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WORDT ZWARTE DINSDA 

DE BESLISSENDE DATU 
Indien Van den Boeynants hoopte dat hij bij zijn terugkeer uit 

Tenerife een duidelijker situatie zou aantreffen, dan heeft hij 

zich schromelijk vergist : hem wacht een keiharde konfrontatie 

met de voor hem beangstigende werkelijkheid. De proefballon 

van de kommissie Leemans is niet eens van de grond gekomen, 

de strijd van de nederlandse universitaire gemeenschap te Leu

ven wordt onverminderd gesteund door een solidair Vlaanderen, 

de bisschoppen tellen stilzwijgend verder hun schaalgeld, de po

litieke verwarring is overhands toegenomen, de vlaamse strijd

en kultuurverenigingen hebben 23 februari tot ultieme vervalda

tum gemaakt, de matrakkensabat duurt voort. En op korte ter

mijn moet de eerst e-minister dinsdag — door de studenten over 

heel Vlaanderen uitgeroepen tot « zwarte dinsdag » — het hoofd 

bieden aan de interpellaties Coppieters, Mundeleer en Verroken. 

De vlaamse C.V.P. heeft einde
lijk dus haar beslissing genomen: 
de interpellatie Verroken. Twee 
dingen zijn daarbij duidelijk. Ten 
eerste werd de beslissing letter
lijk uit het vuur gesleept door de 
opstand in gans Vlaanderen en 
door het feit dat de Volksunie, 
met het interpellatie-verzoek 
Coppieters, de publieke opinie 
voor deze parlementaire stap ge-

sensibilizeerd had. En vervol
gens : de interpellatie Verroken 
is uiteindelijk afgedwongen ge
worden van een weigerige partij
en vleugelleiding door de zgn. 
« kleine » volksvertegenwoordi
gers : de C.V.P.-ers die nog kon-
takt hebben met de bazis, die op 
de gevaarlijke plaatsen van de 
verkiezlngslijsten staan, die — 
anders dan de door koöptatie of 

een huismacht beschutte partij
leiders — rechtstreeks blootge
steld zijn aan de druk \an de 
publieke opinie. De vaststeHing 
is belangrijk, omdat zij logischer-
M'ijze voert naar de konkluzie 
dat de C.V.P.-leiding de kontrole 
is kwijtgeraakt over haar parle
mentaire troepen en dat de in
terpellatie Verroken buiten het 
bereik valt van wat de partijtop 
met zekerheid de baas kan. 

Wat Verroken dinsdag zal zeg
gen, is vrij onbelangrijk. Zijn 
doorgaans nogal verwarde wel
sprekendheid zal zich moeten 
houden aan wat hem dwingend 
door de vlaamse publieke opinie 
wordt opgelegd ; hij zal trou
wens de adem van Coppieters in 
zijn nek voelen. Het is wel duide
lijk dat hij allerminst de bedoe
ling heeft de reegring te doen 
vallen, maar er blijven hem wei
nig mogelijkheden om de kool én 
de geit te sparen. De standpun
ten van de vlaamse en van de 
waalse C.V.P. liggen zover uit
een, dat daartussen op zwarte 
dinsdag hoegenaamd geen kom-
proniis mogelijlv is. De partij die 

van haar gewezen voorzitter de 
huidige eerste-minister heeft ge
maakt, bestaat tans virtueel niet 
meer I 

Men moet geen helderziende 
zijn om te voorspellen, dat wat 
Verroken ook zal zeggen en wel
ke replieken daarop ook zullen 
komen, de B.S.P. klaar staat om 
de regering mee het vuur aan de 
schenen te leggen. 

Men moet wél een helderziende 
zijn om te voorspellen hoe het 
gaat aflopen. Van midden dezer 
week tot dinsdag zullen honderd
duizend pogingen ondernomen 
worden om de scherpste hoeken 
weg te slijpen. Een regering die 
struikelt over « de vlaamse kwes
tie » is voor alle gebreveteerde 
steunpilaren van het regime het 
allerlaatste. Maar politiek en 
parlementaire botsingen zijn on
berekenbare dingen : het « acci
dent » — zoals dat heet — loert 
om iedere hoek en in een ver
warring zoals de huidige zijn alle 
dingen mogelijk. Tot en met de 
val van de regering 1 

Moest het zover komen : wij 
zijn klaar I Een krizis zou waar
schijnlijk leiden naar vrij spoe
dige verkiezingen en de omstan
digheden daarvoor zijn van die 
aard, dat we ze ons onmogelijk 
beter konden wensen. Maar afge
zien daarvan willen we eens on
derstrepen, welke belangrijke rol 
de^ Volksunie tijdens de huidige 
krizis in het parlement reeds 
'iieeft gespeeld. Zonder de vlaam
se oppozitie-partij, zonder het 
volwaardig alternatief van de 
Volksunie ware ondenkbaar ge
weest wat tans gebeurt. Dat de 
franstalige kranten iedere dag 
opnieuw jammeren « que la 
Volksunie mène Ie jeu » beschou
wen we als een gepaste hulde 
aan onze manier van politiek 
voeren, als een duideli|ke erken
ning \an <le noodzaak van ons 
bestaan. 

Op zwarte dinsdag staan we 
klaar : wie het \laanis front ver
laat, wordt teniggejaagd of een
voudigweg voorgoed opj-ij ge-
schoNeii, 

t\u. 

DOOI de gebeurtenissen Ie 
Leuven hebben me in de 
jongste nummeis van ons 
blad onvoldoende aandacht 
kunnen besteden aan een 
aantal andete zeer belangnj' 
he dingen, zo p.m. aan de 
politieke opiniepleiling die 
op lait van^ « Het Laatste 
Niemi's » vetiichl weid door 
International Reseaidt isso-
dates Europa. 

Wc maken dat deze week 
goed door op onze bladzijden • 
drie en vier een uitvoerige 
kom mentaal te wijden aan 
deze opiniepeiling. Maai ei
genlijk is het eeiste-pagina-
nieuws en daarom u'illen we 
al vast ei'en de belangtijkste 
rezultalen van dit demösko-
pisch ondeizoek in de kijker 
stellen. 

