

Zaterdag 5 november zitdag van 
volksvertegenwoordiger Lootens in 
het « Vlaams Huis » te Diksmuide 
van 14 tot 15 uur. 
KOLPORTAGE 

Zondag 6 november arrondisse-
mentele kolportage Ie Koekelare; 
verzamelen om 9 uur op de Markt 
te Koekelare. We rekenen er op 
dat alle afdelingen hun ploegen 
naar Koekelare zullen sturen. 
BEDEVAART 

Op 11 november : te 11 uur eu
charistieviering in de Sint-Niklaas-
kerk te Diksmuide voor de slacht
offers van beide wereldoorlogen. 

Z.E.P. Pil van de St. Pietersabdij 
van Steenbrugge zal de kanselrede 
houden. 

Mogen wij er de aandacht op 
vestigen dat de Eucharistieviering 
plaats grijpt in de hoofdkerk van 
Diksmuide; de Sint-Bartolomeus-
kerk is te klein geworden voor het 
groot aantal deelnemers. 

Daarna gezamenlijke optocht 
naar de kript van de IJzertoren. 
Zegening van de graven. Gebed 
voor de wereldvrede. Dodenappel. 

Toespraak door de heer L. Van 
Beylen, Vlaams oudstrijder 14-18 en 
hoofdbestuurslid van V.O.S. 

Vrij bezoek aan de nieuwe IJzer-
toren. 
SPREEKBEURT 
DR C O P P I E T E R S 

Zoals elk jaar wordt op 11 novem
ber in het Vlaams Huis een volks
vergadering gehouden. 

Om 15 uur spreekt dr. Maur. 
Coppieters. 

Onderwerp : Leuven Vlaamse 
Volksstrijd. 
DIKSMUIDE 

Zitdag ir. J. de Ganck, provin
ciaal raadslid op zondag 6 nov. 
1966 : 9 uur 30 te Wenken bij van 
Poucke; 10 uur te Diksmuide bij 
Leo Devreese; 10 uur 30 te Lam-
pernisse bij G. Vanelslander; 11 
uur te Lo bij A. Busquart; 11 uur 
30 te Merkem bij R. Beeckaert; 
12 uur te Woumen bij M. Paes-
brugghe. 

Ofwel na afspraak thuis tel. (051) 
51235. 

Gistel 
Het jaarlijks avondfeest van de 

plaatselijke V.U.-afdeling vindt 
plaats op zaterdag 12 november te 
21 uur in de stijlvolle zaal van « 't 
Paanhuys », Heyvaertlaan (tegen
aan het station), te Gistel. Het or
kest Tony Sadler speelt ten dans. 
Inkomprijs : 50 fr. Na het succes
volle avondfeest van 1965 zal ieder
een uit de streek zich vrij houden 
om er nog een doller uitgave 1966 
van te maken ! Kaarten te beko
men op sekretariaat Zonnelaan 8, 
Gistel of P . Bortierlaan 27, Gistel. 

Jabbeke 
Op zaterdag 12 november nodigt 

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

Kortrijk 
V.N.S.V. 

Maandag 7 november : Leuven 
avond door de Vlaams-nationale 
Studentenunie ingericht, met als 
sprekers dhr. Verroken en dhr. 
Goossens (K.V.H.V.-Leuven). 

Deze vergadering grijpt plaats in 
het Auditorium van het Vormings
instituut (naast Kasteel 't Hooghe), 
Doornikse steenweg 218, Kortrijk. 
Aanvang te 20 uur. 

Menen 
Onze hartelijkste gelukwensen 

vergezellen de heer en mevr. Wil-
fried Sergeant (afdelingsvoorzitter), 
bij de blijde geboorte van een 
dochtertje Ingeborg. 

Oostende 
Het avondfeest van de Vlaamse 

Klub Kust, dat vorig jaar een reu
ze bijval genoot, gaat thans door 
op vrijdag 11 november te 21 uur 
in de Casino-Kursaal te Oostende. 

Door stijl, charme en voornaam
heid wil dit feest uitmunten. Show 
en fantazie... en vooral een mooie 
stem : dit alles gaat schuil onder 
de naam Kalinka, de grote vedette 
uit de eerste schiftingswedstrijd 
van « Canzonissima ». Het dansor
kest <c The Skyliners » met zange
res Teo Tyssen en Paul Mattias, 
staat onder leiding van André Cou-
cke. Vlaamse balladen en kolder 
brengt Claude Covemacker. Ani
mator is Charlie Fritz. 

Toegangsprijs : 120 fr. Sekreta
riaat, Kapucijnenstraat 58, Oosten
de; prk. 146270 van Kredietbank 
Oostende voor rekening 2258-13-
10200 — Avondfeest V.K.K. 

