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mummi Verkrijgbaar bij alle 
dagbladverkopers 

ZELFSTANDIGEN 
EENS TE MEER 
BEDROGEN 
In een lawaaierige verkiezingskampagne spiegelde de P.V.V. 
verleden jaar de zelfstandigen de sociale gelijkberechtiging voor. 
Dit betekent : dezelfde kinderbijslagen, hetzelfde pensioen en 
dezelfde voordelen bij de ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
als de loontrekkenden. 
Enige tijd na de verkiezingen kteeg de P.V.V. de onverhoopte 
kans, haar verkiezingsprogramma te verwezenlijken. De P.V.V.-
voorzitter zelf kreeg een hoge informatieopdracht van de koning. 
Er werd een koniiiklijk beroep op hem gedaan om het land te 
redden van de gevaren die hij met zoveel staatsmanszin en 
drukte had aangeklaagd. De P.V.V.-vooizitter bedankte beschei
den voor de hoge opdracht en eer. 

Door een onverwachte kort
sluiting viel de regering Har
mei uiteen. Ditmaal was de 
porteteuillehonger bij sommi
ge P.V.V.-jongeren niet meer te 
stillen. Zo kwam de P.V.V. te
gen de zin van de niet-ministra-
belen in de regering terecht. 
De heer Vanaudenhove kreeg 
opnieuw de kans om, als vice-

premier, zijn rijke staatsman-
gaven in dienst te stellen van 
het land dat diende gered en 
van de zelfstandigen die dien
den verdedigd te worden. Op
nieuw bedankte de P.V.V .-voor
zitter, onthecht. Het wekte be
vreemding in de kringen van 
de middenstandsorganizaties 
dat de P.V.V. die zo schrokkig 

Verleden week vtijdag betoogden Leuvense "Stu
denten van V.N.S.U. en Verbondswacht aan de 
Zinkfabriek van Rotem. Ze deelden er pamflet
ten uit, hielden een korte meeting, verbroeder
den met de arbeiders en marsjeerden nadien 
met spandoeken en leeuwenvlag op kop door 
het dorp. De solidariteit tussen de Vlaams-na-
tionale jonge) en en de aibeiders bleek eens te 

meer geen ijdel woord te zijn. In het centrum 
van Rotem zelf was de ontvangst vanwege de 
bevolkmg al even hartelijk als die vanwege de 
arbeiders aan de fabriek. Tegen iedere fabrieks-
sluiting, tegen tedere sociale wantoestand, f© 
gen iedere vorm van uitbuiting moet in Vlaart 
deren aktie gevoerd worden : ook dat ts ont
voogding van ons volk! 

is naar portefeuilles, edelmoe
dig de portefeuille van Mid
denstand waarvoor zij een slui
tend programma had ontwor
pen, in handen liet van de 
C.V.P. De partij die zij onbarm-
achtig voor haar middenstands-
beleid had aangevallen ! 

In de C.V.P.-P.V.V.-regerings
verklaring van 23 maart jl. 
staat nog wel te lezen dat de 
globale sociale vooruitgang het 
doel is van de krachtinspan
ningen van de regering. Dit be
tekent niet meer de sociale ge
lijkheid voor de zelfstandigen, 
alleen nog dat de zelfstandigen 
ook hun deel zullen krijgen in 
de sociale vooruitgang. 

Enkele dagen na de rege
ringsverklaring verklaarde de 
P.V.V.-voorzitter in een vraag
gesprek, dat zijn partij in de 
onmogelijkheid is de beloofde 
sociale gelijkheid van de zelf
standigen te verwezenlijken. 

• m 

DE KADERDAGEH 
Het valt allemaal samen : onze kaderdagen 

morgen en volgende week zondag, het ver
schijnen van de eerste aflevering van het 
Volksunie-Vade Mecum, een abonnementen
slag die gevoerd wordt met een vaart en 
een geestdrift zoals nooit tevoien. Tussen 
haakjes : we schatten — maar dan een schat
ting op bazis van ernstige gegevens! — dat 
gedurende de eerste vijf dagen van de 
schokaktie over heel het Vlaamse land onge
veer 25 % van de norm werd verwezenlijkt. 

Dal het allemaal samenvalt, is met toeval
lig. Gediuende de voorbije zomermaanden 
i\ erden er dooi het partijbestuur van de 
Volksunie ontelbare — soms zéér lange — 
vcrgaderrligen gewijd aan de pioblemen die 
binnen de eerstkomende maanden een op
lossing moeten laijgen : pioblemen van een 
efficiënter oiganizatie, \an een betete en 
snellere verbuidmg tussen de top en de ba
zis, van een degelijke en grondige kaderscho-
hng, van een uitgebreider propaganda naar 
buiten, van een dinamische aanwezigheid m 
de politiek van ons land, van een progiamina-
tische uitbouw en vernieuwing 

Van de planning zijn we uu naai de aktie 
ovetgegaan. In afwachting van de legelmati-

ge kaderscholing en van het partijkongres in 
het voorjaar 1961, zijn de bijeenkomsten van 
morgen en volgende week zondag een eerste 
gelegenheid om een inventaris op te maken, 
om de organizatie bij te vijlen en vooral om 
het kader vertrouwd te maken met de ob-
jektieven die we in het komend jour wensen 
te bereiken. 

Er is ons door de grote partijen en vooral 
door de P.V.V. de oorlog aangezegd. Wtj zijn 
met zinnens, die oorlogsverklaring zo maar 
over ons heen te laten gaan en de dingen die 
komen af te wachten. Wij zijn het aan ons
zelf en aan de zaak die wij verdedigen ver
plicht, in het tegenoffensief te gaan : een 
grootscheeps tegenoffensief waai voor wij 
alle mankracht, alle geestdrift, alle financi
ële middelen en alle hersenen van het radi-
kale Vlaanderen zullen mobilizeren. Een te
genoffensief dat wij, nuchter en met oveileg, 
zullen voeren vanuit de sterkste bazis die 
V IJ hebben : de toewijding, het idealisme 
\an ons kader en onze propagandisten. 

In de eerstvolgende maanden gaat de 
Volksunie, met het dinamisme van haar 
jeugd, aan de slag ovei heel het front. 

We rekenen op gans het partijkader om 
morgen en volgende week zondag op de Ka-
deidagen aanwezig te z'jn en in de weken 
nadien de objektieven ei van m wei kelijkheid 
om te zettc'i ' 

Een weekblad voor zelfstandi
gen, dat tijdens de verkiezings
strijd druk propaganda voerde 
voor de P.V.V. en wiens hoofd-
redakteur voordien samen met 
de heer Vanaudenhove op 
meetings optrad, werd sterk 
verontrust door de cinische 
ommezwaai van de heer Van
audenhove. 

In het nummer van 3 juni '66 
ondervroeg deze hoofdredak-
teur de heer Vanaudenhove in 
velband met de vroeger be
loofde gelijkberechtiging. Om 
de schaamteloze verloochening 
van de P.V.V.-kiesbeloften te 
bewimpelen verschool de voor
zitter zich achter het smoesje 
van de bezuiniging. Intussen 
weten wij dat de begroting van 
1967 met 14 miljard is opgelo
pen. Na deze elastische terug
tocht verklaarde de P.V.V.-
voorzitter evenwel, dat « de 
P.V.V. er zal over waken dat 
nieuwe sociale uitgaven der
wijze worden uitgevoerd, dat 
de onrechtvaardigheid die 
thans ten overstaan van de 
zelfstandigen bestaat, zal af
nemen om vervolgens geheel te 
verdwijnen ». 

Vóór een paar weken heeft 
de regering met veel omhaal 
haar sociaal programma voor 
1967 bekend gemaakt. De kin
derbijslagen voor loontrekken
den worden verhoogd, evenals 
de werklozensteun. Maatrege
len die wij ten volle goedkeu
ren en die wij aanzienlijker 
hadden gewild. Voor de zelf
standigen echter geen cent 
verhoging bij geen enkele so
ciale voorziening. 

Er is niet alleen geen sprake 
meer van sociale geUjkheid zo
als de P.V.V. luidkeels beloofde 
tijdens de verkiezmgsstrijd; er 
is geen sprake meer van, dat 
de sociale onrechtvaardigheid 
afneemt zoals de P.V.V.-voor
zitter nog op 3 juli beloofde. 
De sociale onrechtvaardigheid 
is integendeel toegenomen. Dat 
gebeurt niet alleen regelrecht 
in strijd met de daverende 
kiesbeloften van de P.V.V., 
maar tevens m strijd met de 
regermgsverklanng, goedge

keurd zowel door de C.V.P. als 
de P.V.V. In deze regeringsver
klaring hebben de C.V.P. en de 
P.V.V. zich verbonden tot de 
« globale sociale vooruitgang », 
dus ook voor de zelfstandigen. 

Hier heeft de P.V.V. bewe
zen dat zij de waardige op
volgster is van de onbetrouw
bare liberale partij, die des
tijds de argeloze kiezers lijra
de met de belofte van 25 % be
lastingsvermindering, waarvan 
natuurlijk niet 1 % werd ver
wezenlijkt. Dat de C.V.P. op
nieuw haar beloften verloo
chent, vindt zelfs een mantel
organisatie van de C.V.P. nl. 
het Nationaal Kristelijk Mid
denstandsverbond, te bar zo
dat het een mak (en vruchte
loos) protest laat horen. 

Eens te meer worden de 
zelfstandigen bedrogen! 

R. Mattheyssens. 
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NiHiLISME 

Bravo voor dio Genes in «WIJ» 
van 15 oktober jl. Het is inder
daad nodig dat nien korte met
ten maalit met no/iems en andere 
herrieschoppers die van elke be
toging of manifestatie dankbaar 
gebruik maken om de bloemetjes 
buiten te zetten. 

De Vlaamse eisen interesseren 
die lui niet en alle idealisme — 
ze geven zich trouwens uit voor 
< nihilisten » of anarchisten — is 
hen totaal vreemd. Voor hen gaat 
het enkel om boel maken en af
breken, om het even wie of wat. 
Mensen die maar half gewonnen 
zijn voor de Vlaamse zaak of die 
onverschillig staan, worden hier
door zeker niet méér overtuigd. 
Onze tegenstanders si)clen dit 
gedoe handig tegen ons uit. La
ten we bv. alleen maar de kran
ten lezen, dan weten wc genoeg. 

P.M., Brus&eL 

SCHIJNHEILIG ? 

Het hoofdartikel van de heer 
T. van Overstraeten in nr. 40 
legde de vinger op de wonde. 
Hier te Leuven merkt men zeer 
goed dat niet alles in orde is en 
dat « de vreselijke bedreiging 
voor Leuven en gans Vlaams 
Brabant niet opgehouden heeft 
te bestaan ». 

Maar weet U dat de enkele 
C.V.P.-ers die zich dan nog als 
strijders voor de Vlaams zaak 
voordoen, grote schijnheiligaards 
zijn ? 

Een voorbeeld : dr Devlies, 
volksvertegenwoordiger, die zich 
uitgeeft voor « de > Vlaming in 
de C.V.P. te Leuven, is genees
heer. Stel U voor d? ' hij één der 
weinige dokters van Leuven is 
die aan zijn deur een tweetalige 
naamplaat heeft hangen... 

Onbekende Vlaamse vrienden 
zijn dat plaatje reeds enkele ma
len gaan « kuisen » : men merkt 
nog de resten van de verf. op de 
gevel onder de koperen plaat. 
Maar dan moet de meid van me
neer 's ochtends met alle kracht 
gauw alles wegvegen... 

Is dat niet schandalig voor ie
mand die heroën doet op de stem 
der Vlamingen ? 

K.D., Leuven. 

BELGIË BLIJFT ZICHELF 

De korrektionele rechtbank 
veroordeelde te Brussel de vijf 
springtuigmakers tot zware straf
fen « aangezien het gerecht ten 
zeerste aan zijn zending zou te
kortkomen indien het niet met 
de grootste strengheid zulke han
delswijzen zou beteugelen, die 
van aard zijn de gemoederen op 
te zwepen en aldus de openbare 
orde en rust erg te verstoren ». 

In weerwil van het feit dat 
men moest erkennen, dat er geen 
misdadig opzet was, en dat de 
springtuigen niet bij machte wa
ren om gebouwen enz. te vernie
tigen, toch een zeer zwaar von
nis. 

Immers, zei de Rechtbank, « om 
hun doel te bereiken en hun op
vattingen te verspreiden, konden 
zij over talrijke demokratische 
middelen beschikken, die ge
waarborgd worden zowel door 
de grondwet als door de wet, nl. 
de verspreiding door pers en het 
organizeren van vreedzame beto
gingen en vergaderingen zonder 
wapens ». 

'En inderdaad, daar beschikken 
wij over : de wet waarborgt die 
Vrijheid en dat recht, zo o.a. bij 
de Borms-herdenking te Merk-
sem, de verboden bctopingen in 
de Voer, dito te Moeskroen en te 

Eisene, de tweemaal verboden 11 
juli-viering te Antwerpen, het 
spreekverbod aan dr Paardeko-
per opgelegd. 

Inderdaad wij beschikken over 
een totale demokratische vrij
heid van woord en pers. Zoals 
wij de bepaling kennen, dat alle 
Belgen voor de wet aelijk zouden 
zijn. Herinneren wij aan de uit
spraak in het NAK-hommenpro-
ces te Gent in 1!)63, waar de 
springtuigen wél gevaarlijk wa
ren — eigen gekwetsten en zelfs 
een gekwetste rijkswachter te 
Oostende — en toch kregen Stas-
sart en Co maar een straf van 
één tot drie maanden. Ja zeker, 
de toepassing vru de wet is voor 
iedereen gelijk... 

België blijft nog altijd onver
zoenbaar tegenover idealisten : 
een staat van toSentrekkers, hoe 
kan het anders ! 

Hoed af voor Wilfried Stevaert; 
wij zijn fier zulke elementen in 
de Vlaamse strijd te hebben. 

K.V.D., Gent. 

MARX 

De heer Jan Debrouwere van 
de « Rode Vaan » is niet erg te 
vinden voor het Vlaams-nationa-
lisme. Tot daar toe ! 

Hij voelt zich onwel wanneer 
't Pallieterke ironizeert over zijn 
niet nader omschreven ekono-
mische demokratie. Jan kan in 
Vlaanderen zijn totaal voorbijge
streefde marxi.iti.sche teorie niet 
aan de man brengen en tracht 
dan maar mee te wippen op de 
Vlaamse trein met de bedoeling, 
zoniet de machinist te w^ezen dan 
toch het rode lantaarntje te kun
nen spelen. 

Geen enkele Vlaming twijfelt 
er nog aan dat de eerste sociale 
eis van de Vlamingen een volks-
nationale eis is. De ontvoogding 
van ons volk geldt ook en vooral 
in sociaal opzicht. 

Dat is nuchterheid en iogika. 
En ovengens • is het faljiet van 
het marxistisch ekonomisch stel
sel nog niet ten overvloede be
wezen in het Mekka van het 
marxisme, de Sovjet-Unie ? 

En hier te lande : hebben de 
Waalse kommunisten niet steeds 
de Waalse belangen gesteund, 
mede dank zij de Vlaamse ach-
teruitstelling in het unitaire stel
sel ? Nu eerst, na de V.U.-over-
w^inningen, zijn de kommunisten 
Vlaanderen en het federalisme 
gaan ontdekken. 

Zonder hun repressiewoede te 
vergeten, tot op heden nog ! Die 
is zeker niet van aard, hun 
nieuwbakken Vlaamse geloofsbe
lijdenis minder verdacht te ma
ken. 

B.H., Moorsel. 

STEUN 

Om de hulp aan die mensen 
efficiënter te organizeren werd, 
in akkoord met al diegenen die 
tot dusver de hulp georganizeerd 
hadden, besloten alle financiële 
hulp voortaan te koncentreren 
op één rekening, nl. P.C.R. 
85.87.17, van Praet M., Brussel. 

Langs deze weg mogen wij 
eveneens iedereen danken die elk 
op zijn manier hulp geboden 
heeft. In de nood hebben wij on
ze ware vrienden gekend. 

M., Brussel 9i 

EEN FRANSE STEM 

(vertaling) Indien ik hier uiting 
geef aan de bewondering voor 
uw blad en uw werking, is het 
niet zozeer omwille van de Ne
derlandse tek.^ten in « WIJ » (die 
ik slechts met moeite kan ont
cijferen), dan wel omwille van 
de prachtige strijd die u voert om 
een zo lang onderdrukt volk te 
doen zegevieren. 

Natuurlijk is het me uiterst 
lastig u op enigerlei wijze nuttig 
te zijn ; in voorkomend geval 
zou ik dat echter zeer graag doen. 

Ik \erheug me over het succes 
dat u bij de jongste verkiezingen 
gehad hebt en ik hoop, dat het 
de volgende keer nog schitteren
der zal zijn. Ik wens tevens van 

harte de triomf van uw recht
vaardige zaak, evenals die van de 
zaak der andere volkeren die 
vervolging kenden of kennen om
wille van hun taal en hun over
tuiging : de Frans-Canadezen, de 
Bask en en Ieren, de fran.staligen 
uit de Jura, de Proven^alen, Bre
toenen en Vendeeërs. 

Ik sluit hierbij 20 Franse fr in; 
het is niet veel, maar het moge 
een blijk zijn van waardering en 
simpatie. 

N., Tournoux. 

LINKSE JEUGD, WAARHEEN ? 

In « WIJ » van 22-10-66 zijn er 
enkele artikels die een reaktie 
vergen. 

ET wordt gespot met « linkse » 
jongeren die niet weten waar
heen ! liet verwondert mij niet 
dat ze geen « thuis » hebben : 
niet bij de bourgeois-socialisten 
van de B.S.P. ; niet bij dezen die 
zich kristen-demokraten noemen 
en een K.W.B.-manifest verzwij
gen ; niet bij de kommunisten 
die ,";een vrijheid laten : maar 
ook niet in de Volksunie die in 
haar mentaliteit ongetwijfeld nog 
steeds zeer konservaticf is. 

Indien de V.U. de partij van de 
jongeren moet blijven (of wor
den), mag ze het « linkse » ge
deelte ervan niet afstoten. Het 
volstaat niet in kongressen en in 
10-jarenplannen linkse ideeën te 
verdedigen omwille van de heer
sende mode, en er daarna over te 
zwijgen. 

Het kan taktisch verkeerd zijn, 
nu met linkse motieven uit te 
pakken, maar het zou mijns in
ziens kortzichtig zijn, daar geen 
aandacht aan te besteden. 

Velen in de V.U. geven de 
Vlaamse Demokraten in de grond 
gelijk, doch betreuren het inci
dent van begin 19G5 (met de 
schuld aan beide zijden). Als 
partij werden ze « gewoon weg
gevaagd » ; als bron van vernieu

wing inspireren zij nog steeds 
veel Vlamingen. 

De VU beweert toch dat de 
(vooral Brusselse) financiële 
kringen de voornaamste vijanden 
zijn van het Vlaamse volk. De VU 
heeft mijns inziens ongelijk haar 
taak te eng op te vatten. Met het 
talent dat in de partij bestaat en 
in deze gunstige konjunktuur, 
heeft de partij de plicht, een 
nieuw maatschappelijk beeld te 
ontwerpen. 

R.V.D.B., Wilrijk. 

SOCIALE ORGANIZATIES 

De vraag wordt regelmatig ge
steld af de V.U. au al dan niet 
moet meewerken aan het tot 
stand komen van eigen sociale 
orgnnizaties. Degenen die hier 
pozitief op antwoorden, dienen 
volgens mij het volgende goed in 
overweging te nemen. Hoe kun
nen wij ijveren voor een mutua
liteit, een sindikaat met nauwe 
VU-bindingen, wanneer we juist 
het feit der para-partijpolitieke 
machten laken ? Hiermee wil 
niet gezegd zijn dat de VU het 
sindikaal feit moet negeren. In
tegendeel f Zoals ieder VU-er op 
politiek vlak een meer demokra
tische besluitvorming wenst door 
federalisme, moet hij ook op so
ciaal vlak een overtuigd voor
stander zijn van een immer 
grotere sociale rechtvaardigheid. 

Maar een uitgesproken VU-sin-
dikaat of VU-mutualiteit gaat 
lijnrecht tegen de evolutie die 
er een is van ontzuiling, van af
braak der parallele organizaties. 

L.F., Kuurne. 

De redaktie draagt green rerant-
woordelijkheic' voor d« Inhoud 
der gepubliceerde lezer«brie»en. 
Ze behoudt zich het recht ran 
keuze en Inkorting voor Ovei da 
lezersrubriek wordt Keen brief-
wi.sselinjr Gevoerd 

van de redaktie 

De Vlaamse strijd is niet ge
diend met geweld ; ieder zinnig 
mens zal het daarover eens zijn. 
Dit belet evenwel niet dat de 
Vlamingen — en vooral zij die 
de daad van e Brusselse 
« springstoffabrikanten > laak
baar vonden — geschokt zijn 
door de strenge straffen die noch 
in verhouding staan tot de ge
pleegde feiten, noch tot de straf
fen tegen de bommenmakers van 
de N.A.K. 

Inmiddels zijn eens te meer 
Vlamingen — waarvan sommigen 
met bescheiden inkomen — het 
slachtoffer van het twee-jnaten-
gewichten-stelsel van de Bel
gische rechtstaat. Moeten wij ze 
nu maar laten stikken omdat zij 
— voorzeker verkeerdelijk — ge
meend hebben zelf te moeten op
treden tegen de pesterijen waar
van zij te Brussel dagelijks het 
slachtoffer zijn ? 

BsTissel, 9 ïwveateer 1966. 
Botr.j antwooïd op leBersbrieven. 

Hat gebeurt wel eens dat ons gerraagd wordt jWaaiN» 
oa wij de lea«rsbH.even niet laten volgen door 
een kort kooBentaar^ telkens vanneer dat mittig 
20Q s i j&« 
Het antwoord i s ao eenvoudig dat ü het wellicht 
niet gelooft s we hebben er geen tijd TOOT ! We 
«IJB im eenaaal gem rijke redaktie met veel 
jes^ens roor kleine werkjes* 
Ea self8 indien we er de tijd voor hadden, souden 
ve het OËB stel l ig tweeeaaal afVragen* tfanneer we 
de briei'enrubriek eens overlopen, stellen we t e l 
kens vast dat wij behoorlijk wat brieven binnen
krijgen (en ook opneaen !) van a»nsen die het aet 
"WU" of de Volksunie heleaaal of ten delf« oneens 
sijn* We laten hen graag de kans, hun aening u i t 
een te setten« En we gelcnren niet dat we het l o 
pend debat in onae lesersrubriek een dienst sou-
d«a bewijzen door telkens een post scriptun te 
gaan plakken aan de brieven s het gevaar vac ge-
lijkhebberi^eid i s daarbij niet denkbeeldig. 
Daarenboven i s het niet heleaaal fair s de redak
t i e heeft dan al te gemakkelijk het laatste 
voord. 
Indien 'een lesersbrief dan toch ekspliciet on een 
antwoord vraagt, dan hebben we twee Bü.ddelen ca, 
het te geven. Ofwel schrijven we osaze knrvespoo-
dent persoonlijk aan. Ofwel verschijnt het ant»» 
voord vroeg of laat elders in het blad. Onlangs 
vroeg een lezer ons naar de taalverhosdingen in 
de publieiteitswereld i ons antwoord kocBt weldra 
op pag. 3 ot l. t^u 

http://marxi.iti.sche
file:///erheug


WIJ 3 

11 november! Veler gedachten gangen op deze dag uit naar de graven aan de 
IJzer, waar zoals ieder jaar de kleine groep getrouwen samenkwam om er te 

bidden voor Vlaanderen en de Vrede. 

• In de Limburgse provincieraad. 

de V.U. 
voortdurend 
op de bres 

(l.d.t.) Onze V.U.-fraktie in de Limburgse 
provincieraad toonde zich bijzonder akticf 
en haar tussenkomsten brachten heel wat 
beroering. Hieronder vermelden wij de 
voornaamste tussenkomsten. 

De Voerstieek : onze motie tot oplich
ting van provinciaal onderwijs aldaar, de 
uiteenzetting en de onthullingen van onze 
woordvoerder drs. J. Degraeve brachten de 
C.V.P. in paniek. De andere partijen zee
gen. 

De rekonversie in Limburg : hier kwam 
de sluiting van de zinkfabriek te Rolem 
te berde en legde onze fiaktie de vinger 
op de wonde. De unitaire partijen waren 
verontwaardigd, maar wisten niets te weer
leggen. Tevens was er de gepaste tussen
komst van de V.U., waar de socialisten het 
akkoord van Zwartberg als een sindikale 
overwinning wilden opeisen. Door de V.U. 
werd die eer aan de arbeiders zélf gegeven. 

Universitaire kandidaturen in Limburg : 
de wens die in dit verband naar voor ge
bracht werd, was voor de heer Degraeve 
een gelegenheid om te wijzen op het be
lang van een Heel-Limburgse universiteit. 

Een wens ingediend door de V.U., 
die de uitbreiding van het toepassingsge
bied der taalwetten op het onderwijs tot 
het hoger onderwijs voorstond, werd on
ontvankelijk verklaard omdat geen twee 
leden uit de andere partijen moed noch 
belangstelling genoeg opbrachten om hun 
handtekening er onder te plaatsen. 

Specifieke V.U. tussenkomsten waren ver
der : ons verzoek van een gesplitste begro
ting bij de Vrije Universiteit van Brussel; 
de vraag om de tekst op de oorlogsmonu
menten aan te passen overeenkomstig de 
taalwetten; het voorstel tot aanpassing van 
het reglement op de saneringspremie, voor
al ten gerieve van de landbouwers; de eis 
tot aanpassing van de niet te verantwoor
den kriteria bij het al of niet be-toelagen 
van jeugdbewegingen; de wens tot verbre
ding van de weg As-Bree. 

Vermelden we dat de heer Afartens met 
kennis van zaken de bescherming van de 
landbouwers behartigde. 

De heer Hendiickx bepleitte meer fiska
le tegemoetkoming voor sommige ontspan-
nin?,nktiviteiten van verenigingen. 

De algemene bespieking van de begro
ting was voor de woordvoerder van de 
C.V.P. een gelegenheid om door verkeer
de interpretatie van het cijfermateriaal het 
goed beheer van de bestendige deputatie 
te benadrukken. Verder hing hij een ro
zig beeld op van Limburg' in heden en 
toekomst. 

Dit eijfei betoog wist de heer Degraeve 
te ontzenuwen. En wat de toestand van 
Limburg belieft : de C.V.P.-beweringen 

waren reeds tegengesproken in de openings
rede van de heer goeverneur en onmid
dellijk nadien door twee C.V.P.-ers die 
alarm bliezen voor Rotem. 

De dank van de provincieraadsleden gaat 
naar al degenen die mede hebben gehol
pen om de oppozitie van de Volksunie in 
de provincieraad nog doeltreffender te ma
ken. 

Het was te voorzien van af het ogenblik 
toen de C.V.P. met de P.V.V. de huidige 
regering vormde, dat er nieuw verzet eu 
saboiagepogingen mochten verwacht wor
den. De C.V.P. beroept zich op de rege-
ringsverklai mg, maai deze is ter zake wel 
erg duisiei. 

De touwtrekkerij gaat verder : de P.V.V. 
enerzijds, de Vlaamse C.V.P. anderzijds. 

Wat is er van de veiklariiig van de eer
ste minister « dat de uitvoeringsbesluiten 
voor 15 november in het Staatsblad zouden 
verschijnen of er geen regering meer zou 
zijn » ? De eerste minister zit ver weg, in 
Zuid-Amerika... 

Ondertussen hebben de P.V.V.-ers eens 
te meer hun slag thuisgehaald en zoals te 
voorzien was, de Kommissie Meyers bij de 
zaak betrokken, kwestie van de publikatie 
nog maar eens op de lange baan te schui
ven 1 

In het huidig klimaat en met de huidige 
regeling is het een grove illuzie te denken 
dat de taalwetten (met of zonder uitvoe
ringsbesluiten) eindelijk zullen toegepast 
en nageleefd worden — vooial te Brussel 1 

Gans de herrie rond de uitvoeringsbe
sluiten bewijst weer eens hoe er met de 
Vlaamse C.V.P. (de grootste homogene 
groep in het parlement, talrijker dan gans 
de P.V.V.!) gesolt wordt. 

Voor ons staat het faljiet van de taal-
wetterij reeds lang vast. 

Wat er nu gebeurt, bewijst nog eens dat 
wij gelijk hebben en dat er wat anders 
nodig is dan taalwetten I 

« Studenten en arbeiders : één pont tegen het anti-Vlaams kapitaal». 

En nog steeds de uitvoeringsbeslviten. • Vandekerckhove en de « Amities T>. 

laatste 
illuzies 
vervlogen 

(f.v.d.e.) Het is op zichzelf reeds een on
gehoord schandaal dat meer dan drie jaar 
na de publikatie van de taalwetten van 
1963 de uitvoeringsbesluiten nog steeds 
niet verschenen zijn en de wetten dus prak
tisch niet toegepast wolden. 

Het is ook zonder meer duidelijk dat 
allerlei uitvluchlsels (wij hoorden minis
ter Van der Poorten voor de radio uit
leggen wat er allemaal moet gebeuren om 
te kunnen klaar komen met deze fameuze 
besluiten) na meer dan drie jaar geen steek 
houden. De voiige minister, de heer 
Vranckx, heeft trouwens stellig verzekeid 
dat de uitvoeringsbesluiten wat zijn depar
tement betrof klaar waren toen de rege
ring Harmei ontslag nam. Er wordt ook 
merkwaardig genoeg zedig gezwegen' over 
de uitvoeiingsbesluiten waai voor C.V.P.-
ministers verantwoordelijk zijn, o.m. mi
nister Bertrand die blijkbaar de rabiate 
franskiljons van de Sabena de hand boven 
het hoofd houdt. 

Voor het parlementair verlof, in de 
maand juni, werd door Vlaamse C.V.P.-
ers vertrouwelijk rondgefluisterd dat zij 
de verzekering hadden dat de uitvoerings
besluiten zouden gepubliceerd worden zo
dra het parlement met verlof was. 

De maanden juli, augustus, september, 
oktober zijn voorbijgegaan zonder dat er 
iets gepubliceerd werd. 

franse 
politiek 
in ons land 

(l.d.t.) Senator Vandekerckhove, voorzit
ter van de Vlaamse C.V.P., meende na de 
bevrijding de hand te kunnen leggen op 
de leiding van de « Amités frangaises » 

in Vlaanderen, maar dit werd hem geviei-
geid door de toenmalige ambassadeur vaa 
Frankrijk « omdat hij zijn vrienden niet 
in de steek kon laten ». Dat konden we, 
netjes omkadeid, in de « Standaard » vaa 
V ei leden maandag lezen. 

^\anaecl zullen onze « gematigden > het 
eindelijk eens doorhebben dat Frankrijk 
niet alleen de verspreiding van de Fiansc 
taal op het oog heeft, maar tevens (en dit 
met klinkende munt) « l'expansion de 
l'idée frangaise k l'étranger », en dat is 
heel wat meer. Dat is op lange termija 
het kopen van een stel politiekers en in-i 
vloedrijke lui die de doeleinden van het 
Franse imperialisme in de aangrenzende 
landen helpen nastreven. 

Hoe gek is het niet, te geloven dat het 
Franse imperialLsme in België zijn kaai ten 
op tafel zou gooien en aan derden zou toe
laten, een waar beeld van zijn eeuwenlang 
streven te verkrijgen. 

Toen in 1925 een kommunistische volks
vertegenwoordiger aan de Franse minister 
van kuituur de vraag stelde waartoe de 65 
miljoen moesten dienen die in het budget 
waren opgenomen onder de verant\\'Oor-
ding « expansion de l'idée fran^aise i 
l'étianger j>. dan kieeg hij tot antwoord 
dat deze uitleg moest volstaan voor iederi 
een. 

Hoe hoog zou deze post in het Fianse 
budget nu, onder de Gaulle, oplopen ? Ze» 
ker in de miljarden 1 

En onze Vlaamse primitieven maar den
ken dat ze bij de « Amities frangaises > en 
andere « Ceicles gaulois 7> een vinger in 
de pap zouden mogen steken ! 

We zouden alleszins graag eens de lijst 
inzien van de vrienden die de ambassadeur 
< niet in de steek kon laten ». 

We verwedden er alles op dat ze beho
ren tot de meest « civieke » kringen van 
het land en dat zij met man en macht de 
meedogenloze repressie mede hielpen uït-« 
voeren, op het ogenblik dat de heer Van* 
dekerckhove zich met de ambassadeur in 
verbinding stelde. i 

• Na de verklaring van mgr. Masmux. 

de Vlaamse pers 
gebaart van 
krommenaas 

'(w. jorissen) Mgr. Massaux en prof. Woi-
trin hebben dus andermaal de stem veriie-
ven om te verklaren dat de volledige fians-
talige sektie te Leuven zal tdijven. 

De « Standaard » en de andere neder-
landstalige C.V.P.-kranten veinzen verwon
dering, wat belachelijk is. 

De stelling is thans dat de akademische 
overheden zelf moeten beslissen over de 
overheveling. Die akademische overheden 
zijn echter twee in getal en beide moeten 
akkoord zijn ! Men ziet van hier dat de 
franstalige akademische overheid zo maat 
zonder meer zal kapituleren. 

(Vervolg op blz. 4) 

De onverslijtbare op de Boekenbeurs. 
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deze week in het land 
• Kamer en Senaat begonnen een nieuwe zittijd. 

• Terwijl V.d.B. in Zuid-Amerika verbleef, ging het P.V.V.-offensief tegen de 

uitvoeringsbesluiten in volle hevigheid verder. 

• De Volksunie voerde te Rotem een voorlichtingsaktie; V.N.S.V. en Ver» 

bondswacht betoogden verleden week vrijdag aan de zinkfabriek. 

