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WAAROM DE REGERI 

WEIGERT TE SPREKEN 
De twee instanties wier omiitwijkbare plicht het zou moeten zijn om te spre

ken over Leuven, het episkopaat en de regering, hebben het land in een krizis 

laten glijden zonder dat zij het nodig vonden om htm mond open te doen. Met het 

onnozelste gezicht van de wereld deelde Van den Boeynants dagen aan een stuk 

na iedere niinisteriële bijeenkomst mee « dat er over Leuven niet gesproken was». 

Twee dagen aan een stuk zaten de heren te Knokke; we mochten vernemen wel

ke menu's ze er doorworsteld hebben en welke film er Voor de dames werd ver

toond. We hoorden de echo's van de ruzie tussen Van den Boeynants en Urbain 

over het vaderschap van het zogenaamde plan Urbain, dat een anti-vlaamse ma

chinatie is. En na het cenakel van Knokke kwam de eerste-minister met krakende 

stem eens te meer verkondigen « dat er over Leuven niet gesproken was ». De 

enige bijdrage van de premier tot de oplossing van de krizis was zijn verklaring, 

toen hij met pyama en tandenborstel naar Knokke stevende, « dat de orde te Leu

ven moest worden hersteld >>. Regeert de regering dus niet, ze laat dan toch de 

matrak regeren ... 

De direkte verantwoordelijkheid vnn de 
regering voor de krizis is nochtans duide
lijk. Zij verstopt zich achter het feit dat 
ze wacht op het rapport van de speciale 
kommissie die zich bezighoudt met de 
universitaire expansie. Maar deze speciale 
kommissie had reeds vóór de herfst van 
1967 klaar moeten zijn met haar werk
zaamheden. Dat is niet het geval en voor 
deze vertraging, met al haar dramatische 
gevolgen, draagt de regering van de nieu
we stijl en van de oude slenter de volle 
politieke verantwoordelijkheid. 

Het is daarenboven duidehjk, dan Van 
den Boeynants dubbel spel heeft gespeeld 
en dat, voor zover hij totnogtoe zich met 
het probleem Leuven bezighield, zijn ma
neuvers rechtstreeks tegen Vlaanderen 
"waren gericht. 

In zijn e.xpansieplan — de oorzaak van 
de huidige berrie — heeft de akademische 
raad van Leuven-Frans een belangrijke 
onthulling gedaan. In artikel 3 van het 
eerste h(S()f(I.stuk staat er letterlijk : « Ter
wijl de overhcflen van de franse afdeling 
het dossier van de expansie voorbereidden 
en terwiil de akademische raad er over 
beraadslaagde, hadden op regeringsvlak 
onderhandelingen plaats over de aankoop 
van het Oefenterrein te Brussel door de 
Vrije l 'ni\ersiteit van Brussel en de ope
ning van heel Brabant zowel voor de 
leuvense als voor de brusselse Vrije Uni
versiteit. In juli l!)(i7 hebben deze onder
handelingen geleid tot een akkoord in de 
schoot van de regering ». 

De regering heeft dat nog niet willen of 
durven of kunnen tegenspreken ! 

De « Libre Belgique s heeft de tip van 
de sluier over de regeringsplannen nog 
wat verder opgelicht door te schrijven dat 
het regeringsakkoord van juli 1967 onder
meer de handhaving te Leuven voorzag 
van alk er bestaande instellingen van 
Leuven Frans 

De regeruig heeft Mat nog niet willen 
of durven of kunnen tegenspreken ! 
Er zijn c h t e r aanduidingei' genoeg dat de 
formele vei klaring van de franstalige 
akademische raad juist is en dat ook de 
« Libre » er niet ver naast klopt. Herleest 

men vandaag de redevoering die Van den 
Boeynants twee dagen vóór de publikatie 
van het frankofoon expansieplan te 
Heverlee uitsprak, dan krijgen de toen 
ietwat sibillijnse verklaringen een duide
lijker betekenis. De eerste-minister wijdde 
lang uit over de grote financiële inspan
ningen die de universitaire expansie zal 
vergen. Hij zegde dan : « Zij die zeggen 
dat er niets mag bewegen, zijn niet rede
lijk. Maar even onredelijk zijn zij, die 
spreken van alles te vernietigen ». Tijdeüs 
het onderhoud dat de eerste-minister 
voordien reeds gehad had met een afvaar
diging van het 5 November-komitee ver
klaarde hij, dat er verhuis zou komen : 
toen hem gevraagd werd wat hij daarmee 
bedoelde, beperkte hij zich tot de voetbal
wijsheid « dat transfer transfer is ». En 

er nóg een aanduiding : Vanaudenhove, 
die de schoonmoeder is van de huidige 
regering en die stellig ingewijd is in al 
haar geheimen, heeft deze week bevestigd 
dat hij en zijn partij tegen de overhcve-
ling zijn. 

Lit al deze gegevens blijkt duidelijk, 
welk plan Van den Boe>nants sinds maan
den heimelijk nastreefde : een gedeelte
lijke verhuis uit Leuven, net genoeg om 
de naïeve Vlamingen wat zand in de ogen 
te strooien en de vlaamse C.V.P. een alibi 
te geven. Met daarnaast een uitzwermin^ 
van LeuNen-Fr'ans naar Brussel en over 
Brabant. Het plan Woitrin, ditmaal op re
geringsniveau 1 

En dan moeten we besluiten : dit plan, 
dat wonderwel past bij de bedoelingen die 
C.V.P.-voorzitter Houben sinds maanden 
publiek verdedigt, is op regeringsniveau 
goedgekeurd geweest door de \laamse 
C.V.P.-ministers ! 

Terwijl heel Vlaanderen in opstand is, 
terwijl rijkswacht en politie losgelaten 
worden op de vlaamse jeugd, zwijgt de 
regering en wringt de vlaamse C.V.P. zich 
in alle bochten om toch niets definitiefs 
te moeten zeggen. Het waarom is duide
lijk : de kapitulatie was reeds geschied, 
het Hertoginnedal lag reeds achter de rug. 
Er werd alleen gewacht op het gunstigste 
ogenblik om dat te zeggen. 
Men heeft — terecht —• de waalse C.V.P.-

ministers hun misselijke komedie verwe
ten nadat zij op de vlucht waren geslaan 
bij de stemming over het wetsvoorstel 
Coppieters. Men heeft hen onderduikers 
genoemd en lafbekken. Dat is allemaal 
juist ! 

Maar zij zijn monumenten van moed, 
vergeleken bij de vlaamse C.V.P.-nnnis-
ters ! 

Lv.o. 

Hfl sdiouuslicl (lal gchodfu woidt 
(,>,o> de dl ie zogenaamde giolr jiai-
tijeii is een mizerabele veUoiiitig van 
onmacht, van lafheid, van ijdele poli
tieke manemier.s. 

Meer dan tien danrn na het uit-
bielten van de kir.is lond Leuven 
had de i'laani.'^e C.I'.P. tiog altijd niet 
de elementaire moed gevonden om 
haar onmachtig gestamel te x'eivan-
gen door een klaar en dnidelijk 
luoord, door een x'Uile veibhitenis. 

Erger dan de onmacht is de xcooid-
hreuk. Uitdrukkelijk heejt de vlaam
se C.V.P. zich destijds akkooid iv/-
klaaid met de doelstellingen van de 
5 novembeibetoging te Aiitiucjpen en 
heeft zij zieli er plechtig .••«• vei hon
den, deze doelstellingen zo vlug mo
gelijk op het parlementaire vlak te 
venvezenlijken. Nti er echt ei eieien 
moeien u'oiden gelegd, hooit men 
slechts ijdel gekakel. 

VOLHOUDEN 
EN 

DOORBIJTEN 
De B.S.P. doet alsof haar neus 

bloedt. Zij acht zich in « een kleri
kale aangelegenheid » sleciits in twee
de instantie betrokken en zij is uit
sluitend bekommerd om haar broze 
partijeenheid. Haar maneuver tijdens 
de Kamerzitting van verleden woens
dag was al evenzeer een onderduiken 
als de vhicht van de waalse C.V.P.-
ministers. 

De Inrichtende Macht, het episko
paat, liet de krizis vooitrotten zon
der ook maar één xvo'jrd Ie spieken 
een houding die, onverdedigbaar 
vanaf de eeiste dag, na andeihalf 
jaar gewoonweg onzinnig is gewor
den. 

Te7% overstaan van deze vlucht 
voor de verantiuoordelijkheid van al
len die verantiuooidelijkheid dragen, 
ten overstaan van het diktaat dat men 
ons — tegen de gehele vlaamse vpi-
nie in — icil opdringen, hebben wij 
u'einig en toch heel véél veidedi-
gingsmiddelen. 

Wij hebben onszelf : de spontane 
veionlwaardiging en het Ojelbeivuste 
vel zet van ho?idei ddnizenden, ee,. j,e-
mokratische stroming, een beunist-
wording zonder iceeiga. We hebben 
onze studenten : als zij het essentiéh 
nastreven en kontakt houden met ds 
hondei ddnizenden achter hen, zijn zij 
een macht. We hebben de Volksunie' 
<om — zoals gedurende de voorbije 
lueek — de vlaamse energie samen Ie 
ballen lot een xeapen dal in de Wct-
stiaat gehanteeul xeordt. 

Volhouden en dooi bijten moet de 
boodsihap zijn ! 
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KRUISWOORDRAADSEL 

Volledig akkoo id met die nie-
>r()u\\ M H uit I e m e n die mee r 
on t spann ing in « \ M I » \ r ü e g Ik 
heb dat \r()eger al \Mllen scl i i i i -
\ e n WAAV \ e rn i i t s ik nogal lui 
ben 

Ik lees \ \ (1 de pol i t ieke a i t ike l s 
en dl wat me m ons bl.i<! k i n in-
tei esseren \I lai inet een k i u i s 
woord i aadsel ei bij i& het p r i m a ' 

H S , Beerzel . 

VIYARIO 

Weei een p i u h t i g ke i s tge-
schenk w e i d a.iiigeboden aan on
ze \ l a a m s e sold iten en aan gans 
Vlaande ien Het gaat n a t u i i i h i k 
o\e i de benoeming \ a n \ i \ a i i o 
tot s t akhe f . 

In ons d ie ibaa i België hoeft 
men helemaal met tweeta l ig te 
zijn om (Ie hoogste jjosten te be
kleden I entalig / i | n ( f ians ta l ig 
na lu i i i l i ik) is meei dan \o ldoei i -
de 

Ms onde iw i i / c i leer ik in de 
klas o \ e r oii /e grondvxet en / eg 
ik iiiiin l ee i l ing tn ook dat m 
1')()7 de nederk indse tekst \ a n de 
g i o n d w e t eindeliik we id goedge-
k e u i d (\Ve leren tot h ook dat 
België m 18.i0 onafhankel i jk 
w e i d en een g iondwe t k ieeg) 

Nu kan ik hen \e i tel len dat 
niet alleen m I'tl4 1')1,S \ laanise 
soldaten ondei het be \ e l s tonden 
van o \ e r s t en die het Neder l ands 
oiiiiiai lilig wal en In 1%7 is da t 
nti^ s teeds mogelijk. Het is 
sch md.ilig ' 

Hoc wil ie dan dat we die lon-
gens leien dat / e ecibied \ e i 
s ' hu ld igd / i in aan o n / e we t t en 
Hat / e niet mogen lachen met 
ons lc!<er met tn imsters die o p 
de beeldbuis x e i s t h i i n e n 

Fen 111 ofest xan leii dag in on 
7e \ l . i imse k l an t en teg^en /u lke 
benoemingen is on\ol(foende. 

W W , Diesf. 

NIET INGEWIJD 

!k las de bi lef \ a n \ N uit 
F>eii\en « V M O Hiinetekens > 

Het IS / eke i en vast, (zoals 
N.N. ml Leuven schri jf t) dat hij 
een geval is dat eens flink de 
aandach t op / i in j iersoontie wil 
vestigen en d,it dooi lomjjweg ter 
kennis te stellen aan de l e / e i s 
van « W l l i vlaams na t ionaa l , dat 
/ijn t e o i e t i s d i e Umiiis met ver 
l e ik t en aai ige/ ien hij niet is in-
gewiid over de runc tekens , kan 
hii /ekei en vast ook de p rak-
lis< he uit leving en u i tvoer ing er 
niet van h e / i t l e n en a a n v a a r d e n 

Maai aange / ien de r u b u e k die 
over het raadsel dei l u n e n moet 
ges h i even w o r d e n te veel p laa ts 
in beslag /ou nemen in ons blad, 
h t n ik bei eid peisoonl i jk te ant-
w o o i d e n aan alle adi essen die 
mil ter hand w o i d e n gesteld over 
het r i a d s e l der u i n e n ' (ik be 
doel dus niet alleen N \ uit 
Leuven, m lar ook alle onweten 
den over het ia ulsel der r u n e n ) 

1 11 .lan s( hl i j \ ei N X uit 1 eu-
ven dit nog moesten w i | allen 
be/i( Ier /ijn van r i ine tekens en 
/ e nog gebruiken, /ouden w ij ze-
kei en v is t a t en b a i b a i e n zijn, 
lu.Ui! wel heiiiiv ec hebben naai 
de l u n t t e k e n s in de wc ikc l i jke 
zin van dat mooie raadsel 

de a a n d a c h t gevestigd w o i d t op 
he t negat ieve aspekt van de « l u -
t ekens » en i n s k u p t i e s waa i van 
d e V M O / i ch bedient . 

Laa t het al w a a r / i jn dat de 
t ee rk l adden op au tos t radeb i lig
gen en dgl niet erg estetisi h / ip i 
en laat liet / o / i | n dat sommige 
mensen bij het / len van een of 
a n d e r « esoteriscli » gewroch t 
])iina een toeval Uiijgen (wat / e 
(LiU aan / i i h/elf te w'nten heb
b e n ) , toch lijkt mij het op /e t ( '>) 
om stelselmat ig al les wa t uit het 
V ei leden s tamt te verke t te ren 
een niet te onde r scha t t en gevaar 
in te houden 

Ongetwiifcld is het onnodig 
7icli bl ind te stai en op wat v oo i -
h i | is , tussen vas tgehaakt blii-
ven aan dit v ei leden met 7iin 
uitingsv 01 men en bouwen op dit 
V ei leden om de toekomst te ve i -
zeke ien is evenwel een we /en l i ik 
verschil I Ike g e / o n d e beweging 
Avorstelt in een denkwere ld 
w a a r u i t / i j / i ch niet kan en mag 
los iukken , doet / i | dit toch dan 
loojit /IJ onve imi ide l i ik haa r 
eiiide tegemoet E r /ijii voorbeel
den genoeg in de geschiedenis 
van elk volk 

lu s sen aanpass ing aan 'n ver-
a n d e i e n d e weie ld en soms jirin-
cipeloos o p p o i t u n i s m e is even 
eens een afgi ondelijk \ ei schil 
Waai mee ik me t bedoel dat het 
V laanis na t iona l i sme geen ge 
bruik 70U mogen maken van al le 
agi ta t iemogel i ikheden (dit s tond 
reeds in het jirogi .im van het 
V N'V ), m a a r wel dat de kont i -
nui te i t best niet vergeten /oii 
w o r d e n 

Toen de 2e W.O begon, w a s ik 
nog niet geboren dit m a a r om 
te /eggen dat ik niet b i j /onde r 
veel he imwee heb ' 

J.V., Melsele. 

WATERSNOOD 

BIJ het d o o r b l a d e r e n van 
« WIJ j> van / a t e i d a g (> j anuar i 
vonden wij een foto van de buj 
ten haa i oever ti edende Maas. 

Mogen we langs d e / e weg v ia 
gen aan « \ \ l.I » en aan de V.U.-
pai leinentaii en, eens een kijkje 
te komen nemen in ons eigen ar-
l o n d i s s e m e n t ' Hond Keis tmis 67 
s tonden in het lenveuse en hef 
aai schotse i eeds ta l lo /e weiden 
ondci wate i 

Men hoefde s lechts de t re in 
Leuven Diest te nemen om / i t h 
op een s tomer midden de u-e te 
voelen. 

Wat doet men voor de boeren 
en b u r g e i s die nu /elf reeds be
gonnen / i | n met nooddi iken te 
bouwen om te vooikomen dat 
gi ouden zoals voi ig j aa r .5 tot 8 
maal /ouden ondei lopen "̂  

Bi | /oi idei ge/cl l ig was het, 
n a a r de ke i s tna i h tmis te gaan in 
een brab. in ts d o i p waai van de 
bu rgemees t e r i eeds voi ig ja.ii 
hei haaldeli jk om luilp geviaagd 
had 

Moest El nest Claes er nog wo
nen, dan /OU het s t inkende 
D e m e r w a t e r dat over de g i n s e 
b reed te van een s t r a i t s t roomde 
hem wel l ich t ge insp i i ee id heb
ben. 

V U K ) , Leuven 

H (I S , (ii cmbcrgen . 

^ m \ HEIMWEE 

RUNEN 

op zich vest igen. Ze v ei d ienen 
nieei geee id en niindci afgebro
ken te w o r d e n \Vant die mensen 
hebben veel voor de v laamse 
s t i n d ovei boeten, gevangenis , 
huiszoeking, en / 

& H , Oostende. 

BOLSDRINKERS 

In een degeli jke l e / e i s b n e f 
heeft de heer O V P het t e i e ch t 
over de vaste wil om \ laandei en 
in heelnedei 1 inds en e u i o p e e s 
peisjiektief / i jn p laa ts te geven 

^^elnu, de hee lnede r l andse idee 
in de vlaamse beweging is geen 
u topie , / i | IS ona f sche idbaa r ver 
bonden met de n i euwe u c h t i n g 
die de eui opese politiek is inge 
slagen na twee o n / i n n i g e we ie ld -
ooi logen I n toch moeten we 
toegeven da t die idee nauwel i jks 
ondei de longeren on tk iemt . I ei 
wijl o n / e Waalse landgenoten 
s inds de o p i u h t i n g v m de bel 
gische s taat weifelen tussen j) i 
t i io t t i sme en h e i m w e e n a a r de 
fi anse « mere pa t i i e > staan vele 
\ lainingen nog e ig v ieemd te 
genover o n / e nedei landse s t i n i 
genoten De misvoin i ing we lke 
fie leiigd onderga it door de hel 
gicis t ische opvat t ing de r geschie

den is is d a a r a a n mede schuld , 
doch dat v e i k l a a i t alles niet Ik 
ben eei dei de men ing toegedaan 
dat de taal hiei een g io te i ol van 
b a r r i e i e speel t 7o h e b ik m e e i -
iiiaals V astgesteld hoe de Ant-
w e r p e n a a i s , die / o r d a g s n a a r 
Bred 1 i i idcii om er de nodige 
VOOI raad Bols op te doen en die 
reeds l u t e i a a i d voor geen ^et 
w o o i d t e rugsch i i kken , nog w a t 
g iove r w o r d e n in ho l l ands ge /e l -
schap , w a t hen dan onve imi jde -
li |k de b i jnaam van « ke in i i s -
k lan ten » be /o rg t . Welnu, d ie 
Antwei penaai s doen eigen!i |k 
niet a n d e i s dan hun t aa lkom-
pleks af te l e a g e i e n door een 
k o n t i a s t te v e r w e k k e n . 

Het na s t i even van een be
schaafde omgangs taa l is dus van 
he t allei hoogste belang, w a n t het 
IS me t enkel een ku l tu i e l e aan
gelegenheid m a i l ook en n u t 
hel minst de mees t doel t ref fende 
m a n i e r om eens en voor goed de 
gi en /en weg te vagen tussen 
V laande i en en Neder land 

HV. , Biusse l . 

BELASTINGEN 

Mag ik even t e i u g k o m e n op de 
nieuw la.ii swensen van o n / e ee i -
ste min i s te r ? Vei leden j aa r 
heeft 11 IJ ons ge/egd da t er geen 
of /ec i wein ig n i euwe belas t in
gen /ouden geheven w o i d c n d o o r 
de staat Wat hebben wij in feite 
ge/ ien "' De s taat h e t t t niet al te 
veel rechts t i eekse be las t ingen 
geheven, m a a r hij heeft de ge
meenten toegelaten, zelfs vc i -
pl icht , de gemeentebe las t ingen 
schioinel i jk te v ei hogen Voor 
niiin huis , h i e r in Oude igem 
(Biusse l Ib) be taa lde ik dit jaai 
ongeveer 20(10 fi meer dan voor
gaand jaai Het komt ei nu wei 
nig op aan te weten of wii beta
len ten VOOI dele van de s taa t of 
van de gemeente maai w a t er 
wel op aankomt is te / len da t 

WIJ, be las t ingbe ta le r s , veel m e e r 
moeten be ta l en . 

Van bespai mgen is er a l toos 
we in ig in hu i s gekomen Laat o n s 
maa i sp i eken v m het leger d a t 
abso luu t tot m e t s d ien t Wii h e r -
i n n e i e n ons nog van de « Esca 
dr i l l e des Neuf P i o v i n c e s v in 
\')V) Wat geld w e r d d a a r a a n b e 
steed en tot w at heeft he t ge
d iend ' 

Laa t ons maa i /wi igen noj^ens 
de mi l ioenen die u i tbe taa ld w o r 
den aan de k o m n k l i i k e famil ies 
(in het m e e r v o u d ) , ' l o t w a t d ie 
nen die mil joenen ' 

W i | h ebben ons legei s e n a t o 
ren en V olksv ei tegen w o o r d i g e r s 
da t veel te veel eenheden , om m e t 
te zeggen « onbekw . lamheden » 
bevat . 

W I J zouden nog andei e v oor -
beelden kunnen aanha len iii la r 
ledei een kent / e . 

A J , Brussel 16. 

De redak t i e d r aag t geen ver 
an twoorde l i jkhe id voor de i n 
houd der gepubl icee rde l eze r s -
br ieven . Ze behoud t zich h e t 
recht van keuze en inkor t ing 
voor . Over de l e z e i s r u b n e h 
w o r d t geen br iefwissel ing ge« 
voerd. 

VOOR ALLE 
• ILLUSTRATIE 

• DEKORATIE 

• PUBLICITEIT 

• KLICHEWERK 

• ETALAGEWERK 

S. SLUYDTS 

Aibertlaan 64, Lommei 

wan de redaktie 

Slet IS niii wel opgevallen s inds 
ri*- kol te tiid dat ik op « WIJ » 
geaboineeMi ben d a | i egelmatig 
in uw ie /e i s i i ibiiek «Wij en (jij» 

Aan de hee r N.N uit Leuven 
/OU ik wil len /eggen dat w i | 
\ lamingen tot het ge imaanse l a s 
beiioi en die d e / e i i inefekens ge-
bi inkten 

En ik pcisoonl i jk vind dat die
gene dic / i jn afkomst wil velge
len, een bas taa id is Zo hebben 
we nu i eeds mensen, v laams na
t ional is ten die wil len velgelen 
da t d u i / e n d e n van o n / e jongens 
gesneuveld /ijn voor \ ' l a a n d e r e n 
in Buslaiid I en vlaams na t iona
list moet / i jn volk en diegenen 
<lie voor hun volk gesneuveld 
zijn, in gelijk welke omstand ig 
heden , in ei e houden . 

En wa t de V.l̂ l O. be l ief t d ie 
mensen mogen eens de aandach t 

3 ruosel 23 januari 1963 
Betreft: onze rusteloze militanten 

We schrijven, bijna einde januari en ve be
vinden ons nog volop in de'abonnementenslag. 
Deze ging d i t jaar gepaard met de hernieuwing 
der lidmaatschapskaarten, het verven van nieu
we loden en valt ook samen aet de verspreiding 
van ons nationaal r^a'nflet. In vaak zeer gure 
weersomstandigheden zijn onze mannen soms ver 
van huis abonnementen en leden gaan verven, 
zijn ze in de weer om pamfletten te bussen of 
op kol«^:ortago met "WIJ" te gaan. Dat a l les 
gebeurt bijna vlak na de inspenningen voor 
do 5-no'/ember-bctoging te Antwerpen, die zon-
dor het vele detailwerk van onze bazismensen* 
geen grote betoging zou geweest z i jn . 
Er i s dus rraktisch voor de Volks'unie'oazis 

geen eLndejaarspauzc geweest. De vele naamlo
zen zijn in weer en wind na nauwelijks enkele 
dagen feest opnieuw do baan opgegaan, crrcr 
splcgelgladde wegen, in do mist on vonden niet 
steeds de abonnoe-in-opé of het l i d , dat oen 
nie'jr '̂o kaart moest aangesmeerd worden, thu i s . 
Vandaag komt daar nog Lsuven b i j , waan'an op
nieuw de Volksunie (en dat is nog cons de ge
wone militant) de sp i l van do aktie i s . 

We danken dan ook zeer oprecht onze a l t i j d 
bereidwillige en offervaardige fcazismonsen» 
Op hen is het woord TOn Churchill toepasseli jk: 
"Nooit hebben zovelen zoveel te danken aan 
20 weinigen". \Jb 
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WIJ 

een volksunie-memorandum: 

ANTWOORD AAN SUENENS 
•(red.) Na de weigering van kardinaal Siie-
nens om een afvaardiging van de Volks-
unie-parlementsfrakties te ontvangen, heb
ben de frakties een uitvoerig memorandum 
opgesteld dat met alleen aan de bisschop
pen, maar ook aan alle geestelijken en par
lementairen in Vlaanderen werd toegc-
•tuurd. We citeren uit dit memorandum ; 

De uitdagende motie van de franstalige 
akademische overheid van de Leuvense Uni
versiteit is voor de aandachtige belgische 
burger — en a fortiori voor de politici — 
helemaal niet als een onverwachte dondcr-
ilag aangekomen. 

Zij ligt in de lijn, enerzijds, -van de bis
schoppelijke verordening van 13 mei 1966 
en, anderzijds, van de onuitgesproken be
doelingen van de huidige regering. 

Alleen het tijdstip van bekendmaking en 
de ons wel bekende arrogante toon van de^e 
motie kwamen de hoogste burgerlijke en 
kerkelijke overheden ongelegen. 

Overduidelijk leert ons de huidige krizis 
te Leuven — zo schadelijk voor het onder
wijsklimaat én voor de Inrichtende Macht 
van deze illustere Vrije Universiteit — dat 
de initiale schuld en aanleiding moeten ge
zocht worden in de bisschoppelijke veror
dening van 13 mei 1966, die dusdanig was 
opgesteld, dat de akademische overheden 
van Leuven-Nederlands en van Leuven-
Frans er zich anderhalf jaar, in tegenstrij
dige zin, op konden beroepen. 

Daarenboven werd na 13 mei 1%6, een 
misleidend < kaatsbalspel van de verant
woordelijkheden > gespeeld tussen de In
richtende Macht van de Katolieke Univer
siteit, de Akademische Overheden en som
mige politici. 

Rekening gehouden met het latijns s t^ 
tuut van de leuvense Alma Mater, behoort 
de verantwoordelijkheid voor — en de be
schikkingsmacht over de inrichting en de 
striikturen %an deze kerkelijke universiteit 
alleen aan de vergadering der reziderende 
bisschoppen van België. 

In het raam van de gesubsidieerde vrij
heid komt het aan hel Paüement toe, bin
nen de Rijksbegroting, 's lands penningen 
op billijke wijze aan de strukturen en het 
ekspansieritme van de vrije universiteiten 
aan te passen. 

De Volksunie-parlementariërs — bewust 
van hun verantwoordelijkheid en bekom
merd om het hoger onderwijs in Vlaan
deren — dringen er dan ook op aan dat 
de verklaring van de bisschoppen van 21 
december 1965 met haar volle draagkracht 
zou omgezet worden in dringende beslis
singen. 

Om de Rijkssubsidies aan de Katolieke 
Universiteit in eer en geweten, en konform 
aan letter en geest van de « politieke waar
borg » bij de wet van 9 april 1965, voor 
de parlementariërs aanvaardbaar te maken, 
mogen en moeten wij de eis stellen dat de 
Inrichtende Macht zou bekend maken : 

1) dat zij de Université Catholique de 
Louvain omvormt tot twee autonome kato
lieke universiteiten met rechtspersoonlijk
heid, een nederlandstalige en een fransta
lige; 

2) dat de Université Catholique de Lou
vain in haar geheel naar Wallonië zal wor
den overge)ie\cld, met opgave van een re
delijke termijn van aanvang en vermoede
lijke verwezenlijking. 

De Vlaamse opinie zou niet kunnen be
grijpen dat de bisschoppen van België ~ 
tegen de konciliaire beginselen in — het 
statuut en de struktuur van de Katolieke 
Universiteit zouden binden aan een voorbij 
gestreefde unitaire staatsstniktuur, en de 
tweetalige Universiteit te Leuven — in een 
homogeen en onschendbaar nederlandstalig 
gebied — zouden beschouwen en bescher
men als eea simbool van de zogeheten bel-
gische eenheid. Het gaat bij de franstalige 
akademische heethoofden van de leuvense 
Universiteit niet om vaderlandse waarden 
en belangen, maar alleen om een groot
brusselse en verfransende machtspolitiek. 

met een totale en misprijzende ontkenning 
van de rechten van de \olksgemeenschap-
pen in dit land. 

Het probleem der vrije universiteiten is 
tenandere geen « taalprobleem », dat met 
een Pilatus-gebaar naar de politieke sfeer 
mag worden \erwezen. Het gaat om de so
ciale achlersland en achteruitstelling \an 
de Vlamingen, en om het toekomstig aan
deel van de huidige vlaamse jeugd in de 
leidende funklies van het maatschappelijk 
bestel. 

Welnu, de bisschoppen van België heb-
\en, voor de wet van 9 april 1965 op de 
Universitaire Ekspansie, alleen franstalige 
universitaire inrichtingen opgericht ot la
ten oprichten en deze instellingen liggen 
buiten het arrondissement Leuven. 

Er bestaat aldus in het Katoliek Univer
sitair onderwijs noch een «billijk evenwicht» 
(Bisschoppenverklaring van 21 december 
1965) noch een « fundamentele eenheid » 
te Leuven (Bisschoppenverordening van 
13 mei 19G6). 

NA DE WEIGERING... 

de bisschoppen 
moeten 
spreken ! 

(red.) De weigering van kardinaal Suenens 
om een Volksunie-afvaardiging te ontvan
gen, is een houding waartegen wij protes
teren niet alleen omdat wij tot de Volks
unie-opinie behoren, maar ook omdat ze ge
woonweg onaanvaardbaar is. De kardinaal 
heeft zich verscholen achter het argument 
« dat hij onmogelijk kan voldoen aan de 
talloze gelijkgerichte verzoeken. > 

Maar zelfs hém zal het wel duidelijk zijn 
dat dit een onmogelijk argument is. Bij de 
jongste verkiezingen bleek de Volksunie dan 
360.000 kiezers te groeperen; hoeveel het er 
vandaag méér zijn, is zelfs bij benadering 

niet te schatten. De weigering van de kar* 
dinaal komt neer op de onwil om te praten 
met of zelfs maar te luisteren naar de ver
tegenwoordigers van een zeer ruime fraktie 
der vlaamse opinie. 

Dat ei-gert ons terecht, maar het verbaast 
ons niet. Even beleefd werd immers het uit
gesproken katolieke Davidsfonds, met heel 
zijn verleden van grote verdiensten voor de 
kerk, wandelen gestuurd. En deze houding 
sluit aan bij de ongehoorde vlucht voor de 
verantwoordelijkheid die hel belgisch epis-
kopaat bedrijft. 

Het laatste wat wij van de bisschoppen 
inzake Leuven hebben gehoord, was het 
mandement dat bewust ook stilistisch aW 
een « verordening » was opgesteld. Sinds
dien geen woord meer! 

Indien de bisschoppen hun ambt en de 
verjslichtingen ervan moe waren, ze zouden 
niet anders handelen. Ze hebben de kloof 
van het gezagsvakuum steeds dieper en wij
der laten gapen en stilzwijgend zagen ze het 
ogenblik tegemoet, waarop dit vakuum zou 
gevuld worden met anarchie, met een los-
geslagen-zijn van ieder gezag dal in zijn 
nihilistische uitwassen een bedreiging vouut 
niet alleen voor henzelf maar \oor de toe
komst van gans het land, van de twee \olks-
gemeenschappen. 

De verantwoordelijkheid daar\oor ligt 
bij hun stilzwijgen ! 

Ouders die zich vaak grote beperkingen 
oplegden om hun kinderen te laten stude
ren en die bewust opteerden voor een vrije 
katolieke imiversiteit, moeten \andaag tot 
him ontzetting beleven dat de univei-siteit 
verlaagd is tot een maneuver\e(d voot de 
rijkswacht. 

De veraniwoordelijkheid daarvoor ligi bij 
het bisschoppelijk stilzwijgen t 

De bisschopfken zijn de Inrichtende 
Macht \an de leuvense imiversiteit en »n 
hun mantlemeiit van 1966 hebben zij zich 
nog beroepen op hun macht, om zwaie druk 
uit te oefenen op al wie binnen het bereik 
van hun bevoegdheid een andere mening er 
op na houdt. De leuvense universiteit wordt 
voor bijna de volle pot betaald door de be
lastingbetaler. En wanneer, na het onaan
vaardbaar mandement van 1966, een nieu
we optie nodig blijkt en een bevrijdend 
woord méér dan noodzakelijk, dan weige
ren de bisschoppen die optie te nemen en 
dal woord te spreken. 

(Vervolg blz. 4) 

Er is gelegenheid genoeg om in 
verband met de leuvense kwestie 
citaten aan te halen als « Een rijk 
dat in zich zelf verdeeld is moet ver
dwijnen », want indien er in België 
grote verdeeldheid heerst dan zeker 
nu. Deze verdeeldheid beheerst 
eveneens het episkopaat, dat aan de 
bazis ligt van de huidige krizis en 
de traditionele partijen, die uit 
schrik voor een verdere eskalatie 
(die toch onafwendbaar is en in het 
federalisme zal uitmonden) een 
struisvogelpolitiek hebben toegepast 
en daarin zelfs volharden. Veelbete
kenend in verband met de verhou
dingen in de kerk tussen gezag en 
gelovigen is de open brief van het 
Davidsfonds aan kardinaal Suenens, 
waarin deze op zijn gebrek aan ver
antwoordelijkheidszin en aan ele
mentaire beleefdheid herinnerd 
wordt, twee fundamentele fouten 
trouwens van alles wat belgisch ge
zag heet te zijn ten aanzien van de 
vlaamse gemeenschap. De inoverwe-
gingneming van het wetsvoorstel 
Coppieters in de Kamer (die ge
paard ging met heel wat maneuvers) 
bewijst eveneens, dat de evolutie na 
maanden tijdverlies verder is ge
schreden. Nu kan het opeens wel. 
Ook het voorstel Housiaux (socia
list nota bene) om te Leuven de 
zuiver godsdien.stige fakulteiten te 
laten, de franstalige inbegrepen, be
wijst dat men ook in sommige 
franstalige middens de ernst van de 
toestand begint te beseffen al spelen 
bij de brusselse socialisten nog an
dere faktoren. Of dit alles een red
plank voor de belgische unitaristen 
is. betwijfelen we. Maar de politieke 
machine houdt zich in elk geval 
met Leuven bezig, de kerkelijke 
blijkbaar ook, nu de een soort 
verzoeningskommissie onder leiding 
van Leemans officieus aan een on
derzoek is begonnen. Zal dit alles 
niet te traag verlopen ? De alge
mene opwinding in Vlaanderens 
universitaire centra en scholen en 
de heropflakkering van de revolte 
te Leuven zelf na een korte pauze 
bevestigen slechts de hoogdringend
heid. Hoe normaal in dergelijke om

standigheden de bedenking geldt, 
« dat zij die wanneer ze beter zou
den zwijgen, spreken en wanneer ze 
zouden moeten spreken, liever zwij
gen », er kan moeilijk verwacht 
worden dat ze een verlossend woord 

België nu Mirages (kost : 7,5 mil
jard fr.) of niet zou aankopen. Ten 
slotte werden maatregelen uitge
werkt om onze uitvoer te prikkelen. 
Dat is in een notedop dit regerings-
weekend, waarbij deze keer niet 

beroepsHALVE 
bekeken 

zullen spreken. Ze laten dit woord 
over aan tussenpersonen, een woord 
dat vermoedelijk op een geleidelijke 
overheveling zal neerkomen, met 
dien verstande, dat men nu al een 
ander kernpunt in de leuvense 
kwestie ter sprake brengt : hoeveel 
zal dat kosten en wie zal dat beta
len ? Op de eerste vraag kan men 
minder zeker antwoorden dan op de 
tweede, de gewone man bestaat niet 
voor niets. 

Deze laatste vraag houdt ook ver
band met de graad van receptiviteit 
in Wallonië, voor het geval Leuven-
Frans ingevolge het virtueel bijko
mend socialistisch veto tegen een 
vestiging in Brussel, aldaar niet te
recht kan. 

KNOKKE 
Te Knokke besliste zaterdag en 

zondag de regering het voorziene 
kwantum aan openbare werken voor 
het eerste kwartaal van 8,5 op 10 
miljard te verhogen, de bouw van 
2000 woningen mogelijk te maken, 
de invoering van het stelsel betref
fende de Belasting op de Toegevoeg
de Waarde tot 1970 te verdagen 
evenals de definitieve beslissing of 

over volmachten werd geraasd. Dat 
deze reeks maatregelen elektoraal 
gekleurd is wordt elders in dit blad 
toegelicht. 