Het ondeizoek weid ver
licht in de maand december 
en kon dus nog geen leke-
ning houden met de stioom-
vei snelling rond het pro
bleem Leuven en de daaruit 
voortvloeiende radikalizering 
van de vlaamse publieke opi
nie. De rezultaten ervan lig
gen dus onbetwistbaar, wat 
de Volksunie betieft, aan de 
lage kant. 

Maar deze inmiddels door 
de politieke aklualileit ach
terhaalde rezultaten zijn nog 
altijd welspiekend genoeg. 

Er blijkt namelijk uit, dat 
de Volksunie anderhalve 
maand geleden mocht reke
nen op 16,66 t. h. van het 
vlaamse kiezerskorps. Dat 
vei tegenu'ooidigt zoiv a t 
520.000 stemmen, tegenover 
de 361.000 bij de vorige ver
kiezingen. Het betekent 
daarenboven, dat de Volks
unie in december minüens 
20 en waarschijnlijk 22 Ka-
meizetels waaid ivas. Hel be
helst ten slotte dat de Volks
unie in de vlaamse provin
cies de P.V.V. x'an de derde 
plaats had veidiongen. 

Daajmee is een nieuia 
sptaakgebiutk ontslaan : wie 
voortaan, wat VU^ndeien be
lieft, spieekt van de drie 
giolc pailijen, zal er zich 
moeien aan gewennen dat de 
J'oihsiinw wél en de P.l .V. 
mét ilaaito& behoort! 
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Ik ben heel kontent over u\v 
briefje H.R. uit Torhout voor de 
•\\el\erdiende hulde <li€ gij langs 
<ieye weg brengt aan lj)uis Neefs 
en Jan The> s, g«;irne ecliter, had 
ik ook een grote hulde /.ien bren
gen aan ,lo Leemans. 7A\ heeft 
het ruimschoots verdiend en zii 
zal ongetwijfeld geen gelegenheid 
lalen voorbij gaan om in Vlaan-
derens kaart te spelen. Jo, b ra \o ! 
Kn aan Staf Knops moeten we 
eens radikaal zeggen dat hij eens 
een beter woordje zou mogen 
zeggen over de vlaamse liedjes. 
Afbreken kan iedereen en 7o gij 
een waardige Vlaming zijt zult ge 
in 't vervolg wel 'n beter woord
je daarover te zeggen hebben. Op 
een voorwaarde dat gij het van 
harte goed meent : anders, is het 
tegen uw gedacht, zwijg er dan 
liever over. 

V.S., Izegem. 

RECHHETTING 

In uw blad van .30 december 
V.H)7 werd de stichting van een 
Vlaams* Vriendenkring te Heus-
rien (O-VI.) aangekondigd. Daar 
dit geplaatst werd naast « Wij 
in Limburg > en niet onder de 
titel Oost-Vlaanderen, kon er ge
makkelijk verwarring ontstaan. 
Kr is unniers ook een Ileusden 
in Limburg. De « Vlaamse Vrien
denkring » huist in het oost-
vlaamse Heusden. 

K.V.M., Heusden (-V1.). 

GEEN EISEN TE WEINIG 

Op de dagorde staan nu : Leu
ven-Vlaams ; Walen naar het 
hart van Wallonië, geen sprei
ding naar Brussel-Ottignies enz. 
Voor Brussel doe ik mee niet l'.D. 
uit Oostakker in zijn le/ersbnef. 
Niet bedelen voor tweetaligheid 
maar hoger mikken en eisen : 
Brussel Vlaams. Het zou maar 
recht zijn, 't is toch bezet vlaams 
grondgebied. En voor de duizen
den Vlamingen van Moeskroen, 
wie kijkt er daar naar om ? De 
Volksunie moet ook die mensen 
verdedigen en hun recht«n en 
moet hen ook bij de naaste ver
kiezingen de kans gev«n een 
vlaamse slem uit te brengen. 

Waarom maken de \ laamse 
ZKekenkas.sen geen propaganda in 
« WIJ >, of zoeken ze «ie Vlamin

gen van de kleurpartijen ? Kan 
de Volksunie niel bemiddelen dat 
de bestaande \ laamse kassen .sa
mensmelten en aanleunen bij de 
Volksuuie, hetzelfde geldt \<H)r 
sindikaat en pen.sioen- en ge/ins-
spaarkas enz. Dan zou de binding 
tussen partij en \olk volledig 
zijn. doordat dan sekretariaten 
zouden kunnen tot stand komen, 
want de staat betaalt goed voor 
ie<3er aangesloten lid en de nodi
ge bedienden zouden kunnen be
taald v\ orden. 

A.V., Wevelgem. 

BESLISSEND OGENBLIK 

Het moet mij uit de pen. Het 
wordt alles of niets. Er l>estaat 
geen ander allernatief. De kom-
promissen-politiek is één lang 
verraad ten aanzien van de 
vlaamse gemeenscli!T[). De tijd is 
rijp en het ogenblik gunstig om 
de gevestigde geldmachtheer
schappij neer te halen. Maar we 
staan amper op de drempel van 
de beslissende strijd. Niet één 
van de drie groten zal toegeven : 
noch de regering, noch het kapi
taal, noch de kerk. 

l'̂ n is de toestand zo dramatisch 
geëvolueerd dan ligt ook de \er-
antwoordelijkheid bij de \laamse 
politici van traditioneel pluima
ge, die het verraad nooit hebben 
ontmaskerd. Ze hebben de \ laam
se opinie misleid en bedrogen. 
Ze waren — hooghartig — de zg. 
gematigden, de « leiders » (exit 
De Saegher), de klaarzienden. de 
mannen met verantwoordelijk
heidsbesef, de \riie-tribune-
schriJN elaars van de Standaard, 
de on\ergetelijke Hertoginneda-
lers, korl<un de eeuwig gedu-
peer<len ^an een gekamoefleerde 
kolonizatiepolitiek tegen Vlaan
deren, (ïaan ze nu wakker schie
ten ? Neen... Alleen een uitge-
brei<le vlaamse revolte geeft een 
kans op zege. 

De studenten en hun professo
ren verdienen een eresaluut ! 

W.D.P., Brussel. 

VLAAMSE T.V. ? 