• Poswick voerde een valschermsprong in de V.S. uit. 
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'(\^ervolg van blz. 3)' 

De professoren De Somer en Leemans 
hebben zichzelf deerlijk overschat zo ze 
meenden dat zij alleen de zaak konden op
knappen, ook al zijn ze zeer bekwaam. 

De Vlaamse C.V.P.-pers, die hun taktiek 
•teunde, heeft getuigenis afgelegd van even 
grote argeloosheid. 

En dat ió de eerste grote vergissing 1 
De Lovan-voorzitter Huyse legde terecht 

de vinger op de wonde toen hij twee we
ken geleden op een Verbondsvergadering 
verklaarde, dat er mee zou worden opge
houden vertrouwen te vragen in jjersonen 
die weliswaar bekwaam zijn en van goede 
wil, doch die in slechte strukturen gevan
gen zitten. 

Ook het recente T.V.-debat over Leuven . 
wees klaar en duidelijk uit dat de Vlaam
se akademische overheid niets kan beslissen 
inzake de overheveling. 

De reden waarom de bisschoppen Vlaam
se professoren meer macht gegeven hebben 
is, dat ze die nodig hadden om de orde in 
Leuven te handhaven. Daarin zijn de bis
schoppen dus geslaagd. Het establishment 
is niet zo dom ! 

De tweede giote vergissing bestond er in 
dat een paar studentenleiders vergaten, 
waarom het onmiddellijk en in concreto 
ging : demokratizering te Leuven zelf en 
overheveling. Zij lieten zich opjagen door 
een paar fumistische ideologen en zouden 
op de duur een soort wereldrevolutie zijn 
gaan prediken. Geen bezwaar voor ons dat 
zij die wilden prediken, maar onder de rea
listische massa moet dit verwarring wek
ken en de massa verloor het vertrouwen in 
die leiders. Volkomen normaal. Het zal 
niet zo gemakkelijk zijn, dit vertrouwen te 
herstellen. De nieuwe voormannen zullen 
de zaken wel zeer realistisch moeten aan
pakken. Dan alleen zal het vertrouwen 
hersteld worden en er opnieuw vaart in de 
aktie komen. 

Een erge begoocheling zou het nu zijn 
te menen, dat bij de herziening van de 
wet op het hoger onderwerp in 1968 de 
o^'erheveling er vanzelf zal komen. 

Als de bisschoppen een paar minder be-
lanoTÜke toearevineen gedaan hebben was 
dit onder de indruk van de krachtige 
Vlaamse aktie. Luwt die aktie, dan arebeurt 
er verder niets en probeert men zelfs nog 
hetgeen men toegegeven heeft te ontkrach
ten. 

Leuven is touwtrekken ! Wie het krach
tigst trekt, zal het halen. De bisschoppen 
supporteren niet alleen voor de franstali-
gen, maar trekken mee aan die kant. Wordt 
aan Vlaamse ziide echter het sterkst getrok
ken, dan worden de bisschoppen (en de 
rep'ering) meegesleurd. 

Laten we het touw slap hana;en. dan zal 
er echter ook in 1968 niets gebeuren. Dan 
bli'ft het status quo. 

Wil men om Leuven iets bereiken, dan 
nin"t men ook opnieuw aan de slag. 

En tamelijk hard ! 

• In de Oostvlaamse provincieraad. 

Stevige 
V.U.-

oppozitie 
(m.s.) Meer dan vorig jaar het geval was, 
werd de bespreking van het begrotingsont-
werp voor 1967 in de provinciale raad van 
Oost-Vlaanderen beheeist door de V.U.-
fraktie. Daar waar inderdaad in 1966 de 
P.V.V. er nog enigszins aan te pas kwam, 
geven de vertegenwoordigers van deze « na
tionale » partij — zoals de heren zich ple
gen te noemen — er sinds de vorming \an 
de huidige regering de vooikeur aan, zo
veel mogelijk te zwijgen en de C.V.P.-
B.S.P.-deputatie te steunen. 

Bij het begin van de zittijd kwam ove
rigens nogmaals tot uiting hoezeer de aan
wezigheid van de V.U. in de politieke are
na het onderonsje tussen de drie traditio
nele partijen verstoord heeft. 

Toen namelijk fraktieleider Omer Van 
de Kerckhove bij de algemene bespreking 
de intriges aankloeg die er toe geleid heb

ben dat senator Diependaele van zijn ze
tel werd beroofd, verlieten de P.V.V. en 
de B.S.P. samen met verscheidene C.V.P.-
ers de zaal. 

De waarheid klonk hen klaarblijkelijk te 
hard in de oren... 

Van de menigvuldige tussenkomsten van 
onze vertegenwoordigers bij de verdere be
spreking, waarbij ieder lid van de fraklie 
aan bod kwam, kunnen er hier uileraard 
slechts enkele vermeld worden. 

In de eerste plaats de gedegen uiteen
zettingen van onze specialist in sociale aan
gelegenheden, Urbain De Graeve, die meï 
zijn weloverwogen voorstellen herhaaldelijk 
bestendig afgevaardigde Verleysen in ver
legenheid bracht. Daar echter volgens de 
C.V.P.-B.S.P.-meerderheid alleen zijzelf so-
ciaalvoelend kunnen en mogen zijn, wer

den de V.U.-voorstellen vanzelfsprekend 
verworpen. 

Een bijzondere vermelding verdienen 
ook de twee moties, ingediend en toege
licht door respektiev elijk Oswald Van Oo-

teghem en Jan Caudron. De eerste had be
trekking op de ekonomische achteruitstel
ling van het zuiden van Oost-Vlaanderen 
en op de gebrekkige infrastruktuur in dit 
gebied, waaraan dringend verbetering dient 
te worden gebracht wil men ernstig werk 
maken van de voorgenomen rekonversie. 
Deze motie werd door de raad eenparig 
aangenomen. 

De tweede motie betrof de verdere auto
nome uitbouw van de nederlandstalige af
delingen van de universiteiten te Leuven 
en te Brussel. Zoals Jan Caudron aanstip
te, houdt zulks uiteraard in dat de frans» 
talige afdeling te Leuven wordt overgehe
veld naar Wallonië. De uiteindelijk eenpa.< 
rig aangenomen tekst gaat weliswaar niet 
zover — zelfs in een Vlaamse provincieraad 
durven onze kleurpolitiekers slechts schoort 
voetend voor eigen Vlaamse belangen op
komen — doch hij betekent in elk geval 
een stap in de goede richting. 

• Luister naar mijn woorden, maar kijk 
niet... 

de k.p. in 
de antwerpse 
provincieraad 

(p. doevenspeck) De heer Jan Debrouwêre 
wil zich in « De Rode vaan » laten door
gaan voor een volbloed flamingant. Dat 
moet men tenminste afleiden uit één van 
zijn jongste artikels (dat trouwens weer
gegeven werd in de persspiegel van «Wij»), 

Jan ^ Debrouwere schrijft inderdaad : 
€ ... en weet dat die kiezers er weer in mas
sa linkswaarts van door zullen gaan, zodra 
in Vlaanderen een zich Vlaams bekennende 
linkerzijde zal opstaan >. 

Nu is Debrouwere niet alleen joemalist, 
maar spijtig genoeg voor hem staat hij ook 
in de praktische politiek. Hij zit namelijk 
in de Antwerpse provincieraad als verte
genwoordiger van zijn machtige fraktie die 
uit twee leden bestaat. Dit volstaat echter 
om hem kleur te doen bekennen in ver
schillende praktische zaken. Deze prakti
sche zaken zijn door het intreden van de 
V.U. in de Antwerpse provincieraad t r c j -
wens meer en meer Vlaams gekleurd. 

Het is de moeite waard, even de houding 
van deze zogezegde flamingant in de prak
tische politiek van de Antwerpse provincie
raad na te gaan, om te weten wat al dit 
met de lippen beleden flamingantisme in 
werkelijkheid betekent. 

De kommunisten voeren er allesbehalve 
een denderende oppositie; dat is natuurlijk 
hun zaak. Ze volgen trouw de lijn die de 
socialistische fraktie trekt; 'dat is nog eens 
hun zaak. Maar ze stemden sistematisch te
gen elk pozitief Vlaams voorstel. Een paar 
voorbeelden volstaan om dit duidelijk te 
maken. 

De kommi:nisten stemden tegen een toe
lage aan de Vlaamse Oudstrijders. 

De kommunisten stemden tegen een voor. 
stel van de V.U. om de toelage aan de Ant
werpse dierentuin afhankelijk te stellen 
van de opname van een vertegenwoordiger 
van een Vlaamse Kultuurvereniging in de 
raad van beheer die, zoals iedereen weet, 
nog een burcht is van franskiljonisme. 

Dit zijn een paar van de meest markante 
houdingen die de kommunisten aannamen 
in de Antwerpse provincieraad, waar Jan 
Debrouwere de voorzitter is van zijn twee» 
koppige fraktie. 

Spijtig genoeg hebben de daden van de 
politicus meer belang dan de woorden van 
de joernalist. En deze daden zullen geen 
enkele flamingant overtuigen... 

von haegendoren 
Lode Craeybeckx (in zijn jeugd een nieuwe Rodenbach en in zijn oude 

dag ach ja...) heeft destijds den volke hond gedaan dat hij Brussel niet zou los
laten. Dit prijzenswaardig voornemen heeft zelfs bijna kracht van spreuk ge
kregen. In de praktijk echter blijkt niet zoveel van die vasthouderij. Daarvoor 
ontbreekt het de oude leeuw al te zeer aan een krachtig gebit, zo'n stel tanden 
waaraan de dichter waarschijnlijk dacht toen hij schreef «... ik bijt me vast in 
deze brakke aarde; ik bijt en laat niet los... >. 

Wie wél zo'n gebit blijkt te hebben, is Maurits van Haegendoren. Hij heeft 
zich sinds jaar en dag vastgebeten in de Leuvense grond en het ziet er niet naar 
uit, dat hij zinnens is los te laten, 

We hebben met veel binnenpretjes zijn vasthoudendheid bewonderd, toen 
hij het de jongste dagen een paar maal aan de stok had met « De Standaard >; 
de spaanders stoven doorheen de brievenrubriek tot in het heilige der heiligen 
van de redaktionele i Echo i-kroniek. We bewonderden opnieuw de stugge vast
houdendheid, toen we een paar dagen later de nieuwste Van Haegendoren-
pocket op onze leestafel kregen, « De ziekte aan de Dijle >, die zopas is versche
nen en op pagina 16 van dit blad wordt besproken. 

Met Van Haegendoren als voorzitter van het Koördinatie-komitee Leuven 
loopt het beslist anders dan met de vasthouderij van de Antwerpse burgemees
ter : het ziet er niet naar uit dat we een dezer dagen de prooi, losgelaten en 
wel, in vrijheid zullen ontmoeten met in haar derrière nog het meegekomen 
gebit van de would be bulldog. -^ 

Maurits Van Haegendoren is een kurieuze vent. Hij is historicus en werkt 
te Brussel op het Rijksatchief : een postje waarop anderen dan hij beslist weg-
geschimmeld zijn in een ontzagwekkende maar steriele en nutteloze geleerdheid, 
een speciaUzatie in de richting van zichzelf. 

Niets daarvan bij hem. Wie zijn geschriften leest, zal er wél een man in 
ontmoeten die blijkbaar werkt en schrijft in de afgeslotenheid van een toren; 
dat het echter geen ivoren toren, maar eerder de meeste toren van een burcht 
werd, daarvoor zorgde de sociale bewogenheid en het flamingantisme door-dik-
en-dun. 

Zijn gescht if ten ! Een tijdje terug zag het er naar uit, dat Van Haegendoren 
ons om het jaar een pocket (of zelfs een dubbele) over de Vlaamse beweging in 
de biblioteek zou stoppen : een tempo dat ons toen reeds met ontzag vervulde en 
dat ons deed heenkijken over een aantal lapsussen in zijn werk. Inmiddels is 
het tempo echter, samen met dat van de politieke ontwikkeling op het vlak der 
Waals-Vlaamse verhoudingen, nog een flink stuk opgevijzeld getuorden en speel
de de archivaris het klaar om het archief van de Vlaamse Beweging, bijgehouden 
tot op de jongste dag en tot na de nieuwste ontwikkeling, toegankelijk te maken 
voor lezend Vlaanderen. De verkoopscijfers van de steeds talrijker wordende Van 
Haegendoren-titels liegen er niet om : wat de man bijeenschrijft, met achter zich 
het apparaat van de Lodewijk de Raet-stichting, is in de echte zin van het 
woord en in een zeer hoge mate opinievormend. Dat in Vlaanderen steeds meer 
en meer nuchter-realistisch, radikaal-federalistisch en pozitief-doelgericht wordt 
gedacht, is mede te danken aan het werk van Maurits Van Haegendoren als au
teur. Indien hij alleen maar dat deed, zouden zijn verdiensten reeds reusachtig 
zijn. Maar daarnaast is hi] nog altijd de grote bezieler van de Stichting Lode
wijk De Raet. 

De grote verdienste van « zijn » stichting is tweeërlei. Van Haegendoren 
heeft ze van meet af aan op een spoor gestuurd, dat wel even breder was dan 
dat van de eigenlijke Vlaamse beweging en Vlaamse problematiek. Het is een 

open kuituurwerk geworden dat, met zijn veelzijdige belangstelling, op het juiste 
ogenblik het blikveld van ontelbaren heeft verruimd en dat — om maar één 
voorbeeld te noemen — een in Vlaanderen nog abstrakt begrip zoals de ruim
telijke ordening een wezenlijke inhoud voor duizenden heeft gegeven. Daarnaast 
is de Stichting steeds een ontmoetingsvlak gebleven voor al wie in meerdere of 
mindere mate aan Vlaanderen denken, doch door de politieke stromingen te
rechtgekomen zijn op de vele soms zo hopeloos van mekaar gescheiden ideolo
gische eilanden. Dat is wellicht de grootste betekenis van de Stichting : een cen
trum waar men mekaar toch even kan ontmoeten, leren kennen en — wie 
weet! — begrijpen, vooraleer men weer de eigen wegen opgaat. 

Mauiits Van Haegendoren is een door en door moderne man, die aan niets 
zo'n grondige hekel heeft dan aan holle romantiek, aan ouderwetsheid en aan 
slagzinnen zonder inhoud. Zijn nuchterheid echter wordt nog steeds gedragen 
— alhoewel hij dat waarschijnlijk niet graag gezegd heeft — door de bezieling 
en dat vleugje jeugdbewegingsstijl die hij overhield uit de tijd dat hij verbonds-
kommissaris was van het V.V.K.S. en toen hij het eerste boek dat we van hem 
lazen schreef : « Verkennen voor jongens T>. 

Om even in die stijl te blijven : Van Haegendoren mag gerust de (Vlaam
se) knoop uit zi^ das doen, want er zijn in z'n leven weinig dagerf geiueest zon
der Goede Daad voor Vlaanderen. 

Tijdens een vraaggesprek met een joernalist van het Antwerpse weekblad 
« De Post » onlangs, haalde eerste-minisler Van den Boeynants een Van Hae-
gendoren-pocket van achter zijn schrijftafel en grijnsde : < Wat voor een kom-
pleksen hebben die Vlamingen toch ». 

Van Haegendoren heeft het kompleks, dat hij de bekroning van de Vlaamse 
strijd nog wil zien tijdens zijm leven. Een gezonder kompleks dan de neurozen 
die de Brusselaar Van den Boeynants daarbij opdoet! 

' dio Genes. 
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Wij bekennen ootmoedig da t 
wij he t inzake kracht ig en 
s tr i jdlust ig f lamingantisch 
proza momentee l glansloos 
moeien afleggen tegen Jos Van 
Eynde. 

De hoofdredakteur van 
« Volksgazet » gaat de jongste 
dagen te keer als een razende 
Roeland. Hij verke t te r t de 
P.V.V.-franskiljons en al h u n 
suppor t e r s en hij roep t ons 
( j a j a ! ook de Vo lksun ie ! ) op 
o m onder zijn leiding slag te 
leveren tegen de b lauwe hor
den ; « ...zal he t eers te doel 
van alle andere par t i jen in de 
noordel i jke provincies er in 
moe ten bes taan , zich aaneen te 
s lui ten om de elektorale uit
roeiing van de P.V.V. in de 
Vlaamse a r rond i s sementen te 
bewerkstel l igen ». 

H e t is onze bescheiden me
ning da t de d inamische V.U. 
he t P.V.V.-kieken nogal wa t 
m e e r p lu imen zal p lukken dan 
de aamecht ige B.S.P. 

E n we zijn benieuwd, hoe 
lang de zoveelste flaminganti-
sclie bevlieging van de Jos 
gaat du ren . 

H e t is wel zo, da t hij in de 
Wets t raa t de geur van ontbin
ding meen t vast te stellen. En 
als ech te aasgier . . . 

Het F.D.F. is te Brussel be-
gomien me t de mees t hatel i j 
ke, de mees t rassist isch-waan-
zinnige anti-Vlaamse affiche
kampanje . 

In he t Brussels s t adscen t rum 
hangen ta l van aanplakbr ieven 
me t de tekst « Brussel Vlaams 
- J a m a i s ! ». 

Op de u van Brussel s taa t 
een Umlaut , gelijk de Duitsers 
de n a a m van de s tad zouden 
schrijven. « Brussel Vlaams » 
is , t e r verduideli jking, overi
gens in gotische leters gedruk t . 

Wij zijn dus in de ogen van 
de francofone koppensnel lers 
doodeenvoudig Duitsers , bui
tenlanders , vreemden. E e n 
Duitser is voor de Beulemans 
na tuur l i jk geen landgenoot 
van Goelhe of van JBach. Wel 
van H i m m l e r en Jul ius Strei-
cher. 

« Les b o d i e s » : Untermen-
schen van de Beulemansen, ge
lijk de Joden Untermenschen 
van de nazi 's waren . 

Dat zijn wij dus 1 

HAAT 

We zijn er van overtuigd da t 
deze waanzinnige affiche-kam
panje bij he t schuim van de 
hoofds tad succes zal hebben . 

We zijn er evenzeer van 

Studenten en arbeiders bespreken te Rotem de sluiting der zinkjabriek. 

zal overtuigd, da t ze succes 
hebben bij de Vlamingen. 

Het is goed da t de t iendui
zenden Vlaamse a rbe iders en 
bedienden die iedere dag n a a r 
Brussel komen o m er h e t zwa
re en ondankba re w e r k te 
doen, m e t h u n eigen ogen kun
nen vaststel len hoe zij alle
maa l — en niet alleen de «eks-
t remis ten» — beschouwd wor
den als hatel i jke bui ten landers , 

BRANDSTAPEL 
Eigenlijk moet men de toespraak van 

prorektor mgr. Massaux lezen in het uit
voerig verslag dat de « Libre Belgique > 
ervan bracht. In de oorspronkelijke taal 
dus, want de werking van een •\uiirspu-
w€nde berg, de vlammen zowel als de 
rook, moet men zélf zien. Elke vertaling 
is hier als een mislukte foto. Vooral omdat 
er zoveel rook was en ten slotte weinig, 
te weinig lichtend vuur. 

H«t KVHV heeft voor één keer vlug, 
vinnig en ter zake gereageerd door te wij
zen op de achtergrond van een dergelijke 
en ook van andere stellingnamen, nl. het 
cinisch doorzetten van het oorspronkelijke 
plan om « Ie tres grand BruxeJles » te 
realizeren. Een dergelijk vuurpijltje is 
natuurlijk niet voldoende om d e pozitie 
van prof. de Somer, die ook wel proreklor 
wordt genoemd, v.eer gunstig te belichten. 
Want zoveel is onloochenbaar dat de échte 
prorektor van de écht universeel uitstra
lende Franse fakulteiten rechtstreeks het 
tegeno\ergestelde heeft gezegd van prof. 
de Somer, toen de/e de rol vervulde van 
prorektor tijdens de openingsplechtig
heid. Bij die gelegenheid kon « Het Volk » 
(met J. Claes \an die krant en van prof. 
de Somer zelf), dan schiijven dat ieder
één de verklaringen van de prof had loe-
gejuicht. Aan die « ol^jektieve » bericht
geving veranderde natuurlijk niets toen 
Woeste II De Visschère tijdens een kleine 
inval in de autonome Nederlandse afde
ling de zogezegde prorektor eventjes in 
de hoek zette. 

Na de uitbarsting van de Massaux-berg 
moet nu « De Standaard » voor de aflei
ding zorgen. Wie de kommentaar \an dit 
blad \erleden maandag, las, kan met ver-
ba/^ing nagaan tot welke buitelingen 
iemand die zich o\ergeeft aan het spel 
van de geest in een volledig luchtledige 
ruimte in staat is. De elkaar tegenspreken
de verklaringen van de prorektoren zou-
deiu inderdaad het bewijs met-ter-daad 
zijn van de autonomie der afdelingen. 
Nogal vér gezocht, maar niet onjuist, als 
ten minste prof. de Somer nu ook het 

\soord gaat voeren op een vergadering 
van een of ander Aktiekomitee voor Leu 
ven (de échte tegenhanger van Les Amis 
de Louvain !) en daar met evenveel vuur 
en rook verkondigen gaat, niet zoals Mas
saux het zei dat alles blijven zal zoals het 
altijd is geweest, en dat er ten minste één 
Vlaming is die in administratieve dienst 
iets anders is dan een ondergeschikte 
knecht of adjunkt : prof. de Somer. Als, 
« Standaard > ! Als, de Somer 1 Maar niet 
als uw kommen taartje, « Standaard », uit 
de telefoon van de Somer komt I 

Een twee'de bewonderenswaardige ak-
Wrobatie van de « Standaard »-geest in het 
luchtledige moet demonstreren dat, wat 
Massaux zei, eigenlijk kan uitgelegd wor
den als een soort voorbereidend werk 
voor het aanvaarden van de verklaringen 
van de Somer. Wat dan zou betekenen 
dat ]\Iassaux de adjunkt zou geworden 
zijn van de Somer of dan toch van Lee
mans, de unitaire sekretaris-generaal, zo
als het er zo fier gedrukt staat. Leuven 
kent wel enkele « Wereldwonderer » in 
zijn folklore, zoals de toren zonder nagels 
en de klok buiten de toren, maar een 
Waalse mgr. als adjunkt van een Vlaams 
profke wordt iets totaal uitzonderlijks. 

Maar inderdaad, niet de woorden zijn 
belangrijk, wél de daden ! Daden als : 
dertig jaar wachten op de toepassing van 
taalwetten waarbij geen sankties nodig 
waren — volgens de woorden van de on
vergelijkelijke Vlaamse leider Van Cau-
Viclaert. Daden als : drie jaar lang de 
beslissende stem hebben in regering en 
parlement en drie jaar lang staan smeken 
als een schurftige hond om de toepas
singsbesluiten bij de « overwinning van 
Hertoginnedal ». Nu, op 16 mei was « De 
Standaard 3> nog bereid te schrijven dat de 
bisschoppen toch alleen maar woorden 
hadden uitgesproken I 

Er is echter één hoop : dat de woorden 
van Massaux zijn eigen brandstapel zullen 
aansteken — in de komende Somer. 

Nemrod. 

als Untermenschen. 
De mental i te i t die ui t de 

F.D.F.-affiche bli jkt , is er een 
van onverzoenlijke haa t . 

Ze zal onverzoenlijke haa t 
opwekken. Ze zal opnieuw dui
zenden Vlamingen leren, h e t 
Beulemanss is teem te ha t en en 
te bes t r i jden. 

A.C.V. -ER TE ROTEM 

Toen K.V.H.V.preses Pol 
Goossens t i jdens de V.N.S.U.-
en Verbondswachtbetoging ver
leden week vri jdag aan de 
zinkfabriek van Ro tem het 
woord gevoerd had , meende 
de plaatsel i jke A.C.V.-verant-
woordel i jke — tevens C.V.P.-
provincieraadsl id — dat de t i j
den r i jp waren voor een per
soonlijk nummer t j e . Tussen 
haakjes , t e Rotem moét ieder
een bi j he t A.C.V. aangesloten 
zijn : geel of geen m e e l ! 

De A.CV.-er schold de stu
den ten voor ro t t e vis. De stu
denten waren eers t verbaasd 
en dan geërgerd; die ergernis 
verzwond echter vlug toen ze 
zagen hoe de arbeiders met 'n 
smalende glimlach de A.CV.-
e r de rug toekeerden. 

Dat het A.C.V. n ie t in s taat 
is in L imburg iets effektiefs te 
ver r ichten inzake tewerkstel
ling, wis ten we reeds s inds 
Zwartberg. Maar w a a r o m moe
ten de A.C.V.-ers zich altijd en 
eeuwig keren tegen wie wél 
iets effektiefs t rachten te 
doen ? 

Slecht geweten ? Of kleine, 
heel kleine part i jpoli t iek ? 

HET D A V I D S F O N D S 

Het Davidsfonds heeft in een 
kor te m a a r scherpe mot ie een 
beknopte inventaris gemaakt 
van de huidige toes tand op he t 
vlak der taaiverhoudingen : 
uitblijven gedurende drie j a a r 
van de uitvoeringsbesluiten, 
francofoon offensief rond de 
Voers t reek en de streek Ko-
men-Moeskroen, golf van anti-
Vlaamse hister ie in de Brussel
se agglomeratie, s tr i jd om Leu
ven. 

De Davidsfondsmotie keert 
zich scherp — zonder ze bij 
n a a m te noemen — tegen de 
huidige regering, de regerings
par t i jen en de kommissie Mey
e r s : « E r bes taa t geen moge
lijkheid de betrekkingen tus
sen de volksgemeenschappen 
in het land te verbeteren zo
lang de Vlamingen officieel 
mogen gehaat , vernederd en 
benadeeld worden ». 

Het Davidsfonds spoort zijn 

leden en alle Vlamingen a a n 
to t « een verscherpt Vlaams 
radikal isme ». • 

Dat is een niet te miskennen 
oproep, die eens te meer on
ders t reept dat de Vlamingen 
thans het hoofd moeten bieden 
aan een s tormloop van he t 
mees t waanzinnig francofoon 
chauvinisme. 

REGERING MOET WEG 1 

Tot die dramat ische si tuat ie 
is he t vooral gekomen, sinds 
de C.V-P.-P.V.V.-regering aan 
he t bewind is. 

Dit is voor Vlaanderen de 
fataalste regering die men zich 
kan indenken. Zij wordt voor
gezeten door een oppervlakki
ge Brusselaar , een verfranste 
Vlaming die zich bij gelegen
heid in Wallonië een Waal 
noemt . Ze is overgeleverd aan 
de chantage van de meeste be
k r o m p e n fanatiekelingen en 
eks t remis ten die er in het land 
zijn : de Brusselse P.V.V.-ers. 
Ze word t opgejaagd door alle 
taalrassis ten overal in he t land, 
die in de P.V.V.-regeringsdeel-
n a m e hun grote kans hebben 
gezien. 

Dat een dergelijke regering 
mogelijk is, dat he t haar moge
lijk is te sollen m e t de meest 
e lementai re Vlaamse rechten, 
is de schuld van d e Vlaamse 
C.V.P. 

Nooit wellicht sinds de be
vrijding hebben de Vlaamse 
C.V.P.-ers een grotere misdaad 
begaan dan door thans h u n po
litieke s teun te verlenen aan 
de regering, die het s imbool 
van de s t r i jd tegen Vlaanderen 
is geworden. 

Deze regering moet w e g ! 
H a a r knechten moeten ter ver
an twoording geroepen ! 

L O N E N 

Blijkens de officiële statis
t ieken verdienden bi jna 20 % 
der arbeiders in 1965 minder 
dan 7.000 fr per maand . Van 
7.000 tot 8.000, van 8.000 tot 
9.000 en van 9.000 tot 10.000 fr 
verdienden respektievelijk 
17,57, 27,13 en 13,23 % der ar
beiders . Dat komt er op neer 
dat prakt isch 78 % der arbei
ders minder dan 10.000 fr pe r 
maand verdienden en bijna 65 
% m inde r dan 9.000 fr. 

Het wijst er nog eens op, hoe 
onze « welvaar ts taat » ge
bouwd is op het vals funda
men t van twee inkomens per 
arbeiders- of bediendengezin : 
m a n en vrouw. 

Want met minder dan 8.000 
fr springt men niet v e r ! 
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G E E N B R A I N S 

Onlangs had Manu Ruys het 
in « De Standaard » over « ...de 
Volksunie die te weinig staat
kundig-geschoolde brains, te 
weinig geld en te weinig ka
ders heeft om haar groei op te 
vangen maar die wel, meer dan 
de ande ie part i jen, veel jong 
ideal isme in rezerve heeft ». 

Dat is, zo dunkt ons, een nog
al welwillend-paternalistisch 
oordeel: de jongens willen wel, 
m a a r ze kunnen niet. 

Voor het gebrek aan brains 
ware er nochtans een gemak-
keijke oplossing te vinden. 
Waarom komt Manu RUN S niet 
n a a r de Volksunie ? Dan be
schikken we meteen over de 
s taa tkundig best geschoolde 
hersenen die in heel Vlaande
ren te vinden zijn. Manu zal 
ons niet tegenspreken ! 

K O N S E K W E N T 

De heer Grippa, leider van 
de Peking-kommunisten, slijt 
heel wat zondagen op de s t raa t 
o m er te manifesteren tegen de 
N a t o en de a toombom. Dat is 
een vrije t i jdsbesteding waar
voor we wel de nodige eerbied 
kunnen opbrengen. 

Behalve wanneer we vast
stellen dat er alleen maar be
toogd wordt in s t ra ten met en
kele richting. En dat zulks het 
geval is, werd zopas nog eens 
overduidelijk gedemonstreerd 
door de achtbare heer Grippa 
zélf die, naar aanleiding van 
de jongste Chinese atoombom
ontploffing, een felicitatie-tele
g r a m vers tuurde waar in de 
proef « een nieuwe en grote 
overwinning van het marxis-
me-leninisrne » genoemd werd 
en « een vooruitgang van de ge
dachten van Mao Tse Toeng, de 
socialistische revolutie in Chi
n a en in de hele wereld ». 

O N G E H O O R D ! 

De raadkamer bij de korrek-
tionele rechtbank te Leuven 
heeft verleden week vrijdag 
he t aanhoudingsmandaat ver
lengd tegen drie s tudenten die 

bi j de « ontvoering » van stu
dent Walter De Bock waren 
be t rokken . 

Het « beste gerecht ter we
reld » wil dus van een (inder
daad niet bijster originele) stu
dentengrap een misdaad ma
ken ! Eens te meer word t van 
he t voorarres t misbruik ge
maakt , omdat de «verdach
ten » vlaanasgezinden zijn. In 
een dergelijke pietlutt ige zaak 
kan het voorarres t stellig niet 
gerechtvaardigd worden met de 
noodwendigheden van het on
derzoek. In deze zaak, zoals in 
zoveel andere zaken tegen 
vlaamsgezinden, wordt het 
voorarres t gebruikt als een 
straf bij voorbaat, als een re-
pressiemiddel . 

Omwille van een studenten
grap — en we laten opnieuw 
in het midden of ze al dan niet 
gelukkig te noemen is, m a a r 
een grap blijft het desondanks 
— worden drie jonge mensen 
behandeld als gevaarlijke boe
ven. Indien het niet zo tragisch 
was, zou men slechts kunnen 
schater lachen 1 

NIET O N Z E FOUT ! 

E r bes taa t te Luik een « Ver
eniging ter bevordering van de 
intellektuele en art is t ieke voor
uitgang in Wallonië ». 

Deze vereniging heeft zopas, 
in samenwerking met de Luik
se universiteit , in de cité ar-
dente een tentoonstell ing inge
r icht van schilderijen en teke
ningen die door apen gemaakt 
zijn. 

D E S P R I N G E R 

Poswick is nog m a a r eens 
valschermpje gaan springen, 
d i tmaal te Fort Bragg in de 
Verenigde Staten. De man is 
onverbeterl i jk : hij blijft hard
nekkig geloven dat het tot de 
taak van een minis ter van 
Landsverdediging b e h o o r t , 
zichzelf zoveel mogelijk te 
amuzeren ten aanschouwe van 
zoveel mogelijk mensen. Dus 
m a a r springen en jetvliegtuigje 
vliegen en met hel ikopters 
naar vergaderingen op Herto-
ginnedal komen. De belasting-

EUende rond mijnshiitingen ook m 'Noord-Frankrijk, in de streek van Bethime — liel Nederland 
in Fiankrijh. Maar tot een dramatische situatie zoals te Zwaitbeig is het nergens gekomen, noch 
in Ftankiijk, noch in Nederland, noch in Duitsland... 

betaler zal wel bijpassen voor 
de hobby's van de grote jon
gen. 

Poswick heeft het nu al zo 
ver gebracht als Moboetoe. Een 
van diens knalpresta t ies des
ti jds was ook de valscherm-
springerij die hij in Israël ging 
beoefenen. 

T U QUOQUE. . . ? 

We hebben zowel in de ne-
derlandstal ige als in de frans-
talige pers het verslag gelezen 
van de gemeenteraadszi t t ing 
van Et terbeek, waarop het «ge
val Szondi» ter sprake kwam. 

De nederlandstal ige pers 
maak te er gewag van dat de 
heer Szondi op die zitting een 
verklar ing aflegde, die onder 
meer inhield dat hij een onbe
rispelijk vaderlands gedrag 
heeft gehad ti jdens de oorlog, 
dat hij gekwetst werd bij de 
bevrijdingsgevechten en dat 
hij daarom ook zo snel zijn na
tural isat ie (hij is Hongaar van 
geboor te) heeft bekomen. 

De franstalige pers vertelde 
een paar dingen méér. Zo bij
voorbeeld da t de heer Szondi 
die verklaring in het Frans af

legde (,..« p renan t Ia parole en 
francais »...) en dat hij de hou
ding van de heer Borginon tij
dens de oorlog niet kende 
(« ...M. Borginon, dont il igno-
rai t l 'a t t i tude pendan t l'occu-
pat ion »...). 