40-URENWEEK 
Een opmerkelijke tussenkomst 

was deze van A.C.V.-voorzitter Cool 
naar aanleiding van de nieuwjaars-
ontvang.st in de A.C.V.-centrale. De 
h. Cool stelde een stijging van de 
werkloosheid vast zonder dat de in
dustriële aktiviteit vermindert. Hij 
noemde de verhoging van de werk
loosheidsvergoeding geen oplossing 
en hoewel geen voorstander van 
amerikaanse investeringen zonder 
planning, liever een dergelijke in-
vesteringscyklus te zien voortduren 
(vermits het belgisch kapitaal in 
gebreke blijft) dan de werkloosheid 
te zien stijgen. Toen kwam het : 
vermits de sindikale beweging toch 
streeft naar de verkorting van de 
werktijd zou desgevallend rekening 
moeten gehouden worden met een 
vervroegde invoering van de 40-
urenweek ten einde zoveel mogelijk 
arbeiders aan het werk te houden. 
Wanneer iemand als Cool met zulk 
een voorstel voor de dag komt dan 

bewijst dit o.a. dat het regeringsop-
timisme betreffende de ekonomische 
herleving volstrekt ongegrond is en 
dat de toestand stilaan zorgwekkend 
wordt. Bijna 90.000 werklozen, 
waarvan veel meer dan de helft in 
Vlaanderen alleen (eerste week van 
januari) verklaren Cool's bezorgd
heid. 

KORT BESTEK 
De installatie van de bijzondere 

kommissie voor de staalnijverheid 
is op zich zelf een goede zaak, voor
al als planifikatie en samenwerking 
patronaat-werknemers. De vraag is 
maar, of de regering met de advie
zen even weinig rekening zal hou
den als met deze van het ekono
mische programmatiebureau. Bo
vendien blijkt eens te meer de spe
ciale bezorgdheid van deze rege
ring voor de hoofdzakelijk waalse 
metaalnijverheid, ze is er vlugger bij 
dan voor de hoofdzakelijk vlaamse 
havenproblematiek, waarvan studie 
en heroriëntatie ondanks de hoog
dringende evolutie (cfr. de jongste 
waarschuwing van schepen Del-
waide) uitblijven. 

Het advies tot verhoging van de 
autoverzekering ging jammer genoeg 
niet gepaard met de voorwaarde tot 
sanering van deze verzekeringssek-
tor, nochtans dringend gewenst we
gens de talloze misbruiken. 

Bij de B.S.P. ten slotte werd een 
'soort kommissie Meyers voor in
wendig gebruik opgericht, ten einde 
Klemskerke en Verviers te verzoe
nen. Net op dit ogenblik pakt Simo-
net met een voorstel uit, dat de or 
gebreidelde expansie van Brussel 
voorziet. Arme Collard... 

Het is inderdaad, vergeleken met 
al wat voorafgaat gemakkelijker, 
1300 beroepsmilitairen voor kan-
toordienst naar de rijkswacht over 
te hevelen, want het aantal roenin-
gen daalt niet alleen in de kerk. Met 
leuvense en andere overuren is het 
beroep inderdaad steeds minder 
aantrekkelijk... 

P.D. 
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WIJ 

(Ver\olg \an blz. 3) 

Wie in de praktijk zou willen bewijzen 
dat een vrije katolieke universiteit overbo
dig is, zou niet anders handelen : niet al
leen de centen, maar uiteindelijk zelfs de 
beslissingen moeten van elders komen... 

Het recht van de \ olksvertegenwoordiging 
om een aanvaardbare oplossing voor Leu
ven te zoeken, ontslaat het episkopaat geen-
zins van zijn eigen plicht. 

Daarom — en ook om, zoals het Davids-
fonds terecht zegt, « de ergernis weg te doen 
nemen » — moet de vlaamse publieke opi
nie blijven eisen dat er klare taal gespro
ken wordt én door de politiekers én door 
het episkopaat. 

Daarom mocht de vlaamse publieke opi
nie, verlangen en eisen, dat de pro rektor 
van Leuven-Nederlands door zijn ontslag 
het episkopaat een stap dichter bij een ver
klaring zou hebben gebracht... 

• EEN V0ETBALDESKUNDI6E SPREEKT 

transfer 
is niet aitijd 
transfer 

(m\db) Onlangi \\eid een afvaardiging van 
het 5 Novcmberkomitec ontvangen door de 
eerste-minister, aan uie zij de doelstellingen 
\an de betoging te Antwerpen uiteenzette. 

X'erlcden week heeft een van de leden 
\an die afvaardiging, professor Verhulst, 
voorzitter \an het Willemsfonds, op een 
volksvergadering te Leuven openbaar ge
maakt, dat Van den Boeynants gezegd 
heeft : « de overheveling van Leuven-Frans 
is de logische gang van de geschiedenis •->. 
<- Transfer is transfer », zo zou voetbaldes-
kiindige V.d.B. verklaard hebben, toen hem 
om een nadere omschrijving werd verzocht. 

Het spreekt vanzelf dat pers, radio en TV 
er als de kippen bij waren. En de TV-kij
kers hebben aldus, tot hun groot jolijt, een 
enig schouwspel kunnen meemaken 1 

Het was een heel andere V.d.B. die door 
Jaak Van der Sichel aan de tand werd ge-
\oeld, dan die welke men geregeld op het 
scherm te zien kiijgt en die daar gewoon
lijk, met een ge/icht waarvan de arrogante 
zelfgenoegzaamheid zo kan worden afge
schept, zijn beleid komt verdedigen. Hij, 
die zijn opponenten zo doelbewust kan 
kleineren, was nu zijn zelfzekerheid totaal 
kuijt. 

Op de vraag \an de TV-reporter naar de 
waarachtigheid van het gezegde van profes
sor Verhulst, zette hij een wanhopig ge
zicht en poogde hij zich met een uitvluchï 
te redden : « ik heb samen met de vice-
eerste-minister een delegatie van het 5-No-

^ vemberkomitee ontvangen, met het doel 
hen de gelegenheid te geven hun plannen 
bekend te maken en lum doeleinden te pre-
cizeren. Het was een louter informartief on-
;lcrhoud, dat geenszins een stellingname van 

de regering moest weergeven ». Dat dit 
antwoord naast de vraag de reporter niet 
kon bevredigen is begrijpelijk; hij stelde 
V.d.B. de voor de hand liggende vraag « of 
er dan soms een indiscretie was begaan ? 

De premier keek hulpbehoevend naar « Ie 
mouton frisé » naast zich, die hem al her
haaldelijk diepzinnig had bekeken mei een 
air van « hoe zal hij zich ditmaal uil de 
slag trekken ». Zei toen de zenuwachtige 

Wies moens 
Morgen zal Wies Moens te Beek in Nederlands-Limburg zijn zeventigste 

verjam-dag vieren — alhoewel vieren een verkeerd woord is ttior een man die, 
verteerd van heimwee, in de eenzaamheid van de ballingschap oud is geworden. 

Hoe aktueel ook de kwestie Leuven, hoeveel portretten er vandaag in deze 
rubriek hadden kunnen prijken : wij willen niet aan deze verjaardag voorbij
gaan zonder aan Wies Moens de plaats te geven die hem toekomt. 

Met enige bitterheid bedenken we daarbij, dat we ontslagen zijn van de 
taak zijn curriculum vitae hier neer te schrijven. We deden het reeds vroeger in 
deze kroniek, en uilifoeriger op onze middenpagina's. Onze bitterheid vloeit uit 
het feit dat deze zeventigste verjaardag niet zozeer in het teken staat — moet 
staan — van het leven van Moens en van diens ongemene verdiensen, dan wel 
van een blijvend onrecht. 

Als we dan toch iets uit die levensloop willen memoreren, dan is het de 
houding van Wies Moens onder de bezetting. Wie de dingen bekijkt vanuit een 
volks standpunt, beseft volkomen dat Wies Moens een man uit het verzet, uit de 
volkse weerstand is geweest. Vanuit zijn Nederlanderschap, zijn nationalistische 
overtuiging heeft hij met alle gaven van geest, woord en pen gedurende de oor
log getuigd voor ons eigenheid, gestreden tegen de lafheid en kleinheid die zich 
verscholen hadden achter het ersatz-franskiljonisme dat duitskiljonisme heette. 
Wies Moens trok uit deze houding de konsekwenties : hij nam ontslag bij de 
BRT, toen hij zijn werking aldaar niet meer nationaal kon verantwoorden. Ook 
de Duitsers tivkken de konsekwenties : Wies Moens kreeg spreekverbod, waar
aan hij zich echter niets gelegen liet. Hij blééf zijn boodschap verkondigen en 
wijzelf bewaren de dankbare herinnering aan een rede die hij enkele uren voor 
de bevrijding, toen de chaos overal losbarstte, in alle kalmte en gemoedrust hield 
over zijn onverzettelijk Nederlander-zijn. 

Niet zo heel lang daarop werd hij ter dood veroordeeld. Hij was in Vlaan
deren een tijdlang ondergedloken en week toen uit naar Nederland. Vandaag 
weet iedereen in Vlaanderen, dat het doodvonnis tegen Moens niet alleen on
zin, maar een pure schande was. Vandaag kan men overal in Vlaanderen bele
ven dat hooggeplaatften — en daarmee bedoelen we « traditionelen », die niet 
tot het vlaams-nationalisme of de vlaamse beweging behoren — toegeven dat 
de verbanning van Wies Moens een schande is voor België. Vandaag durft geen 
enkele gezagsdrager \)penlijk zeggen dat hij de verantwoordelijkheid wil dragen 
voor een verdere verbanning. 

Goedmenende politici uit andere partijen (luant waarom zouden loe ver-
zivijgen dat er ook in de grote partijen sporadisch iemand opduikt, die belang
stelling heeft voor de banneling) zullen u zeggen dat zij Moens allesbehalve 
uit het land houden, dat integendeel Wies Moens zichzelf uit het land houdt. Een 
simpele aanvraag zou volstaan, zeggen ze, t)OT de dichter te geven wat hij ver
langt : zijn laatste dagen te slijten in zijn geboorteland en de streek van zijn 
heimwee. Wies Moens, zeggen ze, is koppig en luil die aanvraag niet doen, ivei-
gert iedere stap om zélf de slagboom aan de grenzen naar omhoog te halen. 

Koppigheid ? Wie Moens kent, weet wel beter. Zo is hij altijd geweest : een 
man van rotsvaste beginselen, en met de ijzeren zelftucht om zijn hele leven naar 
die beginselen te richten, cKik als dan onaangenaam en zwaar en vreselijk is. 

Moens gaat uit van het onrecht dat hem bij vonnis van een belgisch krijgs-
gerecht werd aangedaan en hij weigert, dit onrecht ook maar een schijn van be
stendiging te geven door de gevolgen ervan te verminderen met zijn naam onder 
een stuk, waarbij hij iets vraagt. 

Dat is Wies Moens. Men moge over deze principiële vierkantigheid denken 
wat men wil : ze tekent duidelijk de stijl van deze man, de stijl van een grote 
meneer. En dan stelt zich de vraag : is de hardvochtigheid en de schijnheiligheid 
bij de officiëlen zo grc\)t, dat zij deze man — van deze uit ons kultuurleven en 
onze letterkunde niet weg te denken figuur — werkelijk de knieval eisen voor de 
genade? 

Dat zij dan weten dat het ogenblik zal aanbreken van hun schande én van 
hun verlegenheid : niemand onder hen zal ooit de verantwoordelijkheid willen 
dragen voor de dood van Wies Moens in ballingschap. En toch zal die verant
woordelijkheid onontkoombaar zijn. 

Ten zij... Het is nog tijd voor een tenzij l 

dia Genes. 

eerste-minister : « Dat heeft niets met de 
kwestie te maken. De regering heeft een 
kommissie opgericht en wacht nu op het 
verslag dat die kommissie zal uilbiengcn ». 
Dat was al ! 

Deze \ lucht in de mist verwondert ons 
geenszins vanwege iemand die inzake on
betrouwbare verklaringen niet aan zijn 
proefstuk is. In zijn mond is iedere ver
klaring betreffende Leuven even onbe
trouwbaar als de plechtige belofte die hij 
als CVP-voorzitter heeft gedaan voor d» 
jongste gemeenteraadsverkiezingen, met na
me dat de CVP in het Brusselse geen be-
stuvnskoalitie zou aangaan, waarbij de Vla
mingen geen gelijkgerechtigheid werd ge
waarborgd. En we welen toch allemaal hoe 
hij toen zijn woord heeft vergeten ! 

Voor ons lijdt het geen twijfel ; V.d.B. 
staat aan de frankofone, de « brusselse » 
kant van de barrikade. En hij wilde alléén 
maar tijd winnen, toen hij het 5 No\era-
ber-komitee met een voetbal-kluitje in het 
riet stuurde... 

• HET REGERIN6SK0NKLAAF 
TE KHOKKE 

urbainisme 

Wallonië 
(red.) Het konklaaf te Knokke is in zijn 
besluiten duidelijk ingegeven door elekto-
rale bekommernissen. De gewiekste roof
ridders van de Wetstraat, wier « nieuwe 
stijl » er de jongste tijd in bestaat, het werk 
te koppelen aan het opsnuiven van ozon 
en het genieten van Lucullus-esbattemen-
ten, beseffen inderdaad dat de aderlatingen 
en de prijzeneskalade van vorig jaar op de 
grote massa een zeer slechte indruk hebben 
gemaakt. 

Bovendien weten ze dat de ekonomie 
voorts stagneert, dat de werkloos.heid vlug 
stijgt, dat het ritme der bedrijfsshiitingen 
dat van de nieuwe vestigingen overtreft en 
dat er dus in de openbare sektor een in
spanning moet gedaan worden, via het prik
kelen van openbare werken en het bevor
deren van de bouwpolitiek. Ook worden' 
faciliteiten voorzien ter bevordering van de 
uitvoer. Dit laatste is de enige inspanning 
met eigen middelen, al bestaat die inspan
ning dan in het derven van fiskale inkom
sten. Voor de rest doel de regering opnieuw 
een beroep op de partikuliere geldmarkt. 
Ze wil haar ekonomisch relance-program-
ma (waarbij eens te meer deskundig advies 
in de wind werd geslagen) met leningen 
verwezenlijken. Hoe kan deze regering nog 
met kans op sukses leningen uitschrijven 
na op brutale wijze haar financiële belof
ten vervangen te hebben door een groot
scheepse financiële afpersing ? Dat kan, om
dat ze de geldseklor steeds heeft gespaard 
en de last van de financiële aanzuiveringen 
uitsluitend op de nict-bezitlende klassen 
heeft gelegd. 

Nu is hel zo dat leningen gevaarlijk zijn, 
niet alleen omdal de konjunklurele ver
wachtingen niet steeds vervuld worden doch 
ook omdal de openbare schuld aangroeit. 

Er is ten slotte het zon. plan Urbain, dat 
in feite uit hel kabinet van de eerste-minis-
ler stamt. Dit « plan » bevestigt slechts 
de waalse-primauteil in elke planning van 
deze regering. De « werknoia Urbain » 
^•oorzag bijna dubbel zoveel prioritaire in
dustriezones in Wallonië dan in Vlaande
ren. Na de eerste scherpe vlaamse reakties 
krabbelt men achteruit met een hergroepe-

. ring van de zones. Deze hergroepering wij
zigt fundamenteel nochtans niets aan de 
priori té pour la Wallonië ». 

Men vertrekt zelfs van valse cijfers inzake 
werkloosheid (lans 59,2 l. h. voor Vlaan
deren). Bovendien zou men in Wallonië 
voor nieuwe bedrijven nieuwe buitenland
se arbeiders aantrekken, waar vroeger inge
weken vreemdelingen reeds met aanzienlij
ke percentages in de waalse werkloosheids
cijfers vertegenwoordigd zijn I 

Knokke wordt berucht 1 Vorig jaar door 
het antivlaams fascistisch P.V.V.-kongres, 
vorig weekeind door de zoveelste onthul
ling van het feit dat de denkbazis van deze 
regering bijna uitsluitend waals i«. 
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DE STUDENTEN 

HELPEN ! 
Wie de studenten finan

cieel wil helpen om hun 
strijd voort te zetten en 
vol te houden, kan dit 
best door een overschrij
ving op postrekening 8.90 
van Kredietbank Leuven 
voor rekening : 

3700/13/24.282 
van V.N.S.U.-Leuven. 

Onze V.N.S.U.-ers reke
nen op U ! 

HET « PLAN HOUSIAUX » 
In hun verlegenheid om over 

de zaak Leuven iets zinnigs te 
zeggen, grijpen kleurpolitie-
kers en dagbladjoernalisten 
haar iedere schim van een op
lossing. 
* Zo maakt tans het « plan 
Housiaux » opgeld ! 

Dat er nooit een « plan Hou-
Siaux » is geweest, schijnt daar-
|3ij geen rol te spelen. Housiaux 
heeft in « Le Peuple » geschre-
,yen dat Leuven-Frans maar 
moet verhuizen uit Leuven, be-
jhalve de teologie en de filozo-
tie. De mening van Housiaux is 
belangrijk, voor zover ze ons 
toelaat nu reeds de inzichten 
yan de waalse socialisten te 
peilen. Voor de rest is er van 

een « plan » geen sprake. Teo
logie en filozofie zijn, ten over
staan van de rest der leuvense 
universiteit, vrij onbelangrijk ; 
ze staan eigenlijk slechts aan 
de rand van de universiteit. Er 
bestaat daar geen knelpunt. 

Hét knelpunt is ten eerste : 
overheveling. En vervolgens : 
overheveling in welk tempo. 
En tenslotte : overheveling 
waarheen. 

Elk dezer drie punten is even 
belangrijk. Geen enkel van de 
drie mag door de Vlamingen 
uit het oog worden verloren. 
Nu niet en overmorgen niet ! 

BETOGINGEN 
De diepgaande beroering in 

het hele vlaamse land kan best 
afgemeten worden aan de onaf
gebroken reeks solidariteits-
stakingen in het onderwijs en 
betogingen in tientallen steden 
en gemeenten. 

Woensdag alleen al waren er 
minstens een 30.000-tal beto
gers op straat. Een greep uit de 
massa : te Gent 6.000, te St. 
Niklaas 2.500, te St. Truiden 
1.500, te Bilzen 3.000. 

TOVERLEERLINGEN 
Een handjevol starre dogma

tici en wereldvreemden heeft 
gemeend, dat de huidige beroe
ring rond Leuven de gedroom
de gelegenheid is om een aan-

Tienduizenden namen deze week deel aan de soUdariteitsstakingen en -betogingen. Te Gent at-
leen waren het er verleden woensdag zesduizend uit talloze vrije en officiële onderwijsinstellin

gen. 

tal van hun ideologische stok
paardjes vast te knopen aan de 
brede vlaamse aktie. De eis tot 
overheveling noemen zij 
slechts sekundair ; ze beschou
wen daarentegen een soort va
ge, amateuristische «revolutie» 
op zijn castro's als dé opgave 
van de dag. 

Het zijn dezelfde agitatoren 
die er in 1966 voor gezorgd 
hebben dat de studentenaktie 

MAKEN 
Dertig jaar geleden was te Leuven de 

vernederlandsing (de vervlaainsing) van 
de lessen eindelijk op gang gekomen, In 
diezelfde tijd werd bij onze doodnuchtere 
noorderbroeders eveneens een politieke 
rel uitgevochten : Nederland twistte en 
was verdeeld over de kleuren van de na
tionale vlag, ofwel rood-wit-blauw, ofwel 
oranje-blanje-bleu I Ongetwijfeld een op
windend geval. Interessant eraan is ech
ter wel dat bij die gelegenheid ontdekt 
werd dat Nederland eigenlijk geen natio
nale vlag had, ten minste juridisch, wet
telijk gezien. 

Toen het koninklijk besluit dat in 
Nederland het getwist over de kleurnuan-
cen officieel beëindigde verscheen en ont
dekt werd dat er geen « vlaggewet » be
stond, bleek hoezeer de wettelijkheid de 
historische werkelijkheid kan achterna 
hinken. De taalwetten van de dertiger 
jaren in België waren nog een soort aal
moes, een ten dele afgedwongen aalmoes 
weliswaar, maar toch niet een vanzelf
sprekend gevolg van de levenswil van een 
bewust volk. Wetten werden gemaakt, 
maar zonder sankties. Door de historische 
schuld van een Van Cauwelaert ? Onge
twijfeld ! Maar evenzeer omdat de vlaam
se beweging toen nog te weinig een volks
beweging was. De normale, vanzelfspre
kende wil van een gemeenschap die als 
gemeenschap leven wil, was er niet. 

Onze geliefde franskiljonse broeders 
hebben dertig jaar later, in 1963, gemeend 
dat de nieuwe taalwetten nog in eenzelf
de kader werden gemaakt. Voor de uiter
lijke vorm, omwille van een partijpolitiek 
gezicht dat moest gered worden, schenen 
er nu wel sankties bij te zijn. Sankties 
die van de gewone volksmens een moed 
eisten en een daadkracht die de parlemen
tairen zelf niet konden opbrengen. Voor 
de talrijker geworden bewuste Vlamingen 
was en bleef Ilertoginnedal een onaan
vaardbaar bedrog en ook de gewone Vla
ming bleef ondervinden dat wetsovertre
dingen « normaal » bleven, dat het gepest 
doorging, dat de minachting niet verznin-

derd was. Dat « als gelijkwaardigen » sa
menwonen en samenleven, nu zoals tevo
ren lege woorden bleven. 

Het heftig verzet van zowat de gehele 
franstalige pers in dit land tegen de « mis
dadige taalwetten » bleef, door het schul
dige zwijgen van de vlaamse dagbladpers, 
in ruime mate onbekend. Maar vele klesine 
vormen van de onveranderde wil van onze 
franskiljonse broeders over ons te blijven 
heersen, konden niet helemaal verborgen 
blijven. De universeel ontwikkelde heren 
van de leuvense universiteit hadden geen 
uitvoeringsbesluiten nodig om onmiddel
lijk hun mandarijnenschool in lieverlee op 
te richten. De kinderen van de vlaamse 
volksmens te Brussel konden wachten en 
wachten nog jaar na jaar op de wettelijke 
verplichte nieuwe scholen te Brussel. 
Kapitaalkrachtige heren konden blijven 
spotten met de wet op het taalgebruik in 
de bedrijven. Niet zo heel lang geleden 
vierden universiteitsprofessoren het als 
een overwinning, dat een speciale admi
nistratieve dienst voor hen de enkele 
nederlandse woorden op hun persoonsbe
wijs officieel in het Frans vertalen zou. 
Het (gelukkig !) te vroeg bekend gewor
den plan gans Vlaams-Brabant te verove
ren, was het sluitstuk. 

Wat deze unitaire staat nu beleeft en zal 
blijven beleven, lijkt niets anders te zijn 
dan de onvermijdelijke botsing tussen 
wettenmakerij en een stil, maar voortdu
rend en ten slotte natuurlijk gegroeid 
volksbewustzijn. Wij willen niets meer 
van « gemaakte » dingen, wij willen een 
gegroeide, vanzelfsprekende toestand. Een 
leven waarin we niet naar een wet of een 
reglement moeten grijpen om onszelf te 
kunnen en te mogen zijn. Wellicht heb
ben de Vlamingen nu pas ontdekt dat zij 
inderdaad mensen zijn, met het volledig 
normale recht zichzelf te zijn. Geen 
vreemden meer in eigen land, waar zij 
nauwelijks geduld worden, geen onderge
schikten meer in eigen huis. 

NEiMROD. 

tenslotte doodliep in verwar
ring en verdeeldheid en sinds
dien sluimerde, totdat ze door 
de brutaliteit van de frankofo-
ne Louvain-verdedigers weer 
breed-uitsloeg. 

Het « rode wachten »-gelief-
hebber — dat tipisch is voor 
ontspoorde bourgeois-breintjes 
die niet klaar komen met een 
aantal kompleksen — kan al
leen maar diskrediet werpen 
op de solidaire en radikale 
vlaamse aktie, zoals ze gedra
gen wordt door honderdduizen
den. 

Radikalisme is wat anders 
dan verward ideologisch gefra-
zel ! 

SUENENS EN VAN ROEY 
In franstalige kringen hoort 

men voortdurend de verzuch
ting : « Hadden we Van Roey 
maar in plaats van Suenens. 
Die zou tenminste klare taal 
gesproken hebben ». 

De Vlamingen hebben zich 
vanwege de Vlaming Van Roey 
nooit aan veel goeds te ver
wachten gehad. Het verschil 
tussen de vroegere en de hui
dige kardinaal is echter, dat 
Van Roey zélf met de kromstaf 
mepte, terwijl Suenens die kar
wei laat opknappen door de 
matrakken van de rijkswacht. 
Bij de ene wist men, waar men 
aan toe was. De huidige is een 
kampioen van het vluchtmis
drijf. 

weest die het opsteken van de 
storm hebben voorzien en die 
tijdig een initiatief hebben ge
nomen. Politiek werk en tak-
tische timing van de hoogste 
plank ! 

B.S.P.-MANEUVER 
Bij de stemming over het 

wetsvoorstel- Coppieters bleek, 
dat de regering grondig ver
deeld was. De waalse C.V.P.-mi-
nisters dierven niet « neen » 
stemmen, omdat Van den 
Boeynants klaroenend had aan
gekondigd dat zijn regering als 
één man ja zou stemmen. Ze 
dierven niet ja stemmen, om
dat ze tegen de muur gedreven 
werden door de waalse C.V.P.-
vleugel. En ze dierven zich niet 
onthouden omdat ze dan ieder
een op hun nek zouden krijgen. 

Ze sloegen dus alle drie — 
Harmei, Wigny en Urbain — 
op de vlucht. Een nieuw ele
ment van de « nieuwe stijl ». 

Van deze vlucht profiteerde» 
de socialisten om een artikel 
uit het Kamerreglement op te 
vissen en zich, bij afwezigheid 
van de drie ministers, terug te 
trekken. Zo ontsnapte de 
B.S.P., aan een konfrontatie 
met de stemming én met de ei
gen verdeeldheid. 

Maar ook voor de socialisten 
slaat weldra het uur der waar
heid ! 

UITSTEKENDE 

V.U.-BEURT 
De Volksunie heeft deze week 

een uitstekende beurt gemaakt 
door met het wetsvoorstel Cop
pieters onmiddellijk op het 
parlementair vlak een ant
woord te hebben op de uitda
ging van de frankofone Lou-
vain-kolonizatoren. Het debat 
rond dit wetsvoorstel was het 
politiek hoogtepunt van de 
voorbije week en bracht de re
gering gevaarlijk dicht aan de 
afgrond. Voor de ploeg Van 
den Boeynants was het een rot-
beurt, die wellicht nog een 
zware politieke nasleep zal heb
ben. 

Het wetsvoorstel Coppieters 
werd ingediend kort vóór de 
Kerstvakantie, dus zowat een 
maand geleden. Het is een uit
stekend voorbeeld van politie
ke feeling : de parlementsfrak-
ties en het partijbestuur van 
de Volksunie zijn de enigen ge-

GEEN WIJZIGING 
In politieke kringen werd 

midden dezer week nogal be
lang gehecht aan de zgn. Kom
missie Leemans die te Leuven 
een oplossing zou nastreven en 
die de opdracht zou gekregen 
hebben vanwege de Inrichten
de Macht, dat deze oplossing 
« in alle vrijheid » mocht wor
den nagestreeft. Aan dit nieuw
tje, waarvan een echo terug te 
vinden is in onze parlementai
re krabbels op pag. 9, werd de 
overweging vastgeknoopt dat 
de Inrichtende Macht, door op
dracht te geven voer het zoe
ken naar een oplossing « in al
le vrijheid », indirekt had te 
kennen gegeven dat het mande
ment van 13 mei 1966 voorbij
gestreefd is. 

Dat is echter niet het geval : 
de kommissie werd opgericht 
niet door de bisschoppen, maar 
door de heer Leemans zélf die 
terzake uitsluitend handelt als 
kommissaris-generaal van de 
leuvense universiteit. 

r 
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MOTIES EN 

STELLINGNAMEN 
Onze redaktie werd de jong

s te dagen— zoals t rouwens al
le andere redakties in Vlaan
deren — overspoeld met een 
niet aflatende vloed van moties 
en s tandpunten van een ontel
baa r aantal vlaamse verenigin
gen die, ieder naar hun aard en 
samenstelling, in zeer kiachti-
ge of voorzichtiger bewoordin
gen de eis tot overheveling 
s teunen. 

Het is totaal onmogelijk, de
ze moties af te drukken; ze 
zouden ruimschoots de 24 blad
zijden van « WIJ » vullen. Zelfs 
de eenvoudige vermelding er
van zou te veel plaats vergen 
en alleen maar onders t repen 
wa t we weten : dat er in de 
Vlaamse openbare mening 
eensgezindheid is over het pro
bleem Leuven. 

OPEN BRIEF 
We willen één ui tzondering 

maken voor de open brief van 
Davidsfonds, die door de dag
bladpers integraal werd gepu

bliceerd. Een s t r iemender aan
klacht vanwege een katolieke 
organizatie tegen de bisschop
pelijke vlucht voor de verant
woordeli jkheid kregen we nog 
nooit onder ogen. Uit de open 
brief blijkt dat het Davids
fonds de kardinaal bij herha
ling gevraagd en « als het ware 
gesmeekt » heeft om een 
woord of een daad. Vanuit 
Mechelen kwam echter dood
eenvoudig geen antwoord. 

Het Davidsfonds heeft zich 
uiteindelijk verplicht gezien, 
zijn toevlucht te nemn tot deze 
open brief om de kardinaal te 
verzoeken « niet van polit ieke 
daden te stellen, maar om bij 
de vlaamse gelovigen de erger
nis weg te nemen en aldus het 
ver t rouwen in U en uw ambt 
te herstellen ». 

Het is een uniek feit, dat een 
katolieke organizatie aldus 
verplicht wordt om publiek de 
ver t rouwensbreuk tussen het 
episkopaat en de gelovigen vast 
te stellen. 

Niet eens de elementaire be
leefdheid van een an twoord 
schijnt in Mechelen tot de ge-
plogenheden jegens Vlamingen 
te behoren... 

WACHTEN OP 
HET El VAN DE C. V. P. 

1 

2 

HUN ARROGANTIE 
De frankofonen hebben te

genover de Vlamingen een aan
geboren arrogantie , die het erf
deel is van de zuiver anti-
vlaamse bazis waarop de bel-
gische staat werd opgericht en 
veel langer dan een eeuw be
s tuurd en georganizeerd. 

In het geval Leuven is de 
frankofone arrogant ie , zoals ze 
tol uit ing kwam in het ekspan-
sieplan, echter zo brutaal dat 
men er een steviger grondslag 
dan alleen maar de anti-
vlaamse tradil ie onder ver
moedt . 

Zijn we er ver naast , wan
neer we deze voor de frankofo
nen vanzelfsprekende arrogan
tie terugvoeren tot de wijze, 
waarop de heren steeds ver
wend zijn geworden en ge
woon gemaakt aan het feit dat 
de geringste hunner wensen 
onmiddellijk werd ingewilligd? 

Hoe zouden zij anders dan 
arrogant kunnen zijn minder 
dan vier jaar na de d a t u m 
waarop zij, in het kader van 
een nieuwe taalwetgeving, zon
der meer een-hele hoop facili
teit jes verkregen. 

De onbegrijpelijke laksheid 
waarmee de vlaamse C.V.P. 
dest i jds ins temde met de 
kaste-eisen van de leuvense 
frankofonen, is een van de lon
ten langswaar het vuur van
daag in het krui tvat is geslaan. 

IEMAND DRAAIT ROND 
DE POT 

Monseigneur Onclin heeft 
verleden vrijdag tijdens de zit
t ing van de akademische raad 
van Leuven-Nederlands ver
klaard, dat kardinaal Suenens 
hem « enkele maanden gele
den » nog bevestigd had da t 
het mandemen t van 13 mei 
1966 volledig van krach t bleef. 

Het aar t sb i sdom Mechelen 
heeft daarbi j opgemerkt « dat 
kardinaal Suenens de laats te 
tijd met mgr. Onclin daarover 
geen gesprek heeft gevoerd ». 

« Enkele maanden » en « de 
laatste tijd » laten een klein 
beetje speling toe, in ieder ge
val echter onvoldoende om de 
indruk weg te werken dat er
gens iemand de kuns t beoefent 
om op de subtiele wijze dingen 
te zeggen die onwaar zijn. 

Het is niet te geloven dat in 
een dergelijke belangri jke aan
gelegenheid het geheugen van 
de beide gesprekspar tners niet 
preciezer zou zijn dan « enkele 
maanden geleden » of « de laat
ste tijd » ! 

V E R S T O P P E R T J E 
De regering « van de nieuwe 

stijl » slijt haa r dagen zonder 
over Leuven ook m a a r één 
woord te zeggen, behalve dan 
« dat de orde er moet gehand
haafd en de rus t hers te ld ». De 
mat rakkensaba t is dus voorlo
pig haar enige bekommern i s ; 
over de grond zelf van de zaak 
en over de formidabele krizis 
die het hele land schokt, heeft 
zij niets te zeggen. 

Ze vers topt zich achter een 
kommissie die, naa r ze be
weert , verslag moet ui tbrengen , 
over het geheel van het pro
bleem der universi taire expan
sie. 

Die kommissie bes taan inder
daad; ze telt negen leden, nl. 
drie van elk der t radi t ionele 
part i jen. Ze kreeg de opdracht , 
met haar verslag klaar te zijn 
tegen de herfst van 1967. 

Tans , bi jna einde januar i , 
zijn de heren er nog altijd niet 
toe gekomen hun mening op 
papier te zetten. En de rege
ring laat m a a r waaien sinds zo
veel maanden ! 

Want : « gouverneur, c'est 
prévoir ». Vooral in de taal van 
V.d.B. l 

LEUVENS 

KLEINGOED 
DINSDAG VORIGE WEEK, TOEN HET EXPANSIEPLAN 

tan de Jrnii.sl/ilige sektie ah een bom insloeg te Leuven, brak de 
spontane ziVede los op een manier en in een omvang die de kran
ten sindsdien uitvoerig hebben beschreven. Aan de hallen van 
de universiteit xverd de inboedel van de jranstalige mgr. DevroB' 
de de prooi van de opstand. 

Twee leuvense pandoeien kwamen op het ogenblik dat de 
eerste vlam in de pan sloeg het strijdtoneel opgeivandeld. Na een 
ogenblik van verbijstering moet een van hen gedacht hebben aan 
afgelegde eden over ordehandliaving en dergelijke, want met op-
geheven matrak wilde hij eenzame strijder gaan spelen. Zijn kolle-
ga, blijkbaar een realist en een praktisch man, yjverschouxi'de de 
situatie en onderdrukte dan iedere repressieve poging met een 
Leuvens : « kom Jef, 't is gicn avance >. 

IN EEN POGING TOT HET KWEKEN VAN STEEDS 
slimmere gendarmen mogen rijkszcacldofficieren van de bugade 
1 eux'cn van hun overlieid bijkomende kursussen zoals himinolo' 
gie, massapsichologie en dergelijke volgen aan de univeisiteit. 

Toen de univeisitaiie gebouwen nog alleen door fianstuligen 
mochten bet)eden u^jiden, weid er door rijksu'achters een regel-
lecltle Vlamingenjacht doorheen de eerhiedwaa)dige ga>igen en 
lokalen van de Alma Mater georganizeerd. 

Een ijverig officier, links en rechts klappen uitdelend op 
vlaamse studentenkoppen, stond plots met opgeheven slagxvapen 
voor een vlaams assistent waai in hij zijn eigen lesgever herkende. 
De ijveiige ordehandhaver versteef tot een standbeeld en mom
pelde een verontschuldigend « Jio, meneet ». Want (X>k voor licm 
slaat het uur de) eksamens... 

IN DE RIJKSWACHTESKALATIE VAN UITEEN}AGEN, 
uiteenspuiten, oppikken en inrekenen van al U'at er zich aan jeug
dige nedolandstaligen in de leuvense straten bevond, bleef er df 
massa van de vlaamse studenten niet veel meer over dan het wa
pen van de humor. Spreekkoren werden geïmprovizeerd en aan
geheven zélfs tot onder de straal x'an de spuitwagens. Een van de 
door de joonalisten meest en door de rijksxüachters minst gexvaar-
deerde rijnipjes xvas « A.B.C. • Een en een is twee - Zo heb ik 
wel voldaan - Nu kan ik bij de rijkswacht gaan J>. 

Het werd rfcor honderden studenten ritmisch xioo)gedragen, 
totdat een leukerd met een variante opdook die onmiddellijk in 
de plaati kxvam Vdn' het oorspronkelijke vers : « A.B.C. - een en 
een is drie... ». 

BIJ HET NAVRAGEN NAAR AANGEHOUDEN STU-
denten in iiet iiilichtingskantoor van de rijkswacht aa)i de Dago-
bertstraat te Leuven stelden xve vast dat tegen de muur de maand-
leuze voor januari 1968 van de Bond zonder Naam {prijkte : 
« 1968 : maak het vooral niet te ingexvikkeld >. 

We maakten een rijkswachtadjiidant opmerkzaam vp het feit 
dat het er buiten op straat anders toch nogal ingewikkeld uitzag. 
Hij kon er ook mee lachen... 

ONLANGS KWAM DE MINISTER VAN PARACHUTE-
springen ons op het TV-scherm overtuigen van het nut van het 
leger. In zijn beste Nederlands zegde hij onder meer, dat de troe
pen toch ook bij rampen kunnen worden ingezet. 

Een soortgelijke redenering wordt er \3p nagehouden voor 
wat betreft de gevechtswagens van de rijkswacht : de jongens moe
ten toch iets hebben om er het verkeer mee te regelen. 