Belgische Radio en T.V. ne-
derlandse uitzending is het eerste 
l>eeki dat wij op <ms .scherm zien. 
Het nieuws en de programma
aankondiging is i n d e r d a a d 
vlaams maar de liedjes zijn bijna 
uitsluitend frans of engels, voor
al engels in de « Muziekkam-
pioen », in « Ontdekt de ster > 
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en vooral in « Tienerklanken > 
zijn het bijna altijd \reemde 
liedjes, met vreemde orkesten en 
engels brullend* kinderen. Dat 
noemt men zingen ! Zijn er dan 
geen \ laamse orkesten met 
\laamse liederen in ons land ? 

Wie Areemde lietleren wil, kan 
luisteren naar de H.T.B., Rijsel 
of de B.H.C. Ik luister graag naar 
vlaamse lie<leren, maar op welke 
post moet men daarvoor afstem
men ? 

Is de programma-opsteller mis
schien een soort Vivario ? .\rm 
Vlaanderen, dat door zijn eigen 
\olk verraden wordt. 

H.B., TorhouL 

kamers van Vlaanderen. Het zou 
er velen gespeten hebben ooit te 
hebben gestemd voor de partij 
\an dit franskiljons fossiel. 

II.V., Brussel. 

NIEUW VLAANDEREN 

Kond 10 februari verschijnt 
nummer 3 van het vlaams-natio-
naal jongerenblad «Nieuw Vlaan
deren», 

Indien u tans ,50 fr. over
schrijft of stort op prk. nr. 
40.82.1)0 van Nieuw Vlaanderen, 
Brouwersstraat 74, te De Panne, 
is de kans nog groot dat u ook 
nog de eerste twee nummers ont-
\angt. De voorraad is echter ' e-
j)erkt. 

Steunabonnement vanaf 80 fr. 
liet geld kan ook onder ondoor
schijnende omslag aan boven
staand adres worden gestuurd. 

Stel ditmaal niet meer uit, doch 
grijj) onniiddellijk naar de pen 
en de geldbeugel. 

J.L., De Panne. 

FRANSKILJONS 

WETENSWAARDIG 

In een inter\ie\v voor de R.T.B, 
vroeg de radioman onverwachts 
aan baron Kronacker of hij een 
franskiljon was, waarop de sena
tor prompt antwoordde, dat hij 
25 jaar lang in het Vlaams door 
vlaamse kiezers was verkozen, 
doch dat hij zich als een « par
fait bilingue » beschouwde. Toen 
hem echter om zijn mening werd 
gevraagd nojiens de \laamse stu-
denlen van Leuven, \iel de baron 
driftig uit « ce sont des Nazis ». 

Jammer dat dit interview niet 
doorgedrongen is tot in alle huis-

Méér en méér wordt de frans
kiljon een zeldzaam verschijnsel. 
Iemand die zich bo\en zijn eigen 
volk wil stellen omdat hij meent 
tot de elite te behoren wanneer 
hij eigen taal en kuituur over
boord gooit, noemt men franskil
jon. .\ls halfslachtig wezen kent 
hij Nederlands noch Frans. Zijn 
utopie, dat hij met de kennis van 
het Fran.s, de steen der wij/en 
gevonden h«eft ; bewijst ipso 
facto zijn primaire ontwikkeling. 
Zijn gallomanie is psvchologiscli 
afgestemd op snobisme of poeha. 

De tweede soort franskilj<ms 
zijn de sociaal-ekonomisch ster
ken, die hun geprivilegieerde sta
tus willen bestendigen. 

Is de eerste soon, de snob-
franskiljon, voor Vlaanderen on
gevaarlijk, dan is de tweede 
soort, de kaste-franskiljon een 
bestendig gevaar. Hoeveel frans
kiljons trachten hun intellektuele 
armoede te verbergen achter een 
gebrekkige kennis van de frans© 
taal. Komen ze dan in een intel-
lektueel midden, dan wordt hun 
geleuter in de aard van : « Cha-
«jue sa tour > of « Je pars avec 
Ie train » een voorwerp van spot. 
Uw verraad aan taal en volk 
wekt alleen minachting I 

H.J., Kontich. 

PROPAGANDA 

De kwesties Leuven en Vivario 
hebben ontelbare Vlamingen 
weer een stap dichter bij de V.U. 
gebracht. 

Door een aangepaste voorlich
ting kunnen we duizenden stem
men xoor ons winnen. Laten we 
deze enige kans niet voorbijgaan. 

Het prachtige parlementair 
werk van onze verkozenen dient 
geschraagd door een passende en 
doeltreffende propaganda. De 
fouten van onze tegenstanders 
dienen maksimaal uitgebuit. De 
sfeer is nooit zo gunstig geweest 
om V.U.-voorlichting te doen in
slaan, biezonder nu er reeds 
duchtig aan de aanstaande ver
kiezingen wordt gedacht. 

Is het voor de C.V.P. het uur 
van de waarheid, voor de V.U. 
zou het het uur van de propa
ganda dienen te zijn. 

P.V., Asse. 

De redaktie draagt geen T«r« 
sntwoordelijkheid roor de in« 
houd der gepubliceerde lezer»» 
brieven. Ze behoudt zich ^et 
recht van Tceuze en inkorting 
voor. Over de lezersrubriek 
wordt geen briefwisseling ge* 
voerd. 

van de redoktie 

Brussel, 1 februari 1968, 
Betr . : pers en gendarmen. 