Uit die verslagen kregen we 
de s terke indruk dat de heer 
Szondi een héél plat Frans 
broodje bakte , waarschijnl i jk 
om de C.V.P. toe te laten het 
« geval » te klasseren. 

Moeten we wachten op een 
rechtzet t ing en een logenstraf
fing ©f al dadelijk een (zoveel
s te) C.V.P.-illuzie afschrijven ? 

W E G E N B O U W 

Ons land is verscheidene ja
ren ten achter op Neder land 
en Duitsland wat betreft de 
aanpassing van het wegennet. 
Het was duidelijk dat een in
spanning dringend noodzake
lijk werd. Er wordt dus thans 
heel wat geld aan wegenbouw 
besteed. 

Het zou duidelijk moeten 
zijn dat een Vlaamse minis ter 
zoals De Saeger (die er dan 
toch geografisch gesproken 
een is) Vlaanderen niet zou 
mogen benadelen. Hij is een 

uni tar is t , geen 
uni ta i ren zien 
m a a r wel Belj 
In België nu is 
langri jker dan 
Wallonië. Zelfs 
gique » schreef 
lijk. 

federalist. De 
niet federaal, 

iisch nat ionaal , 
de E-3 veel be

de Route de 
« La l ibre Bel
dat herhaalde-

HET L E E U W E N D E E L 

Toch heeft De Saeger, om de 
Walen te paaien en om ze te 
doen vergeten dat hij wel eens 
de flamingant ui tgehangen 
heeft in de jaren toen hij nog 
minis ter moest Vvoi'den, veel 
meer geld besteed aan de Rou
te de Wallonië dan aan de E-3. 
De Walen zijn echter nooit te
vreden. Zij eisen thans op
nieuw de volstrekte voorrang 
voor hun ekonomisch weinig 
belangri jke weg. Zal De Sae
ger verder de weg naar Canos-
sa opgaan ? Het gevaar is niet 
denkbeeldig. Het is klaar da t 
wij waakzaam moeten zijn De 
E-3 is ook « Belgisch » gezien 
belangri jker dan de Waalse 
autoweg. Dus dient hij voor te 
gaan. Minister De Saeger mag 
gerust weten dat we weinig 
ver t rouwen in hem kunnen 
hebben. 

H[T ^lEöWE KAO 
VAN DE VOLKS 

Reeds lange tijd deed zich in de Volks
unie de dringende behoefte vuelen aan 
een kaderblad, dat tegelijkertijd het kon-
takt tussen de bazis en de top van de 
partij zou verstevigen en een dokumenta-
tie zou vormen voor alle kaderleden. 

Door gesprekken, door vergelijking met 
soortgeliike uitgas en in andere organi/.a-
ties, door de ervaring opgedaan in de 
werking en de organizatie der VU, groeide 
stilaan de idee van een losbladig Vade-
Mecum dut, steeds bijgewerkt, een volledig 
beeld van de partij zou geven en tegelijk 
als dokumentatie een handig werkinstiu-
ment zou uitmaken. 

Door hef Partijbestuur gelast met de 
uitga\e van dit kaderblad, heeft de Studie
dienst een Vade-Mecum opgesteld dat wel
licht enig is in zijn genre en dat de andere 
partijen ons kunnen benijden. Bij ons 
veten bestaat dergelijke dokumentatie. 

modern en handig, niet in zulke volledige 
omvang. 

Het spreekt vanzelf dat het ganse Vnde-
Mecum niet ineens ter beschikking kan 
worden gesteld. Maar stelselmatig zuilen 
door de 5 tot (5 uitgaven per |aar die elk 
terrein der politieke en organizatorische 
werking bestrijken, de decimaal gerang
schikte blaadjes zich opvolgen tot een sol
waardige map, die geen enkel kaderlid 
nog zal kunnen missen. 

Door het stelsel der decimale indeling 
(Ü.L) zal het mogelijk zijn, ordelijk en 
regelmatig bijwerkingen en aanvullingen 
te doen verschijnen en zullen opzoekingen 
uiterst eenvou(hg zijn. Als voorbeeld 
geven we hierna de indeling der hoofd
stukken, die elk \erder ingedeeld zijn : 
l. Partij-organisatie ; 2. Partijwerking : 
3. Scholing : 4. Parlementaire Werking ; 
5 Prosinciale en Gemeentelijke Politiek ; 

6 Dienstbetoon ; 7. Dokumentatie . 8. Po 
litieke Partijen ; 9. Sociale Organisaties. 

Laat ons bv. het 2e hoofdstuk in zijn 
ouders erdelingen weerges en : 2. ü Statu 
ten, 2. I Beslissingen Partijraad, 2. 2 Stu
diedienst, 2. 3 Dienstbetoon, 2. 4 Propa
ganda, 2. ó I^edaktie, 2. 6 Financiën, ,2. 7 
Kongressen en Programma, 2. 8 Xlaiiifes 
taties, 2. U Verkiezingen. 

Het eerste nummer san het Kaderblad 
verschi.nt eerstdaags en omvat solgende 
bijdragen • de partiistatulen. biigewerkt 
tot op heden (D.i. 2. 0) en de werking 
der afdeling (D.1. 3. 2 Scholing Organisa
tie). Deze laatste tekst zal te\ens de tekst 
zijn die op de kaderdagen van november 
wordt behandeld. Bosendien zal een ge
detailleerde uiteenzetting der decimale in
deling als inhoudstafel fungeren. 

Het volgende nummer zal o.in. de lijsten 
geven der mandatarissen van parlement 
en provincieraden en de samenstelling van 
partiiraad en partijbestuur. Zo zullen de 
kaderleden reeds zo spoedig mogelijk de/.e 
onontbeerlijke inlichtingen bezitten. Ook 
de bestuursleden der 17 arrondissementen 
zullen opgegeven worden. 

De eerste bijdrage van het kaderblad zal 
reeds kunnen bekomen worden op 13 en 
20 november, telkens op de kaderdagen 
der partij. Het spreekt van/elf dat men 
zich hieisoor moet inschrijscn, vsjartoe 

gelegenheid wordt geboden ter plaatse De 
abonnementsprijs voor een jaar is laag 
genoeg gehouden opdat hij voor niemand 
een beletsel kan s\ e/,en . 80 frank per jaar 
voor bijna 200 bladzijden. 
Zij die verhinderd zijn de kaderdagen bij 

te svonen, kunnen bestellen op het alge
meen sekretariaat De afdelingen zijn ver
plicht minstens één abonnement te nemen 
voor de afdeling zelf De sekretaris moet 
dan instaan voor het behoorlijk bijhouden 
der dokumentatie. 

Daar bet Vade-Macum onder de vorm 
van losse gejierforeerde blaadjes wordt 
uitgegeven, s\(>rden , e kaderleden in de 
mogehjkheid gesteld een kaft te kopen in 
groen sezelkarton met opengaande beu
gels, en op de rug in goudstempel . «Vade-
Mecum Volksui ie». Tegen de prijs van 
20 fr (verhoogd met .5 fr verzendingskos
ten) kunnen deze kaften op het sekreta
riaat bekomen worden. Hef gebruik ervan 
laaf toe, steeds de nieuwe bijdragen te 
rangschikken op volgorde en nooit tever
geefs naar zoekgeraakte bladen te moeten 
zoeken. 

Wij menen door dit initiatief een be-
langnike stap vooruit te zetten op de sseg 
van de volwaardige organizatie en kader
scholing der Volksunie. 

E. S losse. 
Voorzitter VL-Sludiedieiist. 
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de abonnementenslag is 
volop aan de gang 

EEN MOEDER 
GEEFT HET VOORBEELD 

(tvo) We schri]ven dit stuk maandagmorgen, nadat we tijdens 
het weekend op heel wat plaatsen en bij heel wat mensen ons 
licht gingen opsteken over de abonnementenslag. Op dat ogen
blik was de slag nog maar pas ingezet; er viel dus niet aan te 
denken, reeds globale tussenrezultaten te kunnen opmaken. Dat 
zal voor de eeiste keer slechts mogelijk zijn volgende zaterdag 
op de vergadering van de Partijraad, en vooral de twee zonda
gen die daarop volgen : op.de kaderdagen te Deurle en te Heist-
op den-Berg. 

ZWIJNDRECHT 

Voor zover we het tijdens het voorbije weekend konden uit
maken, ligt de afdeling Zwijndrecht nog altijd aan de leiding. 
Vet leden week maakten we gewag van 39 abonnementen; een 
dag later waien er dat al 42 geworden. 

foor dn ptachtig rezultaat tekent vooral één persoon ver-
nnlu oordehjk : mevrouw Stevens. 

Als moeder van vier kinderen heeft ze het thuis niet onder 
de maikt; nochtans vond ze tijd en gelegenheid om voor < Wi] > 
op de baan te gaan en op haar eentje 27 abonnementen te boe
ken. 

We danken haar van harte en we zijn blij, een dergelijke 
propagandiste als voorbeeld te kunnen stellen aan heel ons par
tij- en pi o pagan dakader. Wte neemt het op tegen moeder Ste
vens ' 

Of heeft zij nu reeds een optie genomen op het individueel 
eindklassement f 

ANTWERPEN 

Fei leden week vrijdag waren wij op de Antwerpse arron-
dissementsraad er bij, toen de eerste rezultaten mt de verschil
lende afdelingen aangediagen werden. De slag was toen nau
welijks dl ie dagen bezig en toch hadden de Anlivejpenaren reeds 
middel gevonden om 27 t. h. van de hen opgelegde norm te ver
wezenlijken. Ze zijn dan ook niet zinnens, het bij de norm te 
laten! De cijfers liegen er met om : tijdens de eerste diie da
gen xverden 135 jaarabonnementen en 4 halfjaailijkse geboekt. 
Daartussen scholen vanzelfspiekend een aantal « gehamsterde *, 
die reeds vroeger m alle stilte waren gemaakt. Om het even : 
een schitterend rezultaat btj deze eerste tussentijdse inventaris. 

De afdeling Edegem was de allereerste in het arrondissement 
om haar norm te bereiken. Deze prestatie is des te merkwaaidiger, 
daar de afdeling van meet af aan vertrok met het hoogste aan
tal abonnenten in veihoudtng tot de bevolking. Edegem leverde 
eens te meer hel bewijs dat goede afdelingen altijd nog wat 
méér kunnen. 

Het Antweips arrondnsementsbestuur heeft er iets op ge
vonden om de klassieke nakomertjes op de hielen te zitten. ledere 
afdeling die haar norm met vervult, zal door het arrondissement 
automatisch beboet worden met het ontbrekend aantal abonne
menten maal 280 fr. Het principe is aanvaard, maar we geloven 
niet dat het zo'n vaart zal (hoeven te) lopen. In ieder geval : 
de zaak wordt ernstig aangepakt, daar te Anlwetpen! 

VOORBEELD GEVEN 

In het arrondissement Dendermonde is voorzitter Verheeren 
zaterdag en zondag zelf de baan opgetrokken met voor ogen 
waai schijnlijk de leuze dat wooiden wekken maar vooi beelden 
trekken. Hij boekte tijdens twee bezoek-tochten zeven abonne
menten en hij vei klapte ons, dal hij het mei zal laten bij het 
vieivoud daanian. Een aansporing voor heel hel ariondissement 
dat nu wellicht wat vlugger op dreef zat komen. 

GOEDE CIJFERS 

Ook tn de anders zo stille Kempen worden de handen uit 
de mouwen gestoken De allereerste rezultaten waren meer dan 
bemoedigend : afdeling Geel 12 abonnementen, afdeling Ram-
sel 7 abonnementen. 

Het arrondissement Kortrijk had reeds enkele cijfers binnen 
gekregen. Te Kortrijk sfnd werden er 14 abonnementen gemaakt, 
te Moen een vijftal, te Deerlijk eveneens een vijftal. In andere 
gemeenten moest de optelling nog gemaakt worden, maar wa
ren er ook reeds rezultaten. 

Goed nieuws ook ml Hasselt (15 stuks), Aalst (13 stuks, 
waaivan 4 uit Herzele), Brugge; Assebroek, Torhout en Kessel-
Lo. 

GRANATEN 

Laat ons besluiten met een citaat uit de opioep die senator 
Elaut richtte lol het kader van het anondissement Oudenaatde • 
< Ik doe een beroep op uw dooi zettingski acht, ten einde met 
dit jaareind voor « Wij », ons sterkste strijdwapen, een werf-
lochl in te zetten. Elke nieuwe « Wij t-lezer is een granaat op 
de unitaire stellingen, een nieuw € Wi] > abonnement w een 
bum tan zwaar kaliber », 

HARAKIRI ? 

Op onze pagina 3 en in onze 
Nemrod-kroniek besteden we 
deze week aandacht aan de 
verklaringen van de Franse 
pro-rektor te Leuven, mgr Mas-
saux. Monseigneur zegt hele
maal wat anders dan wat « De 
Standaard» ons wil wijsma
ken. Hij heeft duidelijk en ka-
tegoriek verklaard dat, indien 
de Walen in Leuven buiten 
moeten, hij geen pro-rektor 
meer zal zijn. 

Nu IS mgr Massaux allesbe
halve zinnens, een einde te 
stellen aan zijn akademische 
job. En wanneer hij zich zo on
herroepelijk publiek vastlegt 
op een standpunt, dan is dat 
niet omdat hij harakiri wenst 
te plegen, doch omdat hij er
van overtuigd is dat zijn stand
punt het zal halen. 

DE TOESTAND 

Mgr Massaux steekt het niet 
onder stoelen of banken dat 
het mandement der bisschop
pen nog altijd van kracht is en 
dat het van kracht zal blijven. 
Dat is een opvatting, die dia
metraal indruist tegen wat de 
Vlaamse pro-rektor zegt. Wie 
heeft gelijk, Massaux of de So-
mer ? 

Dat zal de toekomst uitwij
zen ! We menen dat de toe
stand thans zo is dat, door het 
zwijgen van de bisschoppen, 
alle interpretaties mogelijk 
zijn. Met andere woorden : het 
episkopaat heeft zijn naald uit 
het spel getrokken en kijkt 
thans toe, welke partij uitein
delijk het sterkst zal zijn. 

Niemand zal tegenspreken 
dat dit — in heel grove trek
ken — de huidige situatie is. 
Maar daaruit moet dan het be
sluit getrokken worden, dat 
Vlaamse aktie rond Leuven 
meer dan ooit noodzakelijk is. 

Degenen die de publieke opi
nie in Vlaanderen verder wen
sen te zien insluimeren — en 
« De Standaard » geeft daarbij 
de toon aan — hebben het 
grondig verkeerd voor. Ze zijn 
er voor aan het zorgen dat 
Massaux gelijk zal krijgen! 

KETTERS 

Vermelden wij volledigheids
halve dat de uiteenzetting van 
mgr Massaux eens te meer een 
schoolvoorbeeld was van kleri
kale bekrompenheid. 

Hij verklaarde o.m. : « Ik 
kan niet geloven dat kristenen 
— tenware ze ophielden kriste
nen te zijn — zich om taaire
denen zouden vergrijpen aan 
de universiteit... ». 

Met andere woorden : de 
voorstanders van de overheve
ling hebben opgehouden, kris
tenen te zijn. Het zijn alle
maal ketters en afvalligen, die 
na hun dood eeuwig zullen 
branden voor hun flaminganti-
sche dwalingen. 

God de Vader heeft p pio-
ken ! 

OP REIS 

De heer Van den Boeynants 
is voor een tiental dagen op 
Beis gegaan naar Zuid-Amerika. 
Hij heeft dat uitstapje «aux 
fiais de la princesse» een 
schijn van rechtvaardiging ge
geven door in een paar Zuid-
amerikaanse landen een lucht
vaart- of handelsakkoord te te
kenen. 

Waarvoor echter onderhou
den wij dan in die landen dure 
diplomatieke vertegenwoordi
gingen ? En sinds wanneer is 
het de taak van een eerste-mi-
nister om de helft van de we
reld rond te vliegen voor een 
handtekening onder een abso
luut sekundair akkoord ? 

Het is duidelijk dat de 
« nieuwe stijl » er onder meer 
in bestaat, de belastingbetalers 
te laten opdraaien voor de ple
ziertjes van onze C.VP.-P.V.V.-
ekscllenties. 

V.d.B. in Zuid-Amerika, Pos-
wick-met-valscherm in Noord-
Amerika : bezuinigen maar, 
jongens! 

GEMEENPLAATSEN 

Tijdens een door de Brazili
aanse prezident Castelo Bran-
co aangeboden banket heeft 
V.d.B. de sluizen van zijn Brus
selse welsprekendheid openge
zet : alle gemeenplaatsen die 
op dergelijke officiële vreet
partijen doorgaans plegen ge
zegd te worden, kregen hun 
beurt. V.d.B. huldigde Brazilië 
als een vooruitgeschoven bas
tion van de vrijheid en als een 
land dat de sociale en ekono-
mische vooruitgang in zijn de-
mokratische banier heeft ge
schreven. 

Dat klinkt allemaal nog veel 
fraaier als men weet dat het 
Braziliaans parlement door 
Branco naar huis gestuurd 
werd, dat er in Brazilië een mi

litaire diktatuur is en dat de 
sociale tegenstellingen er hui
veringwekkend zijn. 

V.d.B. weet waarschijnlijk 
méér van worsten dan de ge
middelde burger. Maar van in
ternationale politiek beslist 
niet! 

BENZINEPRIJS 

De g r o t e petroleummiat-
schappijen hebben dus hun 
prijs voor benzine verlaagd. Op 
allerlei manieren wordt nu aan 
het publiek uitgelegd, dat de 
prijsvermindering de maat
schappijen aan de rand van de 
afgrond brengt en dat de re-
duktie als gevolg heeft, dat de 
benzine thans bijna met ver
lies moet worden verkocht. 

Het maandblad « Test » van 
de Verbruikersunie, dat des
tijds de kampanje voor de 
prijsverlaging heeft ingezet, 
bewijst in zijn jongste uitgave 
dat de werkelijke prijzenstruk-
tuur van de benzine de grote 
maatschappijen een minimum-
winst van 1,17 fr per liter op
levert. 

HET MONOPOLIE 

De bedoeling van de grote 
maatschappijen is inmiddels 
duidelijk. Ze hebben de prij
zen het sterkst verlaagd in de 
grote centra, waar de meeste 
pompstations van de « vrije » 
merken gevestigd zijn. 

De prijsverlaging heeft voor
al tot doel, de kleinen van de 
markt te vagen, het monopolie 
der groten te herstellen en dan 
het publiek opnieuw de prijs te 
dikteren die de groten belieft. 

De verbruikers moeten nu 
hun verantwoordelijkheid ne
men; alleszins dient de eis ge
steld dat de laagste nieuwe 
prijs over heel het land geldig 
zou zijn. 

MEDELEVEN 

Te Antwerpen overleed ver
leden zaterdag mevrouw Lucie 
van Bruggen, moeder van onze 
redakteur Nic van Bruggen. 
Dit verscheiden kwam vrij on
verwacht nadat een als ge
slaagd beschouwde heelkundi
ge bewerking was uitgevoerd; 
mevrouw van Bruggen was am
per 52 jaar oud. 

Het is met innig medevoe-
len dat wij dit smartelijk 
nieuws vernamen en dat wij 
Nic en zijn familie onze blij
ken van deelneming langs deze 
weg overmaken. 

I iNiifliüiiiiliiiiiiiiiiiilillniiiililll II) Hililliüii II lil üiiniiiii] llli llllllimij 

De studentenbetoging aan de zinkfabriek van Roleni. Gans vooraan: K.V.H.V.-preses Pol GoossenS^ 
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IN LIMBURG 
Terwijl verleden week in Limburg 
een fabriek brandde te Genk en 
een andere, de zinkfabriek van 
Rotem, haar sluiting bekendmaak
te, 
terwijl te Zwartberg de laatste 
honderden mijnwerkers op straat 
werden gezet zonder de beloofde 
herplaatsing, 
terwijl verdere mijnsluilingen 
dreigen, 
op dat moment verklaarde onze 
premier bij zijn bezoek alhier 
sibillijns : « de Limburgers heb
ben geen hulp nodig, alleen 
steun ». 
Ge moet maar durven! 

STOF TOT 
ERGERNIS EN 
GRAMSCHAP 

VRAAG : 

ANTWOORD 

VRWC : 

ANTWOORD 

VRAAG : De kolenindustne worstelt in West-Europa met problemen 
van kostprijs en ajzetmogelijkheden. Zijn deze vraagstukken 
onoplosbaar voor wat onze Kempische kolen betrejt ? 

ANTWOORD : Het Mijnwezen heeft in de Kempen op onverantwoorde wijze 
het rendement per ondergrondse arbeider op een te laag peil 
gehouden door de ontginning van onze onrendabele stcenko-
lenlagen te ordonneren. Nog in 1965 hebben wij hier in Zwart
berg 4 peilers (2 op laag 17; 1 op laag 25; 1 op laag 39) moeten 
gereedmaken, waarvan iedereen wist dat ze niet rendabel wa
ren. In 1965 ! Goede aders moesten we onaangeroerd laten. 

In welke mate zon de prodiiktie per ondergrondse arbeider 
ongeveer gestegen zijn, indien men hoofdzakelijk goede lagen 
had geëxploiteerd 7 En zou dit een kostprijsverlaging hebben 
meegebracht, hoog genoeg om de Amerikaanse importprijzen 
te benaderen 7 

De gemiddelde dagproduktie per ondergrondse arbeider zou 
dan ongeveer gestegen zijn van 2.300 kg tot 3.500 kg. Indien 
een ekonomisch verantwoorde vrijheid van ontginning had 
bestaan, zouden onze kostprijzen lager gelegen hebben dan de 
Amerikaanse importprijzen. 

Er bestond dus geen vrijheid van ontginning 7 

Neen, helemaal niet. Het Mijnwezen (ministerie van Ekono-
mische Zaken) neemt ter zake zijn beslissingen tot op heden 
krachtens de bepalingen van de koncessiekontrakten. Het 
Mijnwezen heeft, toen dè sluiting voor en achter de deur 
stond, beslissingen gedekreteerd alsof we nog 275 jaar 
moesten kolen winnen. Ze hebben slechte lagen doen exploi
teren, teru'ijl men wist dat de goede lagen wellicht voor 
eeuwig zou moeten begraven worden. Krimineel! 

VRAAG : Men zegt dat de mechanizatie en de betere organiz.atie de 
laatste jaren te Zwartberg gunstig béinvloedden. Ik vind 
2.300 kg per ondergronder eigenlijk niet zo -fantastisch. Wat 
denkt U daarvan 7 

AXTWOORD • ^^^ rendement zou in 1966 nog fel gestegen zijn te Zwart
berg, maar in 1965 was er een overbezetting der werkplaat
sen. Deze werkten slechts op 45 % van hun kapaciteit (nor
maal is 70 %), omdat de afvoer van de steenkolen niet méér 
naar boven trekken kon dan de 6.400 ton kolen per dag die 
men produceerde, zonder de hoeveelheden geproduceerde 
steenafval te vergeten, die eveneens naar boven moeten ge
bracht worden en met de mechanische afbouw een tonnemaat 
bereikten gelijk aan de netto geproduceerde steenkolen. 
Men had ook niet voorzien dat de mechanizatie en een betere 
organizatie zoveel zou opleveren, zodat men feitelijk teveel 
werkvolk had aangeworven. Maar deze personeelsbezetting 
zou in 1966 automatisch aangepast zijn geworden aan de be
hoeften. 

VRAAG : Heeft naar uw mening het Kempisch Bekken nog een toe
komst 7 

ANTWOORD : Ja, wanneer een aantal voorwaarden vervuld zijn. 
De fuzie zou er dringend moeten komen. Eenheid in de ex
ploitatie biedt vele voordelen. 
De exploitatie van onrendabele lagen dient overal stopgezet, 
het Mijnwezen moet tot de orde geroepen. 
De regermg moet niet halsstarrig de rezer\'es vasthouden. 
Want als bepaalde mijnen gesloten worden, zullen bepaalde 
rezerves voor eeuwig ontoegankelijk worden. Het bouwen 
van een schacht en wat er bijkomt kost ongeveer 1 miljoen fr 
per meter. Wie gaat dat nog doen ? 
Produktie en personeelsbezetting dienen aangepast aan de 
werkelijke behoeften en afzetmogelijkheden. Doet men dit, dan 
blijft een ekonomische exploitatie van het Kempisch bekken 
wellicht nog 150 jaar mogelijk. De dagproduktie per man op 
goede werkplaatsen ligt boven de 5.000 kg., op de slechte 
onder de 2.000 kg. Men moet dus enkel goede werkplaatsen 
in de ontginning betrekken. 

VRAAG : 

ANTWOORD 

VRAAG : 

ANTWOORD 

VRAAG : 

ANTWOORD 

VRAAG : 

ANTWOORD 

Gij zijt dan tenslotte toch optimist 7 

H'. laas niet! ik geloof niet dat het gezond verstand zal zege
vieren en wij, in. Limburg, hebben onvoldoende invloed om 
ons te doen gelden. Er gebeuren in de ekonomische politiek 
dingen waarvan een mens met gezond verstand niets begrijpt. 
Onze regering is voor Limburg een slechte huisvader geweest 
en we vrezen dat het niet zal beteren. 

Meent gij dat het energiebeleid in laatste instantie niet wordt 
gevoerd door het internationaal kapitaal en dat onze West-
Europese regeringen daar machteloos tegenover staan 7 

Dat weet ik niet. In ieder geval ontsnapt die politiek aan de 
kontrole van het volk. 

Hoe is de toestand nu te Zwartberg op de mijn 7 Hoe reage
ren de overgebleven mijnwerkers op de jongste afdankingen ? 

Die mensen worden nu buitengezet en er is niets voor hen 
gedaan. Ze pruttelen wat omdat de akkoorden niet worden 
nageleefd, maar ze blijven passief. De sterke mannen zijn 
immers weg op een paar uitzonderingen na. 

Verloopt de sluiting technisch normaal en psichologisch zon
der al te grote spanningen ? 

De sluiting geschiedt onder oogpunt van onmiddellijke veilig
heid zonder bijzondere gevaren. Maar ze verloopt planloos. 
Er zijn geen richtlijnen. Er is niemand die de algehele ver
antwoordelijkheid neemt. Noch de regering, noch de besten
dige deputatie, noch Cockerill. Dit schept 'n onbehaaglijk kli
maat. De ondergrond van Zwartberg mag geen gevaar worden 
voor latere mogelijkheden. 
Gaat men de schachten vullen en hoe ? Gaan ze behouden 
worden voor de verluchting van Winterslag en Waterschei ? 
Niemand weet het. Gaat Winterslag steengangen van Zwart
berg benutten ? Worden er maatregelen genomen om ze te 
beveiligen ? Wie moet dit doen ? 
Er zijn de problemen van gas en water. 
Na 11 december zullen nog ongeveer 170 man enkele tijd aan 
de ontmanteling van de ondergrond tewerkgesteld blijven. 
Dit is veel te weinig. Reeds bij de huidige bezetting geschiedt 
de ontmanteling op onrendabele wijze. Als er een mijnsluiting 
planmatig wordt bevolen, zouden al deze kwesties daarin een 
oplossing dienen te krijgen. Nu tasten wij in het duister. Het 
is allemaal zo miserabel. 

ONS BESLUIT 
Er zou op zijn minst een grondig onderzoek dienen ingesteld 
naar de oorzaken van de aangeklaagde politiek vaii het Mijn
wezen. Men moet de topverantwoordelijken opsporen voor 
een kolenbeleid dat een miljardenwaarde aan goede steen-
kolenlagen begraven Iaat en zelfs in krizistijd de uitbating 
van onrendabele lagen bleef bevelen. 
Het staat gelijk met de krajtkzinnige politiek van een boer 
die in tijden van nood zijn slechtste grond bewerkt en be
mest, maar zijn goede akker laat braak liggen; die zijn beste 
melkkoe slacht om zijn os te houden. 
Zulke boer kwam ik nog niet tegen. Maar moest hij bestaan, 
dan ware zijn dwaasheid minder erg dan die van de heren 
van het Mijnwezen, omdat deze de welvaart van een ganse 
streek saboteerden; omdat ze er verantwoordelijk voor zijn, 
dat er geen geld is voor zovele mijnwerkers met hun stoflon-
gen terwijl de miljarden die boven hadden kunnen gehaald 
worden, met minder stoflongen, nu begraven zullen blijven. 
Indien dit straffeloos kan geschieden in 1966, dan verdient de 
Belgische welvaartstaat een treffatider benaming. 

J. Olaerts, 



NIEUWS VAN DE VOLKSVNIEPARLEMENTSFRAKTIES 
V L A A M S E P L A T E N 

Uit het antwoord op een 
vraag van volksvertegenwoordi
ger Coppieters blijkt dat de 
B.R.T. in 1964 en 1965 onder-
scheidelijk 5.057 en 4.527 ne-
derlandstalige liederenplaten 
heeft uitgezonden. Na het 1ste 
halfjaar 1966 waren het er al 
meer dan 5.000, wat 30 % van 
het totaal of het dubbel van de 
vorige jaren vertegenwoordigt. 

Ze beginnen zich te beteren ! 

V E R V O E R D O K U M E N T 

Een vervoerder die een gel
dig vervoerbewijs bezit, haalt 
dagelijks melkkruiken af bij 
de landbouwers om deze over 
te brengen naar de melkerij en 
omgekeerd. Volgens wetsbe-
schikkingen moet hij telkens 
een vervoerdokument opstel
len. Volksvertegenwoordiger 
Lootens vroeg de minister van 
Verkeerswezen of hij geen af
wijking kan verlenen voor 
sommige kategorieën, zoals in 
het aangehaalde voorbeeld, die 
elke dag hetzelfde trajekt af
leggen. 

De minister moest in zijn 
antwoord toegeven dat het 
voor sommigen inderdaad bij
na onmogelijk is de voorge
schreven bepalingen na te ko 
men. Binnenkort zal aan dit 
euvel worden verholpen door 
het uitvaardigen van een mi
nisterieel besluit; de wijzigin
gen zullen voor het vervoer 
waarvan sprake ofwel de af
schaffing van het vervoerdoku
ment inhouden, ofwel het ge
bruik van een vereenvoudigd 
dokument toelaten. 

Een vraag in de roos 1 

M A A T R E G E L E N 

Op 10 en 11 september jl. 
hield het Vlaams Nationaal 
Jeugdverbond te Dendermonde 
een fakkeltocht en een jeugd-
feest, het geheel met de nodige 
toelatingen van de plaatselijke 
overheid. Dr Van Leemputten 
vroeg in dat verband welke 
speciale politiemaatregelen 
werden getroffen en of het de 
gewoonte is, dit ook te doen 
wanneer andere jeugdvereni
gingen een openbare aktiviteit 
organizeren. Men kon mder 
daad vaststellen dat bij gele 
genheid van de V.N.J.-feeste-
lijkheden een o.i. vrij aanzien
lijke rijkswachtversterking 
was samengetrokken, net alsof 
het om een staatsgevaarlijke 
massa-betoging zou gaan ! 

De minister maakte er zich 
van af met te antwoorden dat 
de organizatoren een zeer be
langrijke deelneming hadden 
aangekondigd en dat het dus 
normaal was dat de rijkswacht 
zich in de nabijheid van deze 
« volkstoeloop » met een « be
perkt effektief » ophield, daar
toe overigens aangemaand 
door de gemeenteoverheid. 

Die waarschijnlijk van me
ning was dat de V.N.J.-ers met 
hun fakkels op het gemeente
huis zouden stormlopen! 

R I J K S W A C H T F O T O ' S 

Het schijnt een vaste ge
woonte te worden dat de rijks
wacht de identiteit opneemt 
van iedereen die, bij betogin
gen en soortgelijke manifesta
ties, foto's neemt van de aktivi-
teiten der ordestrijdkrachten. 
Dit gebeurde eens te meer bij 
de toegelaten V.U.-karavaan op 
ïwndag 18 september te Ronse. 

Volksvertegenwoordiger Van 
Leemputten verzocht de mini
ster van Birmenlandse Zaken 
hem mede te delen, wat de re
den is van deze zonderlinge ge
woonte. 

Een eigenaardig antwoord : 
« Meermaals werd vastgesteld 
dat personen die foto's nemen 
van het optreden van de rijks
wacht, deze foto's daarna ge
bruiken om ze aan andere om
standigheden toe te schrijven 
en deze aldus te verdraaien. De 
rijkswacht moet de feiten la
ter in hun werkelijk verband 
kunnen plaatsen ». 

Dus maatregelen t r e f f e n 
tegen fotografen die sommige 
brutale streken en zelfs het 
neerschieten van onschuldige 
mijnwerkers « durven » vast
leggen ! 

K L A D S C H I L D E R S 

Wij hebben reeds in vorige 
uitgaven geschreven hoe een 
rijkswachtpatroelje in de 
Voerstreek 's nachts opmerkte 
dat nederlandstalige wegwij
zers vers met teer waren over
schilderd en dat zij (de daders 
opsporende) in een wallingan-
tisch lokaal belandde dat in 
het holle van de nacht nog 
open was. Zij trof er drie rijks
wachters in burger aan die 
weigerden hun identiteit aan 
hun kollega's bekend te ma
ken, maar die toch wel hoogst 
verdacht voorkwamen daar 
aan hun auto nog teer kleefde. 

Volksvertegenwoordiger Mat-
theyssens vroeg de minister 
van Binnenlandse Zaken uitleg 
over deze eigenaardige zaak. 
Deze zat kennelijk verveeld 
met het gebeurde waarvan hij 
de feiten overigens toegaf; 
over de teervlekken op de wa
gen werd volgens hem een «be
vredigende » uitleg gegeven 
(wij vermoeden dat de « on
schuldigen » de weg kwijtge
speeld waren en bij het ontcij
feren van de vers-besmeurde 
wegwijzers een beetje onder 
de teer geraakt zijn). Nadat ge
bleken was dat de betrokke
nen inderdaad leden van de 
rijkswacht waren en behoor
den tot een Waalse brigade, 
werden zij echter niet in be
tichting gesteld; hun gedrag 
tegenover hun kollega's heeft 
wel aanleiding gegeven tot het 
instellen van een administra
tief onderzoek. 