We zagen donderdag 18 januari de bevestiging van deze re
gel. Toen de rijksxvacht op Vlamingenjacht trok in een universi
tair gebouw aan het Kardi)iaal Mercierplein, stond een txcee-' 
peekaatje met nummerplaat 5U508 geparkeerd op een plaats, waar 
het de aanrukkende rijkswachtkamion 4HP48 blijkbaar niet be
tiel. Het twee-peekaatje werd gewoonweg opzij gebotst en hon 
met enkele deuken in zijn koetswerk verder mijmeren over orde
handhaving of A-vignetten. 

WIE OP DOORTOCHT TE LEUVEN IETS WIL OP-
snuiven van het klimaat onder de studenten, kan met vrucht de 
muurkranten raadjAegen die aan verschillende studentenhuizen 
zijn aangebracht. Een bepeikle bloemlezing : 

1 Van den Boeynants in de kabinetsraad : de eerste taak van 
de regering is de horde te andhaven ». 

Een foto uit de « Gazet van Antwerpen >, waarop studenten 
stoïcijns de waterstraal van de spuitwagens trotseerden, xverd door 
iK>orzien van een titel uit diezelfde krant : « First lady kreeg tra
nen in de ogen v. 

« Jobdienst : tijdelijke betrekking als B.O.B.-student. Voor-
xvaarden : verraderstype, opvallende o)iopvallendheid, intelligen
tiequotiënt max. 65. Men krijgt xoagen van de fi)ma ». 

« Goossens vrij, Reviers vogelvrij. » 
« De Somer, xveidt uxu lammeren ». 
« Wij keuren alle terreur af. In dit demokratisch land kan je 

immers naar hartelust en netjes betogen. De rijkswacht houdt 
zich dan bescheiden op de achtergrond. Ha, ha, ha ». 

EN VOOR WIE MEENT DAT DE STUDENTEN IN HUN 
strijd moeten xvordcn gesteund (wie meent dat niet f), geven xve 
hierbij het gi)\3nummer voor de strijdpenning waarop ze zitten tf 
wachten : jwstrekening 8.90 van Kredietbank Leuven, voor reke
ning 3700-13-24.282 van V.N.S.U. - Leuven. Vandaag nog doen t. 



WIJ 

O P G E L E I D .., 

Verleden week reeds was on
ze brusselse volksvert., dr . Vic 
Anciaux, te Leuven herhaalde
lijk een oogje in het zeil gaan 
houden bij het op t reden van 
d e r i jkswacht . Zijn aanwezig
heid had t rouwens sukses : tel
kens als hij in de b u u r t was 
gedroegen de r i jkswachters 
zich opvallend ka lmer dan an
de r s . 

Vorige maandag ging dr . An
ciaux op het Anneessensplein 
de vorming van de optocht de r 
s tuden ten van de vlaamse scho
len te Brussel bi jwonen. Toen 
hi j gewoonweg op de stoep he t 
b ru t aa l op t reden van de brus
selse politie s tond te beki jken, 
w e r d hij zonder meer ingere
kend en opgeleid. Te no te ren 
val t da t hij zich niet gemengd 
h a d tussen de betogers en ook 
m e t n iemand « samenschool-
de ». 

EN N A A R D E N O R 

Vic Anciaux w e r d naa r de 
n o r gebracht , w a a r overvolle 
cellen getuigden van de ijver 
de r brusselse politie. Men ver
zocht hem, zijn schoenen ui t 
te doen en zich in een cel te la
ten opslui ten. Hij vond toen 
da t het welletjes was en maak
t e een rel rond de eis, een ge
sprek te willen hebben met de 
verantwoordel i jke politie-offi-
cier. Die daagde uiteindeli jk op 
en werd voorzichtig, toen Anci
aux dreigde me t herr ie . Hij 
verzocht onze volksvert . uitein
delijk, onmiddell i jk weg te 
gaan. Anciaux eiste de vrijla
t ing van de andere opgeleiden, 
doch werd aan de deur gezet. 
Een p a a r u u r later begon de 
polit ie dan toch, de overige ge
vangenen te lossen... 

G E E N 

A A N H O U D I N S B E V E L 

De sol idari tei tsstaking aan 
de gentse universi tei t was een 
groot sukses : het stakingspa
rool w e r d volledig nageleefd 
en sloeg over naa r een aanta l 
andere onderwijs inr icht ingen. 
Een vergadering, ingericht 
door de V.N.S.U. en waa rop 
he t woord gevoerd w e r d door 
onze par lementa i ren Elaut en 
Coppieters , kende een overdon
derend sukses. 

Tijdens een door V.N.S.U. ge-
organizeerde « avondwande

ling » w e r d V.N.S.U.-preses 
Wim Van der Eist , zoon van on
ze V.U.-voorzitter, opgeleid 
door de r i jkswacht en vastge
houden tot tegen de morgen . 
De r i jkswachters bleken er van 
overtuigd, de « gevaarl i jkste 
van allemaal » te pakken te 
hebben en stelden u ren a a n 
een s tuk alles in het werk o m 
een aanhoudingsbevel tegen 
Wim Van der Eist los te kri j
gen. 

Op het gerechtshof bleek 
m e n echter toch wel wat wij
zer dan in de r i jkswachtkazer
ne en uiteindeli jk kwam e r 
géén aanhoudingsbevel . Waar
schijnlijk onder het mo t to «op
gepast, r i jkswacht , geen mar te
laars maken ! ». 

BLAAM 

Pro-rektor Piet De Somer 
heeft zich vanaf de eers te dag 
na de bekendmaking van he t 
ekspansieplan van Leuven-
Frans gekeerd tegen een sta
king in Leuven-Nederlands. I n 
« De S tandaa rd » liet hij zijn 
overtuiging afdrukken « dat hi j 
een algemene s taking be
schouwt als een overwinning 
voor de anderen ». 

De s tudenten gingen deson
danks in staking. E n ze werden 
na een paa r dagen gevolgd 
door de vlaamse professoren. 

Piet de Somer sloot dan 
m a a r « zijn » universitei t , in de 
hoop da t die maat regel de stu
denten deze week uit Leuven 
zou weghouden. 

Inmiddels was én de studen-
tens taking én de professoren
staking een formidabele b l a a m 
voor de pro-rektor die van sta
ken — en zeker van ontslag ne
men — niets moet hebben. 

De beslissing tot de profes
sorenstaking was enkel u r e n 
vroeger voorafgegaan door een 
(vergeefse) oproep tot hervat
t ing van de kursussen. . . *" 

H U N B E L A N G S T E L L I N G 

Terwijl te Leuven vlaamse 
s tudenten neergeknuppeld wer
den, opgeleid en aangehouden, 
bekommerde de B.S.P. zich om 
het lot van advokaat Soares , 
een linkse intellektueel die aan
gehouden werd door de Portu
gese geheime politie. 

Deze wereldwijde belangstel
ling voor he t lot van verdruk
te en vervolgden zou waarach
tiger kl inken, indien ze ge

paa rd ging met een greintje be
langstelling voor he t lot van de 
slachtoffers de r ordehandha
ving onder de huidige belgische 
reakt ionaire regering. 

Aan de aangehouden en met 
vervolging bedreigde s tudenten 
verspilde de B.S.P. geen woord . 
Even woordkar ig was ze inza
ke het overlijden van een beto
ger t i jdens een r i jkswachtchar
ge te Oudenaarde . En toen in 
Zwar tbe ig doden vielen, be
kleedde een B.S.P.-minister 
Binnenlandse Zaken. 

Doden en vervolgden zijn 
m a a r in teressant als ze ver van 
hier gedood of vervolgd wor
den... 

S L U I T I N G TE 

ZWIJNDRECHT 
Minister Poswick heeft be

slist dat het arsenaal van 
Zwijndrecht zal worden geslo
ten. Het geval zal naa r Tielen 
in de Kempen worden ver
s jouwd en het personeel even
eens. Daardoor zullen een 300 
burgers en een 150 mili tairen 
dagelijks een uithuizigheid van 

14 tot 15 u u r kennen. De West
vlamingen die in hun streek in 
een mil ta i r depot tewerk ge
steld waren, kennen reeds deze 
ellende sinds de depots naar 
de omgeving van Brussel zijn 
overgebracht . 

BLATEN EN 

V O L G E N 

Scherp kwam het verzet te
gen dit plan tot uit ing t i jdens 
de betoging van verleden zater
dag, waa raan benevens ver
schillende C.V.P.-parlementai-
ren ook Mauri ts Coppieters en 
Reimond Mattheyssens deelna
men. 

Tijdens de meet ing gingen 
C.C.O.D.-afgevaardigden Pos
wick duchtig te lijf. De C.V.P.-
mandata r i s sen juichten toe, 
toen hun bondgenoot ervan 
werd beschuldigd dat hij een 
dolksteek aan het personeel in 
die s t reek had toegebracht . In 
de zaal had men het door. Men 
riep dat de C.V.P. Poswick 
m a a r moest doen struikelen. 
Een p robaa t middel daar toe is 

zijn begrot ing kelderen T 
Wedden dat het verloopt als 

het geval Vivario; eerst blaten 
en dan gelaten volgen... 

HET KNIPMES VAN 

V L A A N D E R E N 

Reimond Mattheyssens nam 
in zijn interpellatie over de be
noeming van Vivario de vlaam
se C.V.P. scherp onder vuur , 
omdat zij verantwoordeli jk is 
voor dit schandaal. « En da t 
voor het schild en het zwaard » 
van Vlaanderen » riep hij u i t 
en voegde er spot tend aan toe : 
« men zou de vlaamse C.V.P. 
beter het knipmes van Vlaan
deren noemen, dat bij het min
ste drukje ineenknipt ». 

« Le Peuple » verkneukel t 
zich over de spot tende beeld
spraak van onze woordvoerder . 
Toen hij het echter dest i jds 
duchtig aan de stok had me t 
Van Eynde en hem de grove 
mond snoerde of hem in een 
open brief met stekelige h u m o r 
te lijf ging, toen had « Le Peup
le » niets gehoord of gezien... 

De betoging tegen de verhuis van het militair arsenaal van Zwijndrecht naar Tielen, waaraan 
o.m. door onze volksvertegenwoordigers Mattheyssens en Coppieters werd deelgenomen. Op de 
bordjes : « Neen, Poswick », « We schreven in 't Nederlands, antwoord in 't Frans ». Door een 
kortzichtige politiek worden vlaamse streken er toe gebracht, elkaar de werkgelegenheid te be
nijden. Het reeds zozeer op pendel aangewezen Waasland is eens te meer het slachtoffer. 

HET SCHANDAAL 
VIVARIO 

Toen er in 1966 sprake van was dat 
generaal Vivario opperbevelhebber zou 
worden van de belgische itrijdkrachten in 
Duitsland, kwam er scherp protest van 
vlaamse officieren. In een brief aan de 
pers schreef een groep officieren, vvler 
bevelhebber generaal Vivario was, dat 
deze zich nooit in het Nederlands tot de 
vlaamse ondereenheden richtte, de vlaam
se officieren schuwde en dat deze laatsten 
verplicht waren met hem P'rans te spre
ken. Dat is duidelijk in strijd met ver
schillende bepalingen van de taalwet in 
het leger. 

Een andere groep vlaamse officieren 
schreef, dat zij in verzet zouden komen 
als generaal Vivario zou benoemd worden 
als opperbevelhebber in Duitsland. Zij 
verklaarden verder dat zij zich ontslagen 
achtten van hun eed van trouw aan de 
belgische wetten, als een officier werd 
aangesteld die zelf zijn laarzen veegt aan 
dezelfde wetten. Voor het eerst in de ge
schiedenis van het belgisch leger dreigden 
vlaamse officieren met open verzet om 
vlaamse beweegredenen I Minister Pos
wick, opgeschrikt door de scherpe reaktie 
van de vlaamse officieren en de vlaamse 
openbare mening, durfde de betwiste 

generaal niet benoemen en versaste hem 
naar België. 

Een der bij/onderste oogmerken van de 
taalwet van 1938 in het leger was, de vol
ledige gelijkstelling van het Nederlands 
met het PYans in de officiersbetrekkingen 
tot aan de hoogste top. Deze wet werd 
steeds gesaboteerd. Men zei hipokriet dat 
er geen tweetalige kandidaten waren, 
want dat de heren verplicht waren ge
weest in het Frans te studeren. 

Dit smoesje kon zelfs ditmaal bij de be
noeming van een nieuwe stafchef geen 
dienst doen, want er was een perfekt 
tweetalige kandidaat : de vlaamse lucht-
machtgeneraal Ceuppens. 

En toch heeft men de niet-tweetalige 
waalse generaal benoemd tot chef van de 
generale staf. Het is ongehoord dat een 
betwiste generaal, in strijd met de toepas
sing van de wet, door dezelfde regering 
wordt benoemd tot de hoogste militaire 
funktie wanneer zij hem voor een lagere 
funktie ongeschikt achtte. 

De bijzonderste gangmaker voor deze 
onthutsende benoeming is oudminister 
Segers, die om duistere redenen de benoe
ming van zijn oud-kabinetschef er wou 
doordrukken. Er werd een surrogaat van 

een perskonferentie geënsceneerd, met de 
bedoeling de pers met C.V.P.-strekking 
voor deze onmogelijke kandidatuur te 
lijnen. De aanwezige joernalisten hebben 
echter achteraf geschreven, dat de gene
raal slechts een passieve — dus een wet
telijke onvoldoende — kennis had van het 
Nederlands. Oudminister Segers heeft 
tegen zijn eigen koninklijk besluit van 10 
juli 1962 gehandeld. In dit K.B. schreef hij, 
dat de officieren een grondige kennis van 
de beide landstalen dienen te verwerven 
« en dat het past ze daartoe aan te moedi
gen ». Hij heeft zeker de officieren daar
toe niet aangemoedigd, toen hij een niet-
tweetalig officier steunde tegen een ander 
kandidaat die perfekt tweetalig is. 

Oud-C.V.P.-minister De Boodt is mede 
verantwoordelijk voor deze benoeming. 
Hij heeft als voorzitter van de Kommissie 
voor Taalinspektie in het leger een offi
cier gesteund, die herhaaldelijk de taal
wet heeft overtreden en die nu nog niet 
in staat is, ze toe te passen. In plaats van 
een sanktie krijgt de overtreder een be
vordering door de voorzitter van de Kom
missie zelf. Ook de houding van C.V.P.-
volksvertegenwoordiger Tanghe is onaan
vaardbaar. Hij is CNeneens lid van de 
Kommissie en stond op de hand'van de 
wetsovertreder. Bovendien had hij in de 
Kamer op 6 december, namens de gehele 
C.V.P.-groep, (̂ e regering « met nadruk ge
vraagd een zo perfekt mogelijk tweetalige 
stafchef te benoemen ». 

Is het dan verwonderlijk dat de waalse 

minister van Landsverdediging de waalse 
kandidaat benoemt, temeer nog dat het 
zijn oud-kommandant van de para's is ? 
In strijd met zijn vroegere benoemingspo-
litiek, in strijd met zijn politiek van twee
taligheid, in strijd met de toepassing van 
de wet ? Waarom niet ? Met de zegen van 
een flamingantisch oudminister van 
Landsverdediging, met de zegen van 
vlaamse leden der Taalinspektie, met de 
steun van de volgzame vlaamse C.V.P.-
kudde. 

De gehele vlaamse C.V.P.-groep, diame
traal in strijd met haar eigen verklaring 
van 6 december, heeft na onze interpella
tie de houding van de regering in het be
noemingsschandaal Vi\ario goedgekeurd. 

Deze heren van de vlaamse C.V.P., van 
wie minister De Saeger in een onverwach
te lirische bui soldatesk uitriep dat het 
« voorspits is van de vlaamse beweging », 
zijn zonder enige schermutseling mann-oe-
dig door de knieën gegaan, voor een diie-
tai kornuiten uit de eigen troep niet een 
eigen krijgsplannetje, versterkt met een 
waalse generaal ! 

Zij meenden dat het na r u i ^ 130 jaar 
nog te vroeg was om een Vlaming aan het 
hoofd van een leger te plaatsen, dat CO % 
vlaamse miliciens telt. Zij meenden bo\en-
dien dat het na 30 jaar nog le vroeg was 
om de taalwet toe te passen ! 

Een eresalvo voor de dapperen van de 
voorspits I 

11. MATTHEYSSENS. 
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PARLEMENTAIIIE KRABBELS 

DE KAMER 
Na de inlerpellatie-Mattheyssens had 

de Volksuniefraktie een motie ingediend, 
•waarbij het ontshig van Vivario werd ge
vraagd. De C.V.P.- en P.V.V.-frakties 
dienden een gewone motie in. Deze heeft 
van rechtswege voorrang. De gehele 
Vlaamse C.V.P.-fraktie — met Devlies — 
die e\eneens op het ontslag van Vivario 
had aangedrongen, inkluis — stetindc als 
één volgzame kudde de regering bij deze 
antivlaamse benoeming. Tegen him ei
gen nadrukkelijk s tandpunt in van 6 
december, waarbij zij « een zo perfekt 
mogelijk tweetalige staf chef « had ge-
eist ! De mindere goden aan de bazis 
mopperen wel tegen de onbeschaamde, 
elektoraal onkwetsbare, mandarijnen ah 
Segers. Zij welen dat zij bij het kiezers
publiek moeten opdraaien voor de duis
tere maneu^•ers \ a n de onverstooibare 
potentaten, maar zij zijn niet in staat 
daartegen op te tornen, en zij volgen 
gelalen en zwijgen wrokkig. 

Mauriis Coppieters had een voorstel 
ingediend strekkend tot de overheveling 
van Leuven-Frans naar AVallonië. Mun-
deleer, die al jaren overhoop ligt met 
zijn partij de P.N'.V., zei verhe\(ii li.u 
het \oorslel het K nationaal bezit » be
dreigt. Een ino\erwegingneming,zo zei 

de steunpilaar van de « oasis franco
phone » \ a n Eisene, zou een aanslag zijn 
op de hogere -svaarden van het vader
land. De fraktievoorzitter van de P.V.V. 
zei dat zijn fraktie wél de inovenveging 
zou stemmen, maar dat zijn groep rezo-
luut legen de inhoud van het voorstel 
gekant bleef. Zijn geweten had hem de 
plicht opgelegd dat te verklaren, zo de-
klameerde hij aandoenlijk. 

Daags nadien bij de stemming vroeg 
Larock de fraktievoorzitter van de BSP 
een schorsing van een kwartier. Na dit 
kwartier vroeg de fraktievoorzitter van 
de C.V.P. een schorsing van een halfuur. 
In de C.V.P. was men er niet in geslaagd 
de Walen lot een inoverwegingneming 
nmrw te praten. Bij de hervatting bleek, 
dat zij ontoegankelijk waren voor elk 
redelijk gesprek. O p de tr ibune verklaar
de Parisis namens de waalse C.V.P.-ers 
dat hij achter de stuitende beslissing van 
Leuven-I'Yans bleef staan. Daarmee kre
gen de Vlaamse C.V.P. cis siii.idclijk pu
bliek de kous op de kop. 

Oud-eerste-minister Lefèvre, akelig als 
steeds, meende weer zijn staatsmansga-
ven te moeten demonstreren. Niet op 
avondlijke vergaderingen in de uithoe
ken van Vlaanderen, maar op de Ka
mertr ibune ditmaal. Het is zonder tekst 
moeilijk samen te vatten wat hij weer 
georakeld heeft. Maar wij geloven dat 
hij tégen de indiening van het voorstel 
was, maar voor de inoverwegingneme-
ning 1 

\^an E\nde was in een goede dag en 
klaar wakker. O p de loer als hij steeds 
ligt om de regering hel leven zuur ie 
maken, was hem een incident tussen de 
eerste-minisier en de waalse minister 
Urbain niet ontgaan. De minister had 
met heftigheid te kennen gegeven dat 
hij zelfs tegen de inoverwegingneming 
was en dat hij de jilaat zou jx>etsen voor 
de vergadering hervat werd. Van den 
Boe)nants, bevreesd voor een vonkje in 
deze ontplofbare materie, had sus.send 
zijn minister naar buiten geloodst. Ur
bain en nog een ander waals minister 
waren er \ andoor gegaan vóór de stem
ming over de inoverwegingneming. 

\ ' an Eynde draaide het mes in de 
^vonde en eiste van de eerste-minisier, 
dat al de ministers die lid zijn van de 
Kamer zouden worden opgetronnneld 
om te stemmen. 

De B.S.P.-er Pierson kwam gewapend 
met het reglement op de tr ibune en las, 
wijzend met zijn spitse vinger, het arti
kel voor waarbij de Kamer de aanwe
zigheid van de ministers kan eisen. «Wij 
vragen de toepassing van dit artikel, zo
niet verlaat de B.S.P.lraktic de zaal » 
zei hij . De socialisten haalden echter 
hun slag niet thuis. Zij verlieten daar
op de zaal. Het \a l t nog te bezien of di t 
maneuver niet als vluchtmisdrijl zal 
worden geakteerd ! 

De houding van de regering in de 
•zaak Leuven is gewoon beneden alles. 
Zij bespreekt allerlei kwesties in Knok-

ke en elders. Maar de kwestie die het 
gehele \laamse land in beroering brengt, 
die dagelijks^ in verschillende steden in
cidenten uitlokt en die van Leuven ccn 
be/ettc st ui maakt, de hoofdk\v csiic iir 
de bladen en alle nieuv\smedia, woidt 
door de regering in kabinetsiaad niet 
eens l)esproken. Na afloop van de ver
gadering verklaarde de eerste minister 
steeds met de/elfde ontsiellende otmozel-
heid, dat over Leuven niet werd ge
praat. Zijn de ministers maanbewoners 
ol slaapwaiiilclaars ? 

NIK CLAES. 

DE SENAAT 

Hetgeen de jongste dagen gebeurt in 
de senaat geniet slechts de halve aan
dacht , want er heerst meer belangstel
ling voor de wandelgangen. 

Daar ziet men heel wat bedrukte 
C.V.P.-gezichten. En de generale staf 
van nationaal gekoöpteerde senatoren, 
Hüuben, P.W. Segers en Van de Kerck-
hove, die de C.V.P. leiden, steken gere
geld de koppen te zamen om te beraad
slagen. Zelfs senator Eyskens zit er 
soms bij. Daarna vertrekken ze naar de 
wandelgangen van de Kamer om de 
Vcrrokens en andere uit te leggen wat 
« s taa tkunde » is : bezadigdheid en im
mobilisme. Enkele C.V.P.-ers zoals se
nator Van Cauwelaert zeggen echter dat 
ze deze maal niet zullen laten begaan, 
m a a r dat ze enkele dagen nodig heb
ben... 

Wie heimelijk genoegen beleeft aan 
de zaak is senator Van den Daele. Hij 
heel t het zijn groep sinds lang voor
speld. Volwaardige kul tuurautonomie 
zou het vraagstuk Leuven al lang opge
lost hebben. En men had dit al in 1963 
moeten oplossen. De Volksunie s tond 
toen echter alleen. Naast hen stond al
leen Van den Daele. 

De C.V.P.-vrijschutter hoort nu niets 
n ieuws meer van zijn part i jgenoten. Hij 
is niet de man om nieuws te vragen en 
zo komt men hem niets zeggen. Nog 
goed dat de V.U. hem af en toe inlicht. 

Veel C.V.P.-ers zullen het tans echter 
jai'nmer vinden dat ze Van den Dacle 
niet gevolgd hebben. Maar Verroken 
heeft het karakter .van Van den Daele 
niet. Verroken kan door iedereen over
tuigd worden. Van den Daele door nie
mand. Dat is het verschil. 

Alleen heeft senator Van den Daele 
zich uit de groep losgemaakt, zodat hij 
j a m m e r genoeg weinig invloed heelt. 

In de wandelgangen hecht men tans 
groot belang aan de nieuwe kommissie 
die opgericht werd onder leiding van 
prof. Leemans en waar men in de op
richtingsakte leest dat de kommissie 
« in alle vrijheid » een oplossing moet 
voorstellen. Dit wordt algemeen gcïn-
terpre leerd dat alle vroegere verklarin-
gn van de bisschoppen achterhaald zijn. 

met inbegrip van het beruch te « man
dement ». 

Bij de bespreking van de begroting 
van Binnenlandse Zaken werd door de 
senatoren Jorissen en Ballet het vraag
stuk gesteld van de ordehandhaving en 
senator Ballet kwam hier op terug ti j
dens de bespreking van de r i jkswacht . 
De individuele baldadigheden van be
paa lde r i jkswachters werden scherp 
aangeklaagd. De minis ter was zeer aar
zelend in zijn antwoord en keurde die 
daden ternauwernood af. 

Senator Jorissen stak de draak met 
de aanhouding van s tudentenleiders on
der het voorwendsel de « revolutie » te 
hebben gepreekt. Andere voormannen 
die vroeger revolutie preekten werden 
eerste-minister en s taatsminis ter , waar
mee Spaak en Lefèvre bedoeld werden, 
en studenten-revolutionairen werden 
kabinets-attachee bij de eerste-minister. 
Dit was dan Wilfried Martens. 

Senator Ballet bij Binnenlandse Za
ken en senator Jorissen bij Openbaar 
Ambt brachten het vraagstuk van de 
taalkaders naar voor, dat op alle mini
steries hangen blijft. 

Voor de bespreking van de begroting 
van Binnenlandse Zaken kwamen ook 
een paar brusselse burgemeesters op 

het podium en wel Machtens van Mo
lenbeek en Franck van St. Gilles. 

Veel ziet men ze niet in de senaat en 
evenmin komen ze vaak op het podium. 
Franck is een erg droog redenaar , die 
alleen eens loskomt als men zijn taai-
politiek hekelt . Machtens daarentegen 
is een echte ket met een Neder lands dat 
er voor een Brusselaar goed door kan 
en met 'n Frans dat niet dat van Parijs 
is. Zij hadden het natuur l i jk over de 
tweetal igheidspremies, die alle neder-
landshatende brusselse beambten aller
minst afschrikkken ! 

En nu nog even het geheugen opfris
sen ! Een van de « grote nieuwigheden» 
die de regering op het Knokke-konklaaf 
heeft uitgebroed, is de verhoging van 
bouvvpremie De Taeye. Mogen we er 
aan her inneren dat onze senaatsfrak-
tie in oktober 1965 een wetsvoorstel in
diende, waarbi j de premie verhoogd 
werd tot 50.000 fr. en gekoppeld aan de 
indeks, wat tans op zowat 55.000 fr. zou 
neerkomen. In juni van vorig j aa r werd 
eerst in de kommissie en later in open
bare vergadering dit wetsvoorstel met 
alle s temmen tegen die van de Volks
unie... 

Eens te meer dus vanwege V.d.B. : 
vijgen na Pasen ! 

Terwijl in Vlaanderen de beroering aanhield, spreidden de drie traditionele par
tijen in hel parlement hun oinnacht en onwil ten toon... 

Kamerlid Coppieters diende een 
^erzoek tot interpellatie in, ge
richt tot de resering in hoofde 
\an de eer.ste minister over de 
gevolgen op het regeringsbeleid 
\an de niet tegengesproken be
wering van de franstalige aka-
demische overheid te Leuven als 
zou er in de schoot van de rege
ring in juli 1967 een akkoord 
•zijn tot stand gekomen o\er de 
ontsluiting van geheel Brabant 
voor de vrije universiteiten van 
Brussel en Leuven. 

Kamerlid Schiltz stelde in ver
band met een ophefmakend fail
lissement van een verzekerings
maatschappij een spoedvraag, 
gericht tot de minister van Eko-
nomische Zaken. 

Bij de stemming over de moties, 
ingediend naar aanleiding van 
de interpellatie Matthevssens 
over de zaak Vivario stemde de 
V.U.-kamerfraktie tegen en ja bij 
de eenparige goedkeuring van 
het wetsontwerp inzake verge
makkelijking van aanwerving in 
openbare dienst voor personen, 
die in de technische koöperatie 
met de ontwikkelingslanden 
diensten hebben gepresteerd. 

ONZE MANNEN IN 
HET PARLEMENT 
• Schriftelijke vragen werden ge

steld door kamerleden Leys, Cwp-
pieters, Van Leemputten, Baby-
Ion en Mattheyssens en door se
natoren Jorissen en Ballet. 

• Senatoren Jorissen en Ballet 
kwamen (ussen in het debat over 
de begroting van Binnenlandse 
Zaken. Senator Jorissen lichtte 
de onthouding van zijn fraktie 
inzake de wijziging van de wet 
van 24 december 1958 betreffen
de de groothandel nader toe. 

• Het wetsvoorstel Coppieters in
zake de taalwetgeving op univer
sitair vlak werd in overweging 
genomen in de Kamer, met 105 
stemmen voor, 6 tegen, bij 17 
onthoudingen. 

• In de Kommissie van Landbouw 
werd de h. Lootens vervangen 
door de h. Van Leemputten, in 
de kommissie voor Buitenlandse 
Handel en Technische Bijstand 
de h. Van der Eist door de h. 
Auciaux en in de Kommissie 
voor Europese Zaken de h. Van 
der Eist door de h. Coppieters. 

• Volksvertegenwooi diger \ an der 
Eist woonde de zittingen bij van 
de kamerkommissie voor Buiten
landse Zaken en van de kommis
sie voor Financiën, dr. Anciaux 
deze voor Buitei.landse Handel 
en Technische Bijstand, volks
vertegenwoordiger Wouters deze 
voor Ekonomische Zaken en 
Energie en voor Openbare Wer
ken, volksvertegenwoordiger 
Leys de zitting van de kommissie 
voor Justitie. 

• Het wetn\o()rstel Ballet inzake 
wijziging van de gekoördineerde 
dienstplichtwetten werd in over
weging genomen, e\enals dat van 
senator Jorissen tot aanpassing 
van de vergoeding ten behoeve 
\an gezinnen van soldijtrekken-
(le soldaten. 

• Senator Ballet kwam tussen in 
het debat over de begroting van 
de Rijksvvacht 1968, senator Jo
rissen in het debat over de be
groting van de diensten van de 
eerste minister voor 1968, waar
na hij nog «en mondelinge vraag 
tot de eerste minister richtte. 
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ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 

De ministeriële tweedaagse te Knokke. De heren Piers en De Saeger hebben, ondanks Leuven, de 
breedste glimlach. Over de zaak Leuven had de eerste minister maar één woord te zeggen : de 

orde moet er gehandhaafd worden... 

VERKAPTE 

TWEETALIGHEID 

Uit het antwoord van de mi
nister van Volksgezondheid op 
een vraag van volksvertegen
woordiger Mattheyssens blijkt 
dat de medische direktie van 
de St. Pietersklinieken te Leu
ven de fakturatie voor medi
sche verstrekkingen en onder
zoeken aan de medische direk
tie van KOO te Leuven in het 
Nederlands verstrekt, terwijl 
het gedeelte bestemd voor de 
eigen diensten in het Frans ge
steld is. De Vaste Kommissie 
voor Taaltoezicht had een ad
vies uitgebracht, dat de doku-
menten bestemd voor de KOO 
Leuven eentalig Nederlands 
moesten zijn. Wel een tipisch 
belgisch-leuvense oplossing. 
Men kan zich troosten met de 
gedachte dat binnen vijf jaar 
de Transtalige medische fakul-
teit het St. Pietersgasthuis zal 
ontruimd hebben... 

GEÏNTERNEERDEN 
Volksvert. Mattheyssens 

vroeg de minister van Volksge
zondheid, hoever de vor
ming van de rijksinstituten 
Doornik en Rekem gevorderd 
is. Uit het antwoord blijkt dat 
te Rekem een paviljoen in op
bouw is ten einde « in de mate 
van het mogelijke » de neder-
landstalige zieken, die te Door
nik verblijven, op te nemen. De 
minister voegt er tamelijk na
ïef aan toe, dat zijn diensten 
bij het departement van Justi
tie aandrongen, opdat neder-
landstalige geïnterneerden, af
hangend van de wet op het so
ciaal verweer door de psichia-
trische kommissies bij voor
keur in instituten, gelegen in 
Vlaanderen, zouden geplaatst 
worden. Alsof dit niet voor de 
hand liggend is ! 

DISKRIMINATIE IN 

PENSIOEN 

Kamerlid Coppieters vestig
de de aandacht van de mini
ster van Financiën op het on
derscheid tussen het direktie-, 
onderwijzend en administratief 

personeel van sommige takken 
van het vrij- en rijksonderwijs 
wat de pensioenen aangaat. 
Het stelsel toegepast ten gun
ste van het rijksonderwijs laat 
toe dat de pensioengerechtig
de aanspraak kan maken op 
een pensioen, uitbetaald door 
de staat. Sedert 1950 wordt er 
van de wedden van het perso
neel van de vrije technische 
scholen met beperkt leerplan 
6 % afgehouden voor de kas 
van Weduwen en Wezen, zon
der dat deze nochtans aan
spraak kunnen maken op een 
pensioen en zelfs niet op de 
rente van het gestorte geld. De 
vorige regering was het, naar 
de h. Coppieters vernam, in be
ginsel eens, om daaraan een 
einde te stellen en verstrekte 
het Rekenhof richtlijnen in die 
zin, dat echter deze maatregel 
verwierp wegens juridische be
zwaren. Uit het ministerieel 
antwoord blijkt dat er tans 
overleg gepleegd wordt tussen 
het departement van Volksge
zondheid en dat van Nationale 
Opvoeding, om een gunstige re
geling voor de betrokken leer
krachten te vinden. 

GENEESKUNDIGE 

KOMMISSIES 
Volksvertegenwoordiger dr. 

Anciaux stelde de mmister van 
Volksgezondheid een vraag in 
verband met de werking en sa
menstelling der provinciale ge
neeskundige kommissies. Bij 
regentsbesluit van 26 augustus 
1949 werd per provincie een 
kommissie geïnstalleerd, uitge
nomen voor Brabant, waar er 
twee werden opgericht, resp. 
met zetel te Brussel en te Leu
ven. Deze van Brussel wa'. be
voegd voor de brusselse agglo
meratie en de gemeenten van 
het arrondissement Halle Vil
voorde en het bijzonder arron 
dissement. De provinciale ge
neeskundige kommissie te Leii 
ven heeft zich steeds aan do 
twijfelachtigheid gehouden, is 
grotendeels samengesteld uit 
frankofone en/of nederlands-
onkundige leden. De voorzitter 
ervan wees op 13 december 
1966 in een antwoord op een 
bemerking van de Vlaamse Ge
neesheren-Assistenten aan de 
universiteit van Leuven, dat hij 

een eigen interpretatie had van 
de taalwetten en dat de volle
dige tweetaligheid gewettigd 
was omdat het bijzonder arron
dissement tot het gebied van 
de leuvense kommissie behoor
de ! Niettemin werden de twee
talige borden aan de zetel van 
deze kommissie onlangs toch 
verwijderd, doch eentalige, zo
als de wet voorschrijft, zijn er 
nog niet aangebracht. In zijn 
vraag weerlegt dr. Anciaux het 
tweetaligheidsprincipe van de
ze kommissie, zoals het door 
haar voorzitter werd uiteenge
zet en dringt hij aan op passen
de maatregelen. De minister 
stelt deze trouwens in zijn ant
woord in uitzicht, na de eenta
ligheid van de kommissie er
kend te hebben. De minister 
wijst er op dat na het indienen 
van de vraag van dr. Anciaux 
verschillende besluitwetten 
werden gepubliceerd, waarbij 
de nieuwe regelingen van 
kracht worden. De minister be
looft ten slotte bij de samen
stelling van de nieuwe kommis
sies rekening te zullen houden 

met de bekommernissen van 
volksvertegenwoordiger dr An
ciaux. 

GEEN TIJD 
Minister Grootjans is de kam

pioen van de onbeantwoorde 
parlementaire vragen. In Bul
letin nr. 51 troffen we 11 vra
gen van volksvertegenwoordi
ger Coppieters, 1 van volksvert. 
Anciaux en 1 van volksvert. 
Mattheyssens aan, die de heer 
Grootjans geen antwoord 
waardig achtte. 

INTIMIDATIE 

Volksvert, H. Schiltz vestigt 
de aandacht van de minister 
van Binnenlandse Zaken op 
een incident, dat zich te Mid
delkerke voordeed. Daar zou 
de politikommissaris de plaat
selijke sekretaris van de Volks
beweging ontboden hebben ten 
politie-kantoor en er gepoogd 
hebben deze medewerker van 
de V.V.B, te doen afzien van 
zijn aktie tot vernederlandsing 
van het bedrijfsleven aan de 
kust. Aanleiding was een brief 
van de V.V.B, voor 't arr. Oos
tende aan 'n bepaalde firma 
gezonden, ten einde deze ertoe 
aan te zetten, haar reklame 
voortaan in het Nederlands te 
voeren. Terecht is de h. Schiltz 
van mening, dat het zenden 
van dergelijke brieven geen en
kel strafrechterlijk karakter 
heeft doch integendeel de wens 
te kennen gaf dat het bedrijfs
leven in Vlaanderen zou verne
derlands worden. Het lijkt de 
h. Schiltz niet de taak van een 
politiekommissaris tijdens de 
diensturen inwoners van zijn 
gemeente te onderhouden over 
hun politieke of andere opvat
tingen. A priori is het onaan
vaardbaar dat een politie-amb-
tenaar tijdens de diensturen 
drukking uitoefent op perso
nen, waarvan de aktie er op ge
richt is, de wensen van de wet
gever in werkelijkheid om te 
zetten. Op de vraag, of er een 
onderzoek is ingesteld naar de 
juistheid van deze feiten en of 
er desgevallend maatregelen 
werden getroffen om de politie 
kommissaris in kwestie diets 
te maken, dat hij zich voor
taan van dergelijke ergerlijke 
praktijken moet onthouden. 

verstrekte de minister van Ju
stitie een voorlopig antwoord 
met de belofte, nadere inlich
tingen te zullen inwinnen. We 
zijn zeer benieuwd. 