Te Leuven ver^i de echtgenote van Kaurits van 
Haegendoren door de rijkswacht opgeleid. Een pers
fotograaf vdlde de scène op zijn film vastleggen, 
aaar sag zijn apparaat in puin geklopt. 
Dit i s één s taa l t j e van de vi jze, waarop joerna-
l i s t en in d i t land hun werk moeten doen. Wie de 
dagbladpers doorneemt, zal vas ts te l len dat-het 
geen alleenstaand fe i t i s . Wie daarenboven nog 
een geheugen heeft, zal zich herinneren dat "de 
jacht op de joernal is t" geen nieu-wigheid i s . Ook 
ten t i jde van Zwartberg werden de hinderlijke 
joemal i s ten - de getuigen na.iien2 de publieke opi
nie - in t a l van gevallen hardhandig te l i j f ge
gaan. ; de gegevens daarover vindt men trou-^'ens 
terug in ons "̂ Witboek over Zwartberg". 
We kennen een aantal persfotografen die er niet 
op gebrand zijn, ' s avonds een opdracht te Leuven 
te krijgen bijvoorbeeld. Ze zien er tegen op, hun 
dure elektronenfli ts of kamera (of die van h'on 
baas) to t schroot te laten verwerken. 
Dit i s een zoveelste aanduiding fjat het f inaal 
scheefgelopen i s met de ordehandhaving. Wie niet 
duldt dat hi j op de vingers gekeken wordt door 
de joemal is ten , heeft i e t s te verbergen. 
3ij een rijks'wachtcharge in de Bcndgenotenlaan 
voelde iemand van onze redaktie niet de minste , 
neiging can de benen te nemen : h i j was im.7.ers geen 
betoger, maar een behoorlijk gekwalificeerd joer
n a l i s t . Slecht bebwam het hem : nog dagen la te r 
wreef h i j een beurse kaa.v. " Ülj 
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diktatuur 
van het 

eweid 
'(red.) Zolang de rijkswacht slechts klopte 
op « marginale groepen », kwam daartegen 
hoofdzakelijk maar protest vanwege die 
groepen zelf. Ja natuurlijk, er was beroe
ring rond de dood van twee limbuigse 
mijnwerkers. Maar Genk ligt ver \an Bius-
sel, de moordpartij kon misschien wel een 
ongelukkige samenloop van omstandighe
den zijn en wellicht verkeerden de rijks
wachters zelfs in staat van wettige zelfver
dediging... De zaak werd geklasseerd zonder 
gevolgen, tenmaiste zonder gevolgen voor 
de daders. Over kloppartijen op vlaamse be
togers bekreunde zich piaktisch niemand; 
dat op ekstremisten woidt gedorst, behoort 
blijkbaar tot de gangbare en oorbare prak
tijken. Een boer te Oudenaarde kwam op 
de ongelukkige gedachte, te gaan betogen 
met een zwak hait; zijn dood kon dan ook 
alleen aan eigen onvooizichtigheid te wijten 
zijn. 

Zo stelde men het steeds opnieuw voor 
van hogerhand, wat niet belette dat vooral 
na Oudenaarde er een algemeen ongenoe
gen en wantrouwen gioeide tegenover die 
officiële goedpraterij. 

Vandaag echter is de waaiheid, (die voor 
de « marginale groepen » leeds lang evi
dent was, omdat ze •die wa.a'heid aan ^ e n 
hjve hadden ondervonden) definitief door
gebroken : de operrtsare -mening gerft er zich 
rekenschap van, dat er iets fundamenteel 
scheefloapt jnet de oi;dehandliaving. Van
daag gaat er piotest op in klingen die tot
nogtoe nooit bij het probleem beirdk'ken 
waren, die zich tans voor het eeist met een 

schok ifflkenschap g,e>vjen van ̂ de waarheid en 
wier protest men niet zo gemakkelijk over 
het hoofd ziet als dat van een vlaams-natio-
nalist of van een limbuigse mijnwerker. 

Terreur door huiszoekingen en willekeu
rige aanhoudingen, schending van private 
eigendom, opzijschuiven van de akademi-
sche vrijheden, mishandeling van 'betogers, 
verwonding van minderjarigen, afluisteien 
van telefoongesprekken (rmen zal liet loo
chenen, maar wij blijven rot'̂ .vast ^eibij) : de 
voorbeelden van machlswellusi en sadisme 
liggen zo voor hel giijpen. 

Zelfs de voor-de handse veronderstelling 
dat het nou eenmaal gaat om betueurens-
waardige uitspattingen van ergens een indi-
Aiduele sadist of machtswellusteling, volslaa^ 
hoegenaamd niet als vearklaring. Al te veel 
feiten -wijzen in .een andere xichfiing. Wan
neer te Leti-ven de wateiikanonnen göladen 
worden met lioolwater, dan is dat niet het 
wei'k van een enkeling. Wanneer te 'Gent 
een lui tenant'destudeiite-nvoortdurend beti
telt als « zwijnen », dan weten zijn onderge
schikten dat /ij zich als veedrijvers mogen 
gedragen. Wanneer op de koer van Mater 
Dei een officier histerisch brulde « fiappez, 
mais frappez done », dan is dat geoigani 
zeenfle en bevolen jacht op minderjarigen. 
Wanneer te Leuven een zwangere viouw in 
een irijkswachtwagen wordt gesleuid, dan is 
dat zonder meer een sclioftigheid niet van
wege een enkeling, maar vanwege de groep 
die -zich «iet dit karwei gelastte. 

Het is duidelijk dat Jiiet iedere rijkswach
ter een sadist is; het is evident dat er in het 
korps fatsoenlijke lui zitten. Maar even on
weerlegbaar i«, dat ide geest in het korps er 
een is die sistimaiiiisch geweldpleging aan
kweekt en goedpraat. 

De veranüwooidelijke ininister is al her
haaldelijk daarover ge'mterpelleerd gewor
den. Sinds een paar jaar heet hij Van .der 
PocKEten, «n Van éer Poorten 'beeft otver .dit 
voor onze demdkratie toch v/él .ontstellend 
vei schijnsel nooit iets anders -weten te zeg
gen <dan dat hij het dekte, plus daaAij de 
gebnuikeilijke handigheidjes om er zich per-
soorflijk -vanaf te imalcen. 

ï iet is duidelijk dat de minister van Bin
nenlandse Zaken een grote verantwoorde
lijkheid draagt. Hij niet alleen overigens : 

de verantwoardelijjkheid woKdt gedeeld 
door de overige ministers. En door de par
tijen die vde regering steunen. Wie onder de 
matrak zit, moge bedenken dat hij slagen 
kiijgt omdat bi]v ooi beeld de vlaamse C.V.P. 
teizake de regering met op hel vel zit. 

De Volksunie h.eeft destijds gaeist .dat de 
rijks.wachteis — net alsvde politiemannen — 
een nummer .of een ander identifikatiestuk 
zouden diagen. Die eis is zo evident, dat hij 
zelfs gesteld weid dooi de piaagse studenten 
in het kommunistische rsjecho-Slovaki|e. In 
ons,parlement .werd het vooistel afgewe/en. 
Het iou nochtai>s een ^eerste schuchtere -stap 
zijn in de richting van een sanering. 