Dat op een sisser zal uit
draaien, zo voorspellen wij het. 

D E W A A R H E I D 

OVER DE E-3 

V O L G E N S DE C.V.P. 

De heer Gillen, bestendig af
gevaardigde van de provmcie 
West-Vlaanderen en beheerder 
van de Intercommunale E-3, 
verklaarde bij de opening van 
het nieuwe kur sus jaar te Kort
rijk dat de verwezenlijking 
van deze autoweg niet voor 
einde 1972 moet verwacht wor
den. 

Zulks wanneer officieel het 
jaar 1970 als jaar der voltooi 
ing wordt vooropgezet. Door 
volksvertegenwoordiger Goe-
mans werd aan minister van 
Openbare Werken De Saeger 
dan ook gevraagd, wanneer nu 
eigenlijk het einde der E-3 wer
ken mag verwacht worden 

De Saeger antwoordde 
langs zijn neus weg dat hij 
niets wist van enige officiële 
verklaring in verband met het 
niet naleven van de timing, en 
dat alles wordt in het werk ge
steld om de termijn te eerbie
digen. 

Nochtans behoren zowel Gil
len als De Saeger tot dezelfde 
partij. Wie van beiden neemt 
nu een loopje met de waar
heid ? 

klachten neer te leggen bij de 
Taaikommissie, vermits zulks 
niet door de wet op het taalge
bruik in bestuurszaken wordt 
voorzien. 

bescheid geven binnen de tei^ 
mijn van 180 dagen. 

Goed om weten ! 

D E STAATSSCHULD 

A A N D E APOTEKERS 

In antwoord op een vraag 
van dr Goemans heeft de mi
nister van Sociale Voorzorg ge
antwoord dat de Ziekte- en In-
vahditeitsverzekering op 30.4. 
1966 nog 781.359 fr schuldig 
was aan de apotekers en dat 
die schuld op 31 8.1966 nog 
234.214 fr beliep. 

P R O C E D U R E V O O R 

D E VASTE KOMMISSIE 

V A N T A A L T O E Z I C H T 

Door kamerlid dr Goemans 
werd aan de Minister van Bin
nenlandse Zaken gevraagd wel
ke procedure dient gevolgd om 

De minister gaf toe dat noch 
de wetten noch het koninklijk 
besluit van 18.7.66 bepalingen 
voorzien voor de procedure. 
Hij deelde echter mede dat 
klachten per gewone brief 
kunnen aanhangig gemaakt 
worden bij de Vaste Kommis
sie van Taaltoezicht, door ie
dereen die zulks nodig oor
deelt. 

De Kommissie moet normaal 

DOKUMENT 

Dit is de titelpagina van « Pourquoi-Pas ? » 
van verleden week. De anti-Vlaamse tekening 
is gebazeerd op een beroemd doek van de 
Spaanse schilder Goya : « Ie garrot ». De gar
ret is een worgschroef waarmee ook vandaag 
nog de terechtstellingen van terdoodveroor-
deelden in Spanje en Kuba worden uitge
voerd. De bedoeling van de «Pourquoi-Pas?»-
tekenaar is duidelijk : het arme Brussel 
dreigt door de Vlamingen met de worg
schroef ter dood gebracht te worden; geluk
kig is er nog de « Pourquoi-Pas ? » om de 
lugubere terechtstelling op het laatste nip
pertje te vermijden. 

Maar eigenlijk gaat het ons om de tekenaar 
zélf. De man die tegenwoordig minstens de 
helft van de P.P -voorpagina's maakt en die 
ook zijn naam zet onder heel wat fanatieke 
anti-Vlaamse tekeningen binnenin het blad, 
IS niet eens een Waal of een Brusselaar. Het 
ts een Italiaan : Pino Zac Als tekenaar ge
niet hij beneden de Alpen enige faam Met 
België heeft hi] nooit iets te zien gehad 
vooraleer de « Poiirquoi-Pas ? » hem als teke
naar onder kontrakt kwam Iets meer dan 
een jaar geleden zal hij waarschijnlijk niet 

het minste benu 
tionale problem^ 
stonden, zal hij 
kunst geweten l 

De heer Pino 
komt alle veertit 
de « Pourquoi-Pi 
voorschrijven v 
voert dat uit als 
schijnlijk zonde 
inhoud en de dn 
de tekeningen, 
naar waar de a 

Het komt ons 
per een verkeer 
mag, als taalkw 
om er zich op l 
blemen bezig te 
kenaar worden, 
de ene helft van 
schelden voor i 
minste., indier. 
k'ant van de «. 
in dat geval ho 
te zijn . 
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het minste benut gehad hebben van onze na
tionale problemen. En dat er Vlamingen be
stonden, zal hij hoogstens via de schilder
kunst geweten hebben. 

De heer Pino Zac woont in Italië. Hij 
komt alle veertien dagen naar ons land, waar 
de a Pourquoi-Pas ? »-heren herh nauwkeurig 
voorschrijven wat hij moet tekenen. Hij 
voert dat uit als een goed beroepsman, waar
schijnlijk zonder zich te bekreunen om de 
inhoud en de draagwijdte va zijn goed-betaal
de tekeningen. Waarna hij terug vertrekt 
naar waar de appelsienen bloeien. 

Het komt ons voor, dat de heer Paardekoo-
per een verkeerd beroep heeft gekozen. Hij 
mag, als taalkundige, niet eens ons land in 
om er zich op bezadigde wijze met taalpro
blemen bezig te houden. Hij had moeten te
kenaar worden. Dan zou hij naar hartelust 
de ene helft van ons land hebben mogen uit
schelden voor het rot van de straat. Ten
minste., indien hij verstandig was en de 
k'ant van de « Pourquoi-Pas 7 » koos. Maar 
in dat geval hoefde hij zelfs geen tekenaar 
te zijn . 
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de weroidl 
Veertien dagen geleden schreven we op deze bladzijde over de Hongaarse opstand 
tien jaar geleden een artikel, dat eindigde als volgt : « Er blijft alleen, dat de 
Hongaarse nationale opstand dan toch niet helemaal vruchteloos is geweest : 
de Oost-Europese kerker is sindsdien wel een stuk komfortabeler geworden ». 
Hoe is het anno 1966 met Hongarije gesteld? De vraag loont, vooral na de 
voorbije herdenkingsperiode, de moeite van een antwoord. Het antwoord ts des 
te belangrijker omdat nu juist — een decennium na de revolutie — te Boedapest 
•weer grondige veranderingen op til zijn. Over enkele dagen — op 28 november nl. 
— vergadert in de Hongaarse hoofdstad het kongres van de Socialistische Ar
beiderspartij (lees KP) met een uiterst belangrijke dagorde : de radikale ekono-
mische hervorming die op 1 januari 1968 moet beginnen. Die datum heet thans 
reeds in het partij-jargon en in de volksmond « de dag der waarheid ». 

dat alles mocht gebeuren behalve het 
in gevaar brengen van het kommunis-
tische regime in Hongarije zéH. Het 
was immers duidelijk dat in-een neu
traal Hongarije de partij zou wegge
vaagd worden; in de korte periode van 
zéér relatieve demokratie en vrije ver
kiezingen vlak na de oorlog had ze, on
danks de ongehoorde druk van de Rus
sische aanwezigheid en ondanks de ver
valsingen van de stembusrezultaten, 
nooit meer dan 23 96 van de stemmen 
gehaald. 

In ieder geval moet men Kadar 
laten dat hij, van zodra daartoe na de 
Russische repressie weer enige kans 
bestond, geleidelijk aan een liberaler 
koers is gaan varen. De lidtekens van 
de opstand verdwenen, een vierde van 
de uitgeweken Hongaren werd door 
heimwee terug naar het vaderland ge
dreven, er kwam meer welstand en ook 
een vleugje intellektuele vrijheid. De 
nieuwe dooi kende zijn hoogtepunt, 
toen Janos Kadar de Hongaren zijn in
middels beroemd geworden aanbod 
deed : « Wie niet tegen mij is, is voor 
mij ». Dat was niets meer of niets min
der dan een pakt. Het bood de niet-
kommunistiche intellektueel de uitweg 
voor een zakelijke samenwerking; het 
gaf de vakman zonder partijboek een 
kans op een beter betaalde betrekking; 
het liet de landbouwer de mogelijkheid 
om nog minder dan vroeger belang
stelling te hebben voor het kollektief 
bedrijf en bij voorkeur zijn eigen lapje 
te beweiken. De Hongaren echter, ge
leerd door de opstand en zijn gevolgen, 
namen wat ze kregen en gaven zo wei
nig mogelijk in de plaats. Desondanks 
vertoonde het land alle uiterlijke ken
merken van een gestegen welvaart. 

Die steiging was inderdaad ook reëel 
en ze had een dubbele oorzaak. In de 
eerste plaats wachtte Kadar er zich wel 
voor, te hervallen in de fouten van het 
bewind dat hemzelf vroeger in de ge
vangenis had gebracht. De grotere vrij
heid verhoogde de prestaties. Er werd 
een einde gemaakt aan de grootheids
waanzin van de Stalinistische tijd, toen 
de partij overnacht het landbouwland 
wou veranderen in een « staat van ijzer 
en staal». De druk tot opvoering der 
kollektivizering in de landbouw viel na 
1963 weg; de partijleiding ontsnapte 
niet aan de vaststelling dat de onteige
ningen anno 1959-1962 tot een fiasko 
hadden geleid, omdat zowel de techni
sche als de ekonomische voorwaarden 
voor het oprichten van grote landbouw
bedrijven totaal ontbraken. 

In één woord : de Hongaar trok zijn 
plan. Met zo weinig mogelijk kommu-
nisme en met zo weinig mogelijk ver
zet tegen dat beetje kommunisme. Hij 
kon des te beter zijn plan trekken door
dat de Sovjet-Unie zich na de opstand 
verplicht zag, het land terug ekono-
misch op de been te helpen door be-

BOEDAPEST 10 JAAR LATER 
Nadat op 11 november 1956 het 

laatste verzet in Hongarije gestaakt 
was, viel het land ten prooi aan een 
histerische repressie : de zelfstandig-
heidswil werd gesmoord in een zee van 
bloed en tranen. De helden van de op
stand — w.o. Imre Nagy en Pal Male-
ter, die aangehouden werden na Rus
sische woordbreuk — werden in Hon
garije zelf of in het buitenland terecht
gesteld. 

Deze bloedige repressieperiode hield 
de aandacht van het buitenland nog 'n 
tijdlang op Hongarije gevestigd; stil
aan echter flauwde de belangstelling af 
en het duurde een hele tijd, vooraleer 
de publieke opmie in het Westen zich 
rekenschap begon te geven van het 
feil dat Janos Kadar van repressie te
rug op hberalizering had omgczwenkt. 

In dat verband zou het de moeite 
lonen, iets meer te weten over de raad
selachtige figuur Janos Kadar. De man 
heeft op het hoogtepunt van het Hon
gaarse drama de regering Nagy ge
woonweg verraden; zijn overlopen naar 
de Russen gaf het Kremlin ook tegen
over het buitenland een (doorzichtig 
en schijnheilig) alibi voor hun militai
re strafekspeditie doorheen Hongarije. 

Welke waren echter de eigenlijke 
motieven van Kadar ? We hebben er 
het raden naar. Deze man had gerui
me tijd doorgebracht in de kommunis-
tische gevangenissen; hij was er — en 
daarover bestaan nauwkeurige getuige
nissen — op de vreselijkste wijze ge
folterd geworden door de politiedien
sten van zijn voorgangers. De folteraars 
moeten toch, mét de vingernagels, ook 
heel wat van zijn illuzies afgerukt heb
ben. Wat bewoog hem dan, op het be
slissend ogenblik van de opstand Imre 
Nagy te verrad'yi ? Is hij gewoonweg 
een gemeen verrader ? Of een Hamlet-
figuur ? Of een Collaborateur om be-
terswil en teg«n beter weten in ? De 
vragen kunnen onmogelijk beantwoord 
worden, omdat men de mens niet kent. 
De meest aanvaardbare verklaring voor 
de omzwaai tran Kadar ligt waarschijn
lijk ergens halverwege tussen de vraag
tekens. Kadar onderschreef de doel
einden van de opstand tot op zekere 
hoogte. Toen Imre Nagy op het hoogte
punt van de krizis rezoluut een koers 
weg van Rusland en van het kommu
nisme stuurde, heeft Kadar ofwel het 
onmogelijke van die koers ingezien of
wel was het voor hem inderdaad zo. 

langrijke kredieten te verstrekken. 
Deze kredieten en de Russische poging 
om de wereld zo vlug mogelijk de op
stand te doen vergeten, hadden tot ge
volg dat Hongarije reeds jarenlang bo
ven zijn stand leeft, zowel politiek als 
ekonomisch. Hoe bescheiden de levens
standaard ook is — hij is te hoog en 
de Hongaren beginnen dat aan de lijve 

te ondervinden nu de Russische kredie
ten moeten terugbetaald worden. 

Na enkele jaren van ixlatieve rust en 
welstand is Hongarije inderdaad, juist 
tien jaar na de opstand, terug op een 
keerpunt beland. De verandering is 
duidelijk merkbaar, ook in uiterlijkhe
den. Hoe meer de tiende verjaardag 
van de revolutie naderde, des te ster
ker demonstreerden de politie en de 
partij hun macht. De atmosfeer was 
reeds tijdens de voorbije lente veel 
slechter geworden dan in 1965. De 
kranten begonnen weer, na een lange 
onderbreking, het grootste deel van 
hun plaatsruimte te besteden aan de 
strijd tegen de «ideologische afwij
kingen ». Buitenlandse joernalisten ge
raakten moeilijker het land in en de 
Hongaren kregen slechts nog uitzonder
lijk een pas voor het buitenland. Al
hoewel alle waarnemers voorspelden 
dat Hongarije een rustige herdenkings
dag zou doormaken, uitte de zenuw-
achligheid van het regime zich steeds 
meer en meer. Het hoogtepunt van wat 
stilaan een kompleks leek te worden, 
kwam op 23 oktober jl. — de eigenlijke 
verjaardag der revolutie : de politie 
bewaakte de kerkhoven met de graven 
van de dode opstandelingen. 

Toen de cruciale datum voorbij was, 
bleek echter de zenuwachtigheid en de 
krampachtige waakzaamheid van het 
KP-regime niet weg te ebben. Het is 
duidelijk dat de onrust in de Hongaar
se topleiding andere oorzaken had dan 
de vrees voor de verjaardag. En inder
daad ; op het nakende partijkongres 
wordt een definitieve stap gezet in de 
richting die vanaf 1 januari 1968 — de 
« dag der waarheid » — bepalend zal 
zijn voor Hongarije's naaste toekomst. 

De KP is er zich van bewust, dat vér
strekkende maatregelen noodzakelijk 
zijn om de slepende ekonomische kri
zis te stoppen. Ze wil deze maatregelen 
plots en zonder overgang doorvoeren : 
een onderneming die,gelet op de slech
te stand van zaken, uiterst riskant is. 
Niet alleen moet de centralistische 
planekonomie grondig hervormd wor
den, tevens moet een oplossing gezocht 
voor het feit dat de import nog steeds 
de export in ruime mate overschrijdt, 
dat het nationaal inkomen veel trager 
steeg dan voorzien was, terwijl ook een 
uitweg moet gezocht worden voor het 
fiasko van de gekollektivizeerde land
bouw. De partijleiding beseft volkomen, 
dat de hervormingen in de eerste 
plaats voor gevolg zullen hebben dat in 
Hongarije de buikriem terug zal moe
ten aangespannen worden. 

De grote vraag die daarbij rijst is : 
zal het Hongaarse volk met zijn eks-
plozief temperament bereid zijn, de 
gordel dicht te trekken ? Het ongenoe
gen dat duidelijk merkbaar ontstond 
na de recente prijsverhogingen, maakt 
een bevestigend antwoord op de vraag 
onmogelijk. En wat dan ? Zal Kadar 
tien jaar na de opstand en na ettelijke 
jaren van hberalizering verplicht wor
den, het pakt (« wie niet tegen mij is, 
is voor mij ») terug om te ruilen voor 
de stalen vuist ? 

De Hongaarse KP neemt zich in ie
der geval voor, bij het beantwoorden 
van deze vragen zo weinig mogelijk aan 
het toeval over te laten. Ze is, na een 
onderbreking van jaren, weer uiterst 
aktief geworden met een kampanje 
voor discipline. Want in een kommu-
nistische staat wordt — zoals in iedere 
diktatuur — de inwendige onzekerheid 
steeds verborgen achter een verhoogde 
uitwendige tucht. 

T. van Overstraeten. 

deze week in de wereld 
Veiktezwgrn in de Verenigde Staten, waayhi] de Republikeinen vooruitgang 
boeken. 

Bi] de vokiezingen in de Westduitse deelstaat Hessen zoygde de N.P.D. voor 

de veuassing . 8 % der stemmen, 8 zetels. De socialisten gingen lichtjes voor

uit; F.D.P. en C.D.U. lieten van hun pluimen 

Noodweer over heel Europa; erge overstromingen vooral in Ilalie. 

Ethajd bleef zi'h ook deze week vastklampen aan zijn kanselieiszetel. 

Koeten-opstand in India. 

Ook m Nedeiland ts er 'n ernstig konjhhl tussen de artsen en de regering. 



VERKIEZINGSFONDSEN 

De Demokratische Partij (de 
partij van prezidcnt Johnson) 
besteedde aan de verkiezingen 
van 8 november slechts 75 mil
joen frank. De geldnood van de 
Demokratische Partij was een 
van de belangrijke criteria 
waarop waarnemers zich steun
den om 'n Republikeinse over
winning te voorspellen. De 
centrale partijleiding te Wa
shington stelde slechts 25 mil
joen voor de kampanje ter be
schikking; de kandidaten zorg
den voor de overige 50 miljoen. 
De Demokraten hebben nog 
steeds verkiezingsschulden uit 
de prezidentskampanje van '64. 

De KepuDlikeinen hebben 
aan de huidige kampanje vier 
maal zoveel als de Demokraten 
kunnen besteden : 305 miljoen. 

De bedragen zijn per ~slot 
van rekening niet zo heel hoog 
en doen zelfs « Europees » aan; 
ze vertegenwoordigen echter 
slechts een fraktie van wat een 
kampanje rond de prezidents-
verkiezlngen kost. 

Noodweer in Zuid-Europa. En in het Noorden reeds de échte winter. Een Lap oefent zich in het 
mennen van ee n rendierspan. 

kritiek op het partijbewind t(v 
non aan, hoever het in werke
lijkheid staat met de geestelij
ke vrijheid — ook voor marx
isten — in Oost-Europa. 

KOMFORTABEL 

De ontsnapping van Blak» 
heeft een aantal merkwaardige 
dingen over de Britse gevange
nissen aan het dagliclit ge
bracht. Blake beschikte iir zija 
cel over een krachtige radio-
ontvangpost, waarmee hij zelfs 
zeer verwijderde zenders kon 
beluisteren; het is hem wel
licht mogelijk geweest, kode-
boodschappen vanuit Rusland 
op te vangen. De spion had in 
zijn cel een uitgebreide biblio-
teek en ontving zijn bezoekers 
op gezellige en kopieuze tea's. 

Vóór de tweede wereldoor
log slaagden per jaar gemid
deld 15 gevangenen er in, uit 
een Britse gevangenis te ont
snappen. In 1962 waren er 249 
ontsnappingen; in 1965 was 
dat getal al gestegen tot 507. 

UN PIAO 
Zijn naam was tot voor kort in het Wes

ten slechts hekend bij wie met meer dan 
doorsnee-bclang'itelUng de buitenlandse po
litiek, en vooral dan de ontxvihkeling iu 
Azië, volgden. Vakmensen wisten al lang, 
dat Lin Piao een der belangrijkste mensen 
in kommunistisch China was; xijn uileen-
zettingen over de revolutionair e oorlog be
horen lot de ei kende vakUleialuur. Maar 
de wereld-opinie begon zich slechts reken-
sciiap van de belangrijkheid van zijn pozi-
tie te geven, toert hij in de scJiaduxu van 
Mae kort geleden oprukte naar de tivee-
dc plaats in de Chinese hiëiarchie. 

Nochtans behoort Lin Piao reeds tien
tallen jat en tot de belangrijkste figuren 
van de Chinese kominunistiscJie paiiij. Hel 
zs VC1 bazend dat deze man, die zich sinds 
de tijd van de partizancnooilog en de Lan
ge Maïs steeds in de onmiddellijke omge
ving van Mao ophield en die ornzfille van 
zijn kapacileiten al vroeg vooibestemd was 
voor een rol aan de top, zo lang op het 
nchterplan kon blijven. Toeval of of>zet '/ 
In ieder geval werd de naam Lin Piao 
slechts ten ZL'ejeldbegup, toen met de op
volging van Mao ook het probleem rees 
van de toeko?nstige ontwikkeling van het 
kommnnisme in China. Op dal ogenblik 
werd duidelijk dat Lin Piao deze dag sinds 
lang voorbei rid had; hij genoot de steun 
van het Irgri dat hijzelf politiek had ge-
^rhoold en wanivoor hij in het openbaar 
'rvcji i<an liet land een zo belangt ijke po-
:ifie had doen inruimen. 

Lin Piao ts sinds bijna '10 jaar nauxu be-
iiliken bij de uitbouw en de leiding van 

'iet rode leger. De thans ^S-jarige verliet 
op 19jaiige leeftijd in 1'>27 de nationalis-
'ische militaire ahademie te Wainjioo nul 
"'•n schitterend getuigschiijt. 

Het jaai dam op trad hij toe tot de koin-
inuuistische paitij Zijn loopbaan in het 
levolulwnaiie leger liep van meet af aan 
steil J3<7«j omhoog; geduiende de Lange 
Mars voelde kt- reeds het bevel over een 
legergroep van 6.000 man. In 1936 werd 
hij bevelhebber van de kommunislische 
offirier^srhnol, die in het holen hoofdkxcar-
tiei ' •lan ingericht n'as, het is daar 
dal "' oT'rr de s^unilla-ooilog 
oiitu 

Hij vi I^: riiy(^ut, it zich ecliiei titel mee, 
alleen Tnaar een militaire en revolutionaire 
Icoicticus te zijn; hij trok petsoonlijk naar 
het front van de burgeroorlog en xuetd er 
zwaar gekwetst. Na een herstelperiode in 
de Sovjet-Unie keerde hij terug naar Ye-
tian ^ n er de leiding van de tot revolu-
lionane akadcmie uitgebouwde officiers-
school voor militair^ en politieke weten-
srhajijien terug op te nemen. 

Vil die periode stamt zijn leer over de 
vet houding lussen politiek en oorlog. Hij 
verwieip de oude stelregel volgens dewel-
kr de oorlog de voorzetting is van de poli

tiek met andrie middelen en verving hem 
door een teorie, waarin politiek en oorlog 
naast mekaar hun plaats krijgen : beide 
zijn ze, volgens Lin Piao, van dezelfde aard 
en van dezelfde soort; ze worden perma
nent naast en door mekaar gebruikt en het 
zijn slechts de omstandigheden die bepa
len, xvelke van beide elementen tijdelijk 
de voorrang heeft op het andere. Dat xuas 
de op het militaire vlak getrokken uiter
ste Iwnsekwentie van Mao's kommunislische 
leer : < de beslissende taak en de hoogste 
voi m der revolutie is de greep naar de 
iiiaclit door de bewapende sliijdkrachtcn 
en de veiligstelling van de macht dooi oor
log >. 

Deze teorie is later, en vooral in de sinds 
de jongste jaten gepubliceerde geschriften 
van China's txreede man, uitgexverkl tot 
een xcct cldomvatlend koncept : dat van de 
omsingeling der steden door het platte
land, waarbij de sttden de hoogbeschaafde 
Westetese naties zijn en het platteland de 
oiidet ontwikkelde wereld. 

tiet teorelisch xrerk weerhield Lin Piao 
er toch nooit lang van, zich verder als tac
ticus en strateeg te bekwamen op het slag-
xicld. Naar het einde toe van de Chinese 
burgeroorlog leidde hij vanuit Mandsjoe-
rije de laatste giole frontale aanx'al op de 
nationalistische legers, wat de nederlaag 
van Tsjang Kal Tsjek voor gevolg had. 
Met het leger dat hij in deze laatste faze 
aangevoerd had, zorgde hij voor de parifi-
katie van zuid- en midden China. In 1950 
overschreed hij aan het hoofd ervan de 
Yalastroom naai Korea. Tijdens de Ko
reaanse oorlog werd hij ofxvel zxvaar ge-
kxcetst ofxvel is hij ziek gexvorderi (men 
spreekt vaak xian t.b.c.) ; in ieder geval 
veidxveen hij spoedig van het krijgsioneel 
en meteen trouwens totaal uit het publie
ke blikveld. Het zou duren tot in 1954 dat 
zijn naam weer opdook, ditmaal als plaals-
veivangend eerste-minister. 

Slechts weinig buitenlanders hebben 
ooit kantakt gehad met Lin Piao. De leo-
rieën en geschriften van deze man zijn in
middels xvereldberoemd gexuorden, doch de 
mens bleef een onbekende, raadselachtige 
persoonlijkheid 

Momenteel is tiet wel duidelijk, dat Lin 
Piao zich stevig genesteld heeft op de txvee-
de plaats achter Mao, het is zeer zvaar-
schijnlijk dat hi] later diens optiolging zat 
aantieden Hel spektaktilaire optreden van 
de Rode Wachten mag men wel beschou-
xcen als een gebeurtenis van ondergeschikt 
belang; hoogstwaarschijnlijk immers moet 
het slechts dienen om te verbergen dal, in 
de rustigei achtergrond, Lin Piao zijn pozi-
tie eens en -voor goed bevestigt. Onopval
lend en in de srhndtiw. zoals hij steeds heeft 
gexL'ei kt. 

A.N. 1 ova no. 

UITGESLOTEN 

Een der meest bekende Pool 
se marxistische denkers, Kola-
kofski, wiens faam zich niet 
beperkt tot de landen achter 
liet IJzeren Gordijn, is zopas 
door Gomoelka uit de Poolse 
kommunistisch parlij gezet. 

Kolakofski had scherpe kri
tiek geuit op het partijbeleid 
en op Gomoclka's bewind, tij
dens een bijeenkomst waarop 
studenten de Hongaarse en de 
Poolse opstand van 1956 her
dachten. Kolakofski verklaarde 
o.m. dat het aan de macht ko
men van Gomoelka niet de ge
hoopte vermenselijking van het 
regime had meegebracht. 

De uitgcslotcne behoort tot 
de groep marxisten die het 
marxisme in humanistische zin 
tracht te begrijpen. Hij had 
veel kontakten in het Westen, 
ook met niet-kommunisten. 
Zijn uitstoting uit de Poolse 
kommunislische partij en zijn 

HEILIG 

In India wordt een heilige 
oorlog gevoerd met het doel, 
liet slachten van koeien te ver
bieden in de zes moslem-deel
staten waar dat tot nog toe 
mocht. 

India telt meer dan 175 mil
joen koeien, waar\'an er 80 
miljoen te oud zijn om melk 
te geven. Do melk van de jon
gere koeien dient in hoofdzaak 
om kalveren te voeren. Eén 
vierde van alle koeien op de 
wereld lopen in India rond; ze 
brengen slechts 6,5 % van de 
wereldproduktie aan melk op. 
Er is in India één koe voor 2 
inwoners. 

Het slachten is op religieuze 
gronden verboden. De Indische 
regeriiig overweegt thans, aan 
geboortebeperking te doen 
door inplanting van een pre
ventief apparaatje in de koe
uterus. 

Een foto van een ondergrondse lanceerhazis in de V.S S.R. r 
vrijgegeven door het Kremlin of gemaakt door de C.I.A. ? Hele
maal niet! Doodeenvoudig een opname van een boordkartonnen 
vulkaankrater met daarin een namaak-raket, bestemd voor de 
zoveelste James Bond-film. Deze studio-opnamen worden gekom-
bineerd met echte zichten van de Japanse Shinmoc vulkaan. 
Nieuwste vorm van de eeuwige horse-opera : de * slechten» 

zijn nu de Russen ! 
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Een huis van door de tijd zwartgeworden bakstenen zoals er langs de Oostxilaamse 
Scheldekanl veel staan; sclieefgezakte van hun oogst ontdane boonstaken en- pols-
dikke poreien in de tuin ernaast. Hier, aan de Nieuwe Baan te Bazel, woont Amedee 
Verbruggen. Hij zit in zijn leunstoel, kortgestuikt, handen als koolschuppen, een 
kop gelijk een aartsvader met zijn dik, weelderig en zilvergrijs haar, met zijn scherpe 
vinnige blik onder de zware bijna verfborstel-dikke wenkbrouwen, en zijn eeuwige 
pijp in een mondhoek geklemd. Ook aan de kleding herkent ge vaak de mens en 
zijn afkomst : in Amedee Verbruggen ziet ge de loerkman aan zijn ribjhnvelen 
broek, zijn zelfeinden sloffen en zijn gebreide, van een dubbele rij koperen knopen 
voorziene trui. Dit is de kasseilegger uit het Waasland zoals hij door iedereen die 
de jongste vijftig jaar begaan was met de Vlaamse beweging is gekend. 

O p 18 november e.k. wordt hij tach
tig. Hij werd inderdaad te Bazel op 18 
november 1886 geboren als derde in een 
gezin van tien kinderen. Ze hadden het 
niet breed in die tijd, de tijd van het 
« Arm Vlaanderen ». Vader leurde met 
wit zand, was visvevkoper en werkte 
links oE rechts op de « travaux »; moe
der — die een verlamde linkerarm had 
— had het niet gemakkelijk om de ben
de van tien groot te krijgen. Maar ze 
zijn er toch gekomen. 

W E R K E N 

Ze woonden toen in een ongelooflijk 
klein huisje aan de Kerkstraat; het is 
intussen ui afgebroken geworden, en het 
is haast niet te begrijpen dat ze er alle
maal inkonden. Uit zijn prilste jeugd 
herinnert Amedee zich nog dat hij vier 
jaar « misdiender » was en dat hij ge
makkelijk leerde. « Goed van aannemen 
zijn ». zo noemen ze dat in het Waas
land; dat werd opgemerkt bij de zusters, 
waar hij drie jaar de banken sleet, en 
later bij de broeders. 

Ze wilden zelfs van hem 'n « paster » 
maken, maar dat kwam niet uit in het 
grote en anne gezin : op zijn elfde jaar 
en na zijn plechtige kommunie moest 
hij aan het werk. Zo ging dat in die tijd; 
van letters kauwen kwam niet al te veel 
in huis wanneer de ouders niet bemid
deld waren. Amedee werd met de « kop-
zak » het veld ingestuurd naar de wis-
senstreek om er wijmen te gaan wit ma
ken, dat wil zeggen van hun schors ont
doen, een werkje dat hij overigens al ge
wend was want het gebeurde vaak dat 
hij reeds in zijn schooltijd vijf-zes we
ken het seizoen mee ging doen... 

Na de wissen togen ze aan het man-
denvlechten, vooral aardbeimanden die 
moesten dienen voor de verzending van 
het gekende fruit uit Klcin-Brabant 
naar Engeland. Amedee is in zijn jeugd 
ook nog een paar maanden leerling-
klompenmaker geweest en was enkele 

jaren werkzaam bij de boeren, vooral in 
het patat tenplanten en -rapen. O p zijn 
vijftiende jaar werd er door het dorp 
een baan getrokken in de richting Tem-
se en dat zou een definitieve bestemming 
aan zijn loopbaan geven : hij werd hel-
per-kasseilegger en later effektief, kas
seier. Ze verdienden toen anderhalve 
frank per dag. In de winter, wanneer 
het te koud was voor het werk aan de 
wegen, werkten ze in de fabrieken rond 
Antwerpen en Hoboken : « den Draad », 
een koperfabriek, en de scheepswerven 
van Cockerill. « Er was toen geen spra
ke \ an dop of werk verlet n, zo vertelt 
Amedee, « het was een armoedige tijd, 
maar we waren toch gelukkig D. De men
sen leefden gezelliger en eenvoudiger, 's 
Maandags werd er een stevige pint ge
dronken onder het werkvolk, maar in 
de volle week deden ze er een schepje 
bij : het waren dagen van elf tot twaalf 
uren arbeid. Ze hadden slechts twee 
hemden, een slecht en een door-slecht. 

Ze moesten vaak twee uren op en twee 
uren af om naar en van het werk te 
gaan : te voet. Ofwel bleven ze in Ant
werpen op « Ifjgement » : 60 centiemen 
voor de « halve kost », dat wil zeggen 
voor een strozak, een kommetje koffie 
's morgens en enkele aardappelen met 
wat watersoep 's avond. 

Maar er werd plezier gemaakt onder 
het volk : in de staminees werd er a-e-

o 

zongen, gebold en gekaart. » Allemaal 
iels dat ge nu niet meer ziet », zo ver
telt Amedee het met heimwee in de 
stem. 

AMED 
En heel zijn leven heeft hij in de kas

sei gezeten; veertig-vijftig vierkante me
ter deden ze per dag. De langste weg 
die hij gelegd heeft is deze van Muizen 
naar Kampenhout en deze van Beveren-
Kruis naar Nieuwkerken. 

O O R L O G 

T o e n kwam de oorlog. Hij was 28 
jaar en werd vrijwilliger op 4 augustus. 