VOORLOPIG 

We stellen vast dat minister 
Vander Poorten een specialist 
is m het verstrekken van voor
lopige antwoorden is, zoals zijn 
kollega en partijgenoot Groot
jans er een is in het niet beant
woorden. Drie vragen van ^,iS 
kamerlid Mattheyssens en één 
van volksvert. Anciaux worden 
met een voorlopig antwoord 
bedacht. Als men nagaat dat 
deze vragen, wanneer de mi
nister een definitief antwoord 
zal kunnen geven, nog eens zul
len overgedrukt worden in een 
volgend bulletin, dan blijkt er 
van bezuinigingen toch niet 
veel in huis te komen. 

SNEL STIJGENDE 

WERKLOOSHEID 

Senator Jorissen vestigde in 
een van zijn talloze vragen ook 
de aandacht v/d minister van 
Ekonomische Zaken op het 
aantal werklozen in de dia-
mantsektor, jonge arbeiders 
met leerkontrakt inbegrep.;n. 
Deze moeilijkheden doen zich 
voor in de kleinbranche en zijn 
te wijten aan de dumpingprij-
zen van de Indiërs. Ze wegen 
ook het zwaarst door in de 
Midden- en Zuiderkemnen, 
waar 10.000 van de 15.000 bel-
gische diamantwerkers hun be
roep uitoefenen. Deze streek 
lijdt reeds onder een massale 
pendelarbeid door tekort aan 
werkgelegenheid voor 25.000 
personen, met bovendien werk-
loosheidsbedreigmg voor 1.50O 
mijnwerkers-pendelaars en 
3.000 arbeiders in de britse ba-
zes. De streek heeft dus zeer 
dringend hulp nodig. De sena
tor vraagt de minister, welke 
maatregelen hij om te begin
nen tegen de bedreigde dia
mantbewerkers denkt te tref
fen. Er kwam geen antwoord 
vanwege de h. Van Offelen. Er 
komt vanwege deze minister 
bijna nooit antwoord. « Wat 
doet die man eigenlijk in de 
Wetstraat ? » is een vraag, die 
men zich niet alleen in V.U.-
kringen stelt. 

En ziehier dan hoe de enige leuvense oplossing van Van den Boeynant toegepast werd... 
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d o vi^ereld 
Spektakulaire gebeurtenissen van de

ze week zijn de « ontvoering » van een 
'amerikaans spionageschip door de 
JQOordkoreaanse vloot, de verdwijning 
van amerikaanse kernbommen in de 
omgeving van Groenland (soort herha
l ing van het Palomares-incident) en de 
lancering van het test-ruimtetuig « Lu-
na r Module », dat de menseli jke lan
dingsmodali tei ten op de maan moet 
vastleggen. Bij de twee eerste kan de 
bedenking passen : wie veel bezit, kan 
veel verliezen. Beide incidenten herin
neren er ons aan dat de were ld voort
durend bespied wordt en onder een do
delijke paraplu in ons heelal haar baan 
vervolgt. Kenschetsend is dat Johnson 
om russische bemiddeling verzocht in 
d e ontvoeringskwestie. 

Dit brengt ons bij het russisch-ame-
r ikaans akkoord inzake niet-spreiding 
der kernwapens, dat tans te Geneve 
door de konferentie ad hoc onderzocht 
wordt . Het on twerp slaat vooral op de 
kontrole , toe te ver t rouwen aan het In
ternat ionaal Agentschap voor Kernener
gie. Engeland, Kanada en Tsjecho-Slo-
vakjie schijnen het akkoord zelf als het 
belangri jkste te beschouwen. Van euro
pese zijde is er u i teraard meer tegen
s tand. Frankri jk, dat niet eens aan de 
konferentie deelneemt ziet in het jong
ste ontwerp slechts een bevestiging van 
de voorrechten van de superklub der 
kernmogendheden. Van westdui tse zij
de is men beducht voor de beperking 
van de aanwending der kernkracht voor 
burgerl i jke doeleinden. Ook art . 3 van 
het ontwerp lokt tegenstrijdige inter
preta t ies uit : voor Rusland betekent 
he t zoveel als het einde van Eura tom 
voor West-Europa zou het juist het 
voortbestaan van Eura tom inhouden... 

De State of the Union 1968 van John
son stond vooral in het teken van de 
beveiliging van de dollar en Amerika's 
ekonomische en financiële belangen. 
Veel indruk schijnt deze boodschap 
niet te hebben gemaakt, Johnson gaat 
nu eenmaal gebukt onder de lasten van 
een wereldwijd bewind en heeft ver
zaakt aan de idealistische inslag van 

harteli jk onthaal zou hij in de kwestie 
Vietnam leeghands terugkeren. Op het 
vlak der technologische en kommerci-
ële samenwerking zou hij t roostpri jzen 
gekregen hebben. Zijdelings misschien 
genoeg om zijn linkervleugel te kalme
ren. 

Voor het overige herdachten Bonn en 

TEN OOSTEN VAN SUEZ.. 
vroegere boodschappen. De poUtieke 
part i jen bereiden de prezidentsverkie-
zingen voor, de demokraten alleszins 
onzekerder dan de republikeinen. Eni
ge aftekening in beide kampen zien we 
echter nog niet. 

Een ander belangrijk punt was de of
ficiële aankondiging door Londen van 
een vervroegde terugtrekking van zijn 
s t r i jdkrachten ten oosten van Suez. E r 
onts taa t een vakkuum, dat door ande
ren zal opgevuld worden. In het Mid
den Oosten heten die anderen Ameri
kanen, Arabieren en Russen, verderop 
zijn het de plaatselijke regeringen, die 
met amerikaanse hulp voor de aflossing 
moeten instaan, onder een blijvende 
kommunist ische dreiging vermits e r 
geen schot in Vietnam zit, tenzij een 
meer dan gewone amerikaanse offensie
ve inspanning. Voor wat het gebied 
rond de perzische golf betreft kwam er 
het ongewone en voor Labour vervelen
de aanbod der oliesjeiks, waarbi j ze 
voortaan zelf voor de kosten der br i tse 
garnizoenen willen instaan. Britse sol
daten zijn hen de beste waarborg. Voor 
'n Labour-regering is 't onmogelijk op 
een dergelijk aanbod tot bescherming 
van feodale regimes in te gaan. 
Daarmee zijn we tussen Londen en Mos
kou terecht gekomen. De tans officiële 
imperiale t roonsafstand van Engeland 
bevestigt slechts een reeds geruime tijd 
onts tane toestand. Wilson blijkt er zich 
opnieuw met een zeker flegma te kun
nen van af maken, gesteld dat Enge-
lands terugtrekking een s terke vermin
dering van 'de speciale relaties me t 
Amerika impliceert en aldus Engelands 
europese kansen verhoogt. Niet alleen 
de Gaulle doch ook Kosygin kan de 
Bri t ten dit « special relat ionship » niet 
meer onder de neus duwen. Of dat Wil
son, te Moskou, ook een s tap vooruit 
helpt is een andere vraag. Ondanks he t 

Parijs de vijfde verjaring van hun 
vricndschapsA'crdrag, deden de perio-

dische dolle geruchten weer de ronde 
over China, voorzag men in Denemar
ken een regeringswijziging na de neder
laag der socialisten, evenals de herkie
zing van Kekkonen tot fins prezi-
dent en is er een begin van wes terse 
diplomatieke erkenning van het k o l o 
nelsregime van Atene, waa rmee sommi
ge vrijlatingen gepaard gingen (Papan-
dreoe j r . ) terwijl op Cyprus Makar ios ' 
pozitie geleidelijk verzwakt . Te Kaï ro 
ten slotte begon het mara tonproces te
gen Nasser-samenzweerders . De geruch
ten over Castro 's aftreden als regerings
hoofd (niet als par t i j le ider) bes lui ten 
deze bewogen week. 

Een model van de maankapsule « Module », die 'n Ie geslaagde proef doorstond 
op Cape Kennedy en die later twee ruimtevaarders een heen- en terugreis naar 

de maan zal bezorgen. 

Of het waar is dat de keuze van de 
slovaakse partijleider Alexander Dubcek 
tot opvolger van Novotny de oplossing 
betekent van liet tsjechoslovaakse natio
naliteitenvraagstuk, is een vraag, die 
men niet zo maar bevestigend kan beant
woorden. Alexander Dubcek is geen na
tionalist \an nature of afstamming, hij 
was het niet als eerste sekretaris van de 
slo\aakse afdeling en hij is het ook niet 
als eerste sekretaris van de t.sjechoslo-
vaakse kommunistische partij. Pas toen 
de slovaakse nationale refleks bij de 
slovaakse konimunisten zo sterk werd 
dat hij stelling moest kiezen kwam hij 
over de brug, _ maar dan weer niet zo 
uitgesproken dat hij zich tot wat dan 
ook zou verbonden hebben. 

De evolutie in de tsjechoslovaakse een-
'leidsstaat \ertoont geliikenissen met 

dat het volksnationalisme lang niet dood 
is, integendeel zelfs springlevender dan 
ooit is, tot en met in de landen, die zoge
naamd alleen aandacht hebben voor de 
internationale verhoudingen in het licht 
dan van het marxisme. Het is betekenis
vol, dat ook in Oost-Euroija de nationaïi-
teitenkwesties gesteld zijn en, waar er 
wanverhoudingen in etnisch opzicht be
staan, zich steeds scherper stellen naar
mate het ortodokse marxisme de plaats 
moet ruimen voor een nieuw gedacht 
marxisme. 

Het katolieke Slovakije vecht sinds 
lang om zijn autonomie. Het werd steeds 
door Praag onder de knoet gehouden en 
de korte slovaakse autonomie tijdens de 
tweede wereldoorlog werd zwaar ge
straft. Naarmate zich echter de slovaakse 
komniunisten in het tsjechiscli eenheids-

RODE TSJECHEN 
RODE SLOVAKEN 

België, doch ook veel verschillen uiter
aard, üe Tsjechen vormen er de meer
derheid met ca 10 miljoen, de Slovaken 
zijn er in de minderheid (4 miljoen). De 
meerderheid in Tsjechoslovakiie heeft in 
tegenstelling met België steeds de min
derheid verdrukt. Het behoort inderdaad 
tot de curiosa van de politieke verhou
dingen, dat in België de meerderheid 
zich iaat \crdrukken door de minder
heid, welk verschijnsel verklaarbaar is 
door de historische evolutie en de kapi-
taals\erlioudingen om maar de twee 
voornaamste oorzaken van deze quasi-
unieke situatie te noemen. In de tsjecho
slovaakse eenheidsstaat gebeurt de on
derdrukking volgens « normale » maat
staven. Abnormaal is dan weer dat pre
cies onder een konmiunistisch regime in 
Tsjecho-Slovakije de nationaliteiten
kwestie zich veel scherper stelt dan on. 
der het burgerlijk regime, waarvan de 
'J'sjech Benesj de meest hatelijke verte
genwoordiger was. Dat bewijst meteen 

apparaat meer lieten gelden is een ken
tering ingetreden. Vooral de jongste 
twintig jaar werd ernstig gewerkt aan de 
ekonomische ontsluiting van Slovakije. 
Met een tikie overdrijving beweren som
mige Tsjechen zelfs, dat ze niet alleen 
moesten betalen voor de hulp aan de 
Sovjet-Unie en de andere (^omecon-part-
ners, voor Kuba, voor Egypte en voor 
enkele zwarte potentaten in Afrika, doch 
dat ze ook duchtig in hun geldbeugel 
moesten schieten voor ontwikkelings
hulp in eigen land, nl. voor Slovakije. 
Vandaag is het zo dat de ekonomische 
geliikschakeling met Praag goed op weg 
is naar verwezenlijking dank zij een in
vestering van rond lóO miljard Kronen 
over 20 jaar. Het vroeger uitsluitend 
agrarisch Slovakije levert vandaag een 
vijfde van alle tsjechoslovaakse indus
triële produkten, waarvan dan 50 % 
voor brandstoffen, 40 % voor chemische 
produkten, 90 % voor radiotoestellen en 
bijna 100 % voor koelkasten. Overal zijn 

krachtwerken ontstaan, die elektrische 
energie leveren, vele rivieren treden niet 
meer zoals vroeger regelmatig buiten 
hun oevers, duizende nieuwe woonhui
zen verrezen,enz. Te Praag beweert men, 
dat de aansluiting van Slovakije op de 
20e eeuwr grotendeels het werk van de 
tsjechische belastingsbetaler is. Dat ook 
•de slovaakse belastingsbetaler daarin 
zijn aandeel heeft hoort men te Praag 
liever niet, doch het is een feit dat de 
Tsjechen Slovakije op de been hebben 
geliolpen, zij het eerder kwaadschiks 
dan goedschiks. Vandaar dat er in Slo
vakije weinig dankbaarheid ten opzichte 
van Praag heerst en dat integendeel 
sinds een goede drie jaar de eisen- en 
grieventrommel steeds duchtiger en 
openlijker wordt geroerd. Onder het 
dunne marxistische vlies van socialis
tische broederliefde laat het slovaakse 
nationalisme zich voortdurend sterker 
gelden. Beide volkeren hebben nu een
maal slechts geringe gemeenschappelijke 
karaktertrekken en ook weinig gemeen-
schn))pelijke geschiedenis. Eerst samen-
geprangd door een burgerlijke kunstma
tige eenheidsstaat ziin ze later samenge
bonden door te verdwijnen achter het 
IJzeren (iordijn, hoewel de amerikaanse 
troepen in 1945 gemakkelijk Praag had
den kunnen veroveren. De bekentenis 
van wijlen generaal Patton (Het werd 
ons verboden naar Praag door te stoten) 
illustreert voldoende de door Amerika 
aanvaarde deling van Europa na de 
duitse ineenstorting. 

Vandaag kan men in alle slovaakse 
kranten de eis tot volledige autonomie 
lezen. Het kortstondig bestaan van een 
eigen slovaakse kommunistische partij, 
waaraan de praagse machtshebbers na 
de putsch tegen het burgerlijk bewind 
spoedig een einde maakten, wordt in 
herinnering gebracht. Het scheelt maar 
weinig of straks "kan men de eis lezen, 
dat ook de partij in tw'ee autonome vleu
gels moet opgedeeld worden. 

Het internationalistische verleden van 
de nieuwe partijleider'en zijn geleidelij
ke openstelling voor de nationale ver
zuchtingen van zijn volk — zonder zich 
evenwel erg duidelijk uit te spreken — 
verklaren slechts in onvoldoende mate 
zijn keuze tot opvolger van de Tsjech 

Novotny. Men mag immers de ideolo
gische en ook ekonomische oorzaken 
van Novotny"'s val niet uit het oog ver
liezen. Tsjechen en Slovaken hebben 
zich aaneengesloten om de falende stali
nist Novotny te kelderen. In de keuze 
van Dubcek heeft vanzelfsprekend ook 
zijn persoonlijkheid een rol gespeeld : 
hij is een geschoold partijkaderlid (te 
Moskou) en hij heeft zijn sporen als par-
tijfunktionaris en als organizator ver
diend. Van huize uit kommunist stond hij 
ook zijn man (samen met vader en 
broer) in het verzet tegen de Duitsers. 
De overige redenen behalve deze staat 
van dienst waarom de Tsjechen een SIo-
vaak tot hun algemene leider kozen wor
den te Praag als volgt opgesomd : we 
doen dat vanuit een mengsel van leed
vermaak, sluwheid en radeloosheid. 
Leedvermaak omdat de kritikasters van 
Bratislava nu maar zelf eens moeten 
tonen, dat zij het beter kunnen ; sluw
heid omdat de praktijk van het leider
schap wel eens de wind uit de slovaakse 
zeilen zou kunnen nemen ; radeloosheid 
omdat er in eigen rangen geen enkele 
kandidaat opdook, die vooral de ekono
mische problematiek aankan... 

Er staat dus veel op het spel voor de 
Slovaken. Vermoedelijk zal er wel in 
Tsjecho-Slovakije een evolutie naar au
tonomie beginnen. Maar Dubcek is niet 
onvoorwaardelijk aan de top van de 
macht aanvaard. In zijn eerste toespraak 
als nr 1 van Tsjecho-Slovakije sprak hij 
voortdurend over « de eenheidsstaat der 
Tsjechen en Slovaken ». Er zijn in Bel
gië ook vele « vlaamse » strijders ge
weest, die eens aan de macht, het be
ruchte bord linzensoep verkozen. Al deze 
punten in aanmerking genomen en ook 
de blijvende, zij het verzwakte kontrole-
raacht van Moskou op de satellieten, in 
acht genomen, menen we te mogen be
sluiten, dat het federalisme in Tsjecho-
Slovakije nog niet voor onmiddellijk is. 
Eerst zal Dubzek moeten bewijzen, dat 
hij de ekonomische problematiek aan
kan, voor al het andere. Pas daarna kan 
hij het nationaliteitenvraagstuk aan de 
orde stellen, waarschijnUik eerder onder 
slovaakse druk dan uit persoonlijke 
geestdrift. 

K.V.B. 
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AZALEA-POLITIEK 

Vorig j a a r mocht de lieve 
dochte r van ons allergeliefde 
V.d.B. als azaleaprinses een 
fijn reisje naar de Verenigde 
S ta ten doen. Toen kon dit nog 
e e n ui tzonderl i jke a t tent ie van 
d e amer ikaanse ambassadeur 
in Brussel lijken. Nu dit jaar 
ook de dochter van Luns, Cor-
r ie , de ui tverkorene is gewor
den, mag geen mens e r nog 
a a n twijfelen dat de dochters 
van de « s taats l ieden » en de 
azalea 's een rol spelen in he t 
in te rna t ionaa l spel. 

Dochters van demokra t i sch 
verkozen minis ters zijn belang
ri jk, daa rom worden zij prin
ses ; de vader is fier, de dochte r 
tevreden — en er is een n ieuwe 
en nauwere band gesmeed. 

H A N D E L S 

O V E R E E N K O M S T ? 

In ok tober 1966 nam Serge 
Oldenbourg, een F ransman met 
een echt franse naam, deel aan 
e e n rondre i s van het « totale 
toneel ». Om zijn antimil i taris-
m e in daden om te zetten, gaf 

*«. rt 
i* 

Een noordvietnamese eenheid voor het opsporen van scheikundige, hakteriologische of atoombe
smetting krijgt haar opleiding nabij Haifong. Voor een « natuurgetrouw frontdekor » hebben de 

amerikaanse bommenwerpers gezorgd ... 

NUEH SI - WANG 
Tot welke klisjees van achterlijkheid men 

zelfs in naam van het progiessisme kan ver
vallen, woidt in den treure bewezen door 
hel proza dal ons toegeiuaaid komt vanuit 
het v<K)ruilstievende China, dat aan de 
spits van de < lijn der geschiedenis » mar-
sjeeit. Dat een oud en wijs kultmiwolk als 
geestelijk voedsel een propagandistische 
kost te verteren kiijgt -waarvoot men drie
honderd jaar geleden in Epinal de neus 
zou hebben opgehaald, is een van de kon-
sekwenties van een revolutie die gevoerd 
heet te worden in naam van de kulluur. 

We vertalen — licht ingekort, maar voor 
de rest zo letterlijk mogelijk — uit de 
« Peking Runschau > : 

€ Nijen Si-Wang, soldaat bij een tech
nische ttoepenafdeling in de noordchmese 
provincie Sjansi, is altijd een vlijtige leer
ling van de werken van voorzitter Mao ge
weest. Sinds zijn dienstneming in het volks-
bevrijdingdeger in jamiari 1966 heeft hij 
al zijn kennis gebruikt om zijn weieldbe-
schouwing te vei ander en en tegen het egoïs
me te vechten. 

< Op oudejaarsavond 1966 liep hij een 
zware verwonding aan de hersenen op, toen 
hij zijn leven inzette om een trein te red
den die iA)lbeladen was met revolutionaire 
arbeiders en soldaten. Het schemerde reeds 
toen Nijen Si-Wang uit de mijnstadDatoeng 
naar het oudejaarsfeest in zijn kazerne te
rugkeerde. Toen hij bij een spoorwegbrug 
kwam, hoorde hij het naderen van een trein 
en op hetzelfde ogenblik zag hij boven op 
de sporen een verdachte gestalte. Hij storm
de vooruit en zag een grote steenblok dwars 
\3ver de sporen liggen. « Saboteur! » 
schreeuwde hij, sprong op de kerel toe en 
vocht met hem. De trein was nog slechts 30 
meter van de steenblok verwijderd. 

< Op dat ogenblik schoot hem een citaat 
van voorzitter Mao door het hoofd : « A!s 
we voor het volk sterven, dan sterven we 
een waardige dood », Alle klassenhaat in 
zijn binnenste balde zich samen in één 
vuistslag, ivaarmee hij de saboteur neervel-
de. Hij stortte zich op de steenblok. 

« Als een ondier iaasde de lokomotief 
met haar rook en haar verblindende schijn
werpers op hem toe. Maar met buitenge
wone moed en grote koelbloedigheid rolde 
Nijen Si-Wang de steenblok van de sporen. 
De trein raasde voorbij en wierp Nijen te
gen de grond. 

« Als Nijen Si-Wang vier dagen later 
weer tSit het bewustzijn kwam, was zijn 
geheugen fel gestoord. Hij herkende niet 
eens de kameraden die hem ktvamen bezoe
ken. Een verpleegster wees Wang het por
ti et van voorzitter Mao en zegde hem : 
« Kijk eens, daar is voorzitter Mao ». 

< Nijen Si-Wang sloeg de ogen op, richt
te zijn bhk op hel portret en zegde namve-
lijks hoorbaar met grote krachtinspanning : 
< Vtjor .zit..ter Mao >. Dan verloor hij op
nieuw het beii'ustujn. 

< Op een morgen bracht de dokter hem 
pajner en potlood en zegde hem : « Schrijf 
hierop eens wat, uw naam bijvoorbeeld, als 
je IL lit *. 

« Nijen Si n «/(g dacht een poosje na en 
schreef dan met grote zorg : « Voorzitter 
Mao ». 

< Maar hij zoas nog niet helemaal her
steld en zijn herinneringsvermogen bleef 
zwak. Zelfs de beste vrienden onder de ka
meraden van zijn eigen groep herkende hij 
niet. Om zijn geheugen te testen, onder
nam ztjn L\}mpaniechef een poging : « Si-
Wang, geef je moeite, geef je eens veel 
moeite en zeg me iets over uw familie ». 
Na enig nadenken antwoordde de soldaat : 

< ik heb voorzitter Mao >. 
« Zo vlug als zijn herstel het hem toe

liet, stortte hij zich in de massakampanje 
voor 1 evolutionaire kritiek tegen China's 
Kroesjlsjevs en de overige hogere partij
machthebbers die het kapitalistische pad be
wandelen. 

< Nijen Si-Wang is een iXioi beeld voor 
allen geworden omdat hij bekwaam is, de 
kleirrste egoïstische gedachten die hem door 
de kop schieten vast te houden en rezoluut 
uit te schakelen. 

< Op zekere dag huilde de storm met 
lumdkracht zeven, toen hij juist bezig was 
te werken op een hoge stelling. De gedach
te rees bij hem dat hij naar beneden zou 
vallen en gedood xuorden. Maar hij dacht 
aan de woorden van vcforzitter Mao : « Als 
we voor het volk sterven, dan sterven we 
een waardige dood >. Hij zette zijn xverk 
met bewonderenswaardig moed en grote 
vastbeslotenlieid voort. 

« Op de nationale feestdag van dit jaar 
ging NijcnSi-Wangs lang gekoesterde droom 
in vervulling. Volledig hersteld stapte hij 
Vp naar de eretribune op de Tien An Men 
en ontmoette er onze grote leider, de voor
zitter Mao. Als voorzitter Mao hem vrien
delijk de hand reikte riep Nijen Si-Wang 
met tranen in de ogen : « Lang leve voor
zitter Mao. Een tang, lang leven t\)oi U ». 
Nijen Si-Wang legde de beloflf af, in zrjn 
denken de absolute heerschappij vcKr de 
leer vaip Mao Tse Toeng te vericezenhj 
ken ». 

Uit deze stichtende rode St Sulpice litte
ratuur lijkt ons vooral te onthouden, hoe 
nuttig het is om een tijdlang zijn geheugen 
te verliezen... 

A.N. Tovano. 

hij zijn kos tuum en zijn pas
poor t aan een tsjechische mili
ta ir die wilde dezerteren. 
Edelmoedig — m a a r onvoor
zichtig. Dit kost te hem drie 
j a a r gevangenisstraf wegens 
« medeplichtigheid aan dezer-
tie ». 

De franse regering heeft de 
edelmoedige Serge nu uitgewis
seld gekregen tegen de tsjechi
sche spion Jaros law Svoboda, 
die in Frankr i jk tot tien jaar 
veroordeeld was wegens be
spieding. 

Heel mooi ! Als daar nu m a a r 
geen soort « handelsovereen
komst » uit voor tkomt : de ge
snapte spionnen worden regel
mat ig vrijgekocht door uitwis
seling met toeristen, die altijd 
wel op een of andere manier 
een wet of een reglement over
treden.. . 

WAAR ZAL DAT 

EINDIGEN ? 

Het klinkt al vreemd genoeg, 
te horen dat zo maar 37 buiten

landse maatschappi jen (kapita* 
listische u i t e raa rd ) in de Sov-
jet-Unie hun misdadig — want 
kapitalist isch — bedrijf uito© 
fenen. Nu hebben dioze'tdfl 
maatschappi jen ook nog de 
toelating gekregen, Z'ch in ei
gen burelen te vestigen. Tot
nogtoe was hun dit ve"boden 
en was hun zetel gewoonv/eg in 
een hotel gevestigd. 

Bovendien zijn 25 van deze 
maatschappi jen Japanse bedr i j 
ven. De vijand met wie nog al
tijd geen vredesverdrag w e r d 
gesloten, krijgt dus ru im zijn 
kans ! 

S I N D S HET BEZOEK 

VAN H E U S S . . . 

Sinds het officiële bezoek 
dat de voormalige prezident 
van de duitse Bondsrepubliek 
aan Londen bracht , is er heel 
wa t veranderd. Toen zou 
Heuss gezegd hebben dat 70 % 
van de toejuichingen voor de 
koningin waren, 25 % voor de 
paa rden van de stat iekoets en 
5 %, nl. van de aanwezige duit-
se toeristen, voor hem. 

Een recente opiniepeiling 
wijst er nu op dat de Duitsers 
in Groot-Biit tanië als hun bes
te europese vrienden worden 
beschouwd. Zelfs de Nederlan
ders werden geklopt, ondanks 
de anglofiele Luns ! Dat de 
vroegere bondgenoten, de Fran
sen, m a a r 4 9^ behaalden zal 
wel niemand kunnen verwon
deren. 

OOK EEN O P L O S S I N G 

De grote en moderne socio
loog C. Brincoort die tot de 
UNESCO behoort, heeft ooit 
verklaard dat de enige oplos
sing voor de ellendige toestand 
in India is : « al de Indiërs die 
ouder zijn dan vijftien j a a r 
zouden moeten gedood wor
den ». 

E r zijn in het verleden ooit 
wel mensen geweest die nooit 
iets dergelijks openlijk hebben 
verklaard en die in hun daden 
toch heel, heel ver zijn gegaan. 
Niet alles wat een oplossing 
lijkt, zelfs voor heel geleerde 
sociologen, is daarom ook écht 
een oplossing 1 

/ 

Alain de Gaulle (tweede van links), neef van Frankrijks prezi
dent, neemt deel aan de Mont'o Carlo-rally. Vorig jaar speelde 
Johttny Hollyday de vedettenrol in deze wedstrijd. Tans is het 
de beginneling-joernalist met de grote naam. Of «mon oncle » er. 

mee opgezet is ... ? 
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Het socialisme is onloochenbaar een pozitieve jaktor geweest — wellicht 
de grootste na de franse revolutie — in de materiele en politieke ontvoog
ding van de individuele mens, van de gewone man. Het had ook — al
thans teoretisch •— een pozitieve jaktor kunnen zijn in de geestelijke ver-
hejjing en politieke ontvoogding van ons volk als gemeenschap. 
Dat er aanvankelijk geen onverenigbaarheid was tussen sociale en nationale 
« bewogenheid » zien wij aan het voorbeeld van Moyson. Toch valt het 
te hetwijjelen oj de dwom van een vereniging tussen een opkomend inter
nationalistisch socialisme — met zijn ideeëngoed ontsproten aan Aujkld-
rung en lationalisme — en een opkomend nationalisme dat aan humanis
me en romantiek zijn indeëengoed ontleende, wel verwezenlijkbaar was op 
het ogenblik van hun aanvangsdi namis me. 

In de eerste faze was de sociale beweging nog ideologisch ongefundeerd en 
stond nog open : zij was, om het met een modewoord te zeggen, pluralis
tisch. De meeste leden waren katoliek en er werd zelfs jaarlijks een mis voor 
de afgestorvenen gelezen. Het evolueren van hulp- naar strijdorganizatie, 
bet daarmee gepaard gaande kontakt met andere afdelingen en met de 
Internationale bracht een dubbel ideologisch element in de arbeidersbe
weging, waardoor zij én internationalistisch én antiklerikaal weid, een 
antiklerikalisme dat later dogmatisch anti-religieus werd. Vrijdenkersvere
nigingen als « L'AffraJichissementn en « Les Solidaires » speelden een rol 
in de afdelingen der eerste Internationale. Marx' overname van Feuerbachs 
hitiek op de godsdienst en zijn historisch-mateyialistische wijsgerige op
vattingen hebben voorzeker tot deze oveischakeling naar een onkerkelijke 
sociale beweging het hunne bijgedragen, om ze later geheel ideologisch te 
funderen. Vergeten wij echter niet, dat menig progressist uit liberaal-vrij
zinnige milieus kwam en met zijn rationalisme ook het anti-klerikalisrne 
meebracht. 

Deze ideologische afgrenzing betekende voor de opkomende sociale bewe
ging een zware hipoteek. 
Gent is — met namen als die van Moyson en Van Beveren — een der in-
kiibatiecentra geweest van het socialisme dat vlaams wilde zijn en interna
tionaal werd. Niet het flamingantisme van Moyson won het pleit, maar 
een internationaal socialisme dat uitmondde in de staatspolitiek en daar
mee in de verburgerlijking. Van dit socialisme is Edward Anseele de fipi-
sche vertegenwoordiger, de briljante voorvechter en de machtige « kapi
tein » geweest. Hij fieeft de tragiek van de verburgerlijking en de onder
gang van zijn ekonomische machtsdroom nog meegemaakt, toen de Bank 
van de Arbeid, kroon op het werk van zijn koöperatief socialisme, ineen
stortte als een vulgaire kapitalistische trust. Van jonge strijder in de eerste 
maatschappij tot minister liep de lange iveg van de volksjongen Anseele. 
Het was de weg van een triomfant soicalisme, dat in de tweede generatie 
reeds zijn revolutionaire kracht en zijn rood geloof zag omslaan in bur
gerlijke zelfgenoegzaamheid. De zoon van de socialistische flamingant Ver 
meylen werd een burgerlijk franskiljon. De zoon van de — spijts alles — 
xiolkse socialist Anseele werd een volksvreemd burgerman... 

•* K 

Edward Anseele werd geboren te Gent 
in 1856, het jaar zelf van het ontstaan 
der eerste <( maatschappijen ». Zijn va
der was sthoenmakersgast, had een tijd 
in Parijs gewoond en er de revolutio
naire periode voor de Commune meege
maakt. 

Hoe de sociale situatie was in het 
Gent der 19de eeuw, vinden wij geschil
derd o.ni. in Mussthe's « Aan de voet 
van het Belfort » en in de romans van 
Zetternam. Een der stichters van de 
gentse arbeidersbeweging, Paul Verbau
wen, verhaalt in zijn herinneringen hoe 
hij als knaapje in de jaren 1849-1850 
elke zondag een tarwe-boterham mocht 
gaan halen bij de meestergast van de 
fabriek waar zijn vader werkte — en 
hoe hij heel de week naar dat ogenblik 
verlangde ' Het gezm Anseele behoorde 
niet tot het eigenlijke « lompenprole-
tariaat »; de vader was vakman, en er 
werd toen belang gehecht aan dit on
derscheid tussen de geschoolde am
bachtslui en de fabriekswerker. De eer
sten stonden er gewoonlijk ook finan
cieel beter voor ! Toch bleef de opvoe
ding van de 7 kinderen — waarvan er 
twee jong stier\en — in het gezin An
seele een probleem. Een zuster van Ed-
waid werd onderwijzeres, twee broers 
eveneens, een ander broei spooi\\ eg-
beambte. Dank zij de tussenkomst van 
prof. Laurent, jurist en historicus, een 
zeer sociaalvoelend man maar anli-so-
cialiit, kon ook Edward aan het ate-
neum gaan studeien. Veel bracht hij er 
niet van terecht, hij geraakte tot in de 
derde en moest dan gaan werken : eerst 
als stadhuisklerk. Daarna mislukte de 
latere minister van Verkeerswezen in 
een eksamen voor klerk-telegrafist, werd 
bediende bij een handelaar, bij een ar-
chitekt en op een kantoor van de legis-
tratie, om tenslotte notarisklerk te wor
den. Met zijn 18 jaar deed hij een kor
te avontuuilijke « uitstap » naar Lon
den, maar keerde spoedig terug. T e 
Gent waren de aanvankelijke genoot
schappen voor wederzijdse hu lp uitge
groeid tot strijdorganizaties, er was kon-
takt gekomen met de antwerpse en 

brusselse afdelingen der Internationale, 
de eerste schermutselingen tussen in
ternationalisten en etatisten kondigden 
zich aan. De namen der leidende figu
ren in Gent waren : Verbauwen, De 
Witte, Van Beveren. 

De 18-jarige Anseele woonde een mee
ting bij waar Verbauwen sprak, in 1874. 
Nu had de avontuurlijke jongen een 
doel gevonden : de ellende der arbei
ders, die door de spreker zo roerend af
geschilderd werd, greep hem aan. Hij 
kwam in kontakt met Verbauwen en 
trad toe tot diens groep. De strijd tus
sen Bakoenin en Marx, tussen de inter
nationale revolutionaire ideologie der 
ouderen en het etatisme der jongeren 
zou ook te Gent zijn weerklank vinden. 
Anseele en Van Beveien zouden aan in
vloed winnen tegen de internationalis
ten De Witte en Verbauwen. Anseele 
werd met het sekretariaatswerk belast 
en in zijn vrije tijd werkte hij dan als 
letterzetter in de drukkerij waar de pam
fletten en brochures gedrukt werden. 

Van Beveren nam kontakt op met 
Coenen van Antwerpen en Bertrand van 
Brussel, voor een algemeen petitionne-
ment en Anseele ging met Bertrand 
spreken te Verviers, centrum van de op
komende arbeidersbeweging. Kontakten 
voor een algemene aibeiderspartij wer
den in Wallonië, dat nog sterk interna
tionalistisch was, nog op aarzeling ont
vangen. Gent en Antwerpen stichten 
dan maar de \ laamse socialistische par
tij te Mechelen op 20 mei 1877. De 
antwerpse « Werker » — waaraan nog 
altijd de herinnering aan de eerste In
ternationale kleefde — kreeg een gents 
equivalent in « De Volkswil ». Wan
neer het blad over geen vervolgverhaal 
meer beschikte, schreef Anseele « Voor 
't Volk geofferd » — een roman over 
het leven van Emile Moyson. 

Al deze aktiviteiten gingen echter 
niet zo maar zonder botsingen en zon
der innerlijke spanningen. De vroeger 
gestichte bakkerskooperatie viel uiteen • 
er ontstond een nieuwe koöperatie, de 
S.M. Vooruit, die aldra sukses kende. 
Bernstein, de bekende teoreticus van 

UIT DE GESCHIEDENIS 

DER VLAAMSE BEWEGING EDV 
het duitse socialisme, interesseerde zich 
voor het gentse koöperatie-experiment. 
Liebknecht kwam te Gent spreken en 
Anseele haalde zijn vriend Domela 
Nieuwenhuys, protestants dominee, van 
uit Nederland om eveneens in de Ai te-
velde stad het woord te voeren, tot ver
bazing van menig burger. Toch liep al
les niet op wieltjes : de « Vrije Kiezers-
bond )) die in 1879 gesticht werd, het 
ontstaan van een niet-socialistische koö
peratie, de groei van anti-socialistische 
werkmansgilden enerzijds, en de revolu
tionaire anarchistische agitatie ander
zijds maken het de jonge beweging niet 
gemakkelijk. In 1884 verscheen het eer
ste nummer van het dagblad « Voor
uit ». Besprekingen te Brussel, met Pa
sen 1885, leidden tot de stichting der 
belgische arbeiderspartij : zonder het 
werk van een Anseele en een Van Be
veren, een Bertrand en een De Paepe 
zou dit onmogelijk geweest zijn 1 

In maart 1886 braken in Wallonië 
onlusten uit. Anseele maande te Gent 
aan tot kalmte, omdat hij scherpe rege-
ringsmaairegelen verwachtte. Dit ge
beurde dan ook; generaal Van der Smis
sen (die ook een rol gespeeld had in 
het mexikaans avontuur met de belgi
sche keizerin Charlotte !) greep in : te 
Roux \ ielen dertig doden en ook te Je-
meppe en Ti l leur vielen slachtoffers. 
Anseele noemde Leopold II « de eerste 
volksmoordenaar ». Hij werd wegens 
majesteitssc|iennis verooideeld tot zes 
maanden gevangenisstraf, evenals De-
fuissaux, de auteur van een « Catéchis-
mc du Peuple ». Hij benutte die perio
de voor lektuur en studie. Zijn gevan
genisstraf verhoogde nog zijn prestige 
bij de gentse arbeideis. Er kwam ook 

kontakt met d e intellektuelen. Gerui
me tijd was er een wederzijds wantrou
wen geweest, dat ook bij Anseele aan
wezig was. In 1889 echter kwam het tot 
een kontakt met « 't Zal wel Gaan », 
en Anseele hield een eerste voordracht 
voor vrijzinnige, liberale studenten die 
enkele jaren te loren nog de meetings 
der socialisten stoorden. Datzelfde jaar 
werd te Paiijs de 1 mei als feest van de 
arbeid ingesteld. De eerste betoging te 
Gent in 1890 stond in het teken van 
het algemeen stemrecht en de 8-uren-
dag. 