SOLIDARITEITSFONDS 
Twee onzer vrienden, G. Debus-

schere en R. Loncke, werden ge
troffen respekt. door de « Zee
machtaffaire met kaakslag » en de 
« Zwartbergtragedie ». Mogen wij 
dan ook een beroep op u doen de 
boeten te helpen betalen. De da
den der militante Vlamingen hel
pen ons ontegensprekelijk vooruit; 
stort daarom mild uw penning op 

P.C.R. 14270 of Kredietbank 236-
4617 met vermelding « Solidariteits
fonds Oostende ». 

Tijdens twee vergaderingen werd 
reeds 6.1-30 fr. opgehaald (V.V.B, i 
4800 fr., V.U. : 1330 fr.). 

Pittem 
O p de afdelingsvergadering vaa 

vrijdag 28 dezer werd de abonne
menten- en ledenwerving bespro
ken. 

Een aktieve deelname aan het 
feest en de voor- of verkoop van 
kaarten voor het feest te Tielt op 
26 november is verzekerd. 

Roeselare • Tielt _ 
ABONNEMENTENSLAG ^ 

In haast alle gemeenten werd 
een voorbereidende vergadering, 
gewijd aan het werven van nieuwe 
abonnementen, gehouden. In de vol
gende weken gaat iedereen die zich 
aktief wil 1 izetten op huisbezoek. 
Wij zijn benieuwd welke afdeliiu 
een goede resultaten zullen boo-
ken. 
KOLPORTAGES 

Zondag 6 november gaan vol
gende kolportages door : voor de 
groep Roeselare : Moorslede en 
Rollegem-Kapelle. Verzameling bq 
Hendrik- X'andenberghe en in Het 
Engels Hol te Roeselare. 

De groep Tielt bewerkt het over
blijvende gedeelte van Tielt. Allen 
op post om 9 uur 15 te Tielt ïn 
café In D'Hespe. 

De ploeg Wakken - Oostroz.©-
beke - Meulebeke start op 5 no
vember. Uitnodigingen worden ver
stuurd. 

Alle kaderleden en belangstellen
den worden op 12 november ver
wacht in de zaal Riva te Deurie. 
De reis gaat met private wagens. 
Neem kontakt met de mensen van 
het bestuur er is ook voor U een 
plaatsje vrij. 

Roeselare 
KOLPORTAGES 

Niet minder dan 74 nummer» 
werden verkocht in een gedeelte 
van de gemeente Moorslede op zon
dag 30 oktober door de ploeg van 
het kanton Roeselare. 

Tielt 
De voorbereidingen voor het 

avondfeest van 26 november zijn 
in orde. Het wordt, gezien de me
dewerking die van alle zijden werd 
beloofd, beslist een groot sukses. 

ZOEKERTJES 
Vlaming, 36 jaar, uit echt gesch. 

(in voordeel) 1,67 m. vraagt briefw. 
met slank, gezellig, vlaamsvoelend 
meisje; maks. 32 jr., graag met foto. 
Heeft gebr. aan passende relaties, 
werkt tijdelijk ver in Frankrijk; 
stevig beroep, met Kerstmis thuis. 

Duitse firma vraagt voor de bei
de Vlaanderen heren in bezit van 
wagen voor plaats met standing en 
blijvende hoofd- of bijverdienste, 
geen verkoop, wij brengen U een 
bezoek thuis, schrijven G. Verhan»-
me, Roeispaanstraat 19 b , G e n t 

Café-frituur te Koningshooikti 
zeer goede ligging, centrum dorp^ 
iemand van de beweging gewenst. 
Schrijven : Jos Goris, Mechelbaan 
19, Koningshooikt. 

Stor t 500 F r . op P.C.R. 1021.41 
Ardaen P i e r r e , T o r h o u t s t e e n 
weg, 233, Oos tende en U on t 
vangt g e d u r e n d e één j a a r he t 
m a a n d b l a d van de publ ic i te i t 
Ardaen P i e r r e . 
H U W E L I J K S W E R K m e t 10 
j a a r p rak t i jk en hoge s t and ing 
a a n v a a r d t k a n d i d a t e n met be
p e r k t lantal , w e r k i n g zeer 
PERSOONLIJK, geen li jsten, 
r e su l t aa t g e w a a r b o r g d . 
Schr . Publ ic i te i t Ardaen P ie r 
re , T o r h o u t s t e e n w e g 233 -
Oos tende . 

VERSE ZEEVIS 
Visverde le r s en d iep
v r i e shoude r s , v raag t 
in l ich t ingen en pr i j s 
lijst. 

FIRMA DEPREZ 
Vismijn 104 
O O S T E K D E 
Tel. : 059 - 717 15 

Rechtstreeks van Fabriek naar Verbruiker. 
T I S S U B E L 

Groeningelaan, 28 - KORTRIJK 
biedt ü een énige gelegenheid om uw linnenkast aan te vullen 

tegen uitzonderlijke prijzen ! ! ! 
ZIE en VERGELIJK! 