Met drieën trokken ze van Bazel naar 
de kazerne. In Kontich kregen ze hun 
«' tenue » en in St. Niklaas werden ze in 
de Casino ondergebracht. Vandaar 
n a a r Evergem waar ze bij de rijkswacht 
ingedeeld werden voor werk aan de slag
bomen, wat dan voornamelijk bestond 
in het kon troleren van de paspoorten 
der vluchtelingen. In Gistel kwam Ame
dee bij het achtste regiment piotten dat 
later het achttiende werd. En zo geraak
te hij in de grote oorlog verzeild en aan 
de IJzer, als zovele Vlaamse soldaten. 
Al van in het begin zat hij volop in de 
eerste lijnen. Hij geraakte trouwens mee 
in een omsingeling verstrengeld, maakte 
een Duitser krijgsgevangen die boven op 
een zolder zat van een huis waar zij be
neden een sigaret aan het rollen waren 
en doorbrak nadien mee de keten. T o t 
in 1916 zat hij als piot in de loopgrach
ten aan de IJzer om nadien overge
plaatst te worden bij het zwzre geschut. 
Hij rukte mee op tot Zomergem maar 
kreeg daar de griep te pakken, zodanig 
zelfs dat hij naar Kales en later naar 
Tour s diende overgebracht om er ver
zorgd te worden. 

Aan het front geraakte Amedee zoals 
velen verzeild in de frontbeweging en 
deed hij zijn vlaamsgezindheid op; hij 
werkte er mee aan blaadjes en stond ak-
tief in de beweging van de Vlaamse sol
daten. Na de oorlog wilde hij hetgeen 
« in zijn binnenste stak » ook tot ui t ing 
brengen en hij begon op te treden als 
spreker voor de vergaderingen van de 
Vlaamse Oudstrijders en de Frontpar t i j . 

M E E T I N G S 

Hij herinnert zich nog zeer goed zijn 
eerste meeting : een vriend bezorgde 
hem een redevoering die reeds vroeger 
door een vooraanstaande uit de Vlaam
se beweging was uitgesproken en die 
voor deze gelegenheid was aangepast 
aan de arbeider-spreker ! Het begon al
dus in rederijkersstijl : « Het m.oge ge
waagd en vermetel toeschijnen dat 
eenen eenvoudigen werkman hier voor 

' U komt spreken... ». Nee, zo kon dat 
voor de volksmens Amedee Verbruggen 
niet gaan. Hij Het de papieren voor wat 
zij waren en begon voor de vuist weg te 
spreken, uit het hart en met de woor
den die hem eigen waren, over wat hij 
beleefd had aan het front als Vlaming 
en als eenvoudige volksjongen, hoe ze 
als beesten behandeld werden door offi
cieren die hun taal niet eens verstonden 
of spraken, welke mizerie ze hadden 
doorstaan toen de « overheid » merkte 
da t zij zich begonnen te verzetten tegen 
de onmenselijke behandeling. Hij sprak 
ook over de dingen uit het dagelijks le
ven, over de slechte behandeling van de 
Vlamingen in België, over de nood van 
de Vlaamse arbeiders en over de vrede. 
Want Amedee Verbruggen was en is een 
overtuigd anti-militarist en het is in 
die zin dat hij o.m. later talloze voor-

in Vlaanderen 

DE 

KAStl 
WO RIT 

drachten of spreekbeurten ging houden 
voor de oud-soldaten tegen het Frans-
Belgisch militair akkoord. 

Ook in de politiek stond Amedee zijn 
mannetje : vanaf de Frontpart i j heeft 
hij altijd een plaats ingenomen op de 
lijsten van de Vlaams nationale partijen. 
Al van onmiddellijk na de eerste oorlog 
werd hij in zijn gemeente Bazel verko
zen in de gemeenteraad. Toen bij het 
uitbreken van de oorlog in ' 1940 de 
dienstdoende burgemeester dr Dhooge 
gedood werd bij een bomaanval op de 
brug te Grimbergen, werd hij als oudste 
gemeenteraadslid belast met de leiding 
van de gemeente. 

T o e n de bezetting een feit was gewor
den, werd hem gevraagd het ambt van 
schepen van openbare werken • op zich 
te nemen hetgeen hij aanvaardde en 
bleef tot aan het einde van de oorlog. 

i van 
rige 
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A A N G E H O U D E N 

Dit werd hem len kwade gerekend en 
de Bazelse kasseilegger werd aangehou
den om zonder verhoor gedurende veer
tien maanden opgesloten te worden te 
Lokeren en te Gent Door de mizerie en 
de ontbering moet er een ziekte in zijn 
kop geschoten zijn; hij \verd geopereerd 
(hij toont ons nog een groot litteken ter 
staving van deze heelkundige bewer
king) en mocht daarna plotseling naar 
huis. 

T o t ze plots weer « erg in hem kre
gen » en hij — na al die tijd — vooi de 
onderzoeksiechter werd gebracht ' Veer
tien dagen nadien stond hi] bij de 
krijgsrechter : ze beschuldigden hem 
ervan een goede vriend te zijn geweest 
van Staf De Clercq en Borms, wat ove
rigens maar natuuil i jk was vermits hij 

in de periode tussen I^ omlopen niet al 
de groten uit de Vlaamse Beweging op 
het podium had gestaan • Boiginon, 
L e u n d a n , Van Se\eren Boims, De 
Clercq hij had er allemaal het land mee 
afgerotst. had op honderden \ergadei in 
gen van Vossen gesproken geijverd voor 
amnestie, verkie/ingsmeetings geo€\ en, 
gesproken in West Vlaanderen in Lim
burg en op vergaderingen in open lucht 
in de Kempen, waar ze vanop een stoel 
voor een herbeig aan de keik de men 
sen toespraken. 

Geen dorp of Vmedce is er geweest 
om o\er de \'Liamse strijd de sociale 
strijd en zijn anti militarisme te spre 
ken; hij had zelfs voor een mensenzee 
in de Antweipse Hippodroom gestaan . 
Bijaldien al was hij dan nog een ai hei 
der, een kasseilegger hij moest hangen 
volgens zijn aanklagers 

A D V O K A \ T 

Maar dat lukte nog zo spoedig niet, 
want Amedee was met op zijn lip ge
vallen I Hij had weliswaar geen centen 
om een advokaat te betalen maar hij 
deed vlot zijn eigen veidediging zo 
van : « gade gij /cggt dadde k nen 

1'i;tsoe7inrle hi ' i "' » Til de rediicr : 
i' o c zuuut lOLli ^ewilu iiebüen dat ze 
gebleven hadden > » en Amedee : « Ha 
god\er . 'k hem nog tienduizend fiank 
moeten gaan lenen anders hadde k nie 
in leven gebleven, wa zoodde dan wil
len ? ». De vriendschap is geen misdaad, 
zegde hij over van zijn omgang met Staf 
De Clercq en een schepenambt aanvaar
den was normaal « want volgens de re
glementen moesten wij op onze post 
blijven » Er kwamen ook gekke aankla 
gers : iemand zei dat Amedee propa
ganda had gemaakt op de tram maar 
hij wist niet meer waaruit die piopa-
Handa juist bestond Een andeie ge
tuige ten laste was iemand, dic tij
dens de oorlog de mensen die in nood 
zaten met aardappelen bedroog wat 
Amedee had weten te verhindeien Ook 
hij kreeg spoedig de kous op de kop. 

Er was al niet veel in te brengen te
gen deze volkse figuur : de openbare 
aanklager vroeg twee jaar; de rechter, 
om iets te zeggen sprak één jaar uil, wat 
Amedee onmiddellijk op viije \oeien 
biacht gezien zijn voorarrest. 

« Nadien zijn ze nog wel hier geweest, 
om Mjftigduizend frank schadevergoe
ding te vragen, maar wij hadden niets 
en een kei kunt ge toch het vel niet af
stropen » zo veitelt Amedee Ook zijn 
eretekens kwamen ze halen, maar de 
rijkswachteis die met deze karwei be
last waren moesten onveirichterzake te
rugkeren, want de Bazelse kasseilegger 
had zijn dekoraties in de IJ zei toren 
hangen. 

S I LEDS A K T I E F 

Na de ooi log heeft Amedee nog veel 
gespioken op veigaderingen en bijeen
komsten Hij was een der eersten om de 
stiijd weer op te nemen en op ontel
bare manifestaties aanwezig te zijn, om 
alleen al door zijn verschijning de lam
geslagen Vlaamse mensen terug vuur te 
geven en op te beuren. 

Ook de jongste tijd is deze bijna tach-
tiüjaiige nog steeds aktief : met Karel 
Dillen IS hij heel Vlaanderen doorge-
liokken om over amnestie te gaan spre
ken en over zijn vriend August Boims, 
van wie hij met devotelijke achting nog 
enkele persoonlijke brieven bewaait in 
een h a d ie van een kast in de beste ka
mer 

Heel zijn huis is tiouv\cns één ge-
dacluenis aan de jaren die achter de 
rug liggen : koppen van Streuvels,'Ver-
srh.ieve Borms pentekeningen, schilde-
riien een weeigave op schaal van de 
If/ei toren tinnen schotels beelden-en 
foto's veel geschenken van verenigingen 
en mensen die de/e volkse ligum in het 
hart dragen 

Wanneer Anicdce Veibiuogen van-
daaa; in ziin lustige /ctel zit m zijn een 
voudige huiskamer waar een moor op 
de kachel staat te zingen dan kan hij 
mijmeren over een gevuld leven, het le

ven van een werkman die gegrepen is 
geweest door het lot van zijn volk en 
die gepiobeerd heeft dat lot mee in de 
goeie richting te wungen, die ook ge
vormd is in de stujd en zekei hard ge
leden heeft . van zijn vijt kindeicii / n n 
er drie gestorven De oudste in Beveilo, 
een andere viel in Stalingrad en een 
meisje is gestorven aan de gevolgen van 
de gevangenzetting Ook zijn vrouw, 
die zoveel ontberingen had moeten 
doorstaan na de oorlog stieif al viij jong 
op 57 jarige leeftijd Twee zonen heeft 
hij nu nog een woont in Borgeihout 
en een ander woont bij Amedee. 

Hij leest zeer veel wanneer hij daar 
tijd voor heeft • weekbladen als "Wij», 
« Pallieter » en andere worden iedere 
week door hem « uitgekauwd >i evenals 
veel van wat in Vlaanderen over de be
weging verschijnt Hij krijgt ook veel
vuldig bezoek • mensen die deze Inast 
legendaiische fianur komen bekiiken en 
beluisteren Onlangs was hii zelfs een 
der hoogtepunten uit een jeugdiallev en 
kwamen tientallen meisjes zijn huis 
binnengevallen om er een reeks viagen 
te stellen I 

H U L D E 

En op 27 november a s wordt hij ge
vierd om zijn tachtigjarige leeftijd. 

O p zaterdag wordt een akademische 
zitting ingericht door de Vlaamse Kring 
Waasland in samenwerking met het ge
meentebestuur van Bazel. O p het ge
meentehuis zullen te 11 uur huldewoor-
den uitgesproken worden door Waker 
Opsomer, Andre Demedts en de burge
meester van Bazel, dit alles onder voor
zitterschap van W Claessens. 

Zondag is er te 11 uur een dankmis 
in de parochiekerk van zijn geboorte
dorp; Wies Pee zit aan het orgel en het 
koor « Hartjes op Maat » uit Kruibeke 
voert de koorzang uit terwijl pater Pil 
het gelegenheidssermoen houcFt. 

Daarna gaat het in optocht naar het 
huis van de gevierde waar rechtover in 
een reusachtige garage de eigenlijke 
feestzitting plaats vindt. Er was namelijk 
in het hele dorp geen zaal te vinden die 
groot genoeg was voor deze gelegenheid. 
De stoet zelf wordt gevormd door de 
groep Boerke Naas, landbouwers te 
paard en muziekkorpsen, terwijl op de 
feestzitting het woord gevoeid wordt 
door volksvertegenwoordiger Coppieters 
en Adiel de Beuckelaere 's Namiddags 
tenslotte vindt in de « Gulden Scha
duw » te Waasmunster te 4 uur een 
maaltijd plaats die een waardige en 
« hartige » bekronino vormt voor deze 
indiukwekkende hulde. 

Een veidiende hulde, een hulde van 
de vele dankbare mensen in J'laandeien 
aan deze wetkmens die zijn hele leven 
in diensl s,esteld heeft van de bewee,ing. 
Danke, iinedte.' 

Staf De Lie. 
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haar 

Briauj Michael en Ugo zaten ep 
het terrasje van de Sunset Bar, 

Alle 3 dronken ze Four itoJ'-s 
whisky en alle 3 xvaren ze te New 
Port om als suksesrijkste bestseller-
jongens van de Cornet Press-uitge-
verij het 2-jaa)lijks kongres van 
Science fiction-schrijvers bij te u'o-
nen. Het waren vier prettige dagen 
geweest. Vanmiddag wanneer de 
uilgevers tot besluit hun omzetcij-
jers zouden bekend maken, zou de 
meest gelezen auteur het gouden 
kleinood, het felbegeerde Icarus-
beeldje mee naar huis mogen ne
men. Biian maakte een bchooihjke 
kans en schei Iste zijn zenuwachtig
heid weg met grapjes over de ont
vanger van belastingen. Na een vijf
tal whiskys besloten ze hun oude 
lievelingsspelleije maar weer eens te 
spelen : in 15 minuten het beste 
science fiction-verhaal schrijven. 

Een kwartiertje zaten ze over bier
viltjes gebogen, ingespannen krab
belend, in de verte starend, plots 
gcinspiieerd lachend. 

Brian moest het eerste lezen. Hij 
streek langs zijn baaulje, zette zijn 
donkere bril af en las : 

« Hij mocht zich een erg gelukkig 
man noemen. Hij had wat men 
noemt le\ensruimte genoeg. 'Waut 
hij woonde — naar men dadit — 
in het grootste huis ter wereld. Zo 
groot dat hij dit jaar besloten had 
zijn vakantie door te brengen in de 
keuken. Hij is er nooit geraakt. In 
de gang raakte zijn Jaguar zonder 
benzine en is hij van dorst omge
komen. > 

Ugo klapte beleefd in de handen 
maar zat te popelen om zijn ver
haal ter waardering voor te diagen. 
Hi] kuchte genoeglijk en begon : 

« Toen professor Von Zwiesen-
ihal, zich baserend op de teoricën 
^an Einstein en Hcisenberd, er dan 
toth in geslaagd was de « oer > 
als bouwsteen voor alle materie in 
een formule onder te brengen, zou 
het nog maar een klein kunstje zijn 
om ook de nog steeds raadselachligc 
z^vaartekracht te formuleren. De pro
fessor rekende en herrekende, \er-
n-iste zich in een komma en werd 
plotseling brutaal tegen de zoldering 
van zijn werkkamer gesmakt. > 

Michael had tegen de ongeschre
ven regelen van het spel m nog 
even vlug wat bijgeschaafd en las 
nu met een stem die helemaal niet 
bij zijn harde gezicht paste : 

« Dit verhaal heet Big Business. 
De fabriek staat er nog niet. Ook de 
kantoren zijn er nog niet. Er kan 
dus ook geen pcisoneel zijn, geen 
telefoons, geen dienstnota's, geen 
loonlijsten, geen dertiende maand. 
Op de beurs wordt er nog niet over 
gesproken. Het is moeilijk uit te ma
ken hoeveel het kapitaal is, want er 
is nog geen bankrekening. Men 
fluistert dat het een groot kapitaal 
zal zijn. Maar hoe groot? En wan
neer zal het er zijn ? Wat nu de za
kenman zelf betreft die bij het ont
bijt besloten had in de big business 
te gaan... hij heeft bij de lunch een 
kippcbcentje ingeslikt en is er jam
merlijk in verslikt. > 

Ze vonden Ugo's verhaal het mooi
ste en hieven hun zesde whisky op 
zijn gezondheid. 

« Kijk > zei Michael plots, op de 
zonovergoten weg ivijzend, « net of 
er voorbij die kilometeipaal een 
grc'e vijver over de weg ligt >. 
« Luchltrillingcn door de hitte y, 
verklaarde Brian met een wijs ge
zicht. « We moeten opstappen >, zei 
Ugo. 

Toen ze voorbij de wegwijzer stap
ten, kon een van hen nog hulp roe
pen, maar alle drie zijn ze verdron
ken. 

Nic. 

Niemand wil graag hebber ig lijken, 
m a a r iedereen heeft graag veel. E n o m 
allicht wat te krijgen, is verjaren nog 
alti jd ideaal. Zoiets schept wel proble
men natuur l i jk : bv. hoe zoveel moge
lijk mensen, dus mogelijke gevers, die 
d a tu m onthullen zonder inhalerig t e 
schijnen. E r bes taan daar toe vele me
todes die variëren van ui ters t subtiel 
to t vrij grof, m a a r de meeste zijn n a 
veehoildig gebruik stilaan doorzichtig 
en dus waardeloos geworden. Toch 
kunt u nog altijd een achteloze opmer
king wagen in de t ran t van « ik kan he t 
niet helpen, ik ben zo, t ipisch een 
Weegschaal» (of Steenbok, of Leeuw, 
naargelang het geval). Volgt dan meest
al wel een vraag om nadere informatie 
vanwege uw par tner , tenzij die van he t 
dikhuidige soort is. 

Ik voor mij verkies de di rekte meto
de : rechuit zeggen w a a r het om gaat . 
Bv. als het toevallig zo u i tkomt : « nee 
die dag ben ik echt niet vr i j , dan ver
j aa r ik en dat wordt bij ons thuis d r u k 
gevierd ». Klinkt zo bru taa l dat he t on
waarschijnl i jk word t en men u w bere
kende openhart igheid grif voor naïeve 
onschuld houdt . 

Een tweede moeilijkheid is het geven 
van summiere aanwijzingen omt ren t 
he t verlangde geschenk. Zo u tenmins te 
geen door pral ines geteisterde maag 
wil, en een levenslange rezerve aan zak
doeken (meestal van het fijne, dus on
bru ikbare soort) en parfum (meesta l 
net niet wat uw neus behoeft) . Want 
van gevers moet u nooit teveel oor
spronkeli jkheid of begrip voor uw no
den verwachten. Natuur l i jk kunt u een 
jaar lang iedereen meesjouwen naar 
shopping-centers en er bli jmoedig aller
lei aanwijzen. In de hoop dat er toch 
ergens een lichtje gaat b randen in de 
muffe hoofden. Maar dat is tenslot te 
vrij vermoeiend. Ze allemaal een keu
rige wenslijst in de hand d rukken is 
iets, maar niet alles : hoe verbergt u die 
rode kleur, hoe vlucht u die verwijten
de ogen ? Niet iedereen is zo gelukkig. 
Wij redaktr ice te heten en z'n wensen 

I NIEUW TWEEDEHANDS 
(Idt) J o n g s t e snufje in d e A m e r i k a a n s e t i e n e r m o d e : a fgedragen t enn i s -
e n w a n d e l s c h o e n e n . O m a a n d e s t i jgende v raag te k u n n e n vo ldoen , gom
d e de f i rma G o o d r i c h F o o t w e a r on l angs n i e u w e s c h o e n e n m e t m a c h i 
naa l ve rvaa rd igde rafels en sleet op de m a r k t . 

I KARAKTER 
(Idt) T o e n d e re inigingsdienst van W i l k i n g s b u r g (30.000 i n w o n e r s ) bi j 
P i t t s b u r g h V.S . in s tak ing ging, gaf b u r g e m e e s t e r Jaffurs ve r sch i l l ende 
g e m e e n t e b e d i e n d e n h e t bevel h u n adminis t ra t ie f w e r k te o n d e r b r e k e n , 
m e t h e m d e s t r a t en op te gaan e n v u i l n i s e m m e r s op t e ha l en . Jaffurs : 
« Ik geloof d a t dergeli jk w e r k k a r a k t e r k w e e k t . H e t is e c h t e r h a r d e n 

o n a a n g e n a a m ». 

I NUTTIG 
(Idt) Bij een TV-quiz in S t o c k h o l m w e r d a a n dr ie d a m e s gevraagd, b in 
n e n d e vijf s e c o n d e n d e nu t t igs te h u i s h o u d m a c h i n e te n o e m e n . B r i t t a 
E k l u n d h a d s lech ts é é n s e k o n d e nodig . H a a r a n t w o o r d : « mijn m a n ». 

I INTELLIGENT 
(Idt) A a n k o n d i g i n g in een te M a l m ö ( Z w e d e n ) u i tgegeven k r a n t : « J o n g e 
m a n , 22, d o n k e r h a r i g , 1 m 82, zoek t v r i end in . B e n intel l igent , d u s g e e n 
huwreli jksplannen ». 

I PUBLIC APPEAL 
(Idt) De New-Yorkse u i tgever Myron Fas s b r e n g t s inds d e m o o r d o p 
J o h n F . K e n n e d y (22 n o v e m b e r 1963) op d e t i telbladzijde v a n zijn vier 
film en TV-t i jdschr i f ten (oplage : e e n mil joen) s lech ts fotos van J a c q u e 
line K e n n e d y . « Als ik é é n kee r J a c k i e s a m e n m e t d e J o h n s o n - d o c h t e r s 
b r ach t , dskalde de v e r k o o p onmiddel l i jk m e t 5 t.h. De J o h n s o n s h e b b e n 
geen greintje publ ic appeal . 

I AUTOMATISCH 
(Idt) E e n fabriek van e lek t r i sche h u i s h o u d t o e s t e l l e n te Los Ange les b e 
gon on langs m e t de p r o d u k t i e v a n e e n spaghe t t i -vork . H e t d ing w e r k t 
op ba t te r i j , rolt de spaghet t i a u t o m a t i s c h o p e n kos t z o w a t 150 Bfr. 

gewoon te mogen afdrukken. Mijn blos 
ziet u toch niet en uw blik blijft mij 
bespaard . Het rczul taat ? Kan voor mij 
best lonend worden. En u geeft het de 
kans , dat vaak aangesproken en zelden 
falende goede ha r t te tonen. Hier gaan 
we dan. . . 

Naar aanleiding van de « Week van de diamant » iverd te Brussel een perskon 
ferenlie-met-modeshow gegeven in een bankkhds. En rwt reden : dit (lieve) kind 

alleen al droeg voor ettelijk honderdduizenden aan juwelen l 

Wat ik mankeer 
— een appel t je (voor de do r s t ) . 
— een roze bri l ( om het leven te be

k i jken) . 
— een ivoren toren ( torent je mag o o k ) . 
— een paa r fluwelen handschoenen 

(voor de aanpak van moeil i jke ka
r ak te r s . Wij-lezers s o m s ) . 

— een leugendetektor (voor s t r ik t per
soonlijk gebru ik ) . 

— een gilblikje = 50 kre ten in b h k j e 
met d rukknop (om belagers af t e 
schr ikken als de angst me de keel 
snoe r t ) . 

— een maxi-beurs (voor een mini-gar
de robe ) . 

Wat ik graag hebben wil 
— in geluidloos papier verpakte zoetig

heid ^om te snoepen in de bios
koop) . 

— anti-hik pillen. 
— een luxe notaboek (voor infantiele 

spelletjes als « varkent je », oxo en 
dergelijke. Tip voor de ins iders) . 

— nog een leuk spelletje : een puzzle 
naa r een abs t r ak t schi lderi j . 

— nieuw behang voor mijn salon : me t 
k i jkmoppen bed ruk t (om mezelf én 
bezoekers pret t ig bezig te houden) . 

Wat er altijd nog bij kan 
— een assimil (om Gents te leren, van

ui t het .A.ntwerps l iefst) . 
— een ha r tve rwarmer (door de gever 

zelf te bedenken) . 
— de nieuwste V.S.-plaat « How to 

s t r ip for your busband » met op de 
flip-side « H o w to bellydance for 
your husband » (mé t geï l lustreerde 
ins t rukt ie fo lder ) . 

En tenslotte nh levend materiaal, gen
re huisdier •^r I 
— een marsupi lami (« in 't echt »). 
— een woesti jnvosje (l i jkt me heerl i jk 

om mee te spcleia). 
— en voor het vosje een woesti jn ( o m 

heerlijk in te spelen) . 
— een poes (rivaal voor mijn huidige, 

wat verwende bees t ) . 
— nog een poes, een valse (om verve

lend bezoek bui ten te pes ten ) . 
—- en tenslot te een groot verscheurend 

beest (om die hele zoo op te vre ten 
als het me te bar w o r d t ) . 

O ja, nog een detail : over een drie
tal weken ben ik jarig. Dank u wel. 

Annie, 
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VAN PROVO'S 

EN ESTETEN 

Ongeveer gelijktijdig verschenen in Nederland en België twee boeken die, hoewel 
totaal verschillend naar vorm en inhoud, toch een belangrijk punt met elkaar ge
meen hebben zodat een gezamenlijke bespreking wel verantwoord is. Bij de 
Bezige Bij werd Mulish' virtuoos geschreven « Bericht aan de Rattenkoning » 
meteen een bestseller, terwijl de Brusselse uitgeversmaatschappij Manteau net 
voor het jaarlijkse boekenfeest aan de Antwerpse Meir de verzamelbundel « Pijn 
en Puin-» klaarstoomde. Wat beide boeken naast elkaar plaatst is, dat ze alle 
twee een bepaalde reaktie van jeugdige generatiegenoten op het eigentijdse le
vensklimaat trachten te schetsen. Een reaktie die zich voltrekt in enerzijds de 
kulturele hoofdstad van Nederland (Amsterdam) en anderzijds in deze van 
Vlaanderen (Antwerpen). Harry Mulish tekent de oorzaken en aanleidingen van 
het sociale verschijnsel dat Provo heet, terwijl Werner Cranshoff een aantal ge
dichten inleidt die moeten gelden als de esteüsche reakties van de Antwerpse 
jongeren. 

De grote verdienste van Mulish is da t 
hi j van zijn Rat tenkoning ondanks de 
e rns t van de inhoud toch een vlot, bij
n a vrolijk lezend boek heeft gemaakt . 
E n al zijn er aan he t lijvige boek een 
aan ta l feitelijke t ekor tkomingen in de 
repor tage van Amste rdams woelige da
gen, we vergeven ze de schri jver graag. 
I m m e r s , dit boek is een w e r k waarb i j 
de schrijver zichzelf te duideli jk enga
geert om van hem ook nog volledige 
eksaktheid te eisen in detai ls die de 
geschiedenis nog niet heeft kunnen uit
ziften. Het boek is een emotioneel ge
laden pamflet da t soms te ver gaat en 
overdrijft , m a a r da t men in zijn tota
liteit kan waarderen als een bi jdrage 
voor he t in te rpre te ren van het Provo
verschijnsel. 

We gaan hier niet voor of tegen Pro
vo schrijven. Dat doet Mulish t rouwens 
evenmin. Wat Mulish echter wél doet , 
is par t i j kiezen tegen de mental i te i t die 
de ui tbars t ing mogelijk maak te . Een 
mental i te i t die gekenmerkt word t door 
he t beeld van de ra t tenkoning (een me t 
d e s taar ten aan e lkaar vergroeid nes t 
r a t t en da t leeft bij de grat ie van zijn 
soor tgenoten) . Die mental i te i t ont
s tond in Neder land t i jdens de ti jd van 
h e t regentendom. De regenten waren 
d e kalvinistische, oerkonservat ieve 
kooplui die alle sleutelpozities in Ne
der land aan e lkaar opdeelden. Zij 
vormden een es tabl ishment da t alles 
beheers te en beheers t . Hun orde is 
echter een valse schi jnorde die niet 
organisch gegroeid is uit en met de so
ciale evolutie van het Neder landse volk 
zelf. Nu kan een schi jnorde enkel door 
een vers tard en oppermacht ig gezags
orgaan in het leven gehouden worden. 
Deze tijd die door zijn intense kommu-

nikatie-middelen veel koortsiger is dan 
vorige tijden, word t niet zozeer geken
me rk t door een revolut ionair gevoel 
van ontevredenheid, m a a r des te ster
ker door een latent gevoel van onbeha
gen dat veroorzaakt word t door een so
ciale evolutie die wel vol trokken lijkt, 
m a a r het niet is 

Du onbehagen word t in Amste rdam 
(een van o u d s h e r revolutionaire 
burch t ) geprojekteerd in een intellek-
tuele revolutie die gekenmerkt word t 
door jeugd, mode, levenslust, beatmu-
ziek, durf en verwarr ing. Een aanta l 
van de Amsterdamse jongeren ging op 
ui tdagende maar in feite onschuldige 
wijze aan het manifesteren (al gebeur
den er rond het Lieverdje dingen die 
slechts door jeugdig entoesiasme kun
nen verontschuldigd worden) . Provo 
on ts tond op dit ogenblik nog niet . . . 
m a a r daar zorgde dan het gezagsappa
raat zelf voor, dat de menta le provoka-
tie meteen bean twoordde met een veel 
ergere provokatie, zodat de manifeste
rende jeugd de s impat ie kreeg van jon
gere auteurs , van de pers en verwonder
lijk genoeg ook van een deel van het 
publiek. Een aantal faktoren kwam de 
toestand nog aanscherpen en Provo 
was vlug een feit geworden. De beoor

deling of veroordeling van de beweging 
(hoewel wij in de p laa ts van het woord
je beweging liever het begrip ver
schijnsel gebruiken) valt buiten het 
bestek van dit ar t ikel . 

« Hoe dan ook », zegt Mulish, « feit 
is da t in de schoot van Provo Neder
land een kans gekregen heeft om zich 
los te maken van zijn regentenkom 
pleksen ». 

In de door Manteau (als naar ge
woonte weer fraai) uitgegeven Marnix-
pocket « Pijn en Puin » heeft de nog 
jonge Werner Cranshoff (23) ons niet 
geheel kunnen overtuigen van zijn stel
ling als zou de n ieuwste Vlaamse poë
zie in hoofdzaak estet ische wegen op
gaan. In zijn overigens handig (vooral 
handig) en goed geschreven inleiding 
moet Cranshoff willens nillens reeds 
een heleboel ui tzonderingen maken, zo
da t deze inleiding zelf ongewild haar 
stelling in twijfel t rekt . Een uitzonde
r ing kan de regel bevestigen, m a a r vele 
ui tzonderingen on tkennen zoniet zijn 
waarheid , dan toch zijn noodzakelijk
heid. Daarbij komt ook da t de 15 ge-
selekteerde d i c h t e r s (waarvan er 
mins tens 10 tot de Antwerpse invloed
sfeer behoren) slechts gedeeltelijk il
lustratief zijn voor de totali tei t van de 
jongste Vlaamse poëzie, terwijl van 
sommigen dan nog werk gebloemleesd 
werd dat niet eens tekenend is voor het 
geheel van het werk van die au teurs 

Hany Mulish, autntr vmi mre<;l<')h'jke Teilin^rn, romnn<; en fotirehvrik, behoort 
ongetwijfeld lol Nedeilatids besie en meest gelezen sdnijiieif. In l laandeien zijn 
van zt]n hand vooral bekend : De Diamant Het •stenen Bi indshed, Het zwaile Licht 
en l'oer vou) Fsycliologen Met hel ooij^ oJ7 -lit 'd'ilsle Iio, I; h'nnieri we de titel van 
zi]?i Ineiboxjen be'ip)oke7i Hiox'O letioitU'^e luslis^ [jaialiazeien als loer iioor Sociolo
gen. Muhsh x>eidedigt Pioio niet. 4h <^poitu<agenri]dei. ^((eds m t)eifekle maat
kostuums gesloken en een geui x an x'etfijnde aftei shave nalatend^ kan hij dit 
bezwaailijk. Hi] sidt l'iovo vooi ais een sociaal verschijnsel en leagtert mede legen 
de legenlen mentaliteit die dit verschipisel onontkoombaar maakte. 

zelf. Toch zijn er aan Cranshoffs stel-
l ingname ook heel w a t pozitieve pun
ten . Al dekt zij dan niet geheel de aan
geboden lading, h a a r benader ing van 
d e estetische poëzie als een vorm van 
objekt-poëzie is een vrij oorspronkel i jk 
en verdedigbaar s tandpunt . 

Na dit reeds in 1965 geschreven es
say volgen een 80-tal gedichten, waar
tussen kaf en koren elkaar genereus d e 
p laa ts gunnen. Als (zelf in de bloemle
zing opgenomen) d ich ter is het mi j 
u i t e raa rd vrij moeilijk om subjektief t e 
blijven, vandaar da t ik de beoordeling 
van de poëzie graag aan de lezer over
laat , m a a r wel de aandacht wil vesti
gen op he t ongewone, Beaudelair iaanse 
ta lent van de jonge Antwerpse dandy-
poëe t Patr ick Conrad (22). 

Tipisch voor een Antwerpse menta
liteit die zich koncent reer t rond een 
veelheid van al dan niet of nauweli jks 
leefbare t i jdschrift jes, is wel dat een 
aanta l van de opgenomen dichters die 
graag de « officiële » uitgeverijen aan
vallen, toch bij de eers te vraag van 
Manteau meteen hun gedichten ter pu-
blikatie afstaan, m a a r dan later zich o p 
de ( toch vooraf bekende) inleiding be
roepen om weer ten aanval te t rekken , 
t en einde hun inkonsekwent ie ten 
mins te tegenover zichzelf te verscho
nen. 

Een volledig geslaagd boek kunnen 
wij « Pijn en P u i n » bezwaarli jk noe
men, m a a r de poëzieliefhebber die de 
gave des onderscheid bezit, vindt er be
slist genoeg waardevolle dingen in o m 
de aanschaf van he t werkje te verant
woorden. 

Nic van Bruggen. 

ZANGBUNDEL 
Zopas verscheen als Vlaamse Pocket bij 

de uitgeverij Heideland : « Zingende 
peletons >, een liederbundel voor de 
Vlaamse soldaat, samengesteld door Wil
lem De Meyer. 

Men weet dat Willem De Meyer de zang-
aktie in het leger op voorbeeldige wijze 
leidt. Dat loopt nu reeds over 6 jaren. 

Hij bereikte rezultaten die iedereen (zelfs 
de grootste pessimisten) met verbluffing 
sloegen! 

Met de uitgave van « Zingende pele
tons 2> wordt de kroon op het werk gezet. 
Al de liederen zijn opgenomen met mu
ziek en becijfering voor volks-instrumenten. 
Wij geven onze lezers de raad, zich deze 
pocket aan de spotprijs van 35 fr. aan te 
schaffen. 