O p het parlementaire vlak was de ar
beidersbeweging echter nog niet door- '' 
gebroken : het cijnskiesstelsel had di t 
belet. In 1894 werd voor het eerst het 
algemeen, maar ineervoudig stemrecht 
ingevoerd. Men koncentreerde zich van 
socialistische zijde op de nevralgieke 
punten : Anseele werd kandidaat te 
Verviers en hij werd er ook verkozen ! 
De socialisten kwamen met 28 man in 
het parlement. 

Anseele's lussenkonisien waren vaak 
weinig geschoeid op de leest der heer
sende parlementaire deftigheid en hij 
bracht tussen de paliiottieke en konser-
vatieve vertegenwoordigers des volks wel 
enige konstern;., e, bijvoorbeeld met 
zijn verklaring : « Ik heb in de gevan
genis gezeten en ik aanzie het als een 
eer 1 ». 

Vijfentwintig jaar later zouden Vla
mingen hetzelfde verklaren voor het bel-
gisch geiecht, maar toen was Anseele 
minister en behooide zelf tot de patriot-
lieke en burgerlijke « dominatores ter* 
rae » ! 

In de gemeentepolitiek en in het sche-
penkoUege kwam Anseele terecht na een 
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mislukt maneuver der liberalen : het 
eerste katoliek-socialistisch kollege ont
stond en Anseele weid schepen van fi
nanciën. 

' Anseele's koöperatief weik in de S M. 
Vooruit vond irf 1913 zijn bekroning 
door de stichting van de Belgische Bank 
van de Arbeid. Dan kwam de oorlog. 

Anseele deed niet mee aan het hoe-
ra-patriottisme der eerste oorlogsdagen 
en na de histoiische parlementszitting, 
waarin Albert I de dualiteit der belgi-
sche bevolking « ontdekte » in zijn op
roep aan Vlamingen en Walen, zei An
seele o.m. : « Ik ben akkoord dat men 
zulk een u l t imatum moest afwijzen... 
maar ik denk dat eer het veertien da
gen verder is België door de Duitsers 
zal bezet zijn ». Hier ook had hij ge
lijk, tegen alle patr iot ten in die meen
den dat Luik de inval zou afgrendelen I 
Apseele's houding tijdens de oorlog was 
die van een praktisch politicus, die ui t 
d^ situatie wil halen wat er uit te halen 
valt : hij kon de waarheid tegen de be
zetter zeggen, onverbloemd, maar wees 
toch alle hetze af. Die patriottieke hetze 
keerde zich zelfs tegen hem (en tegen 
Huysmans) toen hij in 1917 de interna
tionale konferentie van Stockholm wil
de bijwonen : de « stelselmatig aange
kweekte volkerenhaat » zoals P. Kenis 
het noemt, richtte zich tegen al wie de 
vrede door vergelijk aanprees boven de 

leven betekent niet slechts de vernieti
ging van een werk en een sisteem waar
voor hij heel zijn leven had geijverd : 
het betekende ook het einde \ a n een 
ambivalent socialisme dat tussen de bur
gerlijke staatsopvattingen op het poli
tieke teiTein en de revolutionaire so
ciaal ekonomische opvattingen van het 
marxisme vergeefs een poging tot even
wicht had willen veiwezenlijken. 

Anseele was het prototype van dit re
volutionair socialisme in de burgerlijke 
staatspolitiek : het hield zich recht door 
een aaneenschakeling van kompromis-
sen en door een opportunisme dat, nog 
gedragen door een inherent revolutio
nair dinamisme, tot suksessen leidde. De 
zwakte van deze ambivalentie zou te 
voorschijn komen in Van der Velde's 
geciteerde verklaring; De Man zou een 
nieuwe weg zoeken : een nationaal, niet-
marxistisch socialisme dat echter wel bij 
Marx was in de leer geweest, maar zich 
rezoluut van de oude internationalisti
sche, anti-klerikale en marxistische dog
matiek afwendde. 

Anseele's dood in 1936 was niet al
leen het einde van een der grootste fi
guren ui t het belgische socialisme : het 
was ook het einde van een periode. He t 
zou interessant zijn, vanuit de drie per
soonlijkheden Anseele, Vandervelde en 
De Man, een historisch overzcht van het 
socialisme j a ons land te geven : de 

man schreef. Zijn tweede roman « 't 
Jaar Dertig » was steik orangistisch ge
tint. Maar al spoedig maakt deze ge
zindheid — en ook het begrip voor het 
sociaal aspekt van de vlaamse beweging 
— plaats voor een nogal hautain onbe-
giip, dat zich openbaarde o.m ni zijn 
ui i \a l len tegen de flaminganten, in de 
vaak domme uitlatingen in « Vooruit >>, 
in zijn lidmaatschap van de « Société 
pour la vulgarisation de la langue fian-
caise » waarin hij naast de fianskiljonse 
bisschop en de franskiljonse katoenba-
lons zat — en tenslotte ook in zijn aan
vankelijke oppozitie tegen de vervlaam-
sing der gentse hogeschool. 

W I J dienen hieibij rekenmg te hou
den met een persoonlijke faktoi. Ansee
le was in de grond een romanticus met 
aitistieke — vooral literaire — neigin
gen, en wanneer flaminganten in 1913 
reageerden tegen de franse propaganda 
op de cxpozitie, maakte hij er een kwes
tie van algemene kui tuur van. Het was 
een soort mindeiwaardigheidskomplex 
tegenover de flamingantische intellek-
tueel, dat hem deed pozeren als veide-
diger der k u i t u u r ! Hij had nochtans 
voor 1913 reeds toegevingen moeten 
doen aan het groeiend vlaamsgezind ge
tij, ook in eigen rangen. Samen met de 
kring « T e r Waarheid » waarvan Rik 
De Man, O. De Gruyter, R. Kimpe e.a. 
lid waren, had hij , in naam der gentse 
partijleiding, een motie ondertekend 
waarin volledige taaigelijkheid en ver-
vlaamsing van het onderwijs (ook der 
gentse hogeschool) geëist werden. Hij 
zou trouwens, samen met vertegenwoor
digers uit andere partijen — Coremans, 
Daens, Max Rooses — op een meeting 
te Brussel voor de vervlaamsing van het 
onderwijs het woord voeren, op dezelf
de meeting waar Coremans beroep zou 
doen op de grootnederlandse solidari
teit en zou uitroepen : « Wij zeggen de 
dienst op aan de Walen ! ». 

Dat Anseele, die tegenover de doel
stellingen der vooroorlogse vlaamse be
weging al sceptisch zo niet afwijzend 
stond, het aktivisme zou verwerpen, zal 
wel niemand verwonderen. Wel bleef 
hij in deze afwijzing, in tegenstelling 

WARD ANSEEL 
oorlog tot het uiterste : tegen paus Be-
nedictus XV, tegen de stockholmse kon
ferentie... 

Gent was een der b randpun ten van 
het aktivisme en Anseele bevroedde het 
voor hem gevaarlijk dinamisme en de 
aantrekkingskracht, die ervan op de jon
geren uitging. Socialistische aktivisten 
wilden zelfs een afvaardiging zenden 
naar Stockholm onder leiding van Ed
ward Joris, om er over de toekomst van 
Vlaanderen te spreken ! 

Na de terugtocht der Duitsers werd 
Anseele, bij afwezigheid van de gede
porteerde burgemeester Braun, waarne
mend burgemeester; men heeft hem 
o.m. verantwoordelijk gesteld voor de 
plunderingen en vernielingen die bij ak
tivisten plaatsgrepen, al werden die van 
hogerhand (( georganizeerd ». Zijn be
vel (( geen aanhoudingen te doen » kon 
zowel voor de enen als de anderen be
doeld zijn, en het liet in ieder geval 
de plunderaars vrij spel. 

In de nieuwe regering die gevormd 
werd « op nationale bazis >) en waarin 
de drie parti jen vertegenwoordigd wa
ren, werd Anseele minister van Open
bare Werken. Van dan af is zijn strijd-
periode voorbij : de socialist Anseele 
wordt een burgerlijk minister in een 
burgerlijke regering, en op het ogenblik 
dat hij gehuldigd wordt, in 1924, zet 
ook de verburgeilijking van het belgi
sche socialisme in. Reeds tekenen zich 
de eerste krizisverschijnselen af en het 
is Van der Velde, die zich bij Rik de 
Man beklaagt : « u hebben geen op
lossing voor de c sche viaagstuk-
ken ». De viaa„- ,u-n stellen zich 
scherper en de krach \ a n de Bank van 
de Arbeid op het einde van Anseele's 

pragmaticus geworden revolutionair te
genover de jongere intellektueel en 
schepper van een nieuwe socialistische 
vizie, meer dan een socialistische ideo
logie. En daartussen Van der Velde, die 
trachtte te bemiddelen 1 

Men heeft Anseele in de liberale pers 
eens « Edouard Ie t)Tan » genoemd en 
het is een feit dat hij zijn gezag in de 
gentse federatie deed gelden en gebruik
te om zijn inzichten door te zetten. Dat 
deze inzichten op vlaams gebied dan tot 
een izolatie van het socialisme als partij 
van de vooiuitstrevende vlaamse bewe
ging hebben geleid en deze indirekt 
een zwenking naar rechts opdrongen, is 
een van de gevolgen van Anseele's hou
ding. Was een andere houding moge
li jk? Wij zien bij de kristelijk-sociale 
beweging trouwens dezelfde izolering 
van een werkelijk vlaams radikalisme, 
zij het in mindere mate. Ook hier 
speelden de belgische strukturatie en 
het sociaal pragmatisme een rol. An-
seeles verhouding tot de vlaamse bewe
ging en tot de flaminganten in 't alge
meen was gekonditioneerd door fakto-
ren van ideologische en partijpolitieke, 
maar ook van persoonlijke aard... 

Anseeles houding tegenover de vlaam
se problematiek wordt gekenmerkt aan
vankelijk door onbegrip, later door ani
mositeit, gevoed door een vrees voor de 
fl.amingantische dinamiek als politieke 
konkurrenlie, en tenslotte door het 
opportunisme van de belgische pai tij-
man en de inertie van de politieke 
machthebber. Zien wij even Anseele's 
evolutie. De jonge sekretaris stond on
der invloed van de — vlaamsgezinde 
— Van Beveren en bewonderde de fla
mingant Moyson, over wie hij een n>-

met het franskiljonse gehetz, steeds een 
eerlijk tegenstander. 

Een der argumenten die Anseele — 
zoals Van Cauwelaert trouwens ook — 
tegen de ladikale vlaamse beweging zou 
aanvoeren, was haar zogezegd gemis aan 

sociale belangstelling! Wij zien dus, 
dat de argumentatie van uit een be
paalde hoek tegen het vlaams-nationa-
lisme niet eens op originaliteit kan bo
gen, maar dat het slechts een napraten 
is van wat er vijftig jaar geleden al —• 
ten onrechte — weid beweerd. Dat de 
aanvankelijke, beperkte kring van fla
minganten de verworpenheid van h u n 
volk als volk het sterkst weerspiegeld 
zagen in de verdrukking van zijn taal, 
is logisch. Maar het is niet waar, da t 
de zich langzaam uitbreidende vlaamse 
beweging het sociale buiten zijn gezicht
kring zou gelaten hebben : namen als 
MacLeod en Lodewijk de Raet zijn 
daarvan een logenstraffing, heel het ak
tivisme met zijn sociale aktiviteiten 
en inzichten is daarvan een logenstraf
fing. In hoeverre een histoüsch woord 
van Anseele (zoals zoveel historische 
woorden) op fantazie beiusi, weten wij 
niet. In ieder geval is de hem toege
schreven uitdrukking « Het volk vraagt 
bierstukken, geen hogeschool » de ui
ting van een begrensde opvatting van 
het sociale, die hem belette ook de die
pere sociale betekenis der geestelijke 
waarden voldoende te appreciëren. 

Samenvattend kunnen wij dus zeg
gen, dat Anseele voor de opkomst en 
de uitbouw van de arbeidersbeweging, 
de evolutie naar sociale verbetering en 
politieke ontvoogding van de indivi
duele mens, een belangrijke rol heeft 
gespeeld; dat zijn opvatting over en uit
bouw van het koöperatief socialisme 
door zijn integratie in het kapitalisti
sche sisteem aan deze dualiteit moest 
begeven op het ogenblik van een eko
nomische kiizis; dat tenslotte zijn on
derschatting van de waarde en de dina
miek der nationalistische kracht binnen 
het volk de specifiek-sociale beweging 
in het algemeen en de socialistische in 
het bizonder ge'izoleerd heeft \ an deze 
breed om zich heen grijpende, genera
ties jongeren bezielende beweging die 
in alle volkslagen wortel schoot en die 
gericht was op de hele geestelijke en 
materiele verheffing van ons volk • de 
strijdende vlaamse beweging. Door de
ze izolatie werd de sociale beweging 
daarenboven geruime tijd beioofd van 
een broodnodige intellektuele toevoer. 

Misschien te vereenvoudigend, maar 
lapidair mogen wij zeggen : Anseele is 
een der baanbrekers geweest naar de 
huidige « welvaartstaat », maar het feit 
dat deze staat niet vlaams is, is mede 
aan zijn verzuim — zo niet aan zijn 
tegenwerking — te wijten.. Dit doet 
geen afbreuk aan de verdiensten die wij 
graag erkennen, noch aan de figuur zelf 
van Anseele, waarvan Rik De Man, zijn 
menselijke tegenpool, eens zei : « Hij 
is een uitzonderlijke persoonlijkheid, 
met enorme tekorten, maar ook met 
enorme kwaliteiten ». 

J.D. 
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EEN DIER 
VOOR UW PLEZIER ? 

Goed, u hebt een dier in huis gehaald. 
Maar weet u ook waarom ? Een huis
dier kun je namehjk houden om even
veel redenen als er beschikbare soorten 
zijn. Mag ik een paar van de (populair
ste) redenen voor u opsommen ? 

— Uit pure vreugde om iets levends 
om je heen te hebben. Net zoals je 
graag mensen, kinderen, alles wat leeft 
ziet bewegen en zichzelf zijn. Bent u zo 
een op het leven verliefde mens met 
één groot hart voor alles en iedereen, 
dan bent u meteen de ideale huisdier-
eigenaar. Even zeldzaam als de bekende 
witte raaf eigenlijk, maar door het ge
lukkige huisdier niet minder gewaar
deerd dan door uw medemens. Kompli-
menteuze beschouwing die u niet eens 
hoogmoedig maakt ! 

— Als substituut voor menselijk ge
zelschap dat tekortschiet of ontbreekt. 
Vandaar een toevlucht voor eenzamen 
en miskenden die toch iets willen bezit
ten, koesteren, van zich afhankelijk 
weten. Misschien minder gezonde maar 
o zo menselijke reden. Kweekt zowel 
tiranieke eigenaars als onderdanige, 
die hun dier haast menselijke eigen-
-schappen toekennen. Sentimentele ou
de dames alleen, eenzelvige en a-sociale 
elementen, « zonderlingen » : iedereen 
kent wel zo een dierenmaniak die soms 
een hele menagerie in huis haalt. 

— Om tenminste over één levend 
wezen het gezag te hebben dat je over
al elders mist. Daarom precies springen 
pantoffelhelden en andere weke ele
menten met hun huisdier vaak niet al 
;e zachtzinnig om. Uit een soort van 
rergelding, zou je kunnen zeggen. Meer 
commentaar zou denkelijk te wrang 
vorden. 

— Om pedagogische redenen. Als er 
cinderen zijn die erom zeuren b.v. Of 
>m hun « verantwoordelijkheidszin » 
Jij te brengen, zoals de boekjes leren. 
lo een opvoedkundig gekozen dier kan 
iet slecht treffen waar het in minder 
.edere kinderhandjes terechtkomt, of 
ïrger, bij een vader of moeder die het 
ïnkel « duldt » als kinderspeelgoed. 

— Uit louter dekoratieve bekommer

nis. Aldus kunnen een vogelkooi of 
aquarium een kale hoek fraai opvullen. 
Terwijl de aankoop van een angora
poes of ander verfijnd luxe-dier soms 
verantwoord wordt ter verdere stile
ring van een interieur. 

— Als attribuut dat bestaand of ver
hoopt sukses moet staven of uitlokken. 
Of om een reeds extravagante per
soonlijkheid nog extra te bevestigen. 
Zo wandelde in zijn tijd Baudelaire met 
een kreeft door Parijs, en liepen in hun 
tijd gevestigde filmdiva's met panters 
en andere lief lijkheden aan de leiband. 
Wel dient aangestipt dat dergelijke pu-
bliciteitsmaneuvers intussen fel uit de 
mode raakten. Al publiceren mindere 
bladen — en betere met kopij-gebrek 
— nog altijd aankomende starlets en 
ander fraais met hun privé-alligator in 
de arm, of op de rug van hun lievelings-
olifant. 

— Uit nuttigheidsoverwegingen. U 
weet wel, poes om muizen te vangen 
en hond om huis te bewaken. Maar als 
muizenvanger dient de zogenaamde 
dienstpoes of werkkat ingezet, die 
steeds zeldzamer wordt nu de meeste 
van haar soortgenoten, gezien de hoge
re levensstandaard, tot vleesgeworden 
meubilair verworden zijn. Trouwens : 
afgelegen huizen worden, gelet op de 
urbanizatie, ook zeldzamer zodat waak
honden aan nuttigheid hebben inge
boet. Bovendien gaat het met honden 
stilaan de zelfde weg op : slinkse krui
singen leveren verbijsterend kleine 
exemplaren op, handzaam van formaat, 
passend op en onder elk meubel en in 
elk interieur. 

Ziezo, hebt u alle redenen netjes in 
goede en slechte ingedeeld, dan is het 
misschien tijd om beschaamd te wor
den en voor uw eigen ongelukkig huis
dier naar een betere eigenaar uit te 
kijken. Of bent u huisdierloos, dan 
hebt u mogelijk wel een (goede) reden 
om zelf tot eigenaar te promoveren. 

Voor de liefhebbers dan een korte 
lijst, niet van voor de hand liggende 
huisdieren die we allemaal kennen, wel 

Een Birmaan, een ocelot of een meksikaanse tijgerkat (zoals Jiierhoven) : u hebt 
maar te kiezen. En te betalen. Want zo'n meksikaanse gevalletje komt u al diiekt 
op een slordige 25.000 fr. te staan. En de muizen moet u dan zelf nog vangen, 

want dat vindt Montezti-make beneden haar Waardigheid... 

van originele specimen, haast even ge
schikt voor koerant huisdierschap. 

— Voor wie toch bij katten zweert 
is er de heilige Birmaan, een zeer bij
zonder dier, kruising van Siamees en 
Pers. Met donkere snuit, oren en poten, 
tipercnd witte sokjes en handschoenen 
en een zacht karakter bovendien. Deko-
latief én gezellig. Wél duur ! 

— Bij de katachtigen is ook de oce
lot kandidaat. Komt uit Zuid-Amerika, 
is iets groter dan een huiskat en...goud
geel met zwarte vlekken, dus toch zeer 
passend in vlaamse huiskamers, hoewel 
niet van eigen bodem. Ocelots eisen 
aandacht en alleenrecht, dulden slecht 
andere huisdieren. Hechten zich aan 
hun baas, maar vliegen vreemden in de 
nek. Dus niet enkel mooi om zien en 
aanhankelijk, maar misschien nuttig 
bovendien. Uiteraard zeer duur in aan
koop. 

— Koddig zijn de dwerg- of woestijn
vosjes met grote opstaande oren. 

BEST GEKLEDE VROUW 
Onlangs weid de hjit gepubliceerd 

•"an de 12 best geklede dames, zoals 
die verkozen worden dooi een haute 
r\j}Uuie-instelling tn Amerika. Op de 
12 was er deze keer slechts één eino-
pese dame bij, nl. pnnses Alexandia 
lan Kent, nicht van Elisabeth II van 
Engeland. Nu hebben de engelse la
dies nooit uitgeblonken door elegan
tie, wel dooi extiavagantie en ook 
zee) vaak door oudeiwetse of zelfs 
belachelijke kledij. Hun jongste ma-
de-cxplolen staan tromuens in het te
ken van de extravagantie. Dat Euro
pa piecies iSjor een Engelse is ver-
tegeiiwooidigd op deze lijst is echter 
met alleen niode-histousch eigenaar
dig doch ook etgenaaidig om een an
dere reden, nl. omdat Engeland nog 
steeds mei tot het zich integieiend 
Fm upa behooU. Dat is naluwlijk re
latief, zoals een rangschikking van 
best geklede dames (of heren) ook 

i datief is. Inde) tijd iverd bij iVor-
beeld de biitse miimtei van Buiten
landse Z.aken Anthony Eden als de 
best geklede gentleman vooigediogen 
en dat u'as hij ook Hij had tiomcens 
meei verstand van zich elegant te kle
den dan van politiek, wat vooial 
bleek toen hij Clnnchill als eeisle-
minister opvolgde en van dit leider
schap weinig of niets teiecht bracht 
(Suez-avontuui). 

Zonder aan euiopces cliauvinnme 
te doen is het op zijn vunst vertoon-
deiltjk dat er slechts één eu)\}pese 
op de 12 « bekioonden » te vinden 
is en dat het merendeel der vermelde 
dames Ameiikaansen zijn of met 
Ame)ikanen gehuwde euiopese viou-
wen Men zou gerust een lijst van 
euiopese dames kunnen aanleggen, 
die het minstens zo elegant doen als 
hun amenkaanse seksegenoten. En 
waarom zou men geen lijst van afri-

kaanse en aziatische vrouxoelijke ele 
gantie kunnen aanleggen? In hun 
tipische, nog steik mei de (vet edel-
de) volksdrachlen vei bonden eigen 
mode zijn de afnkaanse en aziatische 
vioitxven minstens at> mooi gekleed als 
de zuesleise. We verdenken er zelfs 
vete mannen van, dat ze bij voot beeld 
Japanse of indisrhe vioincelijke mode-
vo)men vei kiezen boven xcesteise, en 
dan nog it cl htUinnal niet ten on 
1 echte. 

Daaiom vonden iie die « tumalf 
best geklede viouiven m 1967 » een 
zeer relatieve manifestatie, helemaal 
met bepalend voor de totale xioincc-
lijke -elegantie in de weield. Peiinits 
ue steeds « mondialer > gaan denken 
en leageien, zal de beliekkelijkheid 
lan de)gelijke exkluzieve keuzen nog 
Hicnemen. Nog afgezien van hel feit, 
dat men geen wedstitjden initcht — 
utleiaaid — voor de slechtst geklede 
V)ouwen, niet omdat deze van alle 
smaak gespeend- zouden zijn, doch 
doodeenvoudig omdat ze zich uit ar
moe geen konvenubele kledij kunnen 
te) 001 loven. 

H. 

pluimstaart, spitse snoet en lange snor-
haren. Is in huis op zijn gemak, maar 
moeilijk zindelijk te krijgen. Loopt na 
een paar keer oefenen aan een riempje 
mee over straat. Eet sober. 

— Lief is de franse hangoor uit Ma
dagaskar, een roodbruin konijn met 
ronde kop en lange spekoren. Gevoelig 
voor vriendelijke woorden, maar rea
geert nukkig op bestraffende. Zeer aan
hankelijk, maar duldt geen soortgeno
ten. Is goedkoop en leeft sober, op wa
ter en brood...en wortels natuurlijk. 

— Voor liefhebbers een verfijnd 
diertje uit Japan : hete grondeekhoorn-
tje, de helft kleiner dan zijn vlaamse 
soortgenoten. Eet uit de hand. Kan af 
en toe los in de huiskamer, want «doet» 
enkel tijdens en vlak na het eten. Is 
even intelligent als grappig en tevreden 
met een grote vogelkooi. Niet duur. 

— De zandboa uit India mag zonder 
gevaar los in de kamer, maar verkiest 
toch een woestijnterrarium met zand 
en kaktussen. Vriendelijk dier, dat 
hoogstens een meter lang wordt. Goed
koop. " 

— Origineel is de hollandse witkuif, 
een sierlijke kip uit de tijd van Karel 
V. Draagt op de kop geen kam maar 
een bal met witte veren, in fraai kon
trast met het zwarte, blauwe of bruine 
lijf. Kan niet tegen regen en wind, 
hoort thuis in een volière. Duur kweek-
dier. 

— Tenslotte, wat denkt u van een 
tamme grote beo, die beter praat dan 
een papegaai ? In zeer modieuze kleu-
renkombinatie van geel/oranje. Past 
vanwege zijn formaat in geen enkel vo-
gelbad, wel in de gootsteen. Duur. 

ANNIE 

MODE-IMPERIALISME 
Zo zou waarschijnlijk Mao Tse Toeng 

het feit noemen dat te Moskou in het 
kader van de internationale modeweek 
russische dames zich voor slechts 1 roe
bel in fifth-avenue-schoonheden kunnen 
laten veranderen. Plaats van dit « impe
rialisme » : Moskou's grootste kapsa-
lon. Auteurs : de amerikaanse deelne
mers aan de modeweek. In het mos
kous sportpaleis werden dagelijks ame
rikaanse modeshows georganizeerd on
der levendige bijval van de russische 
vrouwen. « Gruwelijk », zucht Peking... 



wu 
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in het portret 
De tentoonstelling Jan Burssens in het brussels Paleis voor Schone Kunsten is 
praktisch voorbij bij het verschijnen van dit artikel. Qua onderwerp en stijl is 
deze expozitie nochtans van die aard dat we er toch even Uw aandacht voor vra
gen. Op groot formaat (allemaat doeken van 3 op 4 meter) heeft Burssens een 
15-tal portretten gemaakt van personen die in de recent historische of aktuele be
langstelling staan. Het is een soort vivisektie geworden, die uiteraard en altans 
voor een gedeelte, weinig vleiend voor de betrokkenen uitvalt. Deze expozitie vergt 
overigens van de kijker niet alleen estetische doch ook politieke belangstelling. 
Zonder een zekere dozis van politieke « inwijding » begrijpt men er weinig van. 
Is men echter « ingewijd » (ook historisch) dan zal bij voorbeeld de aanwezig
heid van een portret van Hendrik Elias naast een van Tony Herbert de bewuste, 
Vlaamse kijker plots doen wakker schieten, voor zover dat nog niet gebeurd was 
door de wijze van voorstelling, tot en met pop-ari-elementen in deze overigens 
voortreffelijk geschilderde werken. 

N u m m e r 1 van de muurka ta logus ver
meld t « Drie dode kosmonau ten ». Bij 
nade r toeki jken op he t enige langwer
pige doek van deze tentoonstel l ing stelt 
m e n vast, da t e r eigenlijk zes persona
ges worden afgebeeld, in een soort fris
se wit-grauw-schildering. Is deze split
sing een simbolische voorstell ing van 
de verandering, die een mens in de 
ru imte ondergaat of eenvoudig van de 
dood als ander personage naas t dat van 
wa t eens leefde ? We kunnen he t niet 
ach terha len al is he t een s terk schilde
r i j en geeft ' t zowat de sinteze aan van 
d e opvatt ing, waar in Burssens zijn per
sonages ziet. De mees te andere gepor-
t r e t t ee rden zijn inderdaad afgebeeld 
in de ru imte , die n u eens met bloemen, 
dan weer me t insekten of gedrochten 
bevolkt is of elders weer bes taa t uit het 
ink tzwar t heelal me t een reusacht ig 
b lauwe globe als « tussenpersoon » tus
sen de gepor t re t tee rde en de ruimtel i j 
ke ach te rgrond (por t r e t van professor 
Morel ) . Burssens heeft in deze eigen
aardige por t re tgaler i j vooral aandacht 
geschonken aan wijlen Che Guevara, de 
hij drie keer als motief herneemt , twee
maal met een hoofd op normale groot
te (min of meer , gezien he t formaat 
van gans he t schilderi j) één keer met 
een zeer s terke vergroting, die door de 
zwart-grauw-rood-tegenstellingen en de 
expressie een akelige indruk wekt . On
der n u m m e r 6 is Che Guevara haas t 
klassiek afgebeeld, onder n u m m e r 12 
poogt Burssens Guevara als gueril-
lero voor te stellen, me t reminiscen
ties aan de gewelddadige dood van de
ze geheimzinnige figuur door het invoe
gen van een £ch te pare l in de mater ie , 
t emidden van een als roos voorgestel
de bloedvlek. Het is als he t ware een 
poët ische ver teder ing van de schilder 
over het lot van een der merkwaardig
s te revolut ionairen van Lati jns Ameri
ka. 

De por t re t t en van Guevara doen ge
vleid — en dus subjektief — aan tegen
over deze gewijd aan « The President ». 
die vlak naas t dit van Hit ler hangt . H u n 
in te rpre ta t ie is even subjektief als deze 
van Guevara, doch dan in de andere 
r icht ing : zowel « the pres ident » als 
Hit ler (gemakkeli jk te herkennen door 
de be ruch te haarb les) zijn hier tot sim-
bool van bloed, t ranen, geweld, ver
word ing en ontbinding geworden. Deze 
vizie gaf de schilder de gelegenheid een 
soor t bloederige orgie vanuit de gezich
ten der gepor t re t teerden over de ki jker 
u i t te s tor ten. We hebben niet vizueel 
kunnen achterhalen, welke prezident 
Burssens bedoelt , doch het lijdt geen 
twijfel dat ook Johnson in zijn opt iek 
een massa-moordenaar is. In hoever 
overigens de vizie van Burssens op To
ny Herber t , de bekende vlaamse verza
melaar — ui t wiens pr ivate koUektie 
he t tentoongestelde doek s tamt — even
eens met een engagement overeenstemt 
is niet duidelijk. Of er n u bloemen of 
andere poëtische « dingen » wegzweven 
vanui t de ene oogholte van deze figuur 
(die s terk he rkenbaar blijft) het is een 
weinig gevleid geval. 

Daar tegenover zien we dan bijna 
klassieke po r t r e t t en — in vergroting. 

een neiging die zich in onze eigentijdse 
kuns t meer en meer laat gelden — van 
Hendr ik Elias, de gewezen V.N.V.-lei
der, wiens verschijning omkrans t me t 

rode 'rozen in deze burch t van officiële 
kuns t wel vreemd aandoet al gaat het 
precies om een zeer rustige, evenwich
tige kompozitie; van Buster Kcaton 
(zo op het eerste gezicht meer een ro
meinse senator dan een held van de be
vroren g r imas) ; van Ossip Zadkine; 
Giacomett i (nog een bloederig of spin-
newebachtig geval u i t e raa rd ) ; \ a n de 
dichter Gaston Burssens en van pro
fessor Burssens . Zijn eigen moeder be
nader t dan Burssens nog meer verte
derd dan Che : het is een ijl aandoende 
kompozit ie met bloemen en een sliert 
van ingewerkte echte parels , die aan 
het geheel een zeer apar te bekoring ver
lenen. Het por t re t van de amei ikaanse 
ru imtevaarder Grissom sluit dit ensem
ble af, in een zeer nuchter-zakelijke 
sfeer gehouden. 

— 15 

De serie tekeningen zijn meestal voor
studies tot deze por t re t tengaler i j . He t 
is verwonderl i jk da t aan deze ongewo
ne tentoonsteUing niet meer aandacht 
werd geschonken. Niet alleen gaat he t 
om knap geschilderde werken, met een 
vaak bi jna volmaakt inachevement, ge
tuigend van intens waarnemings- en in
terpretat ievermogen, van « een goede 
poot » zoals men in schilders jargon 
zegt, m a a r ook van een algemene be
langstelling en een engagement, dat bij
na volledig ontbreekt bij onze heden
daagse kunstenaars , die voor het over
grote gedeelte vluchten in het veiliee 
niet-ideologische niemansland Dat al
leen is al merkwaard ig op zich zelf in 
onze zogenaamde a-politieke tijd. We 
zouden zo kunnen voortbomen, onder 
ander over sommige besluiten die men 
kan t rekken uit de prijsbepaling van 
zijn werk door de kunstenaar en waar
uit eveneens waarderingsverschil len 
blijken, die men niet alleen uit de kom-
pozities zelf kan afleiden. We menen 
dat zij, die niet zijn gaan kijken deze 
keer ongelijk hadden. Want in de parti-
kuliere afdeling van 't Paleis voor Scho
ne Kunsten zijn werkelijk niet steeds 
te weinig zeggende expozities te zien. 
Jan Burssens kwam er voorbij om ons 
daarop a t tent te maken. 

R. CORTY. 

prof. elaut 
T)r> eskulaperijen' 

« Mijmeringen van een aits » is de onde)titel van 'n boekdat bij gelegenheidvan de 
veijaardag van dr. Elaut uitgegeven werd en dat een dertigtal opstellen bevat van 
deze geneesheer-filoloog-historicus, die na de pensioengerechtigde leejhjd nog het 
politieke forum met sukses heeft belleden ! 

Het levensbecld dat Ai thur De Bruy-
ne in de inleiding geeft \ a n de auteur 
van deze « mijmeringen » is raak gete 
kend en geefi een goed beeld van dit 
rijke gevulde leven dat ook rijk is aan 
facetten. Want , wat ook uit de opstellen 
zal blijken dr Elaut is meer dan een 
geneesheer alleen, meer dan een be
kwaam vakman : wij zonden hem een 
humanist kunnen uoenKn iiulien dit 
wooid nicL ^o inisbiiukl was "cwoulen 

voor iets dat met werkelijk humanisme 
niets meer te maken heeft. 

Elauts « humanisme », in de echte zin 
dan. blijkt uit de diversiteit der vele ti
tels der in dit boek bijeengebiachie op
stellen. Die welke direkt of indirekt iets 
met het beroep van de geneesheer te 
maken hebben zijn jiiet in de meerder
heid hoewel zij wel ongeveer de helft 
van hti boek beslaan Maar ook deze 
« geneeskundig » opstellen /ijn \ a n een 

buitengewone leesbaarheid en zijn ook 
voor de leek bevattelijk en interessant. 
In het eerste deel over « doktersspiri-
tualiteit » staat o.m. een opstel over de 
vlaamse huisarts als kultuuidiager, dat 
ver over de beroepsgrenzen heenreikt en 
het probleem der kui tuur en de taak der 
elite aanraakt. In een hoofdstuk waarin 
opstellen over befaamde medici werden 
bijeengebracht, treft het opstel over de 
tragisch aan de gevolgen der repressie 
omgekomen dr Speleers. Bij de « men
sen uit Vlaanderen » waarvan de sein ij
ver uit ervaring en ontmoeting het por
tret tekent, zijn o.m. pater Callewaei t en 
Jef Goossenaerts. Het zijn meestal tek
sten uit « Gudrun », « Ik dien », « Rom
melpot » e.a. — en zij bewij/en de na
oorlogse « joernalistieke » aktiviteit \An 
de huidige V.U.-senator op een ogenblik 
dat vlaamsgezindheid en zeker vlaams-
nationale gezindheid nog staats<>e\ aar-
lijk was Bij het stuk van |ef Goosse
naerts hebben wij onwillekeiii ia: moeten 
denken aan het artikel dat DcPil leci jn 
schreef in het weekblad « Pallieter > m 
de twintiger jaren... 

Prof. Elaut schrijft zoals hij spreekt : 
een aangenaam causeur, met een vlenarje 
humor, gezellig zonder grote retoriek, 
nooit echter oppervlakkig maar met en
kele woorden mensen en dingen tipe-
rend en waan en grootspraak als een l)al-
lon doorprikkend met zachte ironie 

Wij leren niet alleen de mensen ken
nen die Elaut ons voorstelt • hijzelf 
groeit uit elk portret uit elk koniakt 
met ideeën en problemen, uil elk npsiel 
als de gewetensvolle geneesheer de \ eel-
zijdige kultuurmens de nidikale Vla
ming. Men heeft na de oorlos; aeiiiecnd 
ook hem te moeten tieffcn Wat hrj in 
het opstel over dr Sneleers schrnit is 
op hem zelf toepasselijk • n wanneet de 
krijgsauditeurs al lansj door anoiiMuaat 
en vergetelheid zullen weggespoeld / i |n, 
zal il) de geschiedenis van de vlaamse be
wening de naam van Reimond S', ',^ers 
nos; \e inoemd worden " 

Wij raden II aan dit boek te le/en 
niet alleen om de maleiièle inhoud van 
dit boek de ontnioetiii<> met mensen 
en pioblemen herinnei innen en <>ebeur-
tenis^eu maat ook om de ontuini^uig 
met de mens en de Vlamin" Flaui die 
achter elk woorrl staal met de vollieid 
van 

staal 
ziin ovcrtutninsj. 

Prof. dr. senator Elaut. 