We geven er ons echter lekenschap van 
dat in een unitaii België de iijk<>wacht 
steeds de pretoriaanse wacht van de reaktie 
en het .unitauisme za;l blijven. Om gans de 
mentaliteit van het koips te veranderen, zal 
de staat zélf moeten veiaudeid worden. 

BIJ EEN ? m \ m ï 
OPINIEPEILING (1) 

de volksunie 
sterker dan 
de p.v.v. 

(red.) Dezei dagen publiceerde « Het Laat
ste Nieuws » de rezultaten van een opinie
peiling, die cyp verzoek van die krant « in 
volle onafhankelijkheid » in december 1967 
werd uitgevoerd door de « International 
Reseaich Associates Euiope ». 

Het loont wel de moeite die lezullaten 
even onder de loep te nemen, vooial omdat 
ze voor de Volksunie enkele zeer verheu
gende tendenzen in het licht stellen. 

Aan een staal van de belgische kiezers 
weiden volgende twee vragen gesteld • « in
dien U vandaag zoudt moeten stemmen, 
voor welke partij zoudt U kiezen ? » en 
« voor welke partij hebt U bij de vorige 
V ei kiezingen gestemd? 3>. 

De tweede vraag laat een beperkte kon-
trole toe op de betiouvvbaaiheid van de 
opiniepeiling. Het antwoord er op kan im
mers vergeleken worden inet de echte rezul
taten van de verkiezMigen van J965. Uit de . 
ze vergelijking, die Tve hebben gcmHa4<.t, 
blijkt dat er slechts sen geringe alwi)king 
is tussen de percentages van de opiniepei
ling en de effektieve percentages bij de ver
kiezing. Voor zover er afwijkingen zijn, val
len deze liit ten nadele van de oppo/iue-
partijen (fi.-SJ. -en l/.V.). Alhoewel de 
Volksunie dus nog beter uit deze ojDime-
peiling zou moeten komen dan de cijfers 
ervan aanduiden, hebben vue met de <#MI|-
king verder geen rekening gehoirden en 
bazeren we ons op de rezultaten zoals ze hij 
« International Research » werden opge
maakt. 

(Veivolg blz. 4) 

ALLE UENS AAN DEK 
Wanneer men in « tLe Soir » «n 

in « La Libre Belgique » onder be
zwerende hoofdartikels namen ziet 
verschijnen als 'Charles Moureaux 
en burggraaf Terlinden, dan -weten 
Wie dat het bij de « beminde broe
ders » begint te nijpen. Deze schim
men worden telkens voor de dag 
gehaald, wanneer de twee moni-
teurs van het « ancien régime » de 
patriotten respektievelijk de kato-
iieken willen te lijf gaan met «door
slaande argumenten» tegen alle ge
rechtigde vlaamse eisen, die wel 
eens zouden kunn«n ingewilligd 
worden. Dat is nu met Leuven weer 
het geval. Daaruit kunnen we na
tuurlijk niet besluiten dat de taal-
rassi«ten aan het einde van hun 
Latijn zijn, maar de publikatie van 
dit seniel geschrijf wijst toch op een 
kentering. 

OE VERDEDIGING ? 
De superbrusselse wijsneuzen be

seffen, dat we beslissende welben te
gemoet gaan nieit alleen voor Leu
ven doch voor ga-ns het land. De 
franikofo-ne bourgeoiskaste lijkt 
mentaal in verdediging te zijn te
ruggedrongen, in afwachting dat 
zich dit ook op het « «lagveld » ma
nifesteert. Ze klampen zich wel v*st 
aan kompromisplannen die, in een 
andere vorm en bij een andere 
timing, toch zonden neerkomen op 
fle Woitrin-driehoek. Taktiseh be
zien wijzen ze overigens dit plan af, 
na eerst de zogenaamde auteur er
van, sekretaris-generaal Leemans, 
verdacht te hebben gemaakt. Lee-
m^ans loochent echt«r h«t vader
schap ; het vlaamse Icamp wijst 
zelfs de eventualiteit van een dia
loog op dergelijke hazis kordaat van 
de hand. Het wantrouwen blijft te
genover de kliek, waarvan de ver
bindingslijn loopt van Suenens via 
Descamps naar Van den Boeynants. 
Is het terloops niet opvallend dat, 
iterwijl «aanen als deze van Mou
reaux en Terlinden even in de ak:-
tualiteit opduiken, deze van Des
camps, Massaux en Woitri-n spoor-
loroe -Eijn. Wat i« «r -met dez« be-
!ro<£ipsinitr%ainiten £«beuird ? 

HECHTER VLAAMS FRONT 
Eindelijk heraden ook de hoofd

verantwoordelijken zich over de 
krizis. Voorlopig zonder rezitfltaat. 
Het vluchtmisdrijf loont imaners 
niet, vooral omdat bet vlaams ver
zet beter gesmeerd verloopt dan 20 
maanden geleden. De studenten be
trekken er een zo breed -mogelijke 
opinie bij, a.a. doox zich recht
streeks tot de arbeiders te richten. 
Het barbaarse optreden van de 
« ordestrijdkrachten » sensibilizeert 
de vlaamse massa voor Leuven. De 
honderden en bonderden afgeran
selde en opgeleide studenten en 
scholieren hebben immers ouders, 
onder wie er sommigen nu de weg 
vinden naar de aanklachtbus tegen 

te doen. ISens te meer bleek de 
Volksunieprikkel zéér efficiënt ! 
Het is Verroken die zich van de kar
wei zal wijten. Dat komt hem, als 
voorzitter van de vlaamse fraktie, 
.wel tae en ook als neerlegger des-
(tijids van het wetsvoorstel Verroken 
is de beurt tans logischerwijze aan 
hem. Dat een dergelijke interpella
tie «chter aan hem o-vergelaten 
wordt terwijl de échte machtheb
bers in de vlaamse C.V.P. zwijgen 
in alle toonaarden, is toch wel t i-
piech. Dinsdag zal moeten blijken, 
hoe ver de vlaamse C.V.P. wil gaan. 
Er wordt reeds door sommige gega
digden hardop gedroomd van een 
nieuwe C.V.P.-B.S.P.-regering en in 
een artikel in « Volksgazet » heeft 
Jos V,atn Ejrjide .dat vuurtje nog «en 

beroepsüALVE 
bekeken 

voorlopig onbekende sadisten in 
uniform. Chantage en intimidatie, 
de denkprodukten der bel
gische fossielen voornoemd, ronden 
het wansmakelijk portret van de 
anti-vlaamse politiestaat af. Wan
neer straks de franskiljonse magis
tratuur het klassieke orgelpunt voor 
haar rekening neemt, is bet beeld 
kompleet. Of zou er toch een licht 
zijn opgegaan, nu de brusselse ka
mer van inbeschuldigingstelling 
Goossens en gezellen in vrijheid Yiet 
stellen ? Eén zwaluw maakt nog 
geen zomer. 