Afdelingen van de V.U. mogen hun jon
gens in het leger daarmee wel eens beden
ken. 

ALPHONSE ALLAIS 
Kursiefjes zijn « in ». Niet genoeg dat 

elk blad dat zich respekteert het niet meer 
zonder kursiefjesschrijver kan stellen; om 
de haverklap verschijnt op de boekenmarkt 
een nieuwe bundel van uit krant of week
blad samengelezen stukjes, wier steller al 
lang de joernalistieke status geruild heeft 
voor de literaire. 

Het genre is blijkbaar zozeer « in » dat 
de dagproduktie niet volstaat om de vraag 
te dekken : de verenigde krachten van zo
vele Kronkels, Carmiggelts, Ghysens, Boon
tjes en Lodsen zijn ontoereikend gewor
den. 

De uitgevers zijn dan maar in het verle
den gaan duiken om vergeten grootmees-
teis te her-ontdekken. Zo'n heel grote me
neer in de kursiefjesschrijverij was de 
Fransman Alphonse AUais (1854 1905). De 
man is eigenlijk aan de vergetelheid ont
rukt door de zopas overleden surrealist 
André Breton Het is verrassend hoe, na 
driekwart-eeuw, de stukjes van Allais nog 
kunnen genoten worden . zijn humor, zijn 
sarcasme, zijn geniale kolder passen volko
men in onze tijd. Wie houdt van meester-
li|ke krankzinnigheid en bestand is tegen 
een vlijmscherpe en soms morbiede humor, 
komt best aan zijn trekken in het bundeltje 
< De meneer met het houten been » dat 
de uitgeverij Arbeiderspers, Amsieidam 
aan 95 fr. op de mnrkt heeft gegooid (122 
blz., geplastifieerd omslag). 
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van haegendoren DE ZIEKTE AAN DE DIJLE 

(tv o) Hoe snel leven we toch! Voor een paar maanden stelden we in dit blad 
het'boek .Mijnalarm van Maurits De Wilde, (uitgave Van In Lter) voor.Dr,e 
weken geleden bespraken we . Leuven-Louvain . van de joernahst G. Van Hoof 
Ztals nummer 2 in dezelfde reeks verscheen als « Mijnalarm » En een week na 
Tl^ven-Louvain » kregen we een nieuw Leuven-boek van dezelfde uUgeverij op 
onTleestafel : « De Ziïkte aan de Dijle » van dr M. Van Haegendoren Problemen 
enstrTdfazen in de Vlaamse beweging volgen mekaar op m een hels tempo en 
een vaar uitgeverijen hebben er de handen aan vol. om de chroniqueurs ervan op 
tmTenin doorgJans flinke oplagen) bij de lezer te brengen. Deze vloed van pu-
blikatiesbe^viistniet alleen dat er veel belangstelling - een « markt ^ - is voor 
Vlaamse documenten, doch ook dat er een stijgende behoefte btj de Vlaamsge-
Jndenlestaat om zich flink te dokumenteren en de problemen met kennis van 
zaken te benaderen. Het is een verheugend feit dat de rij van pockets en paper
backs over de aktualiteit der Vlaamse beweging steeds langer wordt m onze 
biblioteken. 

Snuggere lezers zullen dadelijk ge
snapt hebben dat met « de ziekte aan 
de Dijle » niets anders kan bedoeld zijn 
dan het probleem Leuven. De titel 
heeft een voorgeschiedenis; ettelijke 
jaren geleden schreef een Nederlander, 
dr P. Van Overzee, een boekje over het 
probleem Brussel : « De ziekte aan de 
Zenne». Het boekje is praktisch ver
geten; de titel bleef lang mondgemeen 
in de Vlaamse beweging. De paperback 
van Van Haegendoren brengt hem nu 

in variante — onder de aandacht 
van een nieuwe generatie Vlaamsge
zinden. 

Heel het drama Leuven speelt zich 
af in de Dijlevallei. De rivier ontspringt 
bij Nijvel en besproeit een aantal 
Waalse dorpen, waaronder Ottignies, 
Limeiette, Limal en Waver : de streek 
van de Waalse punt van de fatale drie
hoek. Heverlee en Leuven liggen even
eens op de Dijle, die dan later door het 
aartsbisschoppelijk Mechelen stroomt. 
Even verder voegt hij zich bij het door 
Brussel bezoedelde Zennewater. Zoals 
de schrijver zegt in de inleiding tot 
zijn Leuven-paperback : « Uit de bed
ding van de Dijle kan men zowat de 
hele Leuvense problematiek aflezen : 
de meeste plaatsnamen die bij het de
bat te berde komen vindt men aan de 
Dijle-oevers. Laten wij ons verzetten 
tegen de vervuiling van het oude, no
bele Dijlewater ». 

Hoe men de zaak ook bekijkt : het 
probleem Leuven is een ziekte die, in 
het belang van de gehele gemeenschap, 
zo vlug mogelijk moet worden behan
deld en genezen. Om dat te kunnen, 
moet de diagnose scherp worden ge
steld. Welke zijn de ziektekiemen ? 
Hoe zien de simptomen er uit ? Hoe 
evolueert de koorts ? Hoe kan men de 
patiënt behandelen ? Wie zal de heel
meester zijn ? 

Dr Van Haegendoren begint met een 
diepborend onderzoek naar de verwij
derde en direkte oorzaken van de 
kwaal. In een paar bondige, maar de
gelijke hoofdstukken schetst hij een 
korte historiek van de Leuvense uni
versiteit en heriimert hij aan de strijd 
voor de vernederlandsing van het ho
ger onderwijs in Vlaanderen Vervot 
gens stelt hij zeer uitvoerig de diagno
se, die af te lezen valt uit drie hoofd-
simptomen. Ten eerste het feit dat de 
Leuvense universiteit achterop geraak
te bij het modernizeren van haar inter
ne struktuur. Vervolgens dat de aan
groei van het aantal studeten proble
men vooral van stedebouwkundige 
aard stelt, die in het huidig kader niet 
zijn op te lossen En ten slotte : de Ne
derlands-Franse tweeledigheid is m de 
hedendaagse Belgische maatschappij 
een ergerlijk anachronisme geworden. 

Dr Van Haegendoren stelt, dat het 
staatsgezag de voorwaarden moet 
scheppen voor de totstandkoming van 
een zelfstandige, demokratische Ne
derlandse universiteit te Leuven « In
dien het staatsgezag niet regulerend op
treedt, zullen de getroffen oplossingen 
ofwel zonder plan aan het toeval over
gelaten worden, ofwel de rezultante 
zijn van machtsverhoudingen; en daar 
wij. Vlamingen, niet de machtigsten 
zijn qua geld noch relaties noch qua 
brute macht van het geweld, zullen de 
oplossingen niet gunstig uitvallen voor 

ons ideaal van een vernieuwde en de
mokratische Vlaamse Leuvense univer
siteit... Kort en goed, wij moeten de 
oplossing van het probleem Leuven 
eindelijk als een politiek vraagstuk na
streven ». 

Een der grote verdiensten van de vo
rige Van Haegendoren-publikaties was, 
dat zij telkens een schat aan gegevens 
en dokumentatie bevatten. Dat is ook 
thans weer het geval; een groot deel 
van de paperback is gewijd aan een 
grondige analyse van de gebeurtenissen 
voor en vooral na het mandement van 
de bisschoppen van 13 meL Het boek 
besluit trouwens met de volledige tekst 
van deze verordening en met de tekst 
van het nieuw organiek reglement der 
K.U.L. van 5 september. Vanzelfspre
kend wordt dit organiek reglement en 
de struktuur duchtig onder de loep ge
nomen : « Het is als voorlopig te be
schouwen. Het dient nog te worden in
gereden en veel zal afhangen van de 
karaktervastheid van de Vlaamse lei
ding ». 

Degenen die beweren dat alles in or
de komt te Leuven en dat de overheve
ling eigenlijk al een verworvenheid is, 
moeten zich door de klemmende argu
mentatie en het sluitend dokumentatie-
materiaal van dr Van Haegendoren ia-

ten beleren : « De bisschoppen en wel
licht nog meer de centralistische mach
ten willen, koste wat het wil, de volle
dige overheveling vermijden en alleen 
een sterke druk zal hen hierin doen toe
stemmen. Uit zichzelf zullen de bis
schoppen nooit klare wijn schenken ». 

Het dossier Leuven van dr Van Hae
gendoren zou niet volledig zijn, indien 
het niet de V.U.-initiatieven terzake zou 
bevatten. Het wetsvoorstel Elaut van 6 
juli 1966 is volledig in het boek opge
nomen, inkluzief de toelichting. Het 
wetsvoorstel Mattheyssens van 25 ja
nuari 1962 (afschaffing van franstalige 
leergangen in het hoger onderwijs in 
Vlaanderen) wordt terloops vermeld; 
graag hadden we deze dan toch wel be
langrijke tekst, die het wetsvoorstel 
Verroken volle vier jaar voorafging, 
wat uitvoeriger behandeld gezien. 

Wie de jongste weken de korrespon-
dentie-polemiek tussen dr Van Haegen
doren en de « Standaard » heeft ge
volgd, kon er zich van overtuigen dat 
de voorzitter van de Stichting Lodewijk 
de Raet inzake Leuven geen blad voor 
de mond neemt. Ook in zijn boek 
draait hij niet om de harde waarheden 
heen. 

Zo oordeelt hij uiterst scherp over 
het politioneel optreden in de Leuven
se kwestie : « België pohtiestaat ? Na 
de incidenten van Zwartberg en van 
Leuven en nadat de kranten ons het 
nieuws brachten dat, ook in zaken van 
gemeen recht, onschuldige verdachten 
door mishandeling tot «bekentenissen» 
werden gedwongen, mogen wij gerust 
beweren dat de kwestie van de politie 
de aandacht verdient van allen voor wie 
de rechten van de mens geen inhoud
loze slogan zijn ». 

Ook de Vlaamse pers krijgt een fikse 
veeg uit de pan : « Er is op sommige 
vooraanstaande perslui een zeer specia
le druk uitgeoefend. Ik denk aan de 
linzensoep uit de Bijbel. Heer, leid ze 
niet in bekoring ». 

Drs M. Van Haegendoren cfaJiJo nn de Boekenbeurs zelf zijn nieuwste werk voor. 

WU 

«De Ziekte aan de Dijle» is zeer 
vlug geschreven, zo vlug dat in het 
laatste hoofdstuk nog verslag kon uit
gebracht worden over de studenten-
marsj door Vlaanderen. De auteur zegt 
in zijn voorwoord, er zich bewust van 
te zijn dat vlug schrijven een aantal 
risico's inhoudt. Dat die risico's niet 
denkbeeldig zijn en dat het gebrek aan 
afstand t.o.v. de behandelde materie de 
schrijver wel eens een part speelt, zal 
men op enkele bladzijden van het boek 
zelf wel vaststellen. Dat zijn dan echter 
schoonheidsvlekjes die niets afdoen 
aan de grote praktische en dokumen-
taire waarde van deze nieuwe Van Hae-
gendoren-paperback die we in de bi
blioteken van al onze lezers een plaats
je wensen. 

Dr M. Van Haegendoren - « De ziekte 
aan de Dijle » - paperback 223 blz-, 5 
kaarten en organigrammen, IN-boeken. 
- Uitgeverij Van In, Lier (oktober '6S) 
- 100 fr. 

FEM RUTKE 
« Om een oogappel niets » is, indien 

ik me niet vergis, de vierde bundel 
van de Amsterdamse schrijfster en 
dichteres Fem Rutke. Benevens lyriek 
schreef ze ook romans : « Dakloos wor
den » en « De Nesthond », alsmede 
dialogen voor radio en tv. 

De vorige bundels « Het schuim op 
de lippen », « Blauw Gras » en « Een
maal tweemaal » vielen reeds op door 
hun sterk persoonlijk geluid en door de 
vrouwelijke warmte die het koele, ab-
strakte stramien van de moderne vorm
geving een lyr. che mededeelzaamheid 
schonk. Er werd haar wel eens praat
graagheid en gewichtigdoenerij verwe
ten, een teveel aan woorden voor het
geen ze te zeggen had... 

Dit lijkt ons bij de jongste bundel 
zeker niet het geval. De ondertitel er
van : « liefdesnuancen van donker en 
licht, van blauwdrukken en van houts-
koolschetsen » geeft reeds de tematiek 
aan. Een groot gedeelte van de bundel 
wordt ingenomen door een serie poëti
sche notities bij muziek van Bela Bar-
tok en Luctor Ponse : zij werden ge
schreven in opdracht van het Neder
landse Ministerie van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen. Deze serie 
werd aangevuld met een aantal daarvan 
losstaande gedichten, onderling tema-
tisch verwant. Bazis dezer verwantschap 
— ook voor de muzikale notities — is 
dat wat de ondertitel aanduidt : « lief
desnuances ». « Eeö liefde zo mens en 
zo vrouw en zo niemand — dat ik word 
een stilte — een mond in Uw stilte o. 

De opgang vaft een eerst zeer kon-
krete. zintuiglijke ervaring der liefde 
naar een ijler, abstrakter, verhevener 
droomliefde mondt uit in het mvstische, 
dat reeds opklinkt in de « Aanteke
ning » (« Zijn zij niet blauwdrukken 
in ons van Kristus? ») en wordt een 
haast zuiver mystisch beli/Jen in « Ro
me 20 oktober 1965 ». 

De interpretatieve vrijheid die het 
moderne vers toelaat, bemowilijkt vaak 
het achterhalen der oorspronkelijke ge-
dachtengangen : een modern Frans 
dichter zag zelfs in de mogelijkheid der 
diverse interpretaties juist het kenmerk 
der moderne poëzie. Dergelijke vrijheid 
kan bij een gedicht dat uit en van de 
taal leeft, niet zoveel kwaad : hier 
schept de taal de zin Wil men echter 
een welomschreven gedach lelijke in
houd niet slechts illustratief medede
len, dan zijn de sprong-associaties van 
het moderne vers zowel voor dichter als 
lezer een moeilijkheid. Het lichaam 
wordt dan te zwaar voor het gebeente. 

Wie deze bundel tenslotte in zijn 
geestelijke kontekst wil situeren, dient 
te weten dat de dichteres in 1965 naar 
het katolicisme overging. In zijn des
tijds hier besproken dagboek schreef 
Pieter van de Meer de Walcheren over 
Fem Rutke : « Dit is een meisje met 
goed, echt poëtisch talent. Zij heeft 
honger naar het absolute maar zij is 
bang dat zij zichzelf voor de gek houdt. 
Er is iets heel goeds in haar : grote 
mogelijkheden, intelligent ». Dit is 
meteen ook een waardeoordeel over 
haar werk zelf. 
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zeevogels 

Deze film van de bekende 
ornitholoog Marcel Verbrug
gen handelt over het leven en 
de gewoonten van de zeevogeis. 
Deze vogels brengen gans hun 
leven door boven de wilde wa
teren van de oceanen. Alleen 
om te broeden komen ze aan 
wal. Met duizenden zitten ze 
op hoge rotsen en stijle kliffen 
zodat heel de rotskust door 
broedvogels is ingenomen : ge
kuifde aalscholvers. Jan van 
Genten, zeekoeten, drieeen-
meeuwen en papegaaiduikers. 
Op de drassige heiden vinden 
we de nesten van grote en klei
ne jagers, van stormmeeuwen 
en eidereenden; in de kleine 
vennetjes broeden de franjepo-
ten en de roodkeelduikers. (Za
terdag 12 november - 19 u 30, 
Brussel Ned.). 

eenmaal 
per jaar 

Wij spreken er allemaal veel 
over maar misschien doen we 
te weinig .. voor onze bejaar
den die het in ons land niet zo 
slecht hebben. Maar tussen dit 
en een beetje hartelijkheid ligt 
er nog een lange weg. 

Van deze idee vertrok de 
ploeg van «Jonger dan je 
denkt» om in het kader van 
de jaarlijkse week van de Ou
den van Dagen een feestpro
gramma samen te stellen in 
samenwerking met «Tiener
klanken ». Dit programma van 
Lieven Gijpen en Hilda Verbo-
ven kreeg de titel « Eenmaal 
per jaar ! ». Samensteller is Jef 
Boschmans en de presentatie 
berust bij commère Nora Ste-
yaert, compere Louis Neefs en 
Paul Jacquemijns. Het pro
gramma wordt te 20 u 25 uit
gezonden, zodat het niet alleen 
bij de habitués van « Jonger 
dan je denkt» binnenkomt 
maar ook de massa bereikt. 
(Woensdag 16 november - 20 u 
25, Brussel Ned.). 

tieners 
Kmderen van 12 tot 18 jaar. 

Men noemt hen nu tieners. 
Hun gedragingen worden fel 
besproken. Vaak in ongunstige 
zin. Ouders klagen over moei
lijkheden. Is de situatie ech
ter niet opgedreven ? Zijn hun 
handelingen niet vaak normaal 
gevolg van bepaalde toestan
den ? 

Kwart-Eefje vat het pro
bleem aan, in reeksverband. 
Deze eerste maal wordt het 'n 
samenspraak. De heer Gomes, 
lic. lichamelijke opvoeding, be
licht de physische evolutie van 
tieners. Dr Tony Baekelmans 
onderzoekt de invloed daarvan 
op hun gedragingen. Trouw 
aan het programma-thema 
geeft zij tevens praktische 
wenken. (Dinsdag 15 november 
- 19 u 40, Brussel Ned.). 

verloren 
weekeinde 

Deze film van Billy Wilder, 
met in de hoofdrollen Ray Mil-
land, Jane Wyman, Philip Ter
ry, Doris Dowling en Howard 
Da Silva, waarin problemen 
rond de drankzucht worden be
handeld, bekwam indertijd de 
Grote Prijs op het Festival van 
Cannes voor de beste Ameri
kaanse, film en de Grote Prijs 
' an de Filmacademie van Ame
rika. 

Don Birnam, een talentvol 
schrijver en zijn broer Wiek, 
hebben besloten een weekein-
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« De ai me man Luther »; T.V.-film; Brussel Ned. vrijdag 18 november, 20 u 25. 

de op het platteland te gaan 
doorbrengen. Don is er echter 
niet erg op gesteld, want Wicks 
bijzijn betekent een hinderpaal 
om zich aan zijn geliefkoosde 
bezigheid te wijden : drinken. 
Hij stelt dan ook voor dat 
Wiek naar een concert zou 
gaan in gezelschap van Helen, 
de verloofde \an Don. Zodia 
hij alleen is begint Don een ex-
ploratietocht naar de flessen 
die hij had weggeborgen. Maar 
Wiek heeft ze laten verdwij
nen. Dan maar het geld wegne
men dat bestemd was voor de 
huishoudster. Hiermee trekt 
hij naar de dichtsbij gelegen 
bar. Het is het begin van een 
verloren weekeinde. Als hij 's 
nachts thuiskomt stelt hij vast 
dat Wiek, ontgoocheld over het 
wangedrag van zijn broer, toch 
vertrokken is voor het week
einde. Dan maar verder drin
ken. Hiervoor is echter geld 
nodig. Don geraakt van de kant 
in de sloot tot hij opnieuw He
len op zijn weg ontmoet. 
(Woensdag 16 november - 21 u 
15, Brussel Ned.). 

Vlaamse T. V. 
ZATERDAG 12 NOVEMB. 
16 00 Volksuniversiteit — 18 55 • 
Zandmannetje — 19 00 Luceat, 
katholiek-godsdienstige uitzending •— 
19 30 Zeevogeis — 19 55 • Hier 
spreekt men Nederlands — 20 00 • 
TV-nieuws — 20 25 Speleiaren — 
21 40 Echo — 22 10 De man van 
U N C L E 22e afl De r ins van 
Mister Wa\erly — 23 00 . T \ nieuws 

ZONDAG 13 NOVEMBER 
11 00 • Euchanstievlermg — 15 00 : 
The Flintstoncs — 15 2o Concert, 
door het Orkest van de Zweedse 
Radio en TeleMsie Uitvoerlne van 
het Concerto voor viool In D van 
Ludwig van Beetho\en ^ 16 15 : 
Het grote avontuur Gehelmzlnn'g 
Azie—16 40 San Remo gro<>t Zünch 
ui t Zurich Reportage van het Song
festival dat op 29 oktober 3I te 
Zurich heeft nlaatsgehaa — 18 35 : 
Klem klein kleutertje — 18 55 : 
Het verdwenen vliegtuig, a ionturen-
f llm voor de Jeugd — 20 00 • TV-
nleuws — 20 15 . Sportweekend — 
2040 : Zien naar Jozefien (II) . een 
Jo Leemans-show met Paul Cammer-
mans, Guy Bréart, het Kwartet Mar
co Remez, de Bob Boon Singers, het 
ballet L-vdia Chagoll en het Televl-
sleorkest o I v Francis Bay — 21 25 : 
Oinnne en de zeebonk, tv-spel door 
Karl Wittlmger — 22 25 : TV-
nieuws. 

MAANDAG 14 NOVEMBER 
14 05 : Schooltelevisie — 18 55 : 
Zandmannetje — 19 00 Jonge 
speurders 8e en laatste episode . 
De laatste ronde — 19 15 : Tiener
klanken ^ 19 45 • Openbaar kunst
bezit « De lanssteek » door Slmone 
Martini (1284-1344) — 1 9 55 De 
Weerman — 20 00 : TV-nleuws — 
20 25 • De wereld van Tun Frazer, 
een politieverhaal van Francis Dur-
brldge en Clive Exton Derde epi
sode — 21 15 Roulette, een pro
gramma van Jules de Corte en Joop 
Ku^pjrs - 21 40 . Tien Jaar Brecht-
culcus, een uitzending rond Bertolt 
Brecht — 2210 • Gastprogramma. 
De liberale gedachte en actie — 
22 40 : TV-nieuws. 

DINSDAG 15 NOVEMBER 
18 25 Schooltelevisie — 18 Có : 
Zandmaanetje De clown — 16 00 : 

Flipper 26e afl T Flipper en de 
Bounty — 19 25 Jeugd zonder gren
zen — 19 40 Kwart-Eefje — 19 55 : 
Hier spreekt men Nederlands — 
20 00 • TV-nieuws — 20 25 • Herb 
Alpcit and the Tijuana Biass, amu-
semcntsorogramma gemaakt in sa-
menweiklng met de R T B en de 
K R O — 21 00 Leopold I, stichter 
van ons vorstenhuis, film uitgezon
den n a V de Dag van ae Dynastie 
— 21 15 • Thyestes, door Hugo Claus 
naar de tiagedie van Seneca — 
22 45 . TV-nleuws 

WOENSDAG 16 NOVEMB. 
17 00 • Televisum — 18 25 School
televisie — 18 55 : Zandmannetje — 
19 00 Hobo, de zwerver (3e afl ) — 
19 2a De avonturen van Popeye — 
19 30 Kijk omhoog — 19 55 De 
Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 • Eenmaal per jaar, show mt-
gezonden vanuit het Amerikaans 
Th<.ater te Brussel, n a v. « Week 
voor Ouden van Dagen » — 21 15 : 
Speelfilm • Verloren weekeinde, dra
ma van Billv Wilder met Ray Mil-
land en Jane Wjman — 22 50 TV-
nieuws 

DONDERDAG 17 NOV. 
13 55 Voetbal Rechtstreekse repor
tage van de wedstriid Dukla Praag -
& C Anderlecht, gespeeld te Praag in 
de 8e finale om de Europese Beker 
— 18 25 Voetbal Dukla Piaag -
S C Anderlecht (heihalmg) — 19 55 
Hier spieekt men Nederlands — 
20 00 TV-nieuws — 20 25 Ten 
huize van Retrospectieve ne \ de 
100e uitzending — 21 15 De Dick 
van Djke-show 26e afl Huueiijk 
zonder reis — 21 40 . Vergeet met 
te lezen — 2210 : Premjere — 
22 40 . TV-nieuws. 

VRIJDAG 18 NOVEMBER 
14 05 • Schooltelevisie — 18 55 : 
Zandmannetje — 19 00 Filmmu
seum van de schaterlach Vader, 
moeder en baby op reis — 19 15 : 
Tienerklanken — 19 40 : Zoeklicht 
— 19 55 De Weerman — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 De arme man 
Luther, tv film van Leopold Ahlscn 
en Franz Peter Wirth met Hans 
Zeldler — 2215 TV-nleuws — 
22 25 Feotival van Vlaanderen 1966 
Ballet van de XXe eeuw Uitvoering 
van De Vogels 

Onze 

selectie 

ZATERDAG 12 NOVEMB. 

19 uur 30 Brussel Ned. 
Zeevogeis (fiUn van Marcel 
Verbruggen). 

20 uur 25 Brussel Ned. 
Spelevai en (spelpt ogramtna 
met afwisselend kwis en va
riété). 

21 uur 05 Nederland I 
't Blijft Hollands (ontspan-
ningsprogramma). 

22 uur 20 Nederland I 
Fa-^ce Majeure {satirisch pio-
gramnia). 

ZONDAG 13 NOVEMBER 

15 uur 45 Duitsland 1 
Ah Baba et les quarante Vo-
leurs (film met Fcrnandel). 

17 uur 25 Frankrijk I 
Pasteui (fihn met Sacha Gid-
try). 

20 uur 40 Brussel Ned. 
Zien naar Jozefien (tweede af
levering van een Jo Leemans-
show met o a. Paid Cammer-
mans, de Bob Boon Singers, 
ballet Lydia Chagoll en het 
T.V.-orkest van Francis Bay). 

21 uur 25 Brussel Ned. 
Corinne en de zeebonk (T.V.-
spel door Karl Wittlinger; 
programma van de N.D.R.-
Hamburg). 

MAANDAG 14 NOVEMBER 

20 uur 45 Nederland I 
Film over Hongarije (reeks 
« Landen van Oost-Europa »). 

21 uur 15 Brussel Ned. 
Roulette (progi anima van de 
N T.S.-K.R.O., met Jules de 
Corie en Joop Kuypers). 

DINSDAG 15 NOVEMBER 

21 uur 00 Brussel Ned. 
Thyestes (tragedie door H. 
Claus; co-produktie B.R.T. -
V.P.R.0). 

WOENSDAG 16 NOVEMB. 

20 uur 25 Brussel Ned. 
Show 20/70 (uitzending vanuit 
het Amerikaans teater in het 
raam van de « Week voor Ou
den van Dagen »). 

21 uur 15 Brussel Ned. 
Verloren weekeinde (film met 
Billy Wilder en Jane Wyman). 

DONDERDAG 17 NOV. 

20 uur 25 Brussel Ned. 
Ten huize van . (een tetugblik 
op de 100 uitzendingen die in 
deze reeks reeds verwezenlijkt 
werden). 

21 uur 40 Frankrijk I 
Terre des arts (uitzending 
over de kunst der negers). 

23 uur 35 Duitsland I 
Moschee und Roter Stern (re
portage over de Albanezen in 
Zuid-Slavie). 

VRIJDAG 18 NOVEMBER 

20 uur 25 Brussel Ned. 
De arme man Luther (T.V.-film 
met o a. Hans Dieter Zeidler 
en Mar gar et e Carl). 

21 uur 35 Nederland I 
Mies en scene (ontspannings
programma met Mies Bon-
man). 

TOERISME 
DOLFIJNEN 

IH 1968 vieit de Maatschap
pij voor Dieikunde te Ant
werpen haar 125 ]ai ig bestaan. 
Tegen die tijd zal de gekende 
zoo een heel oputndend 
schouwspel kunnen tonen : het 
oude roofdierengeboiiu' woidt 
?iameh]k veivangen door een 
gioots geheel dat geheel nieuw 
opgetrokken icordt en u aar
van de bouwkosten zowat 50 
miljoen zullen veigen. Leeu-
uen en tijgeis zullen hier 
praktisch volledig vrij te zien 
zijn, alleen gescheiden van 
het publiek door een negen 
meter biede vijver, er zal ook 
een gioot bassin aangelegd 
woultn waai in dolfijnen en
kele mahn per dag voor een 
spektakuliiiie veitoning zullen 
zoiiien. 

LAMPLRXISSE 

Hier woonde Zannekin, de 
Vlaamse aanvoel der die op 23 
augustus 1328 met 9 000 mede-
stitjders het opnam tegen het 
zooeel steikere Fiaiise leger en 
na een ongemeen moedige 
strijd de slag bi] Kassei ver
loor. Een grafplaat in de kerk 
en zijn wapen tn een glasraam 
van het gemeentehuis heiinne-
ren nog aan dit heldhaftige 
offer voor de verdediging van 
de Vlaamse rechten. 

Lampeinisse is tiiet zo eig 
gioot : het wordt gevormd 
door nauwelijks enkele straat
jes rond een stoere bonkige to
ren en gelegen midden de 
fiisse weiden met watei lopen 
dooisneden. Wie een bezoek 
brengt aan Veurne of Diksmui-
de kan van de gelegenheid ge-
biuik maken dit meikwaardige 
dorp te bezoeken. De geschie
denis ei van is vervat in VTB-
brosjure nr 67 (^ Lampeinisse, 
doip van Zannekin door A. 
Lava) die verkrijgbaar is in 
elke boekhandel van de Vlaam
se Toeiistenbond. 

KALENDER 

De tentoonstelling El Greco 
te Gent is geopend tot 13 no-
vembei tn het Muzeum voor 
Schone Kunsten. 

Tot 17 november stelt J van 
Houdt zijn doeken ten toon 
in de V T.B -studio te Ant
werpen. 

Het audiovisueel spel « De 
eeuw der Artevelden » wordt 
te Gent dagelijks opgevoerd 
tot 31 december. 

Het Radio- en T.V.-salon in 
dezelfde stad duurt tot 20 no
vember. 

Tekeningen van Jacob Jor-
daens ziet men m het Rubens-
huis te Antwerpen tot 4 de
cember. 

Eveneens in de Scheldestad 

vindt de Wiener Eisrevue 

plaats tot en met 20 novem

ber. 

Tot 17 november stelt A lam 

Alexandre m de V.T.B.-studio 

te Vilvoorde ten toon. 

Van 11 tot 20 november 
heeft te Tuinhout de week 
van de speelkaart plaats. 

Van 12 tot 24 november stelt 
Rik Hamblok uit Lommei ten 
toon tn de V.T B -studio te 
Brussel. 

Binnen dezelfde tijdspanne 
toont Theo de Cooremeter uit 
Lochnsti Zijn werken tn het 
V.TJi.-bondsgebouw te Gent 
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Tijdens deze int ieme recept ie zegde 
L. Wauters , voorzi t ter van het direktie-
komitee, de at leten met veel overtui
ging te zullen s teunen en hulp te ver
s t rekken waar dit nodig bli jkt . Verder 
beloofde hi j , de pres ta t ies van zijn 
«pe tek inde ren » van nabij te zullen 
volgen. Hij wenste hen veel succes toe 
in de zware sportieve taak die hen in 
Mexico wacht . 

Mamens de at leten dank te de heer 
\ n den Bossche en wees er op, da t dit 

lukkig initiatief navolging verdient . 

liadminton doet 
t an zich spreken 

De Rode Diiiveh op ttalnbigv'jói de match legen Fianhijk, die gislocn vtijdi^ 
icerd gespeeld. 

Geen 
Olympiêcïie Elite 

Een beloftevolle jongere zoals b ^ -
voorbeeld Freddy Bastin, die op inter
nat ionaal vlak voor enkele schitteren
de prestat ies zorgde en die als 18-jarige 
bepaald een revelatie in de worstel-
sport mag genoemd worden, schijnt 
door de vroede heren van het Olym
pisch Komitee nog niet ontdekt te zijn. 
In plaats van hun tijd aan jongere en 
beloftevolle worste laars te «verspillen», 
zijn de heren van het O.K. op de idee 
gekomen om met mensen als Arthuur 
Spaan hoven uit te pakken. Persoonlijk 
hebben we niets tegen deze worstelaar , 
wel tegen het feit dat Tuur nu bepaa 'd 
geen belofte meer kan genoemd wor
den, gelet op zijn ouderdom. We had
den veel liever gehad dat jonge worste
laars als Freddy Bastin van Schoten 
W.K., de 19-jange Burchtenaar Willy 
de Bruyn, Robert Wachsmann, Armand 
Ost van Fulton W K. eens een kans kre
gen om zich op internationaal gebied 
te laten gelden. Maar de Belgische 
Worslelbond behoort niet tot de sport
bonden die veel te vertel.en hebben; hij 
kan bijgevolg met aandringen opdat de 
jonge beloften zouden aangeduid wor
den. Wanneer men echter deze jonge
ren thans verwaarloost , zal men het 
zich achteraf bi t ter berouwen. Vermits 
Belgiè nu eenmaal het land is van het 
s isteem « Als het kalf », bestaat er 
voor deze mensen m a a r zeer weinig 
hoop. Dan beoefenen ze hun sport m a a r 
verder voor de sport , maar op interna
tionaal gebied zullen ze, dank zij de 
verlichte geesten van het Belgisch 
Olvmpisch Komitee, nobele onbeken
den blijven. 

Ze vonden 
een peter 

Dank zij de tussenkomst van de Kre
dietbank werd voor de Olympische 
pré-geselektioneerde Herman Verbau
wen en Marcel Hertogs dan toch een 
peler gevonden die hen financieel zal 
s teunen. 

Herman Verbauwen, kampioen en 
rekordhouder van België over de 100 
en 200 meter rug, hielp op 30 juli in 
Utrecht het Belgisch aflossingsrekord 
4 maal 100 m wisselslag vestigen. 

Marcel Hertogs, kampioen van Bel
gië in hamersl ingeren en discuswerpen, 
houdt het Belgisch rekord hamerslin-
geien met 58,80 meter . 

Ze werden op 27 oktober door hun 
paters on t \ angcn ten einde nader ken

nis te maken. Trainers en sport ieve 
raadgevers van beide atleten, (R. Vcr-
love, t ra iner van Verbauwen; J.B. van 
den Bossche, d i recteur van de zwem
en badinl icht ingen van Gent; A. Roe-
lants , t ra iner van Her togs) waren even
eens aanwezig. 