Prof. Dr. Elaut . « Eüoilapcnp-u » -
Uilgeveiij De Roetdomp, Biecht l''y 
blz. 
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G E N I E EN W E R E L D : 

O L E O N 
•MITOfTWmril 

De uitgeven] Heideland, die destijds het initiatief nam tot de prestigieuze en 

omvangrijke Pantheonreeks waarin werk gepubliceerd werd van de Nobelprijs

winnaars voor literatuur, heeft opnieuw het lezjende publiek verrast door de aan

kondiging van een reeks, die nu niet de groten der literatuur alleen via hun werk 

naar het publiek brengt, maar die de geniale mensen uit de meest diverse gebie

den en uit alle tijden — van Alexander de Grote tot Einstein, uit letterkunde en 

politiek, wetenschap en wijsbegeerte, muziek en beeldende kunst — aan de lezer 

voorstelt. 

In deze reeks zijn namen vooropgesteld van Napoleon en Ceasar, Michelange

lo en da Vinci, Beethoven en Bach, Dante en Goethe, Ibsen en Dostojevski, Freud 

en Einstein. Wij noemden slechts enkele namen : de reeks is inderdaad veel uit

gebreider. Er zullen een vijftal delen per jaar verschijnen. In elk deel zal de be

treffende figuur door verscheidene bevoegde auteurs behandeld worden : naast 

een degelijke biografische schets worden een aantal facetten uit leven en werk 

belicht, wordt de wisselwerking tussen de persoonlijkheid en de tijd, tussen het 

genie en de wereld, nagegaan. De reeks heet dan ook : « Genie en Wereld », en 

is de nederlandstalige weerga van de reeks « Génies et Réalités » die door de Li-

brairie Hachette wordt uitgegeven. 

Het eerste deel in de reeks, kortelings 
verschenen, is gewijd aan Napoleon. 
Napoleons genialiteit wordt vaak als 
zuiver politiek-militair beschouwd : 
nochtans waren strategische en takti-
sche opvattingen alles behalve nieuw of 
gekomplikeerd : alleen wist hij op het 
ju i s te moment het voor dat ogenblik 
vereiste te doen. Zijn genialiteit ligt 
dus veel meer in algemene gesteldheid : 
een snel doorzicht en even vlugge be
slissing, en in de gave van het leider
schap die Napoleon in de hoogste ma
te bezat. Hiervoor is niet steeds de 
hoogste intelligentie, wél een scherp 
vers tand en een bijna irrat ionele over
tuiging nodig. Dat Napoleon zijn aanleg 
in zijn Specialiteit u i twerkte , maak te 
van hem de grootste veldheer en poli-
t ikus van zijn tijd. Dat deze « speciali
teit » in de handen van het genie tot af
keurenswaardige of verwerpeliikf- da
den voeren kan, heeft de geschiedenis 
vanaf Alexander en Caesar tot Hit ler 
bewezen. Dat zij echter diepgaande in
vloed hebben uitgeoefend op hun tijd 
en zelfs op de verdere evolutie in de 
wereld, is evenzeer waar . Bij alle nega
tieve gevolgen blijkt het voorbijgaan 
van het genie op het politiek-militaire 
terrein toch ook pozitieve rezultaten te 
hebben; men kan alleen m a a r belreu-
ren dat het gewoonlijk ten koste van 
miljoenen levens is gebeurd. 

Het boek dat in de reeks « Genie en 
wereld » aan Napoleon word t gewijd, 
bestaat uit een twaalt tal hoofdstukken. 
Elk hoofdstuk werd geschreven door 
een ander auteur . In het eerste — dat 
een 75-tal bladzijden telt — wordt een 
beknopte biografie van Napoleon ge
brach t door Jean-Lucas Dubreton, een 
der grootere specialisten over het napo
leontische tijdvak. Het laatste hoofd
stuk werd geschreven door de onlangs 
overleden Ictiei kundige Jules Ro-
main. Daar is de romancier aan het 
woord, die een psichologisch por t r e t 
schildert van Napoleon : van deze m a n 
« zonder neiging tot mistiek maar om
geven door een aureool van mysterie...». 

Tussen de biografie en de psicholo-
gische schets liggen de hoofdstukken 
die elk een facet van Napoleons leven 
of van zijn persoonlijkheid behandelen. 
J. Bcnoist-Méchin, de befaamde histori-
kus, schrijft over het geheim van het 
egj'ptisch avontuur, Jean d 'Ormesson 
over het cesarenkompleks. Emmanue l 
Berl beschouwt de verhouding van Na
poleon tegenover Engeland en om
schrijft de frans-britse oorlog van 1803 
als « het eers te gelui van de doodsklok 
over Europa, evenals de peloponnezi-

sche oorlog die ook onverzoenlijk was, 
het einde van het hellenisme inluidde...» 

Marcel Duan verhaal t de ontmoet ing 
der twee groten — Alexander I van Rus
land en Napoleon — te Tilsit en Jean 
de Beer geeft een schets van de in Na
poleons kielzog varende en profiteren
de familie van de grote Korsikaan. De 
schrijver Audibert behandel t het facet 

« vrouwen » in Napoleons leven. Maar
schalk Juin geeft een analyse van de 
russische veldtocht. Pierre de Boisdef-
fre, le t terkundige, beschr i j t t de ont
moeting tussen Napoleon en Metter-
nich. Tenslotte schrijft Robert Aron 
over Waterlo, « morne plaine », en Sir 
Charles Petrie over de overgave van 
Napoleon en de houding der Engelsen 
tegenover hem. 

Aan dit kor t overzicht bemerk t de le
zer de veelvuldigheid der tema's , die 
prakt i sch de voornaamste s tadia uit het 
leven en de voornaamste facetten van 
Napoleons persoonli jkheid behandelen. 

Dit lijvige boek — ca. 300 blz. — is 
daarenboven uiterst-rijkelijk geïllu
s t reerd met tekeningen, schetsen, af
beeldingen van schilderijen, enz. in het 
geheel ongeveer 180 zwart-wit illustra
ties en acht afbeeldingen in vierkleu
rendruk . Het is mooi gebonden met 
goudopdruk en met een leeslint, en 
kost 375 fr. 

Het zal — evenals de aangekondigde 
delen— een sieraad zijn voor boeken
rek en biblioteek, en een bestendige 
konfrontat ie met de mensel i jke geniali
teit zoals zij zich in de loop der geschie
denis heeft gemanifesteerd.. . 

Reeks Genie en Wereld ; deel 1 : Na
poleon. 300 blz. geb. 375 fr. Uitgeverij 
Heideland, Hasselt. 

De Vereniging van Vlaamse Pro
fessoren — die men toch onmogelijk 
gelijkstelJen kan met een groepje 
hardschreeuwende ekstremisten — 
heTJft de/e week besloten, een onder
zoek m te stellen o\er de manier 
uaa rop te Leu\en de orde wordt 
gehandhaafd door de rijkswacht. 
Dit is éen enkel berichtje uit de 
stroom van nieuws die ons de jong
ste dagen over het hoofd werd ge
goten, liet bewijst, hoe de malaise 
over het optreden van de rijkswacht 
niet meer de uitsluitende bekom
mernis is van de oudenaardse land
bouwers, de genkse mijnwerkers of 
de Vlaamse betogers ; in steeds bre
der wordende kring geeft men er 
zich rekenschap van dat er iets fun
damenteel schort met de manier 
waarop de orde maar steeds weer 
met slaande argumenten wordt ge
handhaafd. 

On/e redakfeur Nic Van Bruggen 
heeft daar een paar maanden gele
den een dokument aan gewiid, een 
o\ervloedig met foto's geïllustreerd 
pamflet in pocketformaat («Matrak-
kensabbat», 168 pag., 50 fotos, Galge
boekje nr 15, Uitgeverij De Galge, 
Brugge-Antwerpen - 1967). Deze 
pocket is eigenliik de neerslag-in-
boekvorm van een fototentoonstel
ling, die destijds te .\ntwerpen werd 
gehouden. 

Nic van Bruggen, als dichter geen 
onbekende in de literaire wereld, 
heeft in het smalle, hoge Galge-
pocketje een aantal vaak onthutsen
de foto's van het politioneel optre
den in Vlaanderen en Nederland 
bijeengebracht. Men zou daarbij 
kunnen opmerken : zie je wel dat 
politionele brutaliteit geen monopo-
lium van België is en dat het overal 
op dezelfde wijze toegaat, eenmaal 
dat de matrakken worden getrok
ken. Dat zou dan een fundamenteel 
verkeerde opvatting zijn. Want er 
is tu.ssen de nederlandse en de bel-
gisehe brutaliteit meer dan één es
sentieel verschil. In de eerste plaats: 
in Nederland ging het tegen provo 

MATRAKKEN -

Wies Moens 10 (zie ons art. op blz- 4). 

SABBAT 
dat, hoe men het ook beoordele, so
ciaal én maatschappelijk een totaal 
ander verschijnsel is dan het lijdend 
voorwerp van het politioneel optre
den in Vlaanderen, de brede demo-
kratische volksstroming die vlaamse 
beweging heet. Brutaal kloppen op 
provo's is, menselijk gezien, het
zelfde als brutaal kloppen op wie 
dan ook. De dimensie van het opi-
niedelikt ligt ergens wel aan heel 
andere grenzen wanneer het zich, 
i.p.v. om een sociaal randverschijn
sel, handelt om een brede opinie
schijf van de samenleving. 

Er is echter méér en belangrijker. 
In Nederland heeft het politioneel 
optreden het politieke hoofd gekost 
van de amsterdarase burgemeester. 
In West-Duitsland — waar te Ber
lijn onlangs de student Ohnesorg 
werd neergeschoten door de politie 
— w^eet de overheid ook, dat een 
matrakkensabbat onaangename kon-
sekwenties heeft voor wie hem 
danst : de westberlijnse politiechef 
heeft zijn ambt moeten neerleggen. 

Dat is fundamenteel anders dan 
bij ons. In deze twee door ons aan
gehaalde voorbeelden bleek de reak-
tie van de publieke opinie sterk ge
noeg om sankties af te dwingen. In 
ons land — waar in twee jaar tijds 
drie mensen tijdens rijkswachtchar
ges stierven — blijft het erbij dat 
de hoogste instanties zonder ernstig 
onderzoek direkt zo maar het op-
tref'''n van de ordehandhavers goed
praten. 

Wie na deze randbemerkingen het 
boekje van Nic van Bruggen ter 
hand neemt, zal er een aantal fotos 
in vinden die échte dokumenten 
zijn en die bewijzen brengen van 
eclit-sadistisch optreden, zo de 
foto's op blz. 57 (Zwartberg), 81 
(Leuven), 85 (Leuven), 87 (Leuven), 
89 (Leuven), 95 (Leuven), 101 (Leu 
ven) enz. 

In een normaal demokratisch 
tand zou een dergelijke pocket een 
element in een geopend dossier 
zijn. In België is hij hoogstens een 
reden om de auteur ervan te ver
zekeren dat, wanneer hij ergens 
een spreekbeurt geeft, een aantal 
« stillen » onder zijn toehoorders 
zitten. 

Nic van Bruggen heeft zijn aan 
klacht weten samen te ballen rond 
een sobere tekst en een pakkende 
opeenvolging van hallucinante fo 
to'.s. Deze pocket is. in al zijn bewo-
Ëjenheid, veel méér dan een pamflet 
een schreeuw om menselijkheid, een 
protest tegen onmenselijkheid. 

file:///ntwerpen
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Tessa », ballet fantazie van Jean Kercbton, met Tessa Beati-
itiont, sterdanseres van het ballet Jean Gtiélis. 

S H E R L O C K H O L M E S 
Inj>pekteur Hopkins van Scot

land Yard roept de hulp in van 
Sherlock Holmes om de echte 
gang van zaken te vinden in de 
moord op Sir Eustace Bra-
ckcnstall, overvallen door een 
inbreker en op brutale wijze 
omgebracht. Men ontdekte La
dy Brackenstali vastgebonden 
op een stoel in de keuken sa
men met de meid Teresa. 
Heel het huis was onderstebo
ven gekeerd doch van werkelij
ke sporen geen sprake. 

(Donderdag 1 februari — 
20u25 — Brussel Ned.). 

M E D I U M 
Ludo Bekkers prezenteert 'n 

gesprek met Kardinaal Julius 
Dopfner (Valeer Van Kerkho-
ve) en Igor Markevitch te 
Brussel (Frans Puttemans). 

(Dinsdag 30 januaii — 22u20 
— Bi usscl Ned.). 

W A A R O V E R MEN 

N I E T SPREEKT 
Donderdagavond komt de 

tweede aflevering van de reeks 
progiamma's van Ludo Bek
kers over woon- en stedebouw-
problemen op het scherm Na
dat in de eerste uitzending 
(Home, Sweet Home) de ana
lyse werd gemaakt van de indi
viduele behoefte aan wonen en 
aan het eigen huis, wordt in dit 
programma nagegaan hoe aan 
die fundamentele behoefte van 
de mens door de officiële ste
debouw tegemoet wordt geko
men. In de monotone voorste
den sterft het leven weg en 
viert de ver\elmg hoogtij. De 
binnensteden zijn ontvolkt en 
doods. De gemeenschap komt 
nergens meer tot uitdiukking 
evenmin als de afzonderlijke 
persoon. De moderne stede
bouw heeft nog geen antwoord 
gegexen op het probleem van 

onze stervende steden. Is er 
wel een antwoord ? Scenario 
door Geert Bekaert. 

(Donderdag 1 februari — 
21ul5 — Brussel Ned.). 

EiSENSTEIN : 

O U D EN N I E U W 

Het derde deel van de reeks 
programma's gewijd aan het 
werk van de onsterfelijk ge
worden Sovjet-filmkunstenaar 
Sergeï Eisenstein behandelt de 
achtergrond van de moeilijkhe
den met het regime die voor de 
kineast begonnen op te duiken; 
met name de feitelijke toene
mende staatsinmenging in de 
filmindustrie. De twee prenten 
waai uit u Iragmenlen te zien 

kiijgt — Oud en Nieuw of De 
generale lijn en Oktober — 
71 ]n hiervan reeds het rezul-
taat : ze weiden door de partij 
gekontroleerd. De oorzaken 
van Eiscnstein's spanningen 
met het regime zijn van drieër
lei aard : de politiek wordt 
meer en meer bedisseld achter 
de muren van het Kremlin 
waar Stalin's ster voortdurend 
ujst; Eisenstein zoekt nog 
steeds — maar vindt niet meer 
— het kontakt met de gewone 
mensen, het volk en hij gaat 
zich tenslotte ook meer en 
meer bekommerd voelen om 
de estetica in zijn kunst. Naast 
deze fragmenten krijgt u enke
le vraaggesprekken te zien en 
te horen met joernalisten, tijd
genoten en medewerkers van 
Eisenstein . 

(Zondag 28 januau — 20u20 
— Brussel Ned ). 

F E M M E - F E M M E 
Femme-femme of femme fa

tale ? Voor welk type vrouw 
zal het publiek opteren ? Met 
deze en andere vragen worstelt 
een filmploeg, in 1912 op zoek 
naar een cinematografische su-
perproduktkie. En \an dit 
luchtige tema heeft Jean Pierre 
Ferriere een daverend muzika
le komedie gemaakt, op mu
ziek gezet door Ricet-Barrier 
en Bernard Lelou. Voor 'n aan
gepaste nederlandse vertaling 
uit het frans zorgde Jeanne 
Geldof, de liedjesteksten zijn 
van Paul Schrooten en de tele-
\ iziebewerking evenals de rea-
lizatie van Lode Hendrickx. 
Het stuk brengt bijna twee uur 
lang luchtig vermaak, zonder 
problemen en pretenties, in de 
dolle sfeer van het begin van 
deze eeuw. Het gefilmde ge
deelte herinnert trouwens aan 
de schokkende stijl van de 
stomme film. Op een uiterst 
eenvoudig verhaal worden mu
zikale tantazie, grappen en 
avonturen geborduurd : het bi-
oskooppubhek heeft genoeg 
van de femme fatale en wil wel 
eens iets nieuws zien. En dus 
gaan de filmmakers op zoek 
naar een nieuw type vrouw, 
hierbij telkens weer prenten 
impi ovizerend die variëren van 
drama tot sprookje. Maar de 
gevierde femme fatale en ak-
trice Thelma Tara ziet de opna
me met lede ogen aan, en bindt 
tic sti i]d aan met haai jonge ri-
\ ale Pauline : de nieuwe 

vrouw : femme-femme. Over
drijving, komische situaties en 
een hele reeks liedjes rijgen 
de gebeurtenissn aan elkaar 
die tenslotte uitlopen op een 
gevecht in regel tussen beide 
dames en ... op een algemene 
verzoening. Vertolkers zijn : 
Jeanne Geldof als Thelma Ta-
ra, Gerda Marchand als Pauli-
ne,verder Charles Janssens, 
Bernard Verheyden, Jan Reus-
sens, Roza Corthals en Jan Pé-
ré. 

(Zondag 28 januari — 20u40 
— Brussel Ned.). 

NOUS SOMMES T O U S 

DES ASSASSINS 
Wij zijn allen moordenaars : 

deze bitere kleine zin vormt de 
titel en de kerngedachte van de 
film die vrijdagavond wordt 
uitgezonden. De redeneiing 
luidt als volgt : de doodstraf 
heeft in haast alle landen en 
ti]den onder uiteenlopende 
voimen bestaan. Nu eens afge
schaft, dan weer ingevoerd en 
opnieuw verbannen, is zij een 
eeuwig voorwei p van diskussie 
geworden. Maar is zij werke
lijk een doeltreffend middel 
om de maatschappij te vrijwa
ren voor misdadigheid ? De ge
schiedenis van vier veroordeel
den geeft op deze vraag een 
negatief antwoord : misdadig
heid wortelt immers in de 
stiukturen van de maatschap
pij zelf en bijgevolg moet het 
probleem in zijn beginstadium 
en voedingsbodem worden aan
gepakt. Ter illustratie wordt 
het verhaal van vier mensen ge
schetst : René Le Guen een 
jonge nietsnut zonder enig mo
reel gevoel, die eeist op bevel, 
nadien uit drang, de ene moord 
na de andere heeft begaan en 
tenslotte in de gevangenis be
landde, wacht op zijn terecht
stelling. Wanneer hij ziek 
wordt gaat een dokter zich 
over zijn situatie interesseren : 
Le Guen is het onvermijdelijke 
piodukt van een bitter sociaal 
klimaat en uitzonderlijke histo
rische omstandigheden. Heeft 
zijn dood dan nog zin ? Deze 
vraag is eveneens toepasselijk 
op het lot van de andere drie 
terdoodveroordeelden. De film 
heeft op het festival te Cannes 
in 1952 de Grote speciale Pi ijs 
van de jury behaald. Scenario 
van André Cayatte en Charles 
Spaak. Hoofdrollen vertolkt 
door Mouloudji, Raymond Pcl-

Hehben » (« Haben x), toneelspel van Julius Hay; Btttssel Ned. 30 jauiuirL 

legrin, Antoine Balpetre en Ju>> 
lien Verdier. Frans-Italiaanse 
coproduktie. 

(Vrijdag 2 februari — 20u25 
— Brussel Ned.). 

Op de Vlaamse IV 
ZATERDAG 27 JANUARI 
16 00 to t 18 00 • Volksuniversiteit — 
18 55 : Zondmannet je — 19 00 : Ben 
de Beer 2e of l * De storm — 19 30 ; 
Au to rama — 19 52 * Mededelingen. 
— Hier spreekt men Nederlands — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 • Lietde onder het 
dak Be a f l . : De kunstvriend — 20 50 : 
Canzonisstmo — 21 50 Echo — 22 20 : 
Geheime opdracht 9e of l • Een par t i j t j e 
poker — 23 10 : TV nieuws 

ZONDAG 28 JANUARI 
1 1 00 to t 11 50 • EuchanstJeviering von^ 
u i t de parochiekerk te Beerse (Turnhout) 
— 14 00 : Voor boer en tuinder —— 
14 30 Avonturen onder zee « De reis 
naar Antarc t ica > — 15 15 * Binnen en 
bui ten — 17 15 to t 18 00 • Operaconcert 
— 18 10.,- Klem, klein k leutert je —• 
18 30 • Sportreportage — 19 00 : ^/an 
een schaar en kinderen An imot ie t i lmpje 
•— 19 06 • De moeil i ike weg Speelf i lm 
voor de leugd — 19 55 • Mededelingen 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 1 5 Sport
weekend — 20 40 . Femme femme Muzc-
kole komedie — 22 20 : Eisenstein —^ 
23 00 : TV-nieuws 

MAANDAG 29 JANUARI 
14 05 to t 15 10 • Schooltelevisie —• 
18 25 • Passé portout — 18 55 • 2 o n d -
mannet ie —• 19 00 Stingray « Goud » 
— 19 25 • Jonger don je denkt —-
19 52 : Mededelingen - De Weerman — 
20 00 : TV-nieuws — 20 1 5 De v luch
tel ing : De lange nacht — 21 05 Ver
beurde vri jheid Een documentaire over 
het gevangeniswezen in België — 2 ï 45 : 
Tessa Bol let fantasie — 22 10 : Gast-
programma De socialistische gedachte en 
actie — 22 40 . TV-nieuws 

DINSDAG 30 JANUARI 
14 05 to t 15 10 Schoolte evisie — 
18 25 • Schooltelevisie — 18 55 Zand -
mannet ie — 19 00 : Tienerklonken. 
Jeuqdraden — 19 35 : Kwart Eefje — 
19 52 Mededelingen - Hier spreekt 
men Nederlands — 20 00 TV-nieuws 
-—• 20 25 Hebben Toneelspel door Julius 
Hay — 22 25 Medium Magazine "^on 
kunst en cul tuur — 23 00 TV nieuws. 

WOENSDAG 31 JANUARI 
17 00 : Televisum — 18 00 Schoc te le 
visie — 18 55 Zandmonnet e •— 19 00 : 
Wie weet wint ' 19 52 Mededelingen. 
— De Weerman — 20 00 TV nieuws — 
20 25 • De Dick van Dvke show De 
bankrekening — 20 50 Panorama — 
22 00 • Gastprogrammo Het vrue woord 
— 22 30 • TV-nieuws 

DONDERDAG 1 FEBRUARI 
14 05 to t 15 10 • Schooltelevisie — 
18 25 • Passepar tout — 18 55 • Zond -
mannetje •— 19 00 Zorro — 19 25 : 
Tienerklonken Speakeasy — 19 52 : 
Mededelingen - Hier spreekt men Neder
lands — 20 00 . TV-nieuws — 20 25 : 
Sherlock Holmes — 21 15 Waarover 
men niet spreekt — 21 50 Premiere 
22 25 : Exprmt 14 — 22 50 TV-meuws. 

VRIJDAG 2 FEBRUARI 
14 05 t o t 15 10 • Schoolte,evis'c — 
18 55 : Zondmannet je — 19 00 F i lm
museum van de schaterlach — 19 20 : 
Ziet u er wat in ' — 19 35 Zoekl icht 
— 19 52 : Mededelingen - De Weerman 
— 20 00 • TV nieuws — 20 25 Speel
f i lm - W I J z i jn al len moordenaars — 
22 20 : TV nieuws — 22 25 tot 23 30 : 
Stri jd om een kroon De zon van York. 

Onze selektie 
ZATERDAG 27 JANUARI 
21.50 BRUSSEL NED. 
ECHO 
22 20 DUITSLAND I 
DODENLIJST 

ZONDAG 28 JANUARI 
20 .45 FRANKRIJK I 
L E O N M O R I N , PRETRE 

F i l m v a n J e a n - P i e r r e M e l v i l l e m e f 
o a J e a n - P a u l B e l m o n d o , Em R i v a . 

MAANDAG 29 JANUARI 
21 05 BRUSSEL N E D . 

HET G E V A N G E N I S W E Z E N N U 
D o k u m e n t a i i e 
2 1 . 0 0 D U I T S L A N D I 
DIE W I T Z A K A D E M I E 
m e t « P r o f e s s o r » Theo L i n q e n . 

DINSDAG 30 JANUARI 
2 0 25 BRUSSEL N E D . 
HEBBEN ( H a b e n ) 
T o n e e l s p e l d o o r J u l i b s H a y 

WOENSDAG 31 JANUARI 
21.00 NEDERLAND I 
EXECUTIVE SUITE 
Enge i se f i l m 

DONDERDAG 1 FEE JARI 
21 15 BRUSSEL NED. 
W A A R O V E R M E N NIET SPREEKT 

T w e e d e v a n e e n r e e k s p r o g r a m m a ' s 
v a n l u d o B e k k e r s , G e e r t Bekae r t e n 
J e f C o r n e l l s 
20 45 N E D E R L A N D I 
DE V U U R P R O E F 
T V - s p e l 

VRIJDAG 2 FEBRUARI 
20 25 BRUSSEL NED. 
NOUS SOMMES TOUS 
DES ASSASSINS 
Speelfilm. 
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ERG 

Erg is inderdaad wat er nu 
weer gebeurde op het ter re in 
van het dopmgsonderzoek. Tij
dens de neder landse schaats-
kampioenschappen werd een 
deelnemer — zijn naam doet 
h ie r niets ter zake — onder
zocht. E r werden twee flesjes 
ur ine verzegeld, waarvan één 
overgebracht werd naar Gent 
en één naar Parijs. Zoals ge
bruikelijk. 

Het onderzoek te Gent wees 
uit dat de schaatser stimule
rende middelen had gebruikt . 
Dat hij dus schuldig was aan 
doping. 

Het onderzoek te Parijs wees 
uit dat hij geen s t imulerende 
middelen had gebruikt . We mo
gen gerust aanvaarden dat de 
wetenschapsmensen zowel te 
Gent als te Parijs nog onkreuk
baarder zijn dan Ness en da t 
hun besluiten juist zijn. Maar 
dan moeten wij helaas verder 
besluiten dat er onderweg er
gens geknoeid is. 

En dat is heel serieus. Want 
het geeft diegenen gelijk die 
zeggen dat het onderzoek, zoals 
het tot nu toe gebeurt, geen en
kele waarboig van betrouw
baarheid biedt en dus waarde
loos is. 

Daardoor komt natuurl i jk 
.heel de strijd tegen de stimu
lerende middelen — strijd die 
moet gewonnen worden — in 
het gedrang. 

Als we even in de andere rich
ting gaan denken, na te hebben 
vastgesteld dat er ergens gesa
boteerd wordt, moeten we be
sluiten dat er machten aan het 
werk zijn die absoluut pro do
ping zijn. En ui teraard : dat 
nog aan doping wordt gedaan. 

De anti-dopingsparti j werd 
een wapen uit de hand gesla
gen. Dit mag nog geen reden 
zijn om de str i jd op te geven. 
Integendeel ! Het moet een re
den zijn om hem des te krach
tiger aan te pakken. Vooral 
omda t de « vijand » bl i jkbaar 
niet erg kieskeurig lijkt in zijn 
motodes. 

HET D E U G D D O E N D E 

WERK 
Om hen voor te bereiden op 

de wedst r i jd tegen de Schot ten 
voor de Europa-beker voor 
Landskampioenen — ja, wij 
liggen eruit — heeft de coach 
van de engelse nationale ploeg 
zijn spelers voor een stage bij-

Vorig weekend werd superman Bracke vetjes geklopt door Pa
trick Sercu in het sportpaleis van Charleroi, voor de titel van 
nationaal omniumkampioen. Hier Bracke aan de leiding, vóór 

Verschew en en Sercu. 

eengeroepen nabi j Sheffield. 
Dat is heel normaal , m a a r min
der normaa l in deze tijd van 
vedetten-aanbidding is, da t zij 
er moeten werken . Als men 
tenmins te zijn bed opdekken, 
de vaat doen enz, werken 
noemt . 

Ramsey, de revolut ionaire 
coach, heeft er zijn uitleg voor. 
De spelers, zegt hi j , moe ten 
eens wat anders doen dan als 
f i lmsterren van receptie naar 
recept ie draven en handteke
ningen plaatsen. Zij moeten 
daarenboven meer gemeen
schapszin kri jgen. Zowel voor 
het ene als het andere zijn die 
karweit jes u i t s tekend. Daar 
kunnen wij toch wel inkomen. 

We zien er zelfs iets in voor 
onze Rode Duivels. In p laa ts 
van daar met hun ziel onder de 
a r m in lege hote lparken rond 
te slenteren : een gezamenlijke 
pa ta tenjas , me t kookoefenin-
gen na .. Wie weet vinden ze 
he t zelf niet leuker dan, zoals 
de « spor tman van het j aa r », 
in ternat ionaal befaamde of be
ruch te « boites » te bezoeken 
ergens in Israël . Mét fotograaf 
natuur l i jk . 

MISTIGE « SJOUW » 
Plezante affaire te Lier ver

leden zondag rond de voetbal
wedstr i jd Liers-Waregem. E r 
hing een dikke mist , m a a r 
scheidsrechter Lepomme be
sloot toch te laten spelen. 
Want hij kon, van in het mid
den van het veld beide doelen 
zien. Wat een ogen moet die 
m a n hebben zeg l 

De toeschouwers zagen geen 
bal, geen doel, geen spelers, 
geen arb i te r of geen lijnen en 
ze wisten m a a r van horen zeg
gen da t Lierse een doelpunt 
had gescoort op een bepaald 
ogenblik. Zij, de ki jkers dus , 
k lau te rden om toch iets te zien 
over de omheining, om pos t te 
gaan vat ten onmiddell i jk naas t 
he t veld en in de weg van de 
grensrechter . 

Na een kwar t ie r t je legde de 
heer Lepomme het spel stil, 
niet omwille avn de mis t — al 

deed hij dat achteraf toch — 
m a a r omda t er toeschouwers 
s tonden in de zg. neutra le zo
ne. En dat is, zoals u weet (of 
niet ?) s t reng verboden. 

Daarmee brach t hij een stuk-
ske show dat zelfs Pol Jacpue-
mijns nog niet had gezien. He t 
verwonder t ons niet van de h . 
Lepomme. In de ti jd toen we 
voetbalden — in de lage regio
nen — was de heer Lepomme 
daar een beginnend scheids
rechter , en ook daar al deed hij 
wel eens on-konventionele din
gen, wat hem overigens niet be
lette een goed en au to r i t a i r 
scheidsrechter te zijn. En ook 
da t is niet verwonderl i jk, w a n t 
in onze tijd deed het gerucht 
de ronde dat hij ook ... bokse r 
was . 

N I E U W IDOOL 
Theo Verschueren gaat er 

nogal een gang mee. Enkele 
weken geleden was hij voor de 
mees ten nog een onbekende . 
Tenzij natuur l i jk voor de inge
wijden. Dan won hij op meer 
dan overtuigenda.wijze het bel-
gisch kampioenschap ach te r 
derny's . Verleden zaterdag en 
zondag s tonden er alweer twee 
belangri jke wedst r i jden ach te r 
die tuf-tuigen op het p rogram
ma, nameli jk te Antwerpen en 
te Gent. Te Antwerpen de gro
te pr i js Stan Ockers, te Gent 
de grote pr i js Tom Simpson. 
Tussen haakjes, ergens h inder t 
die naam ons een beetje. 

Hewel, Theo is gekomen, hi j 
heeft gezien en hij heeft over
wonnen, zoals Juul César da t 
dest i jds in alle bescheidenheid 
van zichzelf zei. 

Nochtans waren de geklop-
ten n u niet precies kleine kin
deren, wan t ze he ten Sercu, De-
loof, Proost en Lykke. 

Ee r wij « den Theo » op de 
lijst van onze idolen bi jschri j -
evn, moet hij nu nog eens de 
lange Post afdrogen, al zolang 
de ongekroonde dernykoning. 
Maar da t komt nog wel. E n als 
Theo zijn eigen zichzelve niet 
« kapot r i jd t », zal hij he t ver 
brengen achter derny 's . 

6. W. 6.-

PROTESTSONG. 
Hcwel, VOO) (hc ene keet dat de 

pohliek zich met de sjjott gaat moei
en valt hel nog met mee. Nadat Je 
voetbalbond goed of) tijd X)p zijn 
poot speelde tegen het zcetsvooi stel 
Decletcq, schieeiiwt nu moede) BW li 
jiogal laat mooid en biand, omdat 
het koninklijk besluit bet)effende de 
veiligheid x'an de uiehennes, de ifie-
le)spo)t de nek gaat omiiningen. 

W e liebben de indruk dat de j>ers 
de pioleslsong van de Mailelaten met 
mindei geestdiift begioet dan die van 
(i'jetbal-) meeste) IVouteis. De mees-
tt bladen vermelden de aangevoelde 
bezwaien, maai zondet veel kommen-
laar en zeke) zonder veel simpalie-
betoon. 

ledeieen, de bond inbcgiepen, xras 
eivan oveituigd dat de nalatigheid al 
te g)ool was geicorden en dat e) nat 
diende aan gedaan. ]Vaaiom dnn, nu 
de staal wil ingtijpen, al die piotcs-
ten ? 

Men zegi dal de helft van de (klei
ne) koe)sen zouden moeien veidunj 
nen 

H'bben die iniichtos de BW li-
piotestsong op muziek gezet ? We 
hebben eigens gelezen dat van de bij

na no 000 mensen, die m en ivnd 
de wieleispoit een stuk b)ood veidie-
?ien, de helft naai « de)i dop » zou 
moeten. Hiejl dat de BW B doen 
spieken / Oj zou liet — zoals wij den 
ken — toch zo'n x<aait met lopen? 

Veichaagt de bond de staatsinmen
ging niet zo best en voelt hi] zich een 
beetje m zijn zelfstandigheid be-
dieigd ? Vooial omdat die inmenging 
dan ?.';g komt van « onbevoegden >.? 
Waai om heeft de bond dan niet tij
dig het nodige gedaan, zodat de 
staatstussenkomst ovetbodig en met-
beslaande zou gexueest zijn ? 

Zoals het nu nas, xvas liet de lei-
domde plicht van de slaat om in te 
giijpen. Want de icnneis, hel mag 
wel gezegd u'oiden, rraioi bmgeis 
die in gevaat vet keet den en dus moes
ten geholpen woiden. W at die onbe
voegdheid bettefi : vet gelen de men 
sen uit de luielet beweging niet door 
de i'jtiien het bos te zien ? En als ztj 
zeggen dat de wetgever niets afweet 
van kooscii of van de kommetcicle 
belangen in de wielerspoit of va)i de 
opleiding van de renners, kan men 
dan andeizijds niet even veel leclit 

zeggen dat zi] zelf geen benul hebben 
van het lecht op bescherming, op vei
ligheid, nou ja, van de rechten van 
de (spo)t)mens. En dan het verleden 
dat duidelijk bewezen heeft. Om zich 
dan nadien af te vlagen, wat nu ei
genlijk hel iiüaarst moet ivegen : de 
leiiner of de centen. 

P)aktisch vraagt de wielerbond de 
vetsoepeling van een leeks in het 
KB ve) vatte vootschriften. 

Men vindt de 300 meter lange 
rechte weg aan de aankomstlijn een 
ove) dieven eis. En 350 meter afslui
tingen is c^k veel te veel, zeker voo) 
kleine koersen. Wel, we zullen met 
betwisten dat die eisen indetdaad 
nogal hoog zijn. Dal het voor kleine 
koetsen met wat minder zou kunnen. 
Maar we hopen toch dat men op dat 
stuk geen toegevingen zal doen. Het 
moet voot de imichtets — met wat 
moeite — mogelijk zijn daaiiXJOt te 
zoigen. En er moet nu eenmaal een 
notm aanvaaid woiden, waataan zich 
te houden. Norm die ten andete 
leeds la)ig door de goede inrichlets 
woidt toegepast, imichtets die zelf 
het haaldelijk van katoen gaven te
gen de otganizaties van « kèske-
schiet ». We hebben tiVuwens het 
boosaatdige vei moeden dat het er 
sommige imichtej-s — de muzen van 
het BWB-p)otest — mindei om te 
doen IS die vootschriften tuat te mil-
deten, dan wel de picciesheid ervan 'u 
'tgedtang te brengen en mogelijkheid 
te scheppen tot interpietatie. Wat o.i. 

rap weer zou leiden tot grove nala
tigheid. Daarom, zelfs al zijn ze 
streng, moeien de bepalingen gehand
haafd blijven. 

Er werd >ook bezivaar geopperd te
gen de beperking van het aantal wed-
sttijden en de lengte ervan vooi jon
ge tennets. Op die manier zouden 
geen jonge renners kunnen gevormd 
tooiden, in staat om in de zware in
ternationale ptoeven « gensters te 
kappen >. Staat dat zo vast ? Ander
zijds zegt de BW^B immers zelf dat 
de meeste jonge mannen nu ook niet 
méér dan één of twee koetsen per 
week lijden. Dus. 

Dokte) Plasch kantte zich tegen het 
zg. gezondheidsboekje v\Dor de ren-
ne)s. De zoig voor de gezondheid 
van de koereurs, zegt hij, moet men 
overlaten aan de BWB. Die is er mans 
genoeg voor. Ook dal laatste zullen 
we met betwisten. Maar het moet ons 
tóch van het kart dat de BWB tot 
nu toe op een eerder eigenaardige 
manier K>ver die gezondheid gewaakt 
heeft. En dat het vei leden niet de 
nodige zuaarbotgen biedt voor de toe
komst. 

Naar onze bescheiden — en niet-
gespecializeerde mening — dus : de 
wielet bond met zijn bezwaren wande
len sturen en de bepalingen van het 
koninklijk besluit streng toepassen. 
De wielet bonzen zullen zich misschien 
pas dan echte matlelaien voelen, 
maar voor de renners zien rvij er een 
vet betering in. En dat telt! 
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VOOR ELKE INTEKENAAR EEN GESCHENK ! 