Wanneer Van den Boeynants 
straks zal teruggekeerd zijn van zijn 
vlucht naar Tenerife, «al hij direkt 
gekonfronteerd worden met een 
reeks Leuven-interpellaties. Nadat 
onze volksv ertegenwoordiger Mau-
rits C«.ppieters een interpellaifciever-
zoek indiende, bleef de vlaamse 
C.V.P. niets anders over dan — na 
veel treuzelen — zélf ook die «tap 

beetje aangepord. De Saeger wordt 
door Van den Boeynants (zelfs van-
trrt Tenerife) met een scheef oog be
keken, omdat de Brusselaar in de 
JVlechelaar zijn persoonlijke Brutus 
ziet. 

Zo'n vaart zal het echter niet lo
pen, behoudens « accident » : de 
vlaamse C.V.P. zal dinsdag een soep 
Oipdienen die «véél koeler is dan ze 
vandaag gekookt wordt ! 

POST SCRIPTUM 
Vermits Leuven alles overheer'ite, 

Jctwamen andene facetten van ons 
politiek leven bijna niet aan bod. 
Toch werd in sindikale middens veel 
aandiaoht geschonken aan de sug
gestie van A-C.V.-voorzitter Cool, 
die de vermindering van de arbeids
duur voorstaat indien regering en 
.indusüriie -niet bij machite aijn de 
werkloosheid ite «topipen. Hier komt 
de ekonomische programmatie voor 
'de ipdmaven, eien iterrein -.waarop de 

regering totaal in gebreke bleet. 
Volhardt ze in die houding — ge
steld dat ze de klip Leuven kan om
zeilen — dan is een sindikale aktie 
onvermijdelijk. Was het trouwens 
ingevolge Leuven dat het A.C.V. 
voor de zoveelste keer beloofde, *e 
ageren voor de vernederlandsing 
van het bedrijfsleven in Vlaande
ren ? Indien de heren in dit ver
band ernstig willen opgenomein vFwr-
den, dan moeten xe fluk^s met een 
aktie in die richting beginnen. 

Een interpellatie in de Kamer 
vestigde de aandacht op een der on
prettigste konsekwenties van de 
amerikaanse greep naar ons zaken
leven : de bekende firma Claevs te 
Zedelgem, sedert een paar jaar in 
amerikaanse handen overgegaan, 
kreeg vanuit de States verbod o-m 
een grote levering van landbouwma
chines aan £uba te doen. De bestel
ling zal uiteindelijk wel naar een 
minder afhankelijk europees bedrijf 
gaan en de westvlaamse arbeiders 
zullen de onaangename konsekwen
ties dragen van een beleid, dat to
taal ontsnapt aan alle belgische in
stanties en dat gevoerd w«rdt in de 
Verenigde Staten. Deze kolonialis
tische praktijken hebben niet alleen 
ttiterst-linkse reakties uitgelokt, 
maar onze volksvertegenwoordiger 
Leys stelde de zaken zeer duidelijk : 
de gemeenschap moet kunnen bUj-
ven de gang van zaken bepaleo o«k 
in bedrijven van buitenlandse in
vesteerders. 

We besluiten met twee figuren : 
Périn en Wies Moeais. De varige 
Waalse na.tion.alist bekende zich 
zondag tijdens een rede tot Groot-
Frankrijk. We zijn dus gewaar
schuwd dat er met een dergelijk 
« federalist » geen dialoog mogeli^ 
is. Diezelfde dag werd de belang
rijkste vlaamse expressionistische 
dichter 70 jaar. In ballingschap, om
dat het politieke wangedrocht dat 
België heet wél van een Waal lief
desverklaringen aan Frankrijk duldt 
em ze zelfs doodgewoon vindt, doch 
de oprechte en vredelievende belij
denis van stamverwantschap hij 
'n vlaams dichter nog steeds staats
gevaarlijk acht. Nota bene met 10 
jaar verlenging, om-wille van de 
vrees voor d« terug-keer van een an
der Waalse leiider. 



VIU 

(Verv'olg van blz. 3) 
Wit deze rezultaten blijkt dat, indien er 

•tn december 1967 \erkiezingen zouden ge
weekt zijn, de «itslag er als volgt had uitge 
«ten : P.V.V: 19 t. h. van de stemmen, B.S.P. 
23 t. h. van de stemmen, C.V.P. 28 l. h. 
van de stemmen, Volksunie 8 t. h. \an de 
«emmen, andere partijen 8 t. h. van de 
stemmen, blanco of onbeslist 14 t. h. \an 
de stemmen. Deze percentages hebben be
trekking op het totaal uitgebrachte stem
men, met inbegrip van de post « blanco 
en onbeslist ». We hebben ons de moeite 
gege\en, de percentages eens opnieuw te 
berekenen op bazis van het aantal geldige 
stemmen, dus met uitsluiting van de post 
« blanco en onbeslist ». Dat geeft dan : 
22,09 t. h. voor de P.V.V., 26,75 t. h. voor 
de B.S.P., 32,56 i. h. voor de C.V.P., 9,30 
t. h. voor de Volksunie; 9,30 t. h. voor de 
andere partijen. 

L'it een andere door « Het Laatste 
Kieuws > gepubliceerde tabel kan nog een 
interessant besluit worden getrokken : het 
P.V.V.-kiezerskorps zou in december 1967 
namelijk voor slechts 40 t. h. uit Vlamin
gen hebben bestaan. Dit betekent dat het 
P.V.V.-percentage (22,90 t. h.) uiteenvah 
in 8,84 t. h. Vlamingen en 13,25 t. h. fran-
kofónen. 