Badminton, een der « kleine » spor-
1 die in ons land m a a r niet wil of 
n doorbreken, beleefde dan toch zo-

I s zijn hoogdagen in de Spor t t empe l 
a Wilrijk. E r waren voor het groot 
ernat ionaal badmin ton tornoo i van 
twerpia BC m a a r liefst 122 deelne-
;rs opgekomen uit 6 verschil lende 

1 iden. De inr ichters kregen echter he t 
I obleem op te lossen om de 182 wed-

•ijolen te p lannen die op 5 velden 
mden gespeeld te worden. Alhoewel 

publ ieke belangstell ing eerder aan 
magere kant was , werd e r puike 

spor t geboden. Alles verliep zoals ge
p land en de sport in de ware zin van 
he t woord vierde er hoogti j . Verleden 
zondag, de tweede dag van he t Tornooi , 
was de publ ieke belangstell ing veel 
groter ; he t deed de inr ichters goed, te 
kunnen vaststellen dat hun spor t door 
he t publ iek gewaardee id werd . 

Een schaduwzijde echter . De ALOSO 
(het vroegere NILOS) had een boekje 
laten afgeven om verkocht te worden . 
Met zeer bevoegde hand geschreven 

door de Belgische kampioen van Meer-
beeck, is dit boek slechts voor r i jke 
beurzen bes temd. De pr i j s bedroeg 
liefst 100 fr. In p laa ts van m a a r pers -
konferenties te organizeren, zou 't be
te r zijn da t de vroede heren van ALOSO 
wat meer publ ikat ies , gewijd aan min
der bekende sporten, zouden uitge
ven. Maar dan tegen een schappeli j -
ker pr i js ! Zo zou men moree l de 
« kleine » spor ten kunnen s teunen. 

Artikel 67..: 
Bob Mendes, de voorzi t ter van de 

Antwerpse Basketbal Klub, is een r a r e 
spreker . Over het onlangs door h e m 
aangesneden probleem der vreemde
lingen in een basketploeg zullen w e 
m a a r best zwijgen. Want Antwerpse 
was de eers te om zijn eigen spelers 
vrij te laten en zijn geluk met Ameri
kanen te proberen . Thans schijnt de 
voorzi t ter na een hele reeks fiasco's 
van deze Amerikani t is genezen te zijn. 
Maar voor hoe lang ? 

Bob Mendes verk laa ide in een vraag
gesprek aan een joernal is t he t volgen
de : «Art ikel 67 zet sommige k lubs 
he t mes op de keel. Ge zijt bi jvoorbeeld 
s tudent . Ge wilt naa r elders om uw ge
luk te beproeven. Ge blijft braafjes 2 
j a a r lang op non-aktief. Ge ontvangt 
een vergoeding (s ic) en daa rna is de 
zaak voor mekaar . Dat is de wet van 
de jungle, de politiek der schijnheilig
heid. Antwerpse zal daar tegen vechten 
en blijven vechten ! ( resic) ». 

Is men dan bij Antwerpse plotsel ing 
er van overtuigd da t er een paraziet m 
de baske tba l spor t is b innengedrongen ? 
Alle klubs die nu zo hard huilen over 
het ar t ikel 67, hebben zich t i jdens de 
s temming ervan toch met verzet, me
nen w e ! 

Als he t kalf... enz. 

schermen in Vlaanderen 
De bekende Deurnse schermhjhiq 

C \iaiio, geliuiivest in hel aloude Bis-
sclioppeiihof, organheeil op 26 en 27 
november een giools opgezet mler-
tiationaal florets(he>mlontooi. Zater-
diis; vanaj 14 uur komen schermeis 
rul tabijke Europese landen tn de 
ziflingen uit, om dan zondag in de 
heikansingen en finales verder te 
gaan. 

Cyrano ts in feite een echte Vlaam
se stherrnkiing, de enige tn Anltver-
pen ' Onder de dtnamische leiding 
van de heer R. Delhem en met als 
sekiclans zijn zoon Frank Delhem, 
een internationaal bekend schermer, 
is deze klub één der pioniers van de 
her opbloei van de schermsport tn het 
Antwerpse De klub, die amper 2 
;«nr oud n, kende een vlugge groei, 
ha (l> e riiaariden icerking verdrie
dubbelde hel ledental. 

De klub geeft, met xoeliswaar be-
sclieiden middelen, een eigen blad 
uit, daarin vtnderi de eigen aktivi-
teiteii en ver<.chillendc degelijke arti
kels van algemeen belang een plaats. 

Betreffende de schermsport in het 
algemeen hadden we een onderhoud 
met sekietaiis Frank Delhem De ba-
zisopleiding schermen ts nu tot en-
Itete maanden ingekort Na de ele-
menlaire begrippen van de edele 
schermkumt geleerd te hebben, moet 
de toekomstige beoefenaar zfjn tech
niek verbeteren in de xvedstrijderi en 
vooral zi]n konditie teren onderhou
den Tegenwoordig spelen tn het 
schermen de snelheid en het uithou
dingsvermogen een enorme rol. 
Iiank. die een mooi internationaal 
palmares heeft (o a. kampioen itoret-
schermen tn 1959, 1962, 196}), uas m 

1959 Beneluxkampioen floretscher-
men, werd olympnch deelnemer rn 
1960 en deelnemer aan de wereld
kampioenschappen floret te Turijn 
(1961) en degen (Dantzig 1963). 

HIJ was meer dan 30 maal inter
nationaal en tevens kapitein van de 
Belgische floretploeg. Hij kan dus 
met ervaring over de schermsport 
spreken. Onder de klubleden zijn er 
ver Gelullende elementen van waaide, 
waaronder Rudy DeUiem (een jon
gere broer en tex ens een vaste waar
de tn de Belgische schermwereld) en 
vooral de 19 jarige Boh ( Incssens, 
een der grote veropenba'igenvun de 

Frank Delhem. 

Cyrano schermsrhool Alhoewel oe
fenmeester André f'erhalle ueniig 
sympatte of belangstelling heeft voor 
persmensen, is de jonge Antwerpse 
klub op weg om de schermsport in 
hel Vlaamse land naar een grote 
bloei en beltre bekendheid te bren
gen. 

Goed schermen betekent veel oe
fenen. Frank Delhem zegde ons : 
« naargelang de belangrijkheid van 
een ivedstrijd die voor de boeg staat, 
bedraagt de oefentijd per iveek soms 
8 lol 10 uren. Deze oefeningen be
staan vooral uit techniek, opdrijven 
van het uithoudingsvermogen, inler-
vallraining en crosspromenade >. De 
beweeglijke en dmamische scherm
sport eist een grote krarhlinspanning 
va > elke beoefenaar. 

Dat Cyrano een levende club is be
wijst het volgende. Teneinde de 
schermsport in hel Antwerpse te vul
gar izer en, krijgt teder kandtdaat-ltd 
de mogelijkheid om gedurende 3 
maanden gratis een stage te doen. 
Slechts daarna besluit de kandidaat 
oj hij aktief Lid zal worden. Deze 
stage ts zoals gezegd kosteloos; hel 
kandidaat-lid kan over alle materiaal 
beschikken. Geen enkele klub in Bel
gië kan zipi toekomstige leden zo-
tets bieden 

koitom. de schermsport die aan
vankelijk in handen was van een be
voordeelde kaste, is door toedoen van 
verschillende klubs ivaaronder voor
al Cyrano ook bij de jongeren uit
gegroeid tot een populaire sport. 

f oor degenen die nog nooit kom-
petttieschei men gezien hebben, be
slaat dus de kans om met deze min
der bekende sport kennis te maken, 
vanaj zaterdag 26 november te 14 
uur en op zondag 27 vanaf 9 uur. 

We hopen dat vele sportlui deze 
gelegenheid zullen te baat nemen en 
zodoende een Vlaamse klub de nodi
ge morele en iinanciele steun schen 
ken. We wensen Cyratro schermklub 
Deurne alle succes in het groots tor
noot en verder een stevige werking, 
de schermpsort m Vlaanderen ten 
bate. 

v.u. 

file:///iaiio
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A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

ELECTRA BREE 
Boneputstraat 28, 

— B R E R — 

Telefoon : 651.88 

ggi-n-j Br" ' a [| 
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B E C o 
KWALITEITSBENZINE EN -GASOLIE TEGEN VERMINDERDE PRIJS 

AAN DE DIENSTSTATIONS 

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

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

Voor leveringen van gas- en stookolie s'anaf 1.000 L., één adres : 

p.v.b.a. B E C O - 236 Krljgsbaan 
ZWiJNDRECHT - te l . : 03/52.81.73 - 32.02.10. 

I 

1 
1 
CS 

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

LET 

S De Lie 
OoK de 
zoekertjes 

WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
DIT BLAD 
d i e n e n toegestuurd aan onze 
PÜBLICITEITSDIENST ; 

8 Papenhoek » Berendrecht Tel (03)'J3.66.59 

kunnen naar dit adres gezonden worden. 

GELD VANAF 3 , 2 5 % 
Loonlrekkenden 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 

tol 500.000 F. 
tot 100 %. 

nodig. 

376 
940 

1880 
990 

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

69 te Deurne-
Ik kom thuis. 

PERZISCHE TAPIJTEN 

Fa L LUYT£H 

Troöststraat 12 

{Gemeenteplein) 

Edegem. Iel. 03/53.05.71 

GfC'e leus; 
GLAZEN en '̂ ONTURCH, 
Grftlit voor vcrieUfoert. 

Waiter ROLAND 
— Gediptomeefd Opi'tVtr —• 
Kerlstr«»t. 58 — AilwerpêiJ 
|Ut • w b op del huitftitfvmff 'J 

T.leloon : 3S Si U 
10 5t lorlrnj op vtrloon deur. 

de Dortmunder - Thier - Br'au - Hoven 
November - December 

GROTE RIJNWIJNFEESTEN te Leuven -
Antwerpen - Aalst en te Kortrijk uiet de 
wijnbouwer J. MOTSEL 

van GAU ALGESHEIM AM RHEIN. 
Al de grote gelvcnde Duitse en Belgische 
orliesten zullen er zorgen voor de stemming 
In al onze lokalen is er altijd : originele 
Breugeliaaise stemming - deftige leute en 
plezier - goede bcdiennig - beste dranken 
goed en niet duur. 
N.B. Al onze zalen zijn gans de winter ter 
beschikking voor Bals - Banketten - \ e r -
gaderingen, enz.. 

— LEUVEN : 1000 plaatsen. 

— AALST : 1.000 plaatsen. 

— KORTRIJK ; 830 plaatsen. 

— ANTWERPEN : 700 plaatben. 

BAZEN of GERANTS worden gezocht 
voor 2 mooie Vlaamse studenten-cafés 
te Leu\en. 

DORTMUNDER THIER BRAU 
IMPORT A B T S 

Tiensesteenweg 128. Korbcck-Lo. 
Tel. : (016) 463.11. 

Voortverkopers worden gevraagd. 

TONISSTEINER SPRÜDEL 
koopt — bouvi't en huurt cate-, in gans het 
land. — Medewerkers worden gevraagd 

"i 

s u i l I.MIU BliER.MA IRISSEN 
met 
Gebreve tee rde 
bedekkings lagen 

HESh.OH I MA I HASShN 
(Bievel 52!)7b8) 
met 
Gebrevefeerde karkassen 

MET 
SPECIAAU 
BREVET 

«« 5IZ7-ÓZ 

.STAK' 
(Brevet Dl 27^7» 

FE ZELE ( ü VL.1 
GHWA n l- ERDt- BKDbPRElEN 
WOLLEN DEKE.SS 
Fel (052) t4h41 en 44b42 

Indien L' !?een verkoper 
m uw j m t r e k kent s luur 
ons een kaart je en f.e 
zenden l net ad tes van 
de -lichts tiiigelegen ver 
koper Slai Zele 

VOOR ALLE ONROERENDE 
VERHANDELINGEN IN 
BINNEN EN BUITENLAND 

HERMES 
SCH®©L 54 Zu id l aa t 

211 M L e m o n n i e r l a a n 
Tel 11 00 33. 
BrusseL 

VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
K I R S L S IN 2 JAAR. 

Steno- en 
dakty lograf ie 
in vier ta len 
Boekhouden . 
Sociale v\etgcving. 
M.>derne t len 
Hande l s 
c o r r e s p o n d e n t i e 

Dag en avondlessen 
De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

Beter en voordeliger 

RUG! VAN OER PAAL 
Jan Van Rijswijcklaan 62, 
AN I WERP EN 
Telefoon : 03/38.91.24. 

WW IM. i l lJBlL jy?JEU 

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

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering R P P W F T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting ö n C V C I 
in gephosfateerde staalplaat. O ^Ci Q fl 
Zeer lichte bediening. ^ O w *7 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 
Moest Wies Moens indertijd de Vlaamse 

meisjes niet begiftigd hebben met de vers
regel « zij keren tot Vlaanderen weerom », 
dan was het ogenblik daar om deze verzen 
toe te passen op Jos Van Eynde. Proza-
ischer uitgesproken en van de kant van 
Jos Van Eynde zelf bekeken zou het kun
nen klinken « Hier zijn we », en dan 
gericht aan de Vlaamse C.V.P.-sindikalis-
ten. De P.V.V. heeft zowat overal de boter 
gegeten tot zelfs in verkapte P.V.V.-bla-
den. 

VOLKSGAZET 

Jos, de nieuwe goedendagzwaaier, voelt 
pijnlijk aan dat de Brusselse racisten ons 
allemaal voor Hitleristen verslijten. Het 
zal hem echter niet beletten desnoods (en 
liefst) de leiding te nemen van « eeji breed 
Vlaams front » (zelfs als de C.V.P. niet 
meedoet ?) . 

« Piet van Brabant, het I-iberaa) Vlaams 
Verbond, zowaar Lilar en Grootjans, zij 
moeten wijken voor de eisen van de 
« oasis francophone *, op haar beurt op
gezweept door het Brussels « Front des 
francophones >, dat in de jongste dagen 
een affichecampagne heeft aangevat waar
in alle Vlamingen doodgewoon als Duit
sers worden voorgesteld en op het in 
Gothisclie letters gedrukte « Brussel 
Vlaams » (met t^mlaut, a,u.b., voor wie 
aan onze Hitleristisclie neigingen zou 
twijfelen !) met een fier « Jamais 1 » 
-wordt geantwoord. 

Indien de Vlaamse P.V.V.-ers echter her
halen wat zij bij de Verroken-stemming 
hebben gedaan, nl. zich, met of tegen hun 
zin. aan de zijde van de fran.stalige ex-
pansionisten scharen, dan zal het eerste 
doel van alle andere partijen in de noor
delijke provincies erin moeten bestaan, 
zich aaneen te sluiten om de electorale 
uitroeiing van de P.V.V. in de Vlaamse 
arrondissementen te bewerkstelligen. 

Iedereen weet nu zéér duidelijk waar 
•wij, indien de andere meerderheidspartij 
geen paal en perk weet te stellen aan het
geen « De Standaard » de liberale « esca
latie » noemt, aan toe zijn. 

De socialisten en in de allereerste plaats 
de Vlaamse, zijn vastberaden om de rol te 
spelen die de tijd en de omstandigheden 
van hen vergen ». 

D E NIEUWE GAZET 

De Antwerpse liberale krant reageert 
nijdig op de « invitation a Ia valse » die 
Van Eynde aan de C.V.P. richt. 

«.Als Volksgazet-hoofdredakteur .Tos Van 
Eynde, die pas zeer laattijdig de Vlaamse 
problematiek in het algemeen en de strijd 
voor Vlaamse aanwezigheid te Brussel in 
het bijzonder ontdekt heeft, thans de be
doelingen van de P.V.V.-leiding in twijfel 
trekt en de C.V.P. verwijt zich te laten 
maneuvreren, is dat uitsluitend om olie 
op het politieke vuur te gieten. 

Het is de h. Van Eynde die poogt de 
Vlaamse C.V.P. te maneuvreren, in de 
hoop dat de huidige regeringscoalitie, die 
ongetwijfeld op het vlak der belangrijke 
staatbuishoudkundige problemen, een goe
de beurt bij de openbare mening maakt, 
toch nog over de uitvoeringsbesluiten zou 
struikelen. 

Dat een gedeelte van de C.V.P.-pers hem 
op die weg volgt is even voor de hand lig
gend, want het heimwee naar de vorige 
coalitie is bij een deel van de linkervleu
gel van de Christelijke Volkspartij nog 
niet volledig zoek. 

HET SOCIAAL VERWEER 

Dit blad van de kleine zelfstandigen, dat 
nog altijd niet klaar durft inzien dat de 
P.V.V. de partij is van het groot-kapitaal 
en de « bazars », krijgt toch oprispingen : 
ook op het vlak van de sociale gelijkheid 
was het allemaal maar P.V.V.-verkiezings-
praat. 

« Wij vragen dan ook plechtig aan de 
P.V.V. even een grondig gewetensonder
zoek te doen en in volle oprechtheid te 
antwoorden op de volgende vraag : heeft 
zij alles gedaan wat de zelfstandigen te
recht van haar mochten verwachten ? Het 
antwoord daarop is natuurlijk ontken
nend. Op sociaal gebied kunnen wij zelfs 
spreken van een verraad van de regering 
— en dus van de P.V.V. — jegens de zelf
standigen. 

Mijnheer Vanaudenhove, de zelfstandi
gen wachten. Zij wachten op een ondub
belzinnige verklaring van u. En vergeet 
vooral niet dat, indien zij opnieuw moes
ten ontgoocheld worden, zij wel eens de 
ondergang zouden kunnen veroorzaken 
van de partij, waarin velen onder hen 
hun vertrouwen hadden gesteld >. 

HET VOLK 
De liberale maneuvers bij het begin van 

de opiumkommissie Van der Poorten, de 
geplande wetsvoorstellen van de P.V.V.-
ers Ansiaux, Sneyers d'Attenhovcn en co 
doen Miei Van Cauwelaert op de barri
cade kruipen. 

« De Commissie verkeert van bij de aan
vang al in een cri.sistoestand en zij is 
zeker nog niet aan het einde van haar 
weeën. We vernemen inderdaad, dat de 
P.V.V. al een nieuw maneuver op het oog 
heeft. Vier P.V.V.-ers van de meest con
servatieve soort, de heren Snevers d'At
tenhovcn, Van Pé, Ansiaux en Mésot, wil
len al een wetsvoorstel onderwerpen aan 
de Commissie - Vanderpoorten, wetsvoor
stel, waarin de Voerstreek opnieuw naar 
Luik wordt overgeheveld (om de Luikse 
socialisten op hun hand te krijgen) en vol
gens hetwelk de zes Brusselse randge
meenten definitief bij het hoofdstedelijk 
arrondissement Brussel worden ingelijfd, 
terwijl een nieuwe randzone wordt ge
schapen, die de Vlaamse gemeenten Vil
voorde, Machelen, Diegem, St.-Stevens-
Woluwe, Overuse. Groot-Bijgaarden, Zel-
lik, Dilbeek, St.-Pieters-Leeuw, Bcersel, 
Alsemberg en Meise zou omvatten, bene
vens drie Waalse gemeenten, die er aan 
toegevoegd zijn, voor de vorm : La Ilulpe, 
Waterloo en Eigenbrakel. Deze laatste 
zouden er op het laatste ogenblik wel 
worden uitgewipt, zoals destijds op Her-
toginnedal... 

Zoals men ziet kent de Brusselse libera
le geeuwhonger geen grenzen >. 

'T PALLIETERKE 
heeft in het Brusselse een andere 
Anciaux gevonden dan de hogergenoemde 
liberale Ansiaux. Er is heel wat meer dan 
één letter verschil tussen de twee. 

« Toen Dr Vic Anciaux bij de verkiezin
gen van 19G5 tot volksvertegenwoordiger 
verkozen werd op de Volksunie-Hjst te 
Brussel, heb ik daarvan kennis genomen 
zoals van de verkiezing van gelijk welk 
ander Vlaams mandataris : Wait and see. 
Te dikwijls werden we ontgoocheld, al te 
vaak hebben we ervaren dat in alle par
tijen zonder onderscheid de middelmaat 
overheerst. 

Over Dr. Anciaux begin ik zo stilaan 
een andere, betere opinie te krijgen. Deze 
geneesheer uit het Brusselse — hij woont 
te Machelen — heeft zich tijdens de korte 
tijd dat hij in de Kamer zetelt, doen op
merken door interpellaties gehouden op 
het juiste moment, gewijd aan belangrijke 
problemen van Vlaamse en sociale aard. 
De teksten steeds goed gedokumcnteerd, 
voorgedragen op een zakelijke toon, 
boeiend en vrij van complexen. 

Zijn interpellatie over de benoemingen 
in (Ie Brusselse Kommissie van Openbare 
Onderstand is een schokkend gebeuren 
geweest voor iedere Vlaming die l)eseft 
dat Brussel het graf van Vlaanderen kan 
worden — de beslissende eindmeet, de 
finish waar alles ongedaan gemaakt en 
vernietigd wordt wat Vlaanderen tijdens 
meer dan een eeuw heeft trachten te Le-
rciken. 

Wellicht is geneesheer-volksvertegen
woordiger Anciaux liet nieuwe type van 
Vlaamse politicus 1 

VAN DE V.U.-LEIDING 
NATIONALE KADERDAGEN 

De kaderdagen van 13 november te Gent (Oost- en West-
N'laandcren) en 20 november te Antwerpen (Brabant, Limburg, 
Antwerpen) zidlen volgend verloop hebben : 

10 uur : begroeting en inleiding . F. Van der Eist. 
Voormiddag : afdeling : G. Eechaudt; sekretariaat : \V. 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 t 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. 
Café-restaurant Bergola, Kerkholstraat 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. 

Diegenen die niet op de kaderdagen aanwezig zijn, kunnen 
niettemin inschrijven op het Kaderblad der partij door gebruik 
te maken van onderstaande strook. 

Naam en voornaam : ..-

Adres : — 

Funktie in de partij : • 

Wenst een abonnement op het Kaderblad : 80 fr. 
Wenst een kaft « Vade-Mecum Volksunie T> : 25 fr. 
En stort deze bedragen op postrekening nr 1476.97 van de 

Volksunie, M. Lemonnierlaan 82, Brussel I. 
Handtekening. 

DE STANDAARD 
Naar aanleiding van de degelijke inter

pellatie van Vic Anciaux over de toestan
den in de klinieken te Brussel leest de 
Standaard de levieten aan minister Hul-
piau die weer tipisch C.V.P.-er was : 
braaf maar zwak. 

« Aan de andere kant kan een minister 
in volle Kamer, zonder tegenspraak, ver
klaren dat hij onmachtig staat t.o.v. de 
benoeming van uitsluitend franstalige 
geneesheren door de KOO's van de Brus
selse agglomeratie ofschoon hij moet toe
geven dat die benoemingen een flagrante 
schending zijn van de taalwet. 

Met spijt hebben we moeten vaststellen 
hoe het antwoord van een nederlandstalig 
minister door de franstalige KOO-artsen 
in de Brusselse ziekenhuizen thans wordt 
gebruikt als wapen tegen de enkele dok
ters en verplegers die sedert jaren een 
poging doen om zoniet de letter — daartoe 
zijn ze niet machtig genoeg — dan toch 
een vleugje van de geest van de taalwet 
in die instellingen te doen toepassen. «Ziet 
ge wel, men kan ons toch niets doen...> 
is de franstalige triomfkreet geweest. 

De nedcrlandstalige gediplomeerde art
sen die in 1907 de VUB : uilen verlaten — 
en waar de minister met grote verwach
ting naar uitkijkt — zullen evenmin in het 
ministerieel antwoord veel ruggesteun of 
aanmoediging vinden om hun kandidatuur 
te stellen in dit steeds meer verfranste 
midden. 

De minister zegde ook met de « meest 
scherpe aandacht » te zullen waken over 
de uitvoering van art. 20. paragraaf 7, lid 
2 van de wet op het taalgebruik in be
stuurszaken (taalevenwicht tien jaar na 
de inwerkingtreding van de wet) . Maar lid 
1 van dezelfde paragraaf verplicht de KOO 
nu reeds minstens 2.') t.h. Nederlandstali-
gen te benoemen bij nieuwe aanwervin
gen. Waarom hier geen even « scherpe 
aandacht » ? 

Biezonder pijnlijk heeft het velen ge
troffen dat de minister van Volksgezond
heid niet met even veel kracht als de in-
terpellant het princiep « de taal van de 
patiënt heeft voorrang op de taal van de 
arts » heeft vooropgesteld. Naar welke 
andere middelen zal men nu moeten uit
zien om dit beginsel — dat door geen 
enkele franstalige arts, krant of instel
ling wordt aangevochten — in werkelijk
heid om te zetten ? 

S P E C I A L 

Terwijl iedereen reeds twijfelt aan het 
nut van de kommissie met de lange naam, 
licht het Brussels weekblad de sluier op 
van het potje, dat zal moeten gebroken om 
de heren hun zitpenningen te betalen. Het 
ronde sommetje van 36.000 fr. per zitting, 
zonder het personeel en de vaste staf. 

«Indien men Van den Boeynants' mening 
volgt, zullen de leden 500 fr zitpenningen 
trekken per zitting. M. Herman Van der 
Poorten, minister van Binnenlandse Zaken 
heeft 1.000 fr vooropgesteld. Volgens dat 
het ene of het andere voorstel zal behou
den blijven, zal elke vergadering van de 
kommissie 18.000 of 36.000 fr kosten per 
zitting. Dit zonder rekening te houden 
natuurlijk met de vergoeding van het 
permanent personeel. Alle verhoudingen 
in acht genomen minder duur dan toch 
dan een Vlaamse manifestatie met gebro
ken ruiten, spuitwagens en gendarmen >. 

Magere troost, want wij vrezen dat het 
aantal Vlaamse reakties zal toenemen als 
de kommissie even dom blijft handelen 
als bij haar aanvang&troebelen. 

Walter Luyten. 

Speelgoed! SPEELGOED I S P E E L G O E D ! 
EEN ONUlTPl'TTELl.IKE VOOHRAADSCHIT'B SPEELGOED ALLER
HANDE : VAN MlNIATri^HTHEIN TOT TRAPAUTO EN TUINTOE-
STEL, VAN PLUCHE BEER TOT MANNEOLINPOP EN POPPEWAGEN, 
VAN MODELBOUW TOT BAK- EN SCHAAKSPEL I 

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

BABYWERELD 
FIRMA C O R T V R I E N D T 
Nu DIEPESTRAAT 29 (voorheen 44) 
A N T W E R P E N ( te l . : 32.44.30) 
in een ruim pand een gloednieuw speelgoedmagazijn. 

WIJ VERZENDEN DOOR GANS VLAANDEREN J 

Aalter 
TWEEDE GROOT 

V E R B R O E D E R I N G S B A L 
OOST- EN WEST-VLAANDEREN 
12 NOVEMBER 1966 
ZALEN AALTER-BRUG 

ORKESfSTAN PHILIPS 
INKOMPRIJS 40 F. 

PARFUM 
ü ruikt graag parfum, meld on» 
uw geliefkoosde blocraengcnr. en 
ü ontvangt gratis een staalflesje 
(adres niet vergeten). MILADY. 
Postbus 403. Antwerpen L 

MEER INKOMEN door vrije ver
koop aan partikulicren, vrienden 
en kennissen voor ieder geschikt 
Vast dienstverband ot als bijver
dienste. Schrijven: KOSMETIKA 
Boerenleger 51 — Edegera. 
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ANTWERPEN 

iHntwerpen-Stad 
VERGADERINGEN 

Woensdag 30 nov. om 20 uur 30 
In lokaal « Thierbrau », Groen
plaats 33 : grote volksvergadering. 
Spreker volksvertegenwoordiger M. 
Coppieters over het probleem 
« Leuven ». 

SEKTIE NOORD 
Vrijdag 18 nov. voorlichtingsver

gadering en ontspanning. Spreke r : 
,Van der Vloedt. Filmvertoning door 
de heer Snoeken. 

Lokaal « Vicky », St. Jansplein 7. 

ZITDAG 
Zitdag sociaal dienstbetoon sena

tor Ballet op maandag 14 novem
ber van 18 uur 30 tot 19 uur 30 bij 
hem aan huis, J a n van Rijswijck-
laan 74, Antvi'erpen of na telefoni
sche afspraak (teL 38.05.77). 

JAARLIJKS HERFSTBAL V.NJ. 
Traditiegetrouw richt het Jonge-

rensteunkomitee van het Vlaams 
Nationaal Jeugdverbond ook dit 
jaar een herfstbal in, dit op zater
dag 10 december te 20 uur 30 in 
de zaal Burgerkring, Hoogstraat, 
[Antwerpen. 

De toegang bedraagt 30 fr. 

LI DMAATSCH A P SKAARTEN 
Vanaf deze week worden de her-

nleuwingskaarten 1967 aangeboden. 
Ze worden ofwel door onze propa
gandisten thuis ontvangen of in 
sommige gevallen door het sekreta-
r iaat per brief gevraagd te betalen. 

ABONNEMENTEN 
Let vvel : blad gratis in novem

ber en december van dit jaar in
dien men nu een abonnement 
neemt voor 1967. 

Te storten op postrek. Wal-
scharts 6162.45 Antwerpen tot eind 
dec. 1967:280 fr., tot einde juni 1967 
160 fr. 
FERMONT-HERDENKiNG 

33ste jaarlijkse Berten Fermont-
herdenking, zondag 20 november 
1966. 

9 uur, kerk der Witte Paters , 
Keizerstraat : gezamenlijke Eucha
ristieviering. Sermoen door E.P. 
Marcel de Keersmaecker, o.p. Sa
menzang met medewerking van 
«anggroep « De Karekiet » (Puurs). 

10 uur 30 bijeenkomst aan de in
gang van Schoonselkerkhof (termi
nus t ram 24), stilzwijgende optocht 
naar het graf, alwaar herdenkings
stonde en gedachtenistoespraiik 
door prof. Walter Opsomer. 

Wie verhinderd is te komen, kan 
zijn bijdrage voor de bloemenhul
de, het onderhoud van het graf en 
de komiteewerking storten op de 
postrekening 43.32.54 van het Ber
ten Fermont-Herdenkingskomitee, 
V.Z.W., Groenplaats 9, Antwerpen. 

Berchem 
SOI IDARITEITSBAL 

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. 

VOLKSVERGADERING 
Dinsdag 13 november te 20 uur 

30 in de feestzaal Rubens, Statie
straat 175, te Berchem. 

Spreker : volksvertegenwoordiger 
Drs. M. Coppieters. 

Onderwerp : Universiteit en 
Vlaamse volkskracht. 

WrM M A E S 
vraagt U zijn mi l i t an ten In 
moeili jke ogenb l ikken (boete 
en gevang) niet in de s teek te 
la len. Verschaf ons tevens 
« mun i t i e » voor i e volgende 
akt ies . S tor t onve rwi j ld u w 
steun op één der twee onder 
s t aande reken ingen bij de 
Kred ie tbank van uw gemeen
te : 

— rek . n r . 1100/37.305 van de 
V.M.O. - A n t w e r p e n of 

- rek. nr . 1100/36.971 van het 
Vlaams Sol idar i te i t s fonds . 

ALLEEN D E Z E T W E E reke
ningen s taan onder mijn er-
soonli jk toezicht . 

KOLPORTAGE 
De kolportage te Berchem met 

medewerking van de V.M.O. op 
zondag 16 oktober 1.1. kende een 
flink succes. In amper twee uur 
werden niet minder dan 314 num
mers van het weekblad « Wij » 
aan de man gebracht. De opbrengst 
kwam ten goede aan de gestraften 
van de V.M.O. 

Brecht 
STICHTINGSVERGADERING 

Onder impuls van kantonnaal 
afgevaardigde dhr. Van Dijck R. 
kwam afdeling Brecht tot stand. 

Alle leden van de gemeente 
Brecht worden vriendelijk uitgeno
digd aanwezig te zijn op woensdag 
16 november in het lokaal « Café 
Peershof », Veldstraat 18, Brecht. 

Volksvertegenwoordiger Dr. Goe-
mans en dhr. Slosse voeren het 
woord. 

Dank zij de entoesiaste werkmg 
der Brechtse leden en door de me
dewerking van de leden St. Job, 
zal deze nieuwe afd. snel g>oeien 
tot een nieuwe parel in de V.U.-
Voorkempen-kroon. 

Deurne 
In het kunstenaarsgezin Ivo Bae-

ckelandt-Cools werd een dochtertje 
Veerle geboren. Onze hartelijke ge
lukwensen aan heel het ge^in. 

BAL 
Alle Vlaamse vrienden zijn zeker 

het V.U.-bal 1965 niet vergeten. Zij 
houden zich dus vrij voor het 5de 
V.U.-bal met grote tombola, dat 
doorgaat op zaterdag 17 december 
1966 in zaal Breugel, met het or
kest «[ The Raindrops » onder lei
ding van onze Vlaamse vriend Jan 
De Wilde. 

Edegem 
KULTURELE KRING 

Op vrijdag 18 november, brengt 
Frank Redant in de zaal C.B.A. 
(sportterrein). Pr ins Boudewijnlaan 
een voordracht met film over « La 
Dombes » : vogelparadijs in Frank
rijk- . .. , 

Deze voordracht is vrij toeganke
lijk voor alle belangstellenden. 

Hove 
Vrijdag 25 november te 20 uur 

30 in de zaal « Reynaert », Mort-
selse steenweg 21, zal volksvertegen
woordiger M. Babyion, spreken 
over het ekonomisch-sociaal pro
gramma van de Volksunie. 

Gelet de belangrijkheid van de 
ekonomisch-sociale faktor in onze 
huidige maatschappij en gelet de 
aktieve parlementaire werking van 
de spreker, verwacht de afdeling 
Hove alle V.U.-leden en sympati-
santen. 