Wie was Shakespeare als mens ̂  
Hoe beïnvloedde Napoleons liefdeleven zijn politiek ? 
Wat maakte van een Alexander de Alexander de Grote ? 
Hoe leefde elk genie in zijn wereld ? 
Wat verklaart de invloed van het genie op onze wereld ? 
O p deze en honderden andere vragen w i l de n ieuwe reeics 

G E N I E EN W E R E L D 
een antwoord verstrel<ken, dat voor U een ver r i j k ing en een b l i jvende 
verrassing betekent. 
Onder voorbehoud van w i j z ig ing in vo lgorde en samenstell ing komen 
de volgende genieën aan de beurt : 
Napoleon (verschenen) en in een verschi jnr i tme van 5 delen per jaar, 
van 1968 af : Rembrandt, Shakespere, Tolstoj, Alexander de Grote, 
Beethoven, IVlichelangelo, Bach, Balzgc, Goya, Jul ius Caesar, Leonardo 
da Vincl , Catharina de Grote, Toulouse-Lautrec, Baudelaire, Mozart, 
Wagner, Einstein, Hemingway, Victor Hugo, Chopin, Erasmus, Rubens, 
Gal i le i , Dante, Goethe, Mu l ta tu t i , Ibsen, DostO|ewski en Freud. 
Daar w i l f U méér van weten ! 
Stuur dan nu nevenstaande bon naar : 

De Heer A . D E S M E T 
Aug. Vermeylenlaan 24, KESSEL-LO 

Gemiddeld 300 biz. per deel . 
175 zwar t -w i t i l lustraties. 
8 i l lustraties in 4 k leuren. 
Gebonden in gewatteerde 
luxeband met goudopdruk . 
Elk deel voorzien van leeslint. 
Ruggen afwisselend in zes 
kleurencombinaties. 

'GENIE EN WERELD 

Genie en Were ld is een 
uitgave van Heideland - Hasselt 

Van deze reeks verschijnt ook 
een Franse, Engelse, Spaanse, 
Duitse en Amerikaanse uitgave. 

BON 
I v o o r gratis en geheel v r i jb l i i vend nadere inl icht ingen * 

Naam en voornaam : 

Beroep - funk t ie : 

Straat en nummer 

Woonplaats : ,., 

Datum : 

I P68WIJ Handtekening 

_J 
* Achter op een br iefkaart gek leefd of onder gesloten omslag 

(3 f r . ) verzenden. 

BRILLEN 
Laatste model len 
Degel i jk aangepast, door 
gediplomeerde optiekers 

EÜROPTIE.. „ . . 
F. Veckemanstraat 106, Brussel 
Blansfloerlaan 28, Antwerpen 
Hovenierstraat 9, Aalst 

CONTACTLENZEN 
Cespeciatizeerde d iens t 
Gedip l . Spec. Van Poltelbergh 
- KOSTELOZE DOKUMENTATlE -

Voor afspraak : 
Tel (053)28870 
Zonder verbintenis. 
Vol ledige terugbetal ing 
van alle ziekenbonden 

LEDEN : 10 % KORTING 

MAGER BEESTJE 

Weer een ander referendum 
heeft uitgewezen dat Jack Syl-
veer in het afgelopen jaar onze 
beste belgische bokser is ge
weest. En als ge onze mening 
vraagt : dat denken wij ook. 
Toch heeft de man maar één 
serieuze overwinning geboekt, 
naast een paar onbeshste wed
strijden. Men zou dus niet hele
maal ten onrechte kunnen zeg
gen nogal magertjes. 

Nog in het midden gelaten of 
de waarde van een sportman 
afhankelijk is van zijn over
winningen, dienen hier een 
paar andere vragen gesteld. 
Schotelt men onze boksers niet 
een beetje al te zware jongens 
voor ? En krijgen zij werkgele
genheid genoeg om hun brood, 
via overwinningen, te verdie
nen ? Persoonlijk blijven we 
ons afvragen of het nog de 
moeite loont de bokssport zo 
moeizaam in het leven te hou
den (of te trachten) in ons 
land. Niet omdat we iets heb
ben tegen « den boks » als 
sport. Verre daarvan. Maar om
dat we vrezen dat « hij », als 
beroep, aan de beoefenaars 
niet veel méér kan bieden dan 
ontgoochelingen. En, om maar 
op ons stokpaardje te klimmen 
: waarom zouden we niet te
ruggaan naar de zuivere, maar 
dan echte liefhebberij ? 

.R 
Door hebben we zo long op gewacht... 

VOLKS-COPIAL of 9 360 F 
kopieert alles ! Insgelijks 

.a^^:^- X uit boeken en van plannen. 
^ . T ' ^-. Geen ontwikkelstof. Enkel 
^ • ^ ^ ^ ^ n dualspectrumpapier 

W ; ^ — 4,7 F. Eenvoudig ols tele
foneren ! 

COPIAL-DIAZOTHERM i 
Plondruk-toesfel 1,2 M 
breed 
Eveneens gans droog Geen 
bad of ammoniak; 63 OOOF 

M.O.M. Automatische 
Poskijkers. Recht beeld. 
Horizontale graodverde-
ling Kontrole in de oog-
lens zelf. 
Met driepoot . 23 760 F 

Jozef DE I I L L E , MALDEGEM 
Noordstroot 17 - Tel. 050 - 718.19 
(Wi| schenken een Volks-Copial aan 
de eerste die iets anders kent, zelfs 
tien maal duurder, dat evenzo schoon 
alles kopieert zonder ontwikkelstof) 

Vrije 

vertegenwoordigers 

medewerkers 
Voor Vlaamse gevi/esten (een 
per arrondissement). A l g . ont
w ikke l i ng Goed voorkomen. 
Vlot te zuiver nederlandse om
gangstaal. Vlaamse over tu ig ing . 
In bezit wagen voor bezoek aan 
al ler lei inr icht ingen : scholen -
inst i tuten enz. Voor u i tvoer ing 
van werken : muur - en vloer
bek led ing, garnieren, vlaamse 
tapi j ten. Zeer interessant en op-
brengstgevend werk als b i jver
dienste of fu l l - t ime. Schrijven 

bureel b lad 
bureel b lad, nummer R.1 

DE ZOVEELSTE 
Wat te verwachten was, toen 

Anderlecht bekend maakte dat 
het trainer Beres een jaar vóór 
het verstrijken van het kon-
trakt zou vrijlaten, d.i. na dit 
voetbalseizoen in plaats van na 
volgend seizoen, is al gebeurd. 

Beres zal nog zijn pree krij
gen tot in de zomer, maar hij 
moet er niks meer voor doen. 
Hij draagt geen enkele verant
woordelijkheid — of bevoegd
heid — meer. 

Hij wordt nu voorlopig ver
vangen door Nold de Raeymae-
cker, op dit ogenblik trainer 
v/d UEFA's. De Raeymaecker 
heeft de job vroeger ook al 
overgenomen van Cormlie 
toen die, vroeger dan voorzien, 
de pijp aan Maarten gaf. 

Naar het schijnt heeft hij 
dat toen goed gedaan. Mis
schien zal hij vroeg of laat nog 
eens voor goed trainer worden. 

Waarom moeten het altijd 
vreemden zijn, nietwaar ? 

Ondertussen begint het er se
rieus uit te zien met de trai
ners. Hoeveel zijn er nu in hun 
klub al weggegaan of buitenge-
vlogen dit jaar ? We zullen nog 
moeten gaan geloven wat we 
ons enkele weken geleden af
vroegen : of het wel een « men
selijke » stiel is, ondanks de 
astronomische pree die eraan 
vastzit. 

DE « LAMMEER » 
Het is formidabel hoe Gemi-

niani, sedert hij voor een jaar 
geschorst werd als sportdirek-
teur, al van zijn teater geniaakt 
heeft. 

Nu heeft hij het weer gehad 
over de medische dienst van de 
ronde van Frankrijk en hij 
heeft zo maar losjes-weg ver
klaard dat Tom Simpson abso
luut niet ingevolge doping is 
gestorven. Maar omdat de hart-

Ook wij Vlamingen 

hebben 

onze Wijnkelders ! 

Bezoek... 

DE WIJNCOOPERATIE 
ISCA 
Steenweg op Brussel, 273 

O V E R I J S E 

Geleide bezoeken 

Toegang gratis 

Inlichtingen : 

tel. (02)57.75.57 

verzwakking, waarvan hij het 
slachtoffer werd, slecht werd 
behandeld . 

Wat zijn eerste bewering be
treft, menen wij ons te herin
neren dat nooit is beweerd dat 
Tom is gestorven door doping, 
maar dat dit één van de oorza
ken van de kollaps is geweest. 

Wat het tweede betreft, daar
over kunnen wij niet oordelen. 
En Geminiani evenmin. Zoals 
hij het eksplikeert is het wel 
een zware beschuldiging aan 
het adres van de tourarts, dr, 
Dumas. 

En als Gem over zo'n uitge
breide medische kennis be
schikt dat hij, zonder onder
zoek, zonder verslagen of wat 
ook, een geneesheer zo maar 
van « mismeesteren » durft be
schuldigen, waar wacht hij dan 
op, nu hij zo goed als aan «den 
dop » is, om die kennis ter be
schikking van de lijdende 
mensheid te stellen ? 

HERMES 
S G n ^ ^ p L 54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnierlaan 
Tel. 11.00.33. 
BrusseL 

VOLLEDIGE 
SEKUETAHIAAT-
KUKSUS IN 2 JAAR 

Steno- en 
daktylografie 
in vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale wetgeving. 
Moderne talen. 
Handels, 
correspondentie. 

Dag- en avondlessen. 
De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

Beter en voordeliger. 
LB 106 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering „ D P \ / P T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting D K t V t 1 
in gephosfoteerde staalplaat. 
2eer lichte bediening. 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

23098 

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

ZONHOVEN-
Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.3Ó * 

C8 joe 
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(t Let 's burn Louvain down » - We bran
den Leuven plat « blokletterden muurkranten 
te Leuven. Leuven was het brandpunt van de 
hele pers. Kommentaren bij de breuk in de 
beheerraad te Leuven, bij de politieke kron
kels allerhande, bij de betogingen en de be
teugeling ervan. Ook buitenlandse bladen 
wijden vette koppen en lange artikels aan de 
zoveelste onrust in de belgische staat. 

D E S T A N D A A R D 

Waar de CVP zich tijdzoekend wegschool 
achter de nog te komen vergadering van de 
leuvense raad van beheer is het nu wel dui
delijk dat politiek en bisschoppen de tijdbom 
merk Leuven moeten ontladen, want de stuk
ken kunnen ver vliegen. 

« Met het tielinitieve \astlopen van de raad 
van beheer is de zaak-Leuven nu een poli
tieke kwestie seworden, \ oor die realiteit hel)-
ben het hof, de regering, de parlijcn lange 
tijd de ogen gesloten. Zij zijn afkerig \ an enig 
ingrijpen, onulat zij vrezen dat de struktuur 
van de KL'L bepalend zal zijn %oor de of
wel unitaire ofwel federale inrichting \ an 
lielgië. Maar dat is een gevaarlijke teorie, 
niet slechts omdat het niet de taak \ an een 
universiteit is als .sluitsteen van een imitaire 
staats\orm te fungeren, maar omdat men 
door verder immobilisme de koiifliktslof 
slechts aandikt. 

Men mag Leuven niet tot het svmbool ma-
keu hetzij van een unitaire liet/ii van een 
federale staat. Dat wordt dan slechts een 
uitnodiging om de beslissing uit te stellen. 
\yelnu, op het nationale vlak is een princi
piële keu/.e nog niet rijp, maar op het uni
versitaire vlak dreigt zij te verrotten. 

Indien de politici dus thans niet de moed 
hijeenrapen om Leuven de enige aanvaard
bare oplossing aan te bieden, te weten de 
geleidelijke en gewaaiborgtle overheveling, 
dan zal men niet alleen niet o%er de dreni-
pel van het ware universitaire-e.xpansiepro-
bleeni heen geraken, maar veel meer dan het 
bestaan van de katolieke universiteit op het 
spel zetten. Zelfs met de rijkswacht kan meii 
geen ideeën tegenhouden. » 

G A Z E T V A N A N T W E R P E N 

In dezelfde toon spreekt Gazet van Ant
werpen Het woord is nu ondanks alle Mey-
ers-koelkasten aan de politiek... en dit zeer 
snel. 

« Oe situatie is inderdaad \an die aard ge
worden dat het immobilisme dient te wor
den doorbroken. Als onderling overleg en 
overeenkomst in de unitaire raad van be
heer onmogelijk Wijken, gaat alle aandacht 
met nog meer gespannenheid terug naar de 
politieke gezagdragers. In de C \ 'P heeft men 
zich zopas een zeker respijt opgelegd in de 
hoop dat te Leuven zelf een wederopgenomen 
dialoog enige beslissing zou brengen. Dit 
blijkt echter meer dan te\oren uitgesloten. 
Er kan van jiolitieke zijde drukking worden 
uit.geoefend in verband met de weigering van 
bepaalde kredieten. Daarnaast krijgt het 
\\ets\oorstel-Verroken weer zijn \olle aktua-
liteit. 

SPECIAAL VOOR U 
HEREH ' 

JONGE

HEREN 

20% 
KORTING 

op vertoor 

van 

lidkaart 

of 
advertentie 

STIJLVOLLE 
HEREN- EN JONCENSKLEDIJ 

EURO-confect 
39, Sin» CHRISTOFFELSTRAAT, BRUSSEL 1 

TEL : (02)12.63.36 
Open van 9 tot 19 u. zaterdag tot 18 uur 

DE ABONNEMENTENSLAG 

DE KAAP VAN DE 40 T.H. GENOMEN 

Kr begint nu langzamerhand schot te komen in de abonne
mentenslag. Naast de honderden nieuwe abonnementen stromen 
lans ook reeds honderden hernieuwingen binnen, .iodat alles laat 
Noor.'.ien dat tegen 1 maar t de gestelde objektieven zullen worden 
bereikt. Kr is daarvoor nog een ernstige Inspanning nodig; in de 
meeste arrondissementen wordt die reeds gele%erd en in de ove
rige — op een enkel uitzondering na — komt ze op gang. Zo ver
namen we uit Oostende — verleden jaar aan de kop en dit jaar 
.bij de rode lantaarns — dal de zaken daar definitief hun goede 
plooi hebben genomen en d.it de rezultaten binnenkort zullen 
A olgen. 

De kwestie Leuven maakt no,g eens duidelijk, hoe belang
rijk het is dat wij zoi eel mogelijk mensen in Vlaanderen om de 
week kunnen bereiken ! 

Hieronder volgt dan onze vierde klassementslijst, nog steeds 
aan.gevoerd door Brussel dat ^olgende week stellig zijn norm 
nieuwe abonnementen yal hebben overschreden. Kr weze aan 
herinnerd dat in onze lijst (\ooilopig) nog geen rekening wordt 
gehouden met de hernieuwingen. 

i. Brussel - 90 % van de norm (vorige week eerste, met GO %). 
2. Kortrijk - 50 % van de norm (\orige week tweede, met 41 %). 
3 Aalst - 43 % van de norm (\orige week vijlde, met 28 %). 
4. Tongeren - 37 % \an de noiin (sori'.je week \et-i tiende, met 

15 %). 

5. Brugge - 36 % van de norm (\oiige week ne,gende, met 22 %). 

6. Antwerpen - 35 % van de norm (vorige week zesde, met 25 %) . 
7. St Niklaas - 34 % van de norm (vorige week vierde, met 29 %>. 
8 leper - ,33 % van de norm (vorige week derde, met 33 %). 

9. Hasselt - 32 % van de norm (vorige week achtste, met 24 %). 
10. Gent - 31 % van de norm (vorige week zevende, met 24 %). 
11. Turnhout - 30 % van de norm (vorige week tiende, met 21 %). 
12. Mechelen - 28 % van de norm (vorige week twaalfde, met 

18 %). 

13. Oudenaarde - 26 % van de norm (Norige week elfde, met 
20 %). 

14. Roeselare - 25 % van de norm (vorige week dertiende, met 
_ 16 %). 

15. Leuven - 22 % van de norm (>orige week vijftiende, met 
13 %). 

16. Oostende - 17 % van de norm (vorige weck zestiende, met 
6 % ) . 

17. Dendermonde - nog niet gecentrali/ecrd. 

Het is duidelijk dat een dergelijke toe.stand 
niet kan blij\en aanslepen. Dit is niet houd
baar voor de uni\ersiteit zelf, maar dit is 
evenmin houdbaar \oor het land. Leu\en is 
door de halsstarrigheid van franslalige zijde 
willens nillens het kristalizatiepunt gewor
den \ an de huidige N'laams-Waalse verhou
ding. » 

V O L K S G A Z E r 

Rond de k-westie laten vre u even de adem 
ruiken van Jos Van Eynde en via hem de 
officiële vlaamse BSP, Anseele achterna. 
Toen die vaststelde dat de strijd voor de ver-
vlaamsing van Gent steeds breder uitdeind.; 
was hij er ook voor. Ondanks een reeks 
voorbehouden. 

« Maar, dit gezegd zijnde, hoe staan wij 
principieel tegenover het \ raagstuk ? 

Welaan dan, het beginsel streektaal-onder-
w ijstaal geldt in feite reeds sedert 1932 ! Het 
werd aangenomen inge\olge de houding van 
de Franstali,gen, die om het met twee tegen
strijdige slo.gans te zeggen geen « N'laams 
\oor de Vlamingen » wensten in gans België 
en het territoriaal beginsel, \astgelegd in liet 
« la Vlaanderen Vlaams ! » opdrongen, om
dat zij in hun landsdeel niets antlers dan 
Krans wensten en een onheilige afschuw be
toonden voor het ontstaan van « Vlaamse ei
landen » in Wallonië. De overheveling van 
de Franstalige afdeling van de katholieke IJni-
\ersiteit Lemen naar het Frans taalgebie'l 
ligt dus in de lijn van een in 1932 initieel 
door de Franstalige Belgen zélf bepaalde evo-
lute. Kr is daaraan voorzeker niets meer te 
veranderen. Dit ware zowel in feite onmo
gelijk als in principe on.gewenst. 

De Vlaamse socialisten hebl)eii dit op hun 
studiedag van Gent, \eerlien dagen geleden, 
onomwonden gezegd. » 

C O M B A T 

Het is we! belangwekkend te horen hoe 
Genot, leider van de Waalse Volksbeweging, 
de kwestie Leuven ziet in het geheel der 
waals-vlaamse verhoudingen. 

« Het probleem Leuven mag niet de zoveel
ste Waalse kapitulatie zijn, want het vormt 
slechts een van de aspekten van een globale 
betwisting die namelijk ook omvat o.m. de 
Voerkwestie en de herziening van de taal
wetten met hun dwangkarakter en die, van 
nu af, het voorwerp moet uitmaken van een 
onderhandeling over het geheel. Bij de vol
gende verkiezingen — op welke datum ook 
— zullen wij in Vlaanderen getuige zijn van 
een triomf, ik zeg wel een triomf van het 
flamingantisme. 

De Volksunie zal een goed deel in de wacht 
.slei>e_n van de lauweren, die haar de C \ ' F 
betwist op de rug \ an de franstaligen. » 

L E S O I R 

Na jarenlang alle patriottische simboliek 
tegen de Vlamingen te hebben aangewend 
schreit dit blad tranen met tuiten over de 
studenten-reidans aan de kongreskolom, die 
de gelukte muiterij van 1830 in herinnering 
brengt. Voor hen was natuurlijk de onbeken-

VAN DE V.U.-LEIDiNG 

WINKEL 

koel-, diepvries-

installaties 

FRIGO'S 

FRIGIBO 
Schroverstraat 48 
WIEZE 

tel. 053-27961 

DE LEUVENSE KRIZiS 
De Kamerfraktie van de V.li. besprak het 

verloop van de debatten bij de inoverwe-
gingneming van het wetsvoorstel Coppielers 
op de taalregeling in het hoger onderwijs. 

De kamerfraktie stelt vast dat de waalse 
katolieken door de uitgebrachte stemming en 
de verklaring van de heer Parisis duidelijk 
iedere dialoog afwijzen en zich stug blijven 
vastklampen aan het standpunt van Leuven-
Frans. 

De afwezigheid van de waalse C.V.P. mi
nisters bij de stemming is in dit opzicht veel
betekenend. 

Anderzijds klaagt de kamerfiaktie van de 
V U. het verbijsterend stilzwijgen aan van 
de regering. 

Dan wanneer een grote beroering het hele 
vlaamse land heeft aangegrepen en de vlaain. 
se jeiigd dringend een beslissing eist, hult de 
regering zich in stilzwijgen of verwijst zij 
naar vage studies. 

Nochtans is het perfekt mogelijk onmiddel
lijk een principieel standpunt in Ie nemen. 

De kamerfiaktie van de Volksunie eist dan 
ook dat de vlaamse ministers het probleem 

binnen de ministerraad zouden ter sprake 
brengen en duidelijk stellingname eisen. 

Dergelijke beslissing langer uitstellen liete-
kent een onaanvaardbare vlucht voor hun 
verantwoordelijkheid en van de regering en 
van de vlaamse ministers. 

Tenslotte is het stilzwijgen van de bisschon-
pen wier \ roegere verklaringen geleid hebl>en 
tot een ongezonde dubbelzinnigheid even on . 
aanvaardbaar . 

De beroering en de agitatie kunnen slechts 
op normale manier tot rust komen op vooc-
waarde dat en het wereldlijk en het kerke-
lijk gezag in volle klaarheid hun verantwoor* 
delijkheid opnemen. 

PROPAGANDA LEUVEN 
Vanuit het algemeen partijsekretariaat 

werd «leze week proi)agandamateriaal in ver
band met de zaak Leuven aan alle arron
dissementen gestuurd. Afdelingen of bestiireti 
die zulks willen, kunnen nog materiaal af
halen op het sekretaiiaat, Maur. Lemonnter-
laan 82, Brussel 1, tel. 118216. 

Er dient gezorgd voor een onmiddellijk en 
massaal gebruik ! 

de soldaat het mikpunt. Kijk maar wat men 
er al bijsleurt. 

« .Maandag zijn te Brussel enkele iongelie-
den de leeuwenvlag voorop, zich te buiten 
gegaan aan manifestaties bij het graf van de 
onbekende soldaat die in tijden van groter 
civisme heiligschennend zouden genoemd zijn 
geweest. Het is mogelijk dat deze soldaat ge 
boren is ten noorden van de taalgrens en dat 
aldus jonge Vlamingen gespot hebben met 
een andere jonge Vlaming. Maar bij deze 
veronderstelling willen we niet blijven stil
staan. Men zal eerder denken aan de bete
kenis van het offer van deze onbekende en 
duizenden \ a n zijn broeders. Hel is waar 
dat als zij dit offer niet hadden gebracht, 
Vlaanderen niet minder \ l aams zou zijn dan 
de huidige dag. Maar zou het vrij zijn ? Dat 
is een vraag die wij ons ook nog in 1968 kun
nen stellen voor de agressieve herverschijning 
van de haat en van zekere uniformen. » 

LA L IBRE BELGIQUE 

De Libre jammert dat de Vlamingen vals 
spelen. 

Want in 1963 was De Standaard nog niet 
voor de overheveling. En in 1830 bestond zelfs 
de Standaard nog niet. 

« Wat die werkelijkheid betreft vol,gens de 
Standaard dat de Walen moeten vertrekken 
zouden de regering en de partijen de ogen 
sluiten. Men moet toch opmerken dal nog 
niet zolang geleden de Standaard zelf hier
voor ook de ogen stevig dichtdeed. Want in 
1963 nog diskuteerden de vlaamse organisa
ties nog fel welk sooit faciliu-iicn men aan 

de [ranstalige sektie te Leuven kon toestaan. 
De verdedigde werkelijkheden door OUTC 
konfrater zijn nogal beweeglijk, want mei» 
weet niet meer bij voorbaat welke c de wer
kelijkheid » van morgen zal zijn in de hur-
dige wenteltrapbeweging die omhoogloopt 
door de aanhitsing san de Volksunie. » 

D E N I E U W E L I M B U R G E R 

Waar boven de Moerdijk een deel dietsa 
broeders hun neusorgaan optrokken voor do 
woelige d Flaminge » volgde dit nederlands-
Hrriburgse dagblad met veel simpatie da 
strijd van de vlaamse studenten en gemeen-
schap. 

« Het is de studenten in Leuven bi j /onder ' 
tegengevallen, dat de academische raad wel 
hun geweldple.ging maar niet die van d e 
rijkswacht heeft afgekeurd. Gistermiddag 
trad de rijkswacht op de Oude Markl waan 
2.000 studenten een sit-in hadden georgani
seerd ongekend hard op. Met gummiknuppeb 
sverden de studenten de stoepen opgedreven 
en aanvankelijk leek het erop, dat zij daarop 
mochten blijven staan om de afloop van d e 
vergadering van de academische raad af te 
wachten. Maar plotseling, zonder enige waar
schuwing, leden de waterkanonnen de Oude 
Markt op. 

Knige honderden studenten doorstonden 
deze ijskoude frontale aanval moedig en vast
beraden Omdat de waterkanonnen de stoe
pen niet van studenten konden zuiveren, kwa
men o|)nieuvv de gummiknuppels te voor-* 
schijn. » 

WALTKR H'VTK.V. 

Vlaamse maatschappelijk-kulturele vereniging 
in volle expansie 
zoekt voor de aanvulling van zijn kader een 

HOOFD EXTERNE ORGANISATIE & KOORDINATIE 
Deze funktionaris zal de lokale, regionale en funktionele akties van de vereniging 
stimuleren en koórdineren. Hij zal als verbindingsman optreden tussen centrale en 
periferische organen. 
Men zoekt een jonge vlaamsgezinde van universitair niveau of Al-gediplomeerde 
met zin voor_ organisatieproblemen. Enige talenkennis Is gevA/enst. De kandidaat in 
kwestie zal veel korte verplaatsingen per auto moeten verrichten. 
Men biedt een goed beginsalaris met regelmatige substantieje verhogingen. Een In
teressante loopbaan met veel ontwikkelngsmogelijkheden. 
De kandidaten dienen zich schriftelijk te melden bij de organisatie-adviseur van de 
betreffende vereniging vla het adres Gaverlandstraat, 57, Drongen (Baarle) (onder 
vermelding CSO). 
WIJ garanderen absolute geheimhouding. 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
ABONNEMENTENSLAG 

Help ons mee nieuwe abonne
menten op « Wij » te maken. Voor 
onze afdeling kan gestort worden 
op het poslrek. nr 617511 van on/,e 
penningmeester op persoonlijke 
naam Bergers G., St. Jansvliet 19, 
Antwerpen I. Prijs voor 1 jaar 30<) 
Jr. 6 maand 170 fr., 3 maand 95 fr. 

PROBLEMEN 
Het sekretariaat der afdeling lost 

ze o p ! Open alle werkdagen \ a n 
12 uur 30 tot 16 uur 30, donderdags 
lot 19 uur, zaterdag en zondag ge
sloten. Oude Kocrnniarkt 28, Schel-
dehof, met aparte ingang voor het 
sekretariaat langs de Pelgrimsstraat 
2, tel. 328101. 

ZITDAG 
Zitdag sociaal dienstbetoon sena

tor dr H. Ballet : maandag 29 ja
nuar i van 18 uur 30 tot 19 uur 30 
bij hem aan huis, J an van Rijs-
wijcklaan 74 te Antwerpen. 

BROEDERBAND 
Het 7de Winterfeest van Broeder

band gaat door op zaterdag 10 fe
bruari a.s. om 20 uur in restau
rant Bristol, Frankrijklei 19 te Ant
werpen. Drs. Jozef Van Oxerstrae-
ten, voorzitter van VTB-VAB, zal 
in een korte tafeUpeech hulde bren
gen in naam van ons allen aan de 
nationalisten die vooral aktief wa
ren buiten de partijpolitiek. 

Inschrijving voor 5 februari mits 
betaling van 150 fr. op gironummer 
909105 ten name van Van Dingenen, 
Antwerpen, eten en dienst inbegre
pen, niet de drank. 

K.OLPORTAGE 
Met radiowagen in sektie Gen

t i u m op zondag 18 februari a.s. 

SEKTIE-LINKER OEVER 
De Vlaamse kring L.O. nodigt 

uit op zijn privaat karitavalbal op 
zaterdag 24 februari a s . om 20 uur, 
in de zaal Tijl, Halewijnlaan 94, 
linker Oever Antwerpen. Narren-
pakken en dergelijke toegelaten. De 
« Koméo's » spelen ten dans. Deel
neming in de kosten 30 fr. 

Nadere inlichtingen en deelne-
niingskaarten bij : Van der Vloedt, 
Waterhoenlaan 7 LO, tel. 312015 of 
bij Snoecken Frans, Galgenweel-
laan 49, Antwerpen. 

EEKTIE OOST 
Het bestuur van deze sektie zet 

al zijn leden en simpatizanten aan 
nu bij het begin van dit nieuwe 
jaar een abonnement te nemen op 
het weekblad « Wij » van de Volks
unie. 1 jaar 300 fr., 1/2 jaar 170 fr., 
3 maanden 95 fr. Een seintje naa r 
het sekretariaat der sektie Oost 
(6de en 7de wijk) en men komt 
graag thuis ontvangen. Sekietaiis 
V ermeulen Luc, Transvaalstraat 30, 
Berchem, tel. 306678. 

Berchem 
WERE-DI VORMINGSCYKLUS 

Eerstvolgende voniiingsa\ond op 
2 februari te 20 uur 15 stipt in het 
lokaal Scheldehof, Oude Koorn-
inarkt 28, Antwerpen, over 
« Vlaams-nationalisme van 1920 tot 
1940 Dietse beweging in Noord en 
Zuid » door Arthur de Biniyne. 
Inkom gratis. 
VMO 

Na inspanning ontspanning! Na 
de suksesrijke aktie in de wijk het 
\ o o r te Vilvoorde gaan we even 
ontspannen op het VMO-bal op 17 
februari in de zaal : Thierbrauhof, 
Groenplaats, Antwerpen. 

STRUDKOMITEE 
VLAAMS BRABANT 

Gesterkt door de overwinning in 
het \ 'oor te Vilvoorde is het strijd-
komitee : « Vlaams Brabant » van 
oordeel dat de strijd onverpoosd 
en krachtdadig moet worden voor t-
ge/et. 

Hen betoging tegen de aanstel
ling \ a n de eentalig franssprekende 
sl.ilchef Vivario is in voorbereiding. 

\ ' laanise strijd- en kuUuurvereni-
gingen geeft aan dit vastberaden 
koniitee uw vertrouwen door er bij 
aan te sluiten. Meer dan 25 vlaam-
se \erenigingen deden dit reeds. 

Inlichtingen sekr. Strijdkomitee : 
A'laams-Brabant, Vermeulen Luc, 
'Jransvaalstraat 50, Berchem, tel. 
306678. 

Boom 
GESLAAGD JEUGDFEEST 

Enkele VL'-jongeren der Rupel-
stieek hebben het stoute initiatief 
genomen te Boom (De Rode Ru-
pel !) een jeugdnamiddag te geven. 
Onder het stuwend leiderschap van 
Dirk Verniert is deze namidda'.? 
uitgegroeid tot een gebeurtenis 
waar nog veel zal over nagekaarl 
V'orden. Nagenoeg driehonderd kin
deren vulden de zaal van Tijl. Een 
leuke poppenkast afgewisseld met 
zang en spel, brachten vreugde en 
jolijt. De kranige ploeg had ook nog 
een bedeltocht ingericht zodat on
ze peuters met een zakje lekkeis 
naar huis konden. Het hoogte])unt 
\ a n de namiddag was de reuze 
ballonwedstrijd. Honderden gele 
ballons met vlaamse leeuwen gin
gen de lucht in. 

Wij kregen een aantal kaartjes 
terug uit Duitsland. De winnaars 
worden langs de pers bekend ge
geven. Langs deze weg danken de 
\ U-jongeren ook nog de vele schen
kers voor medewerking. In ver
band met deze aktiviteiten, heeft 
de VU-jongeren Rupelstreek nog 
enkele belangrijke initiatieven in 
haar mars. 

Borgerhout 
LEDENHERNIEUWING 

De inning der bijdrage voor 1968 
\erloopt vlot, waarvoor wij onze 
leden danken. Toch moeten er nog 
vele bezoeken afgelegd worden, 
soms vinden wij niemand thuis. 

Men kan ook betalen op een van 
de volgende adressen : Juul Dillen, 
Buurtspoorweglei 87, tel. 350928; 
Frans Dirks, Karel Van den Oever
straat 26, tel. 363894 en Bert Ver-
beelen, Jozef Possenaersstraat 37, 
tel. 355708. 

De lidgelden zijn nog steeds 50 
fr. voor het hoofdlid en 20 fr. voor 
de bijleden. 
ABONNEMENTENSLAG 

Wie nu het blad los koopt kan 
nog steeds abonneren. Hiervoor 
volstaat een berichtje aan een van 
de bo\enstaande adressen. 
KNS FEESTVOORSTELLING 
VOOR DE VOLKSUNIE 

Dinsdag 27 februari opvoering 
\ a n het historisch stuk c< Storm 
o\er Firenze » van Luc. Vilsen, in 
de KNS te Antwerpen, jaarlijkse 
feestvoorstelling van Volksunie Ant-
w erpen. 

Prijzen der plaatsen : 200 fi". 
Stalles 150 fr. Fauteuils 130 fr. Pa r 
ket 100 fr. Par terre , eerste rang 
middenloge en middenbalkon 50 
fr. Eerste rang zijbalkon en zijloge, 
tweede rang middenbalkon en mid
denloge. Alle andere plaatsen 20 fr. 

Kaarten op hogervernoemde 
adressen of rechtstreeks bij de ar-
rondissementele sekretaresse : Mia 
Dujardin, Mechelsesteenweg 314 te 
Enegem. Tel. : 513767. Postgiro 
1083.18. 

DE AANSTELLING VAN 
VIVARIO ! 

Tegen de aanstelling van deze 
Nederlands-onkundige tot opperbe
velhebber, wordt er zondag 28 ja
nuari te 10 uur voormiddag, een 
grote protestvergadering gehouden 
in de zaal van de Vlaamse Toeris
tenbond, St-Jakobsmarkt 45-47. 

Inrichters zijn de Vlaamse Volks
beweging, VTB, en de drie fond
sen : Davidsfonds, Vermeylenfonds 
en Willemsfonds. 

Toegang vrij. Alle leden op posl! 

DE ZAAL DREUNDE ! 
Dat mogen wij wel als titel ge

bruiken voor de maandelijkse le-
den\ ergadering van januari. Ini-
n-^^rs, als hoofdschotel stond een 
liederavond met Willem De Mejer 
op het programma. Onze leden en 
simpatizanten lieten zich dan ook 
niet onbetuigd Tussen ieder rust-
poos wist de vriend De Mejer de 
gepaste woorden te vinden om ons 
op het nut te wijzen van het vlaam
se lied. Halfweg kwamen de wor
sten- en apjxïlbroden aan de beui t 
alsmede de suksesvolte verkoop van 
lootjes voor de tombola van de 
Kermis der Vlaamse harten, na de 
oproep van vriend Bert Verbeelen. 
Vooraf had hij, na de gebruikelijke 
nieuwjaarswensen, een dringende 
oproep gedaan opdat iedereen zich 
daadwerkelijk zou inzetten voor de 
))ropaganda, voor leden- en abonne
mentenslag, tot een grote aanwe
zigheid tijdens de geplande beto
ging in « Het Voor » te Vilvoorde 
en had Frans Dirks een kort over
zicht gegeven van het verloop \ an 

de propaganda en de reeds behaal
de suksessen. 

De verantwoordelijke voor de 
propaganda, Storme, drong vooral 
op deelneming aan de kolportages 
aan. 

Broechem 
ABONNEMENTEN 

Steeds komen nog nieuwe lezers 
uit onze gemeente onze rangen ver
groten. Kent gij nog .simpatizanten 
of mogelijke abonneiiten verwittig 
W. Duys, hij zal het mogelijke 
doen. 

Zaterdag 3 februari 1968 ia lokaal 
Bonte Os, Kerkplein. 

Deuren open 20 uui Stipt begin 
te 20 uur 30. 

Herenthout 
SPREEKBEURT 
FL. GRAMMENS 

O p 27 januari zet on/.e afdeling 
het nieuwe werkjaar in met een 
spreekbeurt van Flor. («rammens 

o \er ot veertig jaar haide Uilen
spiegel-politiek ». 

Hofstade bij Mecheien 
VOLKSUNIEBAL 

Zaterdag 3 februari 1968 houdt 
deze afdeling haar jaarlijks Volks
uniebal, vanaf 20 uur in de zaal 
a Pallieter », Tervurensteenweg te 
Hofstade. Amuzementsensemble 
Camps. 

Hoboken 
BESTUURSVERKIEZING 

Leden die zich kandidaat willen 
stellen voor de bestuursherkleznig 
worden verzocht dit schriftelijk te 
doen aan het sekretariaat tegen ui
terlijk 10 februari. Wij verwachten 
vele kandidaten en medewerkers. 
De bestuursherkiezing gaat door op 
vrijdag 29 februari 1968 in zaal 
Breughel te 20 uur. 

Kapellen 
LEDENHERNIEUWING 1968 

Onze medewerkers beginnen in 
de maand januari met de leden
hernieuwing 1968. Steek ze een 
handje toe door het geld klaar te 
leggen. 