En dit betekent eveneens dat, voor het 
geheel van de vlaamse arrondissementen, 
de Volksunie de P.V.V. als derde partij 
heeft verdrongen : 9,30 t. h. voor de V.U. 
teoeno\er >lechts 8,84 t. h. voor de P.V.V. 

BIJ EEN POLITIEKE 
OPINIEPEILING (2) 

V.U.: minstens 
twintig 
kamerzetels 

(led.) We hebben het onderzoek \an «. Het 
Laatste Nieuws s. nog verder ontleed. Het 
stijgingspercentage van de Volksunie ten 
overstaan \an de verkiezingen van 1965 be
draagt 2,85 t. h. van de belgische kiezers, 
hetzij 44,1 t. h. van het Volksunie-stemmen
percentage. Wanneer men dit stijgingsper
centage omslaat op het stemmenpercentage 
dat de Volksunie in 1965 in Vlaanderen be
haalde, nl. 11,56 t. h., dan zou de V.U. bij 
verkiezingen in december jongstleden 16,66 
t. h. van het vlaamse kiezerskorps achter 
zich gehad hebben. 

Het is niet gemakkelijk om te becijfe
ren, hoeveel zetels dat betekent : we be
schikken immers niet over arrondissemen-
tele en piovinciale percentages. Om de ze
telwinst te kunnen ramen, moeten we met 
een vergelijking te werk gaan. En deze ligt 
voor de hand : in 1965 haalde de P.V.V. met 
16,56 t. h. van de \laamse stemmen (be
halve Brussel) 18 kamerzetels. Wat dus zou 
betekenen dat de Volksunie bij verkiezin
gen in december stellig 18 zetels in de vier 
vlaamse provincies plus 2 zetels in Biabant 
zou hebben veroverd : hetzij minstens 20 
in het totaal. 

Bij deze becijferingen passen een aantal 
bedenkingen. 

Ten eerste : de groep « blanco of onbe
slist » (14 t. h.) is nog vrij groot. De helft 
daarvan zal korter bij of tijdens de verkie
zingskampanje naar de een of andere par
tij vloeien. Uit de gegevens van de opinie
peiling blijkt, dat 56 t. h. van de groep 
« blanco of onbeslist » Vlamingen zijn. 

Er zijn dus veel meer vlaamse dan frans-
talige stemmen te verdelen, wat uiteinde
lijk een bijkomend winstpunt is voor de 
Volksunie. 

Ten tweede : we hebben hoger al uiteen-
ge/et, dat er een niet onaanzienlijke afwij
king ten nadele van de Volksiuiie in de 
opiniepeiling schuilt. We hebben deze af
wijking niet betrokken bij onze berekenin
gen, maar willen ze toch in deze bedenkin
gen niet voorbijgaan. E\enmin willen we 
voorbijgaan aan een nogal e\idente faktor : 
ei bestaan bij de gepeilde ondervraagde 
personen stellig méér psichologische rem
mingen om zich voor de Volksunie uit te 
spreken dan %oor een der drie gTote par
tijen. Hel is onmogelijk te ramen, wat deze 
beide faktoren in konkrete cijfers beteke
nen, maar het is zeker dat de Volksunie-

rezultaten in de opiniepeiling sterk onder
gewaardeerd tot uiting komen. 

Ten derde : het aantal Volksuniekiezers 
is, aan de hand van de rezultaten der opi
niepeiling, slechts bij grove benadering vast 
te stellen. Het zou in december 1967 ten 
minste 520.000 hebben bedragen. 

Ten vierde : het vergt wel geen betoog 
dat de gebeurtenissen sinds december 1967 
— en o.m. de gebeurtenissen rond Leuven 
met het massaal vlaams verzet — een poli
tieke stroomversnelling en een radikalize-
ring van de opinie betekenen. De stemmen
verschuivingen moeten op dit ogenblik aan
zienlijk zijn en, wat belangrijk is, zeker niet 
ten nadele van de Volksunie ! 

Ten \ijfde : de uitslag — met als be
langrijkste element het veilig stellen van de 
voorsprong op de P.V.V. in de vlaamse ar
rondissementen — kan en moet verbeterd 
worden door een ononderbroken, niet-afla-
tende Volksunie-akti\ileit van nu tot bij de 
A'erkiezingen. 

• DE « KINDERKRUISTOCHT » (1) 

jongeren 
doen het 
zelf 

(red.) Een van de meest markante feiten 
van de huidige strijdfaze in de zaak Leuven 
is de spontane eksplozie van verzet en soli
dariteit in het middelbaar onderwijs in 
Vlaanderen. 

Er is daar van frankofone kant duchtig 
op geschimpt. De franstalige kranten be-

roger otte 
In « De Sta?idaard » van zaterdag voor veertien dagen stipte Manu Ruys aan, 

dat de vlaamse C.V.P. de leuvense beslissing in handen heeft, « als grootste partij 
van het vlaamse land en sterkste vleugel van België's grootste politieke forma
tie ». Ruys was echter van mening, dat het pleit verre van beslecht is, want « de 
vlaamse C.V.P. dankt haar sterkte niet zozeer aan haar fA)litieke figuren. Er zijn 
zoveel brave huisvaders, zoveel skeptische advokaten, zoveel afhankelijke sindika-
listen, zoveel partijkreaturen die nog carrière moeten maken. Maar er is ook dat 
geheimzinnige, onberekenbare iets : de vlaamse opinie... En daarmee moet de po
liticus rekening houden >. 

We hebben enkele dagen geleden teruggedacht aan die vaststellingen van de 
« Standaard •»-kronikeur. Te Aalst waren enkele duizenden 's avonds door de 
straten der stad getrokken in een spontane Leuven-betoging. Op de Grote Markt 
zou de optocht ontbonden worden, na een paar spreekbeurten. Bert Van Hoorick, 
B.S.P.-volksvertegenwoordiger en schepen der stad — een knaap die weet waar 
Abraham zijn mosterd haalt — speelde het klaar dat de meeting «a l'improviste-» 
omgevormd werd tot een driepartijen-manifestatie, waait>p hij in de eerste plaats 
zijn (vooraf klaargemaakte) « improvizatie » opdreunde. Na hem kwamen nog 
iKiu hel woord de C.V.P.-er Otie en onze Van Leemputten; dat laatstgenoemde 
het op de applaudi-meter met zeventien lengten voorsprong haalde, doet hier 
minder terzake. Evenmin als het feit dat P.V.V.-er Louis D'Haeseleer, tot zopas 
nog voorzitter van het Liberaal Vlaams Verhond, vermoedelijk huisarrest van-
loege zijn grote baas had gekregen. 