Lier 
Op zaterdag 12 november in het 

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

VOORDRACHT 
Vrijdag 25 november nodigt de 

Vlaamse Kring in samenwerking 
met Davidsfonds en andere Vlaam
se verenigingen alle Vlamingen 
\ an Lier en omstreken uit op een 
voordrachtavond met de heer Szon-
di, het gekende gemeenteraads
lid van Etterbeek. Hij vertelt zijn 
belevenissen als « Een Vlaming 
in onze hoofdstad ». De avond 
gaat door in de salons Walkiers, 
Van Cauwenberghstraat , en begint 
te 20 uur 30. 

Mechelen 
Zij die meer dan 6 maanden 

krijgsgevangenschap hebben door
gemaakt in Duitsland, kunnen als 
toekomende rechthebbende op de 
rente voor krijgsgevangenen 40-45, 
en dit in verband met de samen
stelling van hun dossier, de aan
vraagformulieren ter invulling be
komen in het lokaal café « Brou-
wershuis », Korenmarkt, Mechelen. 
Verdere inlichtingen te bekomen 
op bovenvermeld adres, de zondag-
moraen. van 11 tot 12 uur 30, VOS. 

VOORDRACHT 
Donderdag 17 november te 20 

uur 30 in zaal « Gulden Huis x, 
Veeinarkt, spreken Dillen en advo-
kaat De Pauw (één der verdedi
gers) over de « knalpottenzaak » 
van Sint Jans-Molenbeek. Als aan
vang van de wintervoordrachten 
van Were-di Mechelen. 
GESPREK 

In een open gespreksforum zul
len de V.U.-jongeren en de C.V.P.-
jongeren van het arr. Mechelen 
het probleem van het federalisme 
behandelen. Kunnen tegen de ver
starring van vele ouderen de jon
geren hier niet de samenspraak 
organiseren ? De Walen doen het 
ons voor. 

Maandag 21 november te 20 uur. 
Zaal Dageraad, Hallestraat te Me
chelen. Sprekers : Joost Somers 
(arr. voorzitter C.V.P.-jongeren), 
Walter Luyten (adj. nationaal se-
kretaris Volksunie).Moderator : ad-
vokaat Jan Ryckeboer. 
OPEN 

Senator Jorissen begon met een 
nieuw initiatief : de open gespreks-
avonden. Van het drietal Mechelen, 
Lier en Klein-Brabant die op het 
getouw staan, telkens gewestelijk 
gezien, kwam Mechelen het eerst 
aan de beurt. 

Onze algemene sekretaris zette 
zijn visie op de werking voor Me-
chelen-stad en omgeving uit elkaar, 
belichtte de initiatieven die hij ge
nomen of mede genomen had en 
vroeg nadien dat de opgekomen le
den en sympatisanten hun kritiek 
zouden formuleren en nieuwe ini
tiatieven zouden naar voor bren
gen. 

Over het algemeen vroeg men 
een intensere werking, meer ver
gaderingen, een dergelijke abonne
menten- en ledenwerving, een aan-
wezlgheidspolitiek in het Mechelse 
kulturele leven, een verzorgde 
plaatselijke pers, wijkwerking, ka
dervorming en -scholing. 

Er werd besloten over te gaan 
lot de stichting van een kadergroep 
voor organisatie, en propaganda, 
die met de wijkwerking zou begin
nen. Nieuwe medewerkers boden 
zich aan. Senator Jorissen zal zich 
7elf met de kaderwerking Meche
len en omge\ing bezig houden, dit 
in samenwerking met de plaatse-
liike besturen, waar er al zijn. 

Het verzamelen van nuttige 
adressen o.m. van inwijkelingen en 
de abonnementenslag zullen naast 
de uitbouw van een plaatselijk blad 
de eerste objektieven zijn van de 
opgerichte kadergioep. 

Merksem 
KOLPORTAGE 

De kolportage met « Wij » en het 
Witboek over Zwartberg op zon
dag 30 oktober 1.1. verHep met zeer 
gunstig resultaat : ± 175 eksempla-
ren « Wij » en ongeveer 50 eksem-
plaren « Witboek » werden ver
kocht. 
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

Donderdag, 17 november a.s. te 
20 uur 30 in ons lokaal « Tyl », 
Bredabaan 298, algemene vergade
ring voor al onze leden. 

Dhr Toon Van Overstraeten zal 
op deze vergadering het woord 
voeren. Het is een plicht voor al 
onze leden te komen luisteren naar 
de dynamische hoofdredakteur van 
ons partijblad « Wij ». 

Mortsel 
FEESTMAAL 

Op zaterdag 19 november e.k. te 
20 uur 30 in lokaal « Tijl », Ant
werpsestraat te Mortsel, eerste 
feestmaal van het reisgezelschap. 
Dit souper betekent het afsluiten 
van een eerste suksesiijk jaar waar
bij we onze leden enkele uitstappen 
en leerrijke toeristische avonden 
brachten. 

Volgende aktiviteit van het reis
gezelschap is een kindernamiddag 
met filmprojektie en een bezoek 
van St. Niklaas in hoogsteigen per
soon. 
VOORDRACHT 

De Vlaamse Kiing Moitsel no
digt u uit op /.ijn eerste wintervoor
dracht die /al plaats hebben op 
maandag 14 no\ember te 20 uur 30 
in het Auditorium van de tirma 
Gevaert (ingang Septestraat). 

De heer Arthur de Bruyne zal 
het onderwerp behandelen : «Span
je, dertig jaar Franco — voor en 
tegen «.Toegang gratis. 

Schoten 
De winterwerking, ingezet met 

het traditioneel bal in de Ridders-
hoeve waarbij onze kas zeer wel is 
gevaren, staat volledig in het teken 
van de abonnementenvverving. 
Reeds werd bijna de helft van het 
streefcijfer voor Schoten bereikt, 
1.000 pamfletten werden verspreid 

met daarnaast in alle 7.400 bussen 
der gemeente ons blad Malpertuus. 

Daarnaast laten onze drie ge
meenteraadsleden zich niet onbe
tuigd : een bijzondere kommissie 
voor de verhaalbelasting op bestra
tingen werd opgericht op hun ini
tiatief, evenals de kommissie voor 
jeugdbeleid. In de raad leggen ze 
burgemeester Imler duchtig het 
vuur aan de schenen. Naast de 
kwijnende B.S.P., de verdeelde 
C.V.P., en de onbestaande P.V.V., 
vormt de Volksunie waarlijk de eni
ge sterke partij in Schoten. 

's Gravenwezel 
De Verschaeve-herdenking die 

onder het motto stond « Priester 
Verschaeve, Vlaanderen vergeet U 
niet ! » is uitgegroeid tot een waar 
succes. 

Z.E.H. Dries hield het gelegen-
heidsermoen terwijl de H. Mis werd 
opgedragen door Z.E.P. Bouquillon. 

Daarna stapten de talrijke opge
komen Blauwvoetvendels en 
N'laamse Meisjesscharen samen met 
de plaatselijke Chirojeugd door de 
straten en lanen van de gemeente. 

Op de feestzitting in de namiddag 
kon men eerst een ontroerende 
boodschap van de heer Dirk Van 
Sina aanhoren, welke op band was 
o|igenomen. Daarna nam de heer 
Herman Wagemans het woord. 

Z.E.P. Nuyens, die eveneens de 
talrijke aanwezigen toesprak, schet
ste Verschaeve in zijn verschillende 
facetten op de zijn eigen geestdrif
tige wijze. 

Wijnegem 
Om een doelmatige propaganda 

te voeren bezorgen wij sedert be
gin van dit jaar gratis aan alle ge
zinnen van Wijnegem ons afdelings-
tijdschrift « Reinaert ». 

Wa t betreft de abonnementen
slag voor het weekblad « Wij » 
kunnen wij melden dat reeds drie 
nieuwe abonnementen werden ge
maakt door dhr Esschenbrouck, de 
pionier van onze afdeling. Proficiat 
Miei ! 

Brussel 
Organisatie-verantw. Miei Van 

Wijmeersch houdt zich ter beschik
king van de bestuursleden van het 
arr. Brussel in het « Hof van Bra
bant », Kartuizersstraat 3, Brussel 1 
(bij de Beurs, tel. 12.14.65) telkens 
op vrijdrag van 18 uur 30 tot 20 uur, 
vanaf 28 oktober (ook op 11-11; blij
ven draaien is de leuze) tot 16 de
cember. Verder te bereiken privé 
tel. 21.99.74 voor andere schikkin
gen. 
LEDENHERNIEUWING 1967 

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

Op woensdag 16 november te 20 
uur in het lokaal « Uilenspiegel » 
38 Pletinckxstraat te Brussel I, zal 
de heer Robert Damman uit Tor
hout, student aan de hogere Navi-
gatieschool te Brussel, een voor
dracht houden over'zijn fel bewo
gen Ijslandvaart. Wij raden onze 
leden, vrienden en simpatizanten 
aan deze belangrijke, leerzame 
sjireekbeurt bij te wonen. 

Verder zullen er gedurende de 
wintermaanden af en toe, weten
schappelijke voordrachten van al
lerlei onderwerpen plaats hebben. 

WERKING EN PROPAGANDA 
De klassering van de kiezerslijs

ten heeft een snelle vaart gekregen, 
enkele dames en heren hebben zich 
spontaan aangeboden om dit gi
gantisch werk op korte tijd van de 
baan te helpen en tegen alle ver
rassingen voorzien te zijn. 

Door zekere omstandigheden, be
schikt Brussel-Grootstad, niet meer 
over het gebruik van een propa-
gandawagen. Iedereen zal toegeven 
(lat voor een stad als Brussel met 
zijn randgemeenten, die het mik
punt is van de belangstelling en 
het brandlerrein van de strijd, een 
voertuig te bezitten, van hoogst 
noodzakelijk belang is. Teneinde 
later geen misbruiken te moeten 
betreuren, kan naar het gezond 
oordeel, het wel zo geregeld wor
den en mits een doelmatige kon-
trole dat een wagen terug beschik
baar is. 

Hoofdredak teur : 
V. van Over s t r ae t en . 

R e d a k t i e s e k r e t a r u t 
S. de Lie. 
Alle br iefwissel ing t o o r 
r edak t i e n a a r 
Rota typ , Sylv. Dupulsl. , 
110 Bru», 7. - Te l . 23.11.98 

Beheer t 
Maur ice Lemonnle r l . 82 
Brussel L - Te l . : 11.82.16. 
Alle k lach ten voor niet 
on tvangen van blad op di t 
a d r e s . 

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

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

( m i n i m a m ) . 
Losae nnmmera : 8 F . 
Alle i t o r t i ngen voor het 
blad op pos t reken ing : 
17 1139 < WIJ > - Vlaami-
na t ionaa l weekb lad . 

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

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 tba te r : J an Brugmans . 

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

« P E T E R B E N O I T i 
F rankr i j k l e i 8 • An twerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle special i tei ten 

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

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

B O U W E N W O N E N 

De special is t der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS, Deurne z. 
Van Havrele i 70 T. : 35.63.17 
Agent : De Coene Kortri jk 

D E S I G N S H O P 
Geschenken 

en m o d e r n e juwelen 
Adolf Maxlaan 105, BRUSSEL 

Tel . : 02/18.62.62 

E U R O - D O M I 
Moderne w o o n i n r i c h t i n g 

Kru id tu in l aan 6 
( tussen A. Maxlaan en 

E. J a c q m a i n l a a n ) - BRUSSEL 
Tel . : 02/18.17.17 

H O T E L • RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
« Rubenshof » 

Weststr , 79. T. • (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pens ion . 

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers vol pension • 

gezellige sfeer. 
Verminder ing voor groepen 
El isabethl 105 Tel 632.70. 

Breydelhof BRUGGE 
Jo/.ef Suveestraat -

Gelagzaal 120 plaatsen. 
Tel. 050/350.67 

UURWERK J U W E L E N 

bij de 'mee.s 'er i i u rwerkmaker 
S L A E T S 

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

PLASTIEK 

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

Lg Lobroekstraat 44 
ANTWERPEN. 

Telefoon 03/36.16.47. 
Kuipen en s tape lbakken voor 
pekel, d iepvr ies , verpakking , 
stockering. 
Polyethyleen • zakken, vel
len en folie op rol. 

RAADPLEEG ONS. 
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bewegi 
DObeeli 
KULTUREEL NIEUWS 

O p 12 en 13 november wordt in 
'de Sint Teresiaparochie-ïaal de 
4de platen- en boekenbeurs gehou
den. Toe^iang gratis. Aanbevolen. 

Evere 
De V.U.-aldeling Evere organi

seert tq5 vrijdag 25 no^>embe^ eJc. 
te 20 uur een giote openbare ver
gadering waarop twee b e e n d e 
Vlaams-nationale voormannen het 
woord zulien voraien, nL Dr. H. 
Ballet (senator); de H. T. Van 0\-er-
straeten ^oofdredakteur « Wij •»). 

Plaats : zaal van het café « La 
Limite », Walckierstraat 10 te Eve
re (verlenging Liiulestraat, t rams 
56 en 93). 

Wij rekenen op een grote op-
kmnst. 

Hekelgen • Teralfene - Esseiie 
O p 13 november wordt er in on

ze gemeenten een werftocht gehou
den met ons blad a Wij i>. 

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. 

ngsyiJJzer 

S L Martens-BodegeiR 
O p zondag 4 december te 19 uur: 

grote dansavond met bet bekende 
show-orkest « The Fune Stars » en 
de Vlaamse T,V.-vedette Rtmiay 
Temmer, m de zaal vaa «aev. Fr. 
,Van der Borght, Stationsstraat 90. 

Alle leden en sympathisanten 
worden er ten stelligste verwacht 
IiAom : 40 fr. (bij \oor \erkoop : 
30 fr.). Kaarten te verkrijgen bij 
alle bestuursleden, evenals in het 
lokaal « bij Enta » in de Stations
straat. Prijzen voor onze tombola 
worden met dank aanvaard. 

Ukkel-Buitenstad 
Alle bestuursleden woiden vrien

delijk uitgenodigd op de kantonale 

vergadering die zal doorgaan op 
17.11-66 om 20 uur in het lokaal 
van de heer De Rue, « Café Leo
pold », Winderickxplaats, te Al
semberg. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
Verleden zondag hebben zes pro

pagandisten 223 witboeken over 
Zwartberg verkocht. 

Wij gaan een tijdje stoppen met 
de kolportages om ons nu voJledig 
aan de abonnementenslag te kun
nen wijden. 

Elke afdeling zou er motsten voor 
2»rgen de gestelde norm te over
schrijden -want Aalst moet aan ée 
kop blijven. 

O p donderdag 24 nov. spreekt 
volfcsvert. dr Van Leemputten in 
het lokaal « Ganzenhof », Statie
straat t e Balegem. Aanvang 20 
uur. Deze vergadering staat in het 
teken van d e kantonnale weridng 
in het kas ton Oosterzelc. 

Diendermonde 
KUNSTTENTOONSTELLING 

Het Jongerensteunkomitee van 
het Vlaams Nationaal Jeugdver-
bond richt op W en 20 november 
een grote Boeken- en Knnsrtten-
toonstelling in met werken van R. 
Malfliet, etser; Roni Ranke, dich
ter, Dirk Pauwels, keramieker. Dr. 
Marcel B r a u n s literator. Ward 
Hermans, scArijver, De Alartelare, 
houtsnijder. Deze kunstenaars zul
len hun werken ter plaatse teke
nen. 

Deze tentoonstelling vindt plaats 
in de bovenzaal van het « Ros Bei
aard », Grote Markt, Dendermonde, 
Ml is open van 10 tot 19 iinr. 

Denderleeuw 
ABONNEMENTENSLAG 

De eerste nieuwe leden en abon
nementen voor 1967 werden ge-

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

Groeniflfelaaii. 28 - KOfiTRUK 
biedt U een énige gelegenheid om uw linnenkast aan te vullen 

tegen uitzonderlijke pr i jzen! \ ! 
ZIE en VERGELIJK! 
D E K E N S : 100 % Scaldyl , 190/230 effen of J a c q u a r d 425 F r 

1701230 effen of J a c q u a r d 390 F r 
BEDSPREIEN : nylon, roze of blau-w, 2 pe rs . b e d 545 F r 

1 p e r s . Led 500 F r 
LAKENS : ( G a r n i t u u r ) , -wit ka toen met b e d r u k t e boord , 

220/550 
160/550 

HANDDOEKEN : roze - b l a u w - geel - tu rkoo i s 
Spons pe r s tuk 
Keuken 70/68 Mixte 
Mekaniekers 

FLANELLEN LAKENS, effen of gek teurd 
b l a u w - r o ï e - geel 

WASHANDJES : pe r dozijn 
ZAKDOEKEN : Heren — p e r dozijn 

Dames — per dozijn 

DWEILEN : 70/60 Blanclii 500 gr. Babydoek 
Huishoud. 70/60 ve r s t e rk t met nylon 

T A F E L K L E E D 4- 6 S E R V E T T E N tu rkoo i s 130/165 
enz. enz (vraag ons in l icht ingen over a n d e r e 
duk ten ) — Deelname in ve rzend ingskos ten : 
bestel l ing. 

B O N te rug te zenden aan TISSUBEL, Groeninge laan 28, Kortr i jk . 

\ a a m : 

385 Fr 
315 Fr 

29 
25 
21 

385 
72 

Fr 
Fr 
Fr 

Fr 
Fr 

90 Fr 
70 Fr 
18 Fr 
15 Fr 

220 

15 Fr 

Fr 

per 

Adres : 

Plaats : 

^ „ . . . 1 tegen te rugbeta l ing aan pos tbode 
(1) ^.end mij ' t egen overschr i jv ing binnen de 5 d. op p.c.r. 5880.11 

Handteken ing 

(1) Doorha len wat niet p a s t 

boekt. De aandacht de r bestuurs
leden wordt gevestigd op ^ e be-
langiijkheid en het nut d e r huis
bezoeken. Nog een maand door
zetten mannen. Doe iedere week 
uw twee huisbezoeken opdat het 
abonnementental vlug zou stijgen. 
BAL 

Het ba l der plaatselijke afdehng 
is nu definitief vastgdegd op zater
dag 4 februari 1967. Op dit vasten-
ax'ondbal worden alle sympatisan-
ten uit de Denderstreek verwacht. 

Gent 
JAARLIJKSE DODENHULDE 

O p zondag 20 november te 10 uur 
vertrek naar Laarne aan lokaal 
Roeland. 

Te 10 uur 30 op het kerkbof : 
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 progranuna. Toegang alleen 
op vertoon van de uitnodiging (ter 
plaatse verkrijgbaar). De inrichting 
berust bij vriendenkring Sneyssens 
(Gent), V.O.S. iGcad en S t Maar-
tensfonds. 
VOLKSLWIEJONGEREN 

Senator Wim Jorissen komt nu 
woensdag, 16 november, voor de 
Volksuniejongeren spreken over 
« Vlaanderen en de sociale bewe-
SHig »• 

Alle Gentenaars, oud en jong, 
Vujo's en niet-leden, worden uitge
nodigd op deze gespreksavond 4 i e _ 
l ï aa t s vindt in De Roeland, Korte 
Kruisstraat 3 te Gent en om 20 uur 
begint 

Gent • Hariakerke 
Wij verzoeken alle afdelingen en 

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

Herzele 
VOORDRACHT 

De afdeHng V.T.B.-V.A.B. richt 
op 19 november te 20 uur in de 
bovenzaal <t Hof van Wenen _», 
Markt, Herzele, een voordracht in. 
Dhr Szondi spreekt over « Leuven-
Brussel ». 

Zele 
De V.U.-afdding nodigt U oit tot 

he t 2de familiefoa! op zaterdag 19 
novcmbo ' te 20 uur in de zaal 
« Anker », Markt, Zele Orkest : 
Luc van Hoesselt. Stadskledij. Prijs 
40 fr. (voorbehouden plaatsen Sfl 
fr.). Te bespreken : Markt 9, Zele, 
t e l 052-44270. 

\I^T-VLAANDEREN 

Zaterdag 12 november gaat het 
avondfeest van de Vlaamse kring j 
«i: Cyrlel Verschaeve » door t e Ar-
dooie. De grote belangstelling die 
Bu reeds voor dit feest bestaat toont 
duidelijk aan dat het een groot suk-
ses wordt. 

i&ssebroek 
Nr 5 van het kontaklblad « Nu » 

Icwam van de pers en werd inmid
dels verspreid in alle bussen van 
d e gemeente Assebroek. 

De plaatselijke afd., reeds draag- | 
ster van relatief het grootst aan
tal abonnementen in het arr. Brug
ge-Torhout, besloot er nog 'n schep
je bij te gooi^i en doet overtoigd 
mee aan de schok-aktie die o\'er 
gans Vlaanderen wordt gevoerd. 

Lede 
Maandag 21 november spreken te 

Lede in het lokaal « Reinaert i>, 
Kasteekheef, Dr Wouters en Dr 
Van Leemputten. 

Kevele 
BAL 

Volksvertegenwoordiger Dr. J. 
Wannijn nodigt alle simpatisanten 
van « 't Land van Nevele » en om
streken uit op het V.U.-bal te Lan-
degem, zondag 27 november te 19 
uur, zaal Sint-Cecife bij G. Van 
Wassenhove. 

KOLPORTAGE 
De kolportage te Machelen werd 

een succes. De aangekondigde kol
portage op 13 november gaal met 
door wegens de kaderdag. 

Op 20 november samenkonist te 
9 uur op de Markt te Nevele voor 
kolportage te Petegem. 

Wetteren 
DODENHERDENKING 

Rond 11 november he rde i^en 
wij naar jaarlijkse traditie al wie 
zijn leven voor Vlaanderen gege
ven heeft. Spreker is dit jaar de 
heer O. Van Ooteghem. Op uitno
diging van V.O.S. en de Vlaamse 
Vriendenkring spreekt hij op za
terdag 12 november te 20 uur in 
het Vlaams huis onder het dubbele 
motto « Nooit meer oorlog — Am
nestie ». 

St. Niklaas 
Zondag 1.1. kolporteerden wij te 

Nieuwkerken. 
On,!e propagandatocht is een 

succes geworden. 
Op twee uren brachten wij 130 

nummers van « Wij Vlaams-Natio
naal » aan de man. De jongste van 
de twaalfkoppige kolportageploeg 
Dirk Vaerewijck verkocht in mini
m u m tijd 23 ninnmers. 

Blankenberge 
De leden en simpatisanten wor

den er nog eens aan herinnerd, dat 
volksvertegenwoordiger P . Leys op 
de eerste vrijdag der maand zitdag 
houdt in het « Rubenshaf », West
straat 79. 
AVONDFEEST 

Om abonnementen bij te maken, 
ook om reeds kaarten aan de man 
te brengen voor het avondfeest van 
zat. 17 dec. te Blanfcenberge (zaal 
Thalia), trekken de bestuursleden 
van de afd. Blankenberge de b a a n 
op; abonnenten, die in het teken 
van de schokaktie faun deel willen 
bijdragen, nemen best kontakt met 
afd. sekr. Julien Van Parijs, leper-
str. 7, Blankenberge, 

Brugge 
O p zondag 13 nov. wordt de aan

wezigheid van elk kaderlid op de
ze interprovinciale kadradag ten 
zeerste gewenst. 

Het arr. Brugge komt om 9 uur 
stipt samen op de parkeerplaats 
voor café 't Putje, 't Zand, Brugge; 
m e n vertrekt gezamenlijk naar 
Deurle. Men rekent op dienstwillige 
automobilisten. 
W E R K G R O E P SEKRETARIAAT 

Vanaf zat. 12 nov. tussen 10 en 
12 uur 30 start in het V.U.-sekreta-
riaat « Breydelhof », Suveestr. 2, 
Brugge, de werkgroep sekretariaat ; 
eerste opdracht is het oppuntstellen 
van 10.000 adressen uit d e 42 ge
meenten van het arr. Brugge-Tor
hout. Wie helpen kan. is welkom ! 
ALGEMENE O P R O E P 

Ook in het arr. Brugge-Torhout 
zullen tientallen bestuursleden en 
propagandisten avond aan avond 
op de baan zijn om het abonnemen
ten-cijfer in de hoogte te jagen. El
ke lezer, elke abonnee van ons blad 
kan echter hun taak veel verlich
ten indien voor een nieuwe lezer, 
een nieuwe abonnee zou wordeni 
gezorgd. De abonnementsprijs 1967 
kan geen bezwaar zijn : 90 fr., 160 
fr en 280 fr. voor drie, zes of twaalf 
maanden. Op lezers-propagandisten 
wordt gerekend om zich mee in te 
spannen; nieuwe abonnementen 
kunnen elke zaterdag-voormiddag 
tussen 11 uur 30 en 12 uur 30 af
rekenen op het sekretarlaat : Brey
delhof, Suveestr. 2, Brugge. 
KOLPORTAGES 

Te Zeebrugge verkocht de prop. 
ploeg op nauwelijks één uur 80 bla
den; huis aan huis veikoop blijkt 
nog altijd de beste propaganda te 
zijn. Laat uw propaganda-leider 
niet in de kou staan, vele handen 
maken het werk licht; vervoeg onze 
ploeg op 13 nov. a.s. te 9 uur 13, 
Vismarkt, Brugge. 

DIksmuide ^ 
KOLPORTAGES 

Arrondissementele kolportage op 
zond;ig 27 november te Koksljde. 

Jabbeke 
In deze streek wordt een ver

nieuwde proef-ru--werking gevoerd 
waarvan verwacht wordt dat zij 
de Ie rezultaten zal afleveren te
gen het avondfeest dal te Jabbeke 
doorgaat op 12 nov. te 20 uur 30 
in de zaal c de Zwaan >. 

Knokke - Heist 
De afd .Knokke-Heïst vond in 

Arnoud Van Houteghem een ver
dienstelijk medewerker die voor
zitter Rai Oeclercq van vee3 ^irgit-
nisatorisch werk zal ontlasten. V^aa 
leden en bestaursleden wordt ver
wacht dat zij te Knokke-Heist m » . 
de de abonnenientenslag zullen heU 
pen voeren. 

I^ieuwpoort 
Op zaterdag 19 november om 20 

uur in de zaal « De Beiaard •> 
Markt, Nieuwpoort, richt de Vlaam-
se Vriendenkring afdeling Nieuw-
poort-Oostduinkerke, b a a r jaap* 
iijks Breughelfeest in. 

Afvv'isselend : quiz, gezelschajn 
spelen, dans enz. Gewoontegetrouw 
AS'ordt het terug een avond die niet 
.gemist mag worden. Het o r k e ^ 
a De Riksons » zorgt voor de ge
paste stemming. 

Deelname in de onkosten 75 fr. 
(eetmaal inbegrepen). Bal 30 fr. 

Kaarten te bekomen bij alle be
stuursleden en in het gasthöf « D e 
Belaa id >. 

St. Mkhiels - Oostkamp 
O p 19 o k t U. had de maande

lijkse bestuursvergadering plaats; 
intussen \\ ns een nieuw nr van het 
Icontaktblad « Nieuw » (thans fijn 
gedmkt) van d e pers gekomen e n 
verspreid. Ook de afd. St. Michiel»-
Oostkamp zette de schokaldie in. 

S t Amlfies - Varsenare 
BELANGRIJKE V O O R D R A C H T 

O p maandag 28 nov. a.s. spreekt 
te Brugje in de bovenzaal van he t 
K Breydelhof » dhr Maurks Van 
Haegedoren, voorzitter van de 
Stichting Lodewijk de Raet en 
voorzitter van het koordinatie-ko-
niitee Leuven. Aanvang van d e 
voordracht 20 uur ; onderwar^ 
« Leuven ». 

Torhout • Ruddervoorde 
O p vrijdag 28 o k t II. werd te 

T(H-Jiout een kantonnale raad op
gericht waarin d e hh. Duflou en 
Vlieghe (Torhout), Gijssels (Rudder
voorde) en Boffe! (Zedelgem) als 
initiatiefnemers zullen fungeren. 

ZOEKERTJES 
Jonge man (31 jaar) zoekt werk 

als verkoper of als (licht) haiwi-
arlseider, bij v o o r k ^ r in het Me-
c h e b e . 

Schrijven kantoor blad onder 
letters W J . 

Vlaming, 36 jaar, uit echt gesch. 
(in voordeel) 1,67 m. vraagt briefw. 
met slank, gezelKg, vlaamsvoelead 
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 m e t standing en 
blijvende hoofd- of bijverdienste, 
geen verkoop, wij brengen U een 
bezoek thuis, schrijven G. Verham-

me, Roeispaanstraat 19 b, Gent. 

Café-frituur te Koningsliooikt, 
zeer goede ligging, centrum dorp, 
iemand van de beweging gewens t 
Schrijven : Jos Goris, Mechelbaan 
19, Koningshoolkt. 

S tor t 500 Fr , op P.C.R. 1021.41 
Ardaen P i e r r e , T o r b 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 jaar he t 
m a a n d b l a d van d e pub l i c i t e i t 
Ardaen P i e r r e . 
H U W E L I J K S W E R K met 10 
jaar p rak t i jk en hoge s t and ing 
a a n v a a r d t kand ida ten met be
p e r k t .antal , w e r k i n g zeer 
PERSOONLIJK, geen lijsten, 
resu l taa t g e w a a r b o r g d . 
Schr . Publ ic i te i t Ardaen Pier 
re, Torhouts teen-weg 233 -
Oos tende . 

VERSE ZEEVIS 
Vi.svcrdelers en d iep
v r i e shouder s , v r aag t 
in l ich t ingen en pr i j s 
lijst. 

FIRMA DEPREZ 
Vismijn 104 
O O S T E N D E 
Tel . : 959 • 717 15 

file:///oor/erkoop
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»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. 

i 
S T A N D I N G Y O L S T E OMGEVING 
B R A S S C H A A T - M A R I A B U R G 

vlak bij 't gekende Vriesdonk. * 

Grondprijzen vanaf: 250.000.- Fr. 
straatkosten inbegrepen. 

Keuze tussen oriëntatie zuid. 

^ 

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

NOG SLECHTS ENKELE MOGELIJKHEDEN 
ter beschikking; 
raadpleeg daarom onmiddellijk 

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

Hef Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN n«v. 
A N T W E R P E N G E N T GENK HOLSBEEK (Leuven) 

MEIR 18 - Tel 03/3178 20 ON'DERBERGEN 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 - VOOBBRAEOK EN C' 
Jan Van Riiswijcklaan 62 - ANTWERPEN. 
I E L E F D O N : 03/37.54.38. 

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

Telefoon : 015/41198 Bestuurder Jos Feyaerts 

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

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

Ik 
ben 

uilgeslapen 
wanl.. . 

Dunlopilio 
S T A R 

koop bii 

MAUmeUS diODSH9€PRIJf; 
T U R N H o U T S E • AAN 1 Ö 21 • OU O E kHÖii T -" TilJ 35:i7;ï?. 

UlHillziH: Ditptilrimi » • > * , Aniw. T.f. 31.01.1»- : .ƒ- -
i.jiin'nstra»! 39-41, Antw. Iel ^33.«7.2« i. Oilliforrlei 40, Deurne, Tel. 36.55.53 

W I M M A ES 

OIANALAAN 10. BERCHEM Antwerpen. Te l . : (03) 39.69.34. 
— stelt zi]n Kandidatout bil alle Vlamingen ir d« 

provinciën Antwerpen Brabant en Ooit V laan
deren ïooi alle verzekeringsvormeD Brand . 
Leven Persoonlilke Familiale Auto W et • 
Bure Aansprakelijkheid 

fc- Komi op het eerste verzoek voor ; 
Overname »an bestaande verzekeringspolissen. 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten xaak. enz. 

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

- L E N I N G E N 

- H Y P O T E K E N 1e en 2e rang 

Jan Van Riiswiicklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon: 03/37.54.38 
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HoPiVfiL 

MRmi 
HCDJ. >P^^h9ft 

^ - • 

Oti DaMftriDE 

FfinticopHoHES. ' 

t«»»t'^'ïf3^-^«^^tïï^&»3?*^ t-r* 

3RftSS€R 

ziet 

de brusselse 

zieken

huizen 

«In plaats van mijn tand ben ik 
mijn been kwijt. De dokter verstond 

geen Nederlands ». 

-ï̂  

« De qiLoi rê\ez-vous ? » — « Eens mogen verzorgd woiden dooi een Vlaamse arts ; 

; HIER SypfioEkJ 
t 

• • é 

BERTRAND RUSSELL 
TEGEN JOHNSON... 
...maar niet tegen Russel' 
land. 

KERNCENTRALE 
TE DOEL 
Schitterend Doeluit in oor-
logstijd. 

MINUTEMEN BEGINNEN 
TERREUR IN V.S. 
Minus men. ^ 

KUBAANSE DANSERS 
VERKIEZEN V RIJ HEID..é. 
. boven Castratie. 

— ^ — — i ^ — i w 

PLATTE BROODJES 
TE ETTERBEEK ? 
Szondi soit qui mal y pense. 

• • • • • 

OVERSTROMINGEN 
IN VENETIË \ 
Italia fara da zee. 

1 LRRORISTEN 
f\ RWANDA 
Boei oendmamiteurs. 

INDIA : 
HONGER EN KOEIEN 
« La corde au koe ». 

SEKOE TOCH 
NAAR ETHIOPIË 
OAE-konferentie eindelijk 
op volle Toere. 

BLIJFT THANT 
VOORZITTER ? 
U ? no! 

RODE GARDE KRIJGT 
WINTERKLEDING 
Garderobe. 

TWIJFEL OVER 
KENNEDY-MOORD 
Tijd om rapport te ent-
Wai ren. 

N.P.D. WINT IN... 
Hes-Hessen. 

DEAN RUSK 
OP VREDESMISSIE 
Geen Ruskuur, zo'n job ! 

i x J i ntitJLjji 

***tu. • • • fekl 

juan de anarchist 

WANTEP WANTED 

rj-i 