DEKENS : 190/230 effen of J a c q u a r d 425 F r 
170/230 effen of J a c q u a r d 390 F r 

BEDSPREIEN : 2 pers . bed 545 F r 
1 pe rs . bed 500 F r 

LAKENS : (Ga rn i t uu r ) 220/550 385 F r 
160/550 315 F r 

HANDDOEKEN : Spons per s tuk 29 F r 
Keuken 70/68 Mixte 25 F r 
Mekaniekers 21 F r 

WASHANDJES : per dozijn 72 F r 
ZAKDOEKEN : Heren — per dozi.in 90 F r 

Dames — per dozijn 70 F r 

DWEILEN : 70/60 Bianchi 500 gr. Babydoek 18 F r 
Huishoud. 70/60 vers te rk t met nylon 15 F r 

enz. enz (vraag ons in l icht ingen over a n d e r e t ex t i e lp ro-
duk ten) — Deelname in verzendingskos ten : 15 F r per 
bestell ing. 

Colliverkoop is onze specialiteit, en nog voordeliger I I 

B O N te rug te zenden aan TISSUBEL, Groen inge laan 28, Kortr i jk, 

Naam : 

Adres : 

Plaats : 

n i 7pnrt mi ' ' ^^Sen te rugbe ta l ing aan pos tbode 
^ ' tegen overschr i jv ing b innen de 5 d. op p.c.r. 5880.1; 

(1) Vraagt inl icht ingen betreffende col l iverkoop op volgende 

ar t ike len : , 

Hand teken ing 

(1) Doorhalen waf niet past . 



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

met riolering en verlichting. 

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

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

/tv 
S T A N DIN GVO L S T E OMGEVING 
B R A S S C H A A T - M A R I A B U R 6 

vlak bij 't gekende Vriesdonk. 

Grondprijzen vanaf: 250.000,— Fr. 
straatkosten inbegrepen. 

Keuze tussen oriëntatie zuid. 

Of een halve villa (tweewoonstl 
op een perceel van 12m breedte, 
8üi 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 : 

HJet Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN n.v. 
A N T W E R P E N 

MEIR 18 — Tel 03/31.78.20 
G E N T G E N K HOLSBEEK (Leuven) 

ONDEHBERGEN 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 E D E L 

VAN DER PAAL - VOQBBRAECK EN C° 
Jan Van Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN. 
T E L E F O O N : 03/37.54.33. 

B O O M K W E K E R I J E N 
L A M B R E C H T S P.v.b.a. Dries U, 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. 

W I M M A E S 

DIANAUAN. 10. BERCHEM - Antwerpen. Tel . : (03) 39.69.34. 
— Stelt «i]n kandidatuur bil all* Vlamingen in de 

provinciën Antwerpen Brabant en Oost \ laan
deren voor alle verzekeringsvormen Brand . 
Leven Persoonlijke Familiale Auto V\ et • 
Burg Aansprakeliikheid 

«— Komt op het eerste verzoek voor : 
Overname »an bestaande verzekeringspolissen 
Nieuwe zaken bii huwelijk, oprichten zaak. en£. 

Ik 
ben 

uirgeslapen 
w a n l . . . ^ 

MATTHiWS SiODENBEOniJF 
T U l« N H Ó.U T it I A A N t O 2 V • O ftÖ E RH ÖtJ t - T£L. 35.17.83 

> ' IIJHUIZEN : DÏ*^as>riat t4.té, M*w, Ttl. 31 o u t . 
••t i iniriUruf 3*.4I, Aiilw. T«l, 33:47:14. • Calli)>>llci »C; Oiürn», t•1.^3».SJ.23 , 

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

- L E N I N G E N 

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

lan Van Ri|swi|cklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38 
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« Hoe zit het, Oscar, is het nog voor vandaag ? ». 

ANTI-
JOHNSONBETOGING TE 
KWALA-LOEMPOER 
Kwala-Loemperiken natuur
lijk ! 

WESTDVITS KANSELIER 
BLIJFT AAN 
Een beetje Erhardhorig aan 
die kant. 

AANHOUDING TE ACCRA 
Accrapuleus ! 

MAROKKAANSE KONING 
OP KREMLIN-BANKET 
Hassanté! 

• • • • • 

ONTVOERING TE 
LEUVEN 
De Bockerijders. 

N.A K.-KONGRES 
IN WAASLAND 
Nakomertjes van Belgique 
de papa. 

ONGEKUISTE 
« PALLIETER » 
VERSCHENEN 
PaUieteraire stunt. 

LEUVEN, 
BRUSSEL, WAVER : .^ 
. Heilige Woitriniteit. 

B.R.T.-SCHANDAAL 
Kalinka tn de Canzonissi-
maling genomen. 

JOHNSON TE BANGKOK 
Amerikaans Boemibolwerk. 

MOEILIJKHEDEN OVER 
ZUID-W EST-AFRIKA 
Zuidwesterstorm in een 
glas water. 

CENSUUR 
OP NEDERLANDS 
KABARET 
Aan de Lureleiband gelegd. 

HUURLINGEN 
IN PORTUGESE 
HOOFDSTAD? 
« Lissabon pour Ie service ». 

fel 

• • • fe ld 

luan de anarchist 