NIEUWE LEDEN 
Personen die bereid zijn lid te 

worden van de Volksunie, kunnen 
dit steeds doen door naam, voor-

WAT ZOU ZIJ DOEN "^ 
ZONDER TANDEN ? 

|£Ef> DAN NOG MAAR SUtUNQf 

D « KAK U HAAR NIET AAHDOW EH EERLWC 

ItfNECR. HADT U HAAR ECfn" EEN» NITT CRAAO 

AAN DE TAND WUXH VOOfNÏ DAT KAK 

want navarii staat er 
borg voor 

UO<ttti*ii reinigt ze door-en-door grondig, 
met zijn afgeronde mkrofijne partikeltjes cal-
ciumcarbonaat (kleiner dan 1/10.000 miliinieter, 
kan het minder?), dus zonder z« ts krassen, 
en wat even nieuw fot 
fWVftf^it Is gewaarborgd zonder zeep of 
glycerine, die maken uw tandvlees immers week 
en daarom gaat het nu juist want 
nOVOVii beschermt tegen tandvleesbfoe-
den en -ontstekingen en houdt uw tandvlees 
kerngezond omdat het rijkelijk azuleen bevat, 
dat de ontstekingen weert, daarenboven bevat 
tHW'Wt*it aen nieuwsoortig antisepticum 
datde bacteriën tdio hoofdschuldigen van tand-
bederf en van een slechte adem) bestrijdt en uw 
adem geiing fns houdt. 
het dagelijks poatsen is nu geen karwei meer 
want 

nomrit past zich aan 
aen uw smaak 

^ Winlergreen -stoer en fnS 

^ eucalyptus | -zachtaroma 

- !ekker-Iekk»r zoat 

naam, geboortedatum en adres op 
te zenden naar G. Schonkeren, 
Partisanenstraat 110, Kapellen-Put
te. Ze zullen dan door onze mede
werkers bezocht worden. 

Merksem 
VOLKSUNIEBAL 

Zekei en vast zaterdag, 10 februa
ri vrij houden. Het bal gaat door 
onder het motto «Vrolijke Uurtjes» 
en ieder deelnemer heeft kans een 
mooie leeuwenvlag te winnen. 

Feestzaal De Garve, van Praet-
lei, van 20 uur af zal de muziek 
spelen 

LEUVEN 
Zonder genade klopi)en de ko

zakken van minister Van der Poor
ten t>i) onze jongens te Leuven. Be
talen wij dan belastingen om deze 
bezeten rijkswachters achter onze 
kinderen te zien aanjagen oin ei 
met de matrak op los te gaan als
of het bankplunderaars of politie-
killers zijn. 

N'andaag of morgen gebeurt het 
eigsle en d a n ? Zijn er in 1914-1918 
nog niet genoeg vlaamse knapen 
gesneuveld voor Vlaanderens recht? 

Onze studenten strijden voor ons 
enig en onv ervreembaar recht. 

Het gaat nu om alles of niets. 
En wij allen moeten bijspringen. 

Onze afdeling stuurde reeds een 
flinke som geld om onze studenten 
te Leuven te helpen. Maar het 'u 
niet genoeg. De mijter- en steek-
dragers met hun dikke pree kunnen 
het lang volhouden. 

Nu moet leder Vlaming zijn plicht 
doen. Steek een briefje van twin
tig in een omslag en stuur het aan 
ons sekretariaat. 

Meer is nog beter maa r geef het 
dan af in Tijl, op ons sekretariaat 
of bij een van onze bestuurleden. 
Men kan ook storten op postchek 
Frans Geens, 9992.39, met vermel
ding Leuven. 

Wij zorgen dat het op zijn 
plaats komt 1 

Jonge man, gehuwd, 24 jaar, dl- • 
ploma moderne humaniora, zoekt 
betrekking als bediende, zo nodig 
als arbeider. Schrijven bureel blad 
T 4. 

Wilrijk 
AFDELINGSBAL 

Het eerste lustrum-bal van onze 
afdeling gaat door in de zaal «: Har
monie », Heistraat 71 (tegenover 
liet vlaams huis « Lange Wapper ») 
op zaterdag 10 februari 1968. Aan
vang 21 uur. Inkom : 25 fr. Or
kest : « The Domino's » en als ver
rassing ook nog de folksingers : 
Isa en Erik. 

Kaarten in de « Lange Wapper » 
en bij al de bestuursleden en pro
pagandisten. Telefonisch te bestel
len bij onze sekretaris André De 
Beul, tel 271544. 

BRABANT 

Boort-Meerbeek 
VU-BAL 

O p 3 februari 20 uur in de zaal 
Movy, bal van de VU-afdeling. Or
kest Will Tura en sextet. Houdt 
deze da tum vr i j ! 

Weerde 
BAL VAN DE VMO 

Zaterdag 10 februari 1968 houdt 
de VMO Mecheien te Weerde haar 
propagandabal in de zaal « Flora », 
Dorpstraat. 

• HYPOTEKEN 
BmOePSKREDIETENvccrZELFSTAHDIGlN: 
UIlBü lAM A'^f<KC<:P MAT • STOCK em 

MEVEKAN 
Ter Rivierenlaan. 57 Deurne-C-
• *;• «-(1A<EV '•«".< Ill ••:-.'5 w •"•' "'53-' fl 

ZOEKERTJES 
(Jemeubeld appartement, op 100 

meter van het strand te Raversijde 
(Middelkerke), te huur voor ds 
maanden juni - juli - augustus -
september, aan zeer voordelige 
voorwaarden. Kinderen toegelaten. 
Tel. 039-72940. 

Als bijverdienste gevraagd ; 
plaatselijke agenten, telefoon nood
zakelijk, hoge kommissieionen, geen 
verzekeringen. Gesteund door grote 
publiciteit. Schrijven Et. Vervaecke, 
Noordkustlaan 10, Groot-Bijgaar
den. T 212. 

Beproefde jongeling, 37 jaar ver
langt kennismaking niet vlaamsvoe-
lend meisje. Adres bur. blad onder 
Ittters T '3. 

Jonge dr. in de rechten zoekt pas
sende betrekking. Schrijven bureel 
blad T 5. 

Hoofdredakteur ; 
T. van Overstraeten 

Alle briefwisseling voor re-
daktie naar : 
Rotatyp, Sylv. Dupuislaan 
110, Bms . 7. - Tel. 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonnierlaan 82, 
Brussel 1. - Tel. : 11.82.16 
Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres. 

Jaarabonnement : 300 £r. 
Halfjaarlijks : 170 fr. 
Driemaandelijks : 96 fr. 
Abonnement buitenland : 

480 fr. 
S teunabonnement : 820 fr. 

( m i n m u m ) 
Losse n u m m e r s : 8 fr. 

Alle stortingen voor het blad 
op postrekening : 1711.39, 
«WIJ» Vlaams-nationaal week 
blad. 

Verantw. ui tg. Mr. F. Van der 
Eist, Beizegemstr. 20, Brus. 12 

Aanbevolen 
Huizen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS -GLASAL 

Engerstraat 161, Erps-Kwerps 
Tel. 02/59 77.83 

DE ENIIGE KEUKEN 
IN EUROPA 

0 N V E R W 0 E S T B A . 4 R 

« PIET POT » 
Antwerpen s gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Polstraat 4 

(bij Suikerrui) 
Open van af 8 uur s avonds 
Maandag en dinsdag gesloten. 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

Maatsch. zetel . Antwerpen 2 
Tel. : 03/49.30.45 49 15.94 

B e z o e k a D e V e e r m a n B 

te St-Amands a.d. Schelde 
Mosselen - Paling 

Uitbater ' Jan Brugmans 
LB 110 

De specialist dei 
s tandaarddeuren 

J. L E E M A N S , D e u r n e z. 
Van Havrelei 70. T 35.63.17 
Agent • De Cc^ne - Kortrijk 

_ LB 113 

EURO-DOMl 
Moderne woonlnrichting 

Kruidtuinlaan 6 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) - BRUSSEL 
Tel 02/18.17.17 

LB 114 
BLANKENBERGE 

« R u b e n s h o f » 

Weststr. 79 F. (050)41671 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension 

LB 115 

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

gezellige sfeer 
Vermindering voor groepen 
Elisabethl 105. • Tel, 632 70. 

— - _ LB 116 
B r e y d e l h o f - B R U G G E 

Jozet Suveestraat 2 
Gelagzaal 120 plaatsen 

Tel 0.50/350 67 
- -- .B 117 

Fr. PARQUIN P.v.b.a. 
Ls Lobroekslraat 44 

ANTWERPEN 
Telefoon 03/.J6.16 47 

Kuipen en stapelhaKkcii voor 
pekel, diepvries verpakking. 
stockering 
Polyethyleen makken vollen 
en folie op rol 

— l.B 120 
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beM^ingsjy^jzei 
BRABANT 

Anderlecht 
GESLAAGD JEUGDFEEST 

Zondag 7 januari gieep in de St 
Tereziazaal te Dilbeek het Jeugd-
feest van de afdeling Dilbeek 
plaats. Het « Schooljeugdtheater » 
voerde voor onze kinderen « Het 
Sprookje van de Goede Rechter » 
op. Het werd een buitengewoon 
sukses. 

KANTONNALE VERGADERING 
Op 8 februari wordt de kan

tonnale \'ergadering gehouden in de 
zaal « Ravenstein », Ninoofsesteen-
weg te Anderlecht. Wonen deze 
vergadering bij : de leden van het 
arrondissementsbestuur, de be
stuursleden der afdelingen van het 
kanton, dr Vic Anciau.x; leden en 
simpatizanten zijn eveneens harte
lijk welkom. 

VTB-BAL 
De \TB-VAB Anderiecht houdt 

op zaterdag 2 maart om 21 uur 
haar 2de faniiliebal in d e zaal 
'I Mertens », Ninoofsesteenweg te 
Dilbeek. Orkesv : Stan Nico. Plaats
bespreking bij de heer ï . Kbraert, 
Pr ins van Luiklaan 77 (tel. 2202(u) 
r>i bij de heer D. Deconinck, Len-
niksebaan 1(Ö7. 

Brussel 
VOORDRACHT 

Op 23 februari vergast Dries Bo-
gaert ons op een voordracht over 
« De Muiterij van 18.W ». Later krij

gen We Fl. Grammens op bezoel;, 
dit zal handelen over « Uilenspie
gel in zijn tijd ». 
PaOPAGANDAPAMFLET 

Het arrondissementsl>esluin be
schikt o\er IS.WXt eksemplaren van 
een prupagandapantflet (s|)eciale 
uitgave van a Wij »). 

Schriltclijk ver/oek om gratis le-
M-ring bij de heer Theo Beenders, 
LeuMubaan 39, tot 31 januari. 

A 3 ONNEMENTENSLAG 
.MU- afdelingen veuneUlen die 

flink slag leveren is onbegonne i 
werk. Ken sjwciale vermelding gaat 
naar : Kraaineni, Weerde, Zaven-
tem, Dilbeek en St Kwintens-Lennik 
en Hekelgem. Nog één inspannini; 
t n wij halen én onze streefnorni én 
tte eerste plaats in de rangschik-
k.i.-.. 

--e afdelingen ontvangen in de 
e k. dagen de lijst der niet-her-
n.ciiwde « Wij » lezers. Zij moeten 
tieze achterblijvers zo spoedig nioge-
liik bezoeken en de « afvalligen ». 
tlie dit jaar biezonder gering in 
a.intal zijn, opvangen. 

LEDENHERNIEUWING 
herstdaags zullen alle aldelingen 

in het bezit zijn van de hernieu-
wingslidniaatschaiwkaarten voor 
1968. Ook hier moet hard gewerkt 
worden. De operatie « hernieuwing
lidgeld » moet tegen uiterlijk 1> 
maart achter de rug zijn. 

VERKIEZINGEN 
Tussen 15 maart en 13 april hou

den alle afdelingen hun bestuurs-
\erkiezingen. 

De verkiezingen voor het arron
dissementsbestuur hebben plaais 
begin mei 1968. 

KADERDAG VOOR DE ' 
PROVINCIE BRABANT 

De arrondissementsbetsuren plan
nen een provinciale kaderdag op 
zondag 31 maart a.s. De afdelings
besturen worden verzocht nu reeds 
deze datum vrij te houden. 

UITBOUW VAN HET 
ARRONDISSEMENT 

Nieuwe afdelingen worden ge
pland te Roosdaal en te Haren. 
N'oor deze laatste kern kunnen be
langstellenden zich wenden tot de 
heer Michel Van den Heule, Ple-
tinckxstraat 38 te Brussel 1, tel. 
121.374, gevolmachtigde van hel 
kanton Brussel. 

KOLPORTAGES 
K()l|>ortage te Groot-Bijgaarden 

en Zeilik : 14.5 nummers verkocht. 
N'olgende tocht : op 4 februari 

naar Machelen. 
Bijeenkomst om 9 uur achter de 

K\'.S of om 9 uur 30 aan de kerk 
van Machelen. 

A RRONDISSEMENTSBESTUUR 
liet arrondissementsbestuur ver

gadert op vrijdag 2-2-1968 te 20 uur 
«a hel lokaal « Uilenspiegel » te 
Kmssrf-l, Dienen deze vergadering 

bij te wonen : de leden van het 
arrondissementsbestuur, de manda
tarissen van Kamer 'en Provincie, 
de provinciale voorzitter en de h. 
J. Laerenians. 

MEDEDELINGEN 
Donderdag 29 februari kanton

nale bijeenkomst voor alle leden en 
vlaamsvoelende simpatizanten met 
dr Vic Anciaux als gastspreker. 

In de maand februari zullen be-
stuursverkiezingen voor de afdeling 
Brussel plaats hebben. Gans liet 
huidig bestuur is ontslagnemend. 
Zij die zich wensen kandidaat te 
stellen, mogen dit van nu af tot 
daags voor de verkiezing schrifte
lijk doen op het sekretariaat VU, 
afdeling Brussel, Pletinckxstraat 38. 

Essene - Hekelgem - Teralfene 
KALENDER 

Zaterdag 17-2-68 : ons VU-nacht-
bal in de zaal « Sportwereld », 
Brusselbaan, Hekelgem. 

Orkest « The Ricardo's D met 
Frieda Rock en Ronny Remiss. 
Aanvang 21 uur. 

Zondag 25-2-68 : kolportage te 
Essene door de ploeg van onze af
deling. 

Zondag 31-3-68 : kolportage te 
Teralfene door dezelfde ploeg. 

Halie 
DANSFEEST 

Ons jaarlijks dansfeest vindt 
plaats op zaterdag 24 februari (Pa
rochiezaal, St-Rochus). Orkest «The 
Musical Friends ». 

Jette 
KOLPORTAGE 

V\'egens het barre weer werd de 
kolportage van 14 dezer uitgesteld 
tot 28 januari. We vei-wachten de 
medewerkers uit Jette, Koekelberg-
(^anshoren en Molenbeek om 9 uur 
aan het station van Jette om Lot 
te bezoeken. 

Kessel-Lo 
BESTUURSVERKIEZING 

Op vrijdag 9 februari 196S heeft 
d t \erkieziiig plaats voor het nieu
we afilelingsbestuur, en dit om 20 
uur m het lokaal «Sportpaviljoen», 
Diestsestwg 300, te Kessel-Lo. 

De kandidaturen moeten inge
stuurd worden voor 5 februari I96S 
op het sekretariaat, Guldensporen-
laan 15„ Kessel-Lo. 

St. Kwintens-Lennik 
VERGADES-ING 

De e.k. kantonnale vergadering 
heeft plaats op donderdag 1-2-68 te 
20 uur in de zaal Rialto bij « Pitje 
van 't Steentje », Gijselenstraat te 
St. Kwintens-Lennik. Het arrondis
sementsbestuur verwacht er de be
stuursleden van de afdelingen Oe-
tingen - Galmaarden - Vollezele, 
Schepdaal, St. Kwintens-Lennik, 
Gooik en Roosdaal. 

Vilvoorde 
WERK VOOR DE BOEG 

Op 4-2 : met de arrondissements-
ploeg en zoveel mogelijk militanten 
uit de afdelingen wordt er gekol-
porteerd te Machelen. Nadere richt
lijnen volgen. 

Op 18-2 : opnieuw kolportage, 
ditmaal te Eppegem en omliggende 
(Weerde, Zemst). 

Ook hier rekent de arrondisse-
mentsploeg op medewerking van de 
betrokken afdeling. 

BAL 
Zaterdag 3 februari houdt de af

deling Hofstade haar jaarlijks bal, 
vanaf 20 uur in de zaal « Pallie
ter », Tervurensteenweg te Hofsta
de. 

Aniuz-ementsen.semble Camps. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
DANSFEEST 

Zaterdag 10 februari 1968 groots 
bal in de feestzalen van de firma 
Gilbos, Grote baan, Herdersem. 

Inrichters : de Vlaamse Klub van 
de Dender- en Zwalmstreek. 

Orkest : Aktif Klub o.l.v. Oktaaf 
Boone. 

Tombola met waardevolle prij
zen. Koud buffet. Alle dranken. Be
gin te 21 uur 30. Deelname in on
kosten : 60 fr. 

LEDENHERNIEUWING 
De wijkmeesters \ an Aalst-stad 

zijn op ronde met de lidmaatschaps-
kaarten voor 19(>8. Mogen wij elk
een vragen hen een goed onthaal 
voor te, behouden ten einde zo vlug 
mogelijk met de hernieuwing klaar 
te komen. Ook diegenen, die zou
den verzuimd hebben of in de on
mogelijkheid waren hun abonne
mentsgeld voor « Wij » via de post
bode te vereffenen kunnen dit met
een doen. 

Abonnenten die nog geen lid van 
de Volksunie zijn, kunnen steeds 
aansluiten bij de Vlaams-Nationale 
Partij door een briefje van 50 fr. 
te sturen naar de sekretaris van 
het arrondissement Lanrent De 
Schrijver, Ledebaan 21, Aalst, per. 
4159.03. Ook leden werven steeds 
nieuwe leden. Alleen een sterke 
Volksunie kan de toestanden in dit 
land voor Vlaanderen ten gunste 
doen keren. 

« VERLEDEN, HEDEN, 
TOEKOMST » 

Deze brosjure kan besteld wor
den door storting of overschrijving 
van 6 fr. op per. nr 914764 van 
Willy Cobbaut, Dorp 33, Baarde-
gem. 

NIEUWE WETGEVING 
PENSIOEN 

Op het sekretariaat van het Oost
vlaams Centrum voor Dienstbetoon 
en Naschoolse Vorming voor Arbei
ders zijn nog enkele eksemplaren 
gratis beschikbaar van een brosju
re over de nieuwe wetgeving inza
ke het j>ensioen der werknemers 
op eenvoudige aanvraag aarv het 
sekretariaat van het OCDNA, p-a 
Dorp .33, Baardegem. (Postzegel 
van 2 fr. voor verzendingskosten 
bijvoegen aub). 

Gent 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 28 januari kol
portage met « Wij » te Heusden. 

Verzamelen om 9 uur in « Onder 
de Toren » bij St Jakobs 20. Na de 
wekenlange rustperiode ziil een 
morgenwandeling deugd doen. 

KOLPORTAGEKALENDER 
VOOR FEBRUARI 

Zondag 4 februari Ene en Asper: 
11 februari De Plnte; 18 febriuiri 
Nazareth; 25 februari Deurle en St 
Martens-Latera. Telkens verzamelen 
om 9 uur in het lokaal « Onder de 
l o r e n ». 

VNSU-VOORD RACHT 
Dinsdag 30 januari 1968 VNSU-

voordracht over : « 45 jaar politiek 
Vlaams-Nationale strijd » door dr. 
Leo Wouters, volksvertegenwoordi
ger in de kleine Akademieraadzaal 
van de Aula in de Volderstraat, 
Gent, om 20 uur. 

KAMERAADSCHAPSAVOND 
Voor de 4de maal nodigt de gent-

se VMO uit tot deelname aan haar 
kameraadschapsavond op zaterdag 
27 januari 19(^ om 20 uur in het 
spijshuis « St Arnold », Kortrijkse-
poortstraat 161, G e n t Deelname in 
de onkosten, koude schotel inbegre
pen : 30 fr. Inschrijven bij M. Van 
Hemelrijck, Eendrachtsstraat 128, 
Gent, tel. 09-234138. 

Gentbrugge - Ledeberg 
BESTUURSVERKIEZING 

De statutair voorziene verkiezin
gen van het nieuwe afdelingsbe
stuur gaan door op vrijdag 8 maar t 
in café Lunapark, Brusselsesteen
weg 408, te Gentbrugge. 

Leden welke zich wensen kandi
daat te stellen voor de vorming van 
het nieuwe bestuur worden ver
zocht dit schriftelijk te doen — 
zonder vermelding van funktie — 
ten laatste op 9 februari a.s., Oud-
strijdersstraat 5, Gentbrugge. 

Hamme-Ste-Anna 
VOLKSZANG EN VOLKSDANS 

De Hamse VVKB groep « Winde
kind » oefent volkszang en volks
dans in, afwi.sselend op St Anna in 
de zaal bij de h M. Ouinteler en te 
H a m m e in het parochiehuis van de 
H. Familieparochie. ledere vrij
dagavond vanaf 20 uur stipt tot 22 
uur. O p vrijdag 26-1-1968 oefenen 
we te Hamme-St-Anna en op vrij
dag 2-2-1968 te Hamme en zo steeds 
afgewisseld. Jongens en meisjes 
vanaf 17 jaar zijn hartelijk wel
kom. 

Vrijdag 1 maart volkszangavond 
te Hamme-St-Anna, in het kader 

>an de 14-daagse van het vlaamse 
lied. 

Lokeren 
HIPNOSE 

Maandag 5 februari spreekt pro
vincieraadslid Raf Baeyens voor de 
.^medee Verbruggenkring over 
« Hipnose » in de Receptiezaal van 
de stad. Nieuwstraat. 

Mere 
VOORDRACHT 

Hedenavond spreekt om 19 uur 
in de zaal « Elekerlic » volksverte
genwoordiger dr Leo Wouters te 
iMere over aktuele problemen. Na
dien debat. Iedereen welkom. 

Merelbeke 
SUENENS, 
LA LUTTE CONTINU! 

Willen we betreffende de over
heveling van Leuven frans naar 
Wallonië ons steentje bijdragen, la
ten wij het dan voelen op finan
cieel vlak. Schaalpenningen zijn te 
bekomen bij Roger De Sutter, Hof 
ter Beuken 15a, Melle, post Merel
beke postrek. 533221. Een velletje 
bevat 25 penningen prijs 20 fr., 3 
velletjes voor 50 fr., 15 velletjes voor 
100 fr. Doe mee ! 
VOS-AFDELING 

Vrijdag 16 februari om 20 uur in 
het wijnhuis, Hundelgemsestraat 
t-g Flor Grammens over « 40 jaar 
Uilenspiegelstrijd ». Iedereen wel
kom. 

OVERLIJDEN 

O p 18 januari jl. overleed de h. 
Prosper De Moor, echtgenoot van 
mevrouw Cornelia Van den Noord-
gate, geboren te St Lievens Houtem 
en vader van het VU-provincie-
n tadd id De Moor. Talrijke vrienden 
stelden het op prijs de begrafenis 
btj te wonen. Aan mevr. De Moor 
en familie betuigen we ons zeer op-
lecht leedwezen. 

Oudenaarde 
KOLPORTAGES 

Zondag 11-2-68 : Nukeme - Etik-
hove - Maarke Kerkeni. 

Zondag 10-3-68 : Berchem - Rui
en. 

Alle bestuursleden gelieven zich 
in te spannen om deze kolportages 
mee te maken. Wij vertrekken tel
kens te 9 uur 30 stipt aan Pallieter 
te Leupegem. Terug tegen 12 uur. 
Dit bericht geldt als uitnodiging. 

St Niklaas 
AB ONNEMENTENSLAG 

De abonnenïentenslag staat er in 
onze afdeling reeds betrekkelijk 
goed voor, het is echter nog veel te 
vroeg om er het bijltje bij neer te 
leggen. Bovendien zijn wij vastbe
sloten om in de eindrangschikking 
een vooraanstaande rol te spelen. 
Ieder van ons kan daaraan helpen, 
ook U beste lezer, werf minstens één 
abonnement en maak dit over aan 
Guido De Grave, Truweelstraat 84. 

VU-BAL 

Op 3-2-68, zaal Terminus, Station-
plein, gaat het VU-bal dit jaar on
der het motto « VU-uurtje stoken»! 

Het wordt beslist een stemmige 
avond. Kaarten tegen 60 fr. kunnen 
bekomen worden bij de bestuurs
leden en propagandisten. Enkele 
adressen : Aendenboom Albert, Ka
zernestraat 79, tel. 764550; de Jonge 
Willy, Paddeschootdreef 79, tel. 
763241; Rimbaut Herman, Kleibeke 
128, tel. 764053. 

Prijzen voor de tombola worden 
met dank aanvaard. Stuur een 
kaartje of bel Joris De Backer op, 
Heimolenstraat 148, tel. 763261. 

SUKSESRIJKE KOLPORTAGE 
Zondag II. waren de propagandis-

tenploegen van het arrondissement 
op de baan in St Niklaas. Maurits 
Coppieters wist eens te meer zijn 
zeer talrijke toehoorders vooral bij 
de jongeren te boeien. Het mani
fest van Louvain-Fran<;ais had de 
stemming voorbereid. Het rezultaat 
was meer dan 650 verkochte num
mers (op een twintig-tal na de ge
hele vooiTaad). Dit alles diende te 
gebeuren in een kil en mistig kli
maat. De ploeg van St Niklaas be
haalde de palm voor de Schelde-
kant, Zwijndrecht en Lokeren. 

Wondelgem 
MIEL COOLS EN 
LOUIS VERBEEK 

Het Davidsfonds, afdeling Won
delgem, zet het jaar in met een 

kleinkunstavond als hoogtepunt va>i 
het luisterlied en de kolder. 

De vlaamse troebadour en de on
deugende 2de man van het vast 
paneel brengen hun gloednieuw 
programma op maandag 5 februari 
in de meisjesschool Botestraat, 
s(ipt om 20 uur. 

Deuren 19 uur 30. 
Inkom : leden 20 fr. niet-leden 

60 fr. 
Iedereen welkom. 

WEST-VLAANDEREN 

Alveringem 
ZITDAG 
VOLKSVERTEGENWOOR. 
DIGER E. LOOTENS 

Voortaan zal onze volksvertegen
woordiger zitdag houden voor so
ciaal dienstbetoon te Alveringem 
i tdere eerste zaterdag van d e 
maand te 11 uur 45 in « 't Vlier» 
hof » bij E. Descheppere, Dorp. 

Kortrijk 
DRIEKONINGENFEEST 

Zaterdag 13 januari 1968 hield de 
Volksunie arrondissement Kortrijk 
voor de te i s te maal een Drieko
ningenfeest voor haar leden en fa
milie. 

Het werd een ware overrompe
ling zodat de vaders hun echtge
noten en kinderen niet konden ver
gezellen. Voor een dag was d e 
Volksuniezaal in handen van de da
mes. Een poppenkastvoorstelling 
opende het feest. In onze weten-
.schappelijke tijd van film en tele-
vizie houden de kleintjes (en hun 
moedei-s) nog altijd meer van J e 
traditionele poppekastfiguren d a n 
van de TV-helden. 

De dampende cacaomelk en kof
fie kwam opgediend en de honge
rige maagjes wierpen zich (figutir-
lijk dan) op de boterkoeken. 

Tot besluit kreeg ieder kind na
dien een geschenk aangeboden : 
ieder mocht uit de voorraad een 
stukje speelgoed kiezen als herinne
ring en om thuis het feest verder 
te zetten. 

HALFVASTENBAL 
SV de Vlaamse Klub houdt op 

zaterdag 24 februari een halfvasten-
bal in lokaal 1.302. Begin : 20 uur 
.36. (Jratis tombola en prijs voor het 
best verkleden. Deelname in d e 
kosten : 25 fr. 

Kaarten bij de VlJ-bestuursleden 
en in lokaal 1.302, August Reynaert-
straat 9 te Kortrijk. 

Ledegem - Dadizeie 
ABONNEMENTENSLAG 

LIDMAATSCHAPSKAARTEN 
1968 

In de komende weken worden ü 
de lidkaarten voor 1968 aangebo
den. Vrienden die hun abonnement 
« Wij » voor het jaar 68 niet kon
den hernieuwen wegens afwezig
heid, krijgen aldus de gelegenheid 
dit meteen te doen, of beter nog, 
verwittig ons, wij komen dan bij 
U het leesgeld afhalen. Degenen die 
reeds lid en geabonneerd zijn kun
nen ons ook helpen : geef n a a m 
en adres van simpatizanten uit u w 
vriendenkring door aan Hendrik 
Vandenberghe, Fabriekslaan 20, Le
degem, P R 5004.16, wij doen dan 
de rest. 

Menen 
ABONNEMENTENWERVING 

De VU-afdeling Menen staat on-
bedreigd aan de leiding in het ar
rondissement. Goede organizatie en 
stevige leiding staan borg voor een 
prachtig eindrezultaat. Doe zo 
voort 1 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Kom gerust uw problemen van 

sociale of fiskale aard voorleggen. 
Maak ze schriftelijk over aan dhi; 
Deprez A., Schansstraat 24 of maak 
telefonisch afspraak : tel. 52456. 

Wervik 
GESPREKSAVOND MET 
WARD HERMANS 

Op initiatief van KSA-Grensvuur 
Wervik, wordt een kulturele ge-
spreksavond ingericht op zaterdag 
19 februari 1968, om 20 uur in d e 
kleine zaal van het stedelijk do
mein « Oosthove i, Speiestraat t e 
Wervik. Spreker de h. W a r d Her
m a n s over « De vlaamse problema
tiek in de XXde eeuw ». Daarna 
debat en deklamatie door Antoon 
Van der Plaetse. Toegang vrij. 
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IN IEDERE PROVINCIE... 1 5 % GOEDKOPER EN 1 0 0 % BETER, DANK ZIJ-. 
1 . vooraf juiste informat ie en budgeter ing 

2. gratis f inancieringsdienst die U tot 90 % aan geld kan helpen 

3. een ontwerp zoals U ' t nooit had durven dromen 

4. kunstenaars voor u w inter ieur en sierhaard 

5. ' n staf van specialisten met jarenlange ervar ing 

6. massale aankoop der grondstof fen 
7. 'n bestudeerde technische u i tvoer ing • steeds konstrukt ief 

8. 600 t rouwe arbeiders en medewerkers. 

Geen bluf... onze k i iën ten bewi jzen het 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 

• •KVBtf tn • •Maasiai HBB 

D o s s i e r fif>/2S 

Geachte Heer, 

. l to*^, 10 November I<»fi7, 

A«n rf# Heer W.A. Kunnen 

Algemoen Bouwbedr. Kunnrn" 

>t«ir Ift -Anwcrpen. 

NAAR UW BUDGET... 
VOORAL DEGELIJK 

1. u i tzonder l i jke vochtisolatle : de spouwmuren en rooding die overal uitsteekt. 
2. thermische isolatie : bui tenmuren in DIKKE GEVELsfeen, b innenmuren in gebakken 

steen : NOOIT snelbouwblokken in assebeton. 
3. verstevigde ramen : door gebruik van de beste afrikaanse houtsoort van eerste kwa 

l i teit . 
4. vol le deuren 4,5 cm dik : in sapeli met enveloppe, prachtig hang- en s lu i twerk, yale-

sloten, enz .. 
5. marmeren raam- en deurfabletten, in de kleur die U ktest. 
6. sanitaire toestellen van eerste kwal i te i t , a lumin ium watersteen Franke, bad In giet

ijzer, enz. . . 
7. v loeren naar ieders smaak, marmer parket, granito, tapisple in, plasti feutre, enz. . . enz. . . 

IK s t e l met v o i d o * n l n c vaat dat de U a t a t e werkon en 
} i e r . t e l l i n c e n «an laijn bouw,waarvan sprake In Uw aangetet<end s c h r i j v e n 
«an 6 «eptembrr LL. k o r r e k t en wet Koed r e « u l t a » t «erden u l t jevoe ir i l . 

Ik kan dan ook von U en Uw Firma n i e t s c h e l d e n 7ondop U 
l i a H e U j k t e danken voor het b e j n p en ile b e r e i d w i l l i g h e i d d ie U ten 
mijnen o p z i c h t e b e t u i g d "hebt. 

A lvorens d i t d o s s i e r t e s l u i t e n wens ik U nog t e f c H c l t e r t n 
voor de prima k w a l i t e i t Uwer bouwwtrken en m a t e r i a l e n , a l a o o k voor de 
p e r f c k t e s e r v i c e en de hoee bekwaamheid van Uw w c r k l e l d e r , d c Heer 
N e v t i a n s . 

.Met « I j n enorm dooreet t innsvcrmocKn «n met z i j n o n f . i l b a r r 
o r c a n i s a t l e x l n dwingt h i j o n t e r e n s p r e k e I I ik e e n i c l e r s * e e r b i e d a f . 

•'•%*s5ft>k«..^'-">^iv^-'^a&''*'ï«'''"*-^i-* "'•?'•**'- '̂ -'^'a'«" 

OOK U ZULLEN WIJ 100% BETER DIENEN; Enkele mogelijkheden : 
TE ANTWERPEN 

s Îakbij uw werkkring « De Ha
ven » prachtige bouwgronden 
vanaf 150.000 fr voor majestu-
euse meesterwoning met 2 ver
diepingen, plat dak, living 8,44 m 
op 5 m, drie grote slaapkamers, 
garage, tuin. 

Bel vandaag nog 

(03)31.78.20 
Meir 18 

TE GENT 
Met unieke appartementen van 
2 en 3 slaapkamers en garage 
vanaf 680.000 fr of een residen
tieel villaperceel in Prinsenhof te 
Mariakerke. 

Draai even 

(09)25.19.23 
en alle gegevens wordeti U 

bezorgd. 

Onderbergen 43 

TE GENK 
met de mooiste natuur- en resi
dentiële villagronden vanaf 
200.000 fr en honderden prachti
ge beleggingen in grond, visvij
vers, bungalows, vanaf enkele 
franken p>er vierkante meter. 

Uitzonderlijke gelegenheden. 

Tel. (011)544.42 

Winterslagstraat 22 

TE BRABANT 
langs de as Brussel-Leuven-Tie
nen bouwt ook U nu zonder zor
gen : op 6 maand bent U eige
naar van prachtige grond met lu-
xueuse villa erop gebouwd Die 
rekordtijd kent men in 't Bra 
bantse niet. Binnenkort oo*' 
nieuwe informatiekantoren 

Bel nu: (016)459.28 
Rotselaarsebaan 37 

Holsbeek 

Groepen en maafschappijen 
allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenblik van 

de dag van het jaar middag

en avondmalen aanbieden. 

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag, 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien kr i jgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 
Middag - en avondmaal In groep t 
gezel l ig, f i j n , goed en goedkoop. 

VERSE ZEEVIS 
Fiarerdelera ea dlcprrie»-
hooders, vraagt in1ichtiii> 
gen en prijalijst 

FIRMA DEPREZ 

Vismijn 104 

O O S T E N D E 

Te l . : {059) 717.15 
LS 109 

Hebt U al gedachT aan een gescHenkabonnement voor een 

familielid, een vriend, iemand in het buitenland ? 

Stort 300 of 450 fr (buitenland) op PRK 1711.39 van " W i j " . 

Brussel 1, met vermelding : geschenkabonnement voor 

Inlichtingen ter plaatse 

THIER BRAU HOF 
Leuven - Tel. (016)46311 

THIER BRAU HOF 
Hulste - Tel. (056)71536 

THIER BRAU HOF 
Antwerpen - Tel. (03)312037 

DE KLAROEN 
Aalst - Tel. (053)22853 

W I M M A E S 

vraagt ü rijn militanten in iioei-
lijke ogenblikken (boete en gevang) 
niet in de steek te laten. Stort on
verwijld uw steun op één der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbank van aw gemeente t 

rek. nr. 1100/37.305 van 
V.M.O. Antwerpen ol 

tiet 

bet - rek. nr. 1100/36.971 van 
Vlaams Solidariteitsfonds. 

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan onder mijn persoonlijk to»-
debt 

Hebt u ze allemaal ? 
— Sociaal-ckonomisch ontwikkelingsplan voet 

Vlaanderen 1966-1976 • 25 f 

— Brussel, stad zonder gexicht • » i » i t i i * * 30 f 

m-m Het Tweede Aktivisme . . » » » » » • » • • • ^ ^ ^ 

— 40 jaar Vlaams Nationalisme . • t t t * * * * * ^ f 

.» . 125 laar Verfransing in Brussel . • • • • » • • < 35 F 

— Kongresrede Mechelen 1963 . » • • • • » » • • ' S r 

• . Volksunie, fundament en taak (december 1967) . . . -5 f 

— Witboek Zwartberg . • * , . • i . 10 F 

Bestelling door storting 
op pr. 1476.97 van Volksunie v.z.w . M Lemonmerlaan 82 Brussel » 

Voor een bedrag van 125 F ontvangt U het ganse pakket 
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STRIJD IN GANS VLAANDEREN 
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V;m iiiiks naar rechts en van boven naar beneden : duizet^-
deii betoogden te Antwerpen • te Leuven zijn de muurkran
ten « in » ; de zoveelste leuvense sttident wordt ingerekend ? 
ook een « stille » in burger zwaaide de maf rak ; te Antwer
pen kwam het af en toe tot een rel , Coppicters op een 
studentenbetoging te St Niklaas. 