Roger Otte hield een korte, matte toespraak. Kennelijk bezorgd om geen pot
ten (of gexüijde vaten, in dit geval ?) te breken. Gedreven, Oaals Manu Ruys zeg
de, door de vlaamse opinie waarmee de politicus rekening moet houden. En, even-
eejis in de lijn van Ruys' vizie : allerminst een sterke figuur, alhoewel een zéér 
brave huisvader. 

Enkele dagen voordat Roger Otte te Aalst sprak, had hij nog zijn vertrouwen 
gescltonken aan de regering na de Vivario-benoeming. Gelijk hij zijn vertrouwen 
schenkt aan iedere regering waar de C.V.P. in zit, na ieder van de kapitulaties en 
vernederingen die regeringen steeds maar weer blijven eisen vanwege hun « sterk
ste vleugel». 

En nochtans zouden wij het schaamrood op de wangen krijgen, moesten lue 
Roger Otte een verrader noemen. Hij komt uit een door en door vlaamsgezin de 
familie. Zijn politieke loopbaan is hji aangetreden als tegenstander van de aarts-
unitarist Moyersoen, de aalsterse C.V.P.-kopman. In de veilige beshtenheid van 
zijn huiskamer heeft hij tegenover vrouw en kroost al menige zucht geslaakt over 
het ondankbaar lot van de vlaamse politicus-met-verantwoordelijkheid-tegenover-
een-eigen-regering. En aan vrienden en kennissen zal hij, tussen vier (of hoog
stens zes) ogen, toegeven dat het *) niet verder gaat en dat federalisme misschien 
nog u'el de beste oplossing zou zijn... 

Roger Otte is een prototype en als prototype krijgt hij zijn plaats in deze ru
briek : zijn naam is onbelangrijk; we hadden even goed een andere dan hem kun
nen kiezen uit de lange rij van « brave huisvaders, skeptische advokaten, afhanke
lijke sindikalsten, partijkreaturen die nog carrière m\)eten maken... ». We kozen 
hém, omdat hij — behorend tot de eerste kategorie van Manu's waslijstje — een 
nog ielwat groene tak is tussen het dorre G.V.P.-hout. En omdat aan hém — dui
delijker dan aan echte verraders of aan geboren knechten — de hele tragiek van 
het unitarisme en van de unitaire partij die de C.V.P. is, wordt geïllustreerd. 

Roger Otte is geen verrader, maar hij is ook geen held. En dan weze onmid
dellijk daaraan toegevoegd : het aantal autentieke helden is in Vlaanderen en in 
heel de wereld oo klein, dat we onmogelijk van iedere politieke tegenstrever kun
nen gaan eisen dat hij er toe behoort. 

Als brave huisvader, als fatsoenlijke vent, als man die het uiteindelijk wel er
gens goed meent én als onheroïsche politieker heeft Roger Otte zich begeven op 
een pad, waar alleen heldenmoed hem van dwalingen zou kunnen weerhouden. 
Haal die man uit het unitaire keurslijf waarin hij zichzelf gestoken heeft, bevrijd 
hem van het dagelijks dilemma tussen overtuiging en onderdanigheid, geef hem 
de kans om te ontsnappen aan de druk waaraan hij niet kan of wil to/ mag xveer-
staan en je hebt nog altijd geen held, maar een fatsoenlijk man. 

Hém moet kzvalijk worden genomen, dat hij vrijwillig en tegen beter weten 
in zondigt. Als goed katoliek heeft hij honderdduizenden malen gebeden 
« ...en leidt ons niet in bekoring >. Uit vrije wil heeft hij zich in een bekoring 
gegeven, waaraan hij niet kan weerstaan omdat hij daartoe niet het formaat heeft. 
Dat is erger dan een zonde : het is een onvergeeflijke fout. 

Het was al bij al een zielig schouwspel, deze brave huisvader en Vivario-steun-
der en Hertoginnedalen-slikker zijn voorzichtig woordeke te horen plaatsen over 
Leuven : bedacht om de gebroken potten en waarschijnlijk zijn Heer smekend 
« dat al die brave mensen rond mij het toch zouden volhouden, opdai deze bittere 
kelk aan mij ztou voorbijgaan ». 

Nee, niet iedere Ottemobiel rijdt op eigen kracht! 

dio Genes. 

weerden, dat de jongeren « opgeruid » wer
den en dat de betogingen in gang werden 
gestoken door « demagogische ekstremis-
len ». Niets is minder waar : wat het sterkst 
bij de stakings- en betogingsgolf trof, was 
de absoluut spontane wijze waarop hij be
gon te rollen. De « kinderkruistocht » ver
raste iedereen. 

We hebben het proces van dichtbij kun
nen meemaken omdat wij een « stakings-
plichtige » dochter hebben, omdat we ons 
kroost van minder dan 14 jaar ook zijn 
kommentaren hoorden geven en omdat we, 
uit « ouderlijke bezorgdheid » of uit be-
roepsplicht, een aantal van die jeugdbeto-
gingen hebben meegemaakt en geobser
veerd. 

Wat ons telkens opviel was de grote ver
antwoordelijkheidszin van de jonge men
sen. Retorikastudenten — jongens van 16 
tot 18 — zorgden zélf voor een voortreffe
lijke ordedienst en hielden de aktie binnen 
de perken. Zeer ernstig en in het bewust
zijn dat het zo móést maakten de jonge 
mensen zelf de scheiding tussen hen die 
meer dan 14 zijn en dus meemochten en 
de kleineren die netjes naar de klas wer
den gestuurd. In honderden scholen zijn 
honderden afgevaardigden gewoonweg kalm 
en zelfverzekerd gaan praten met de direk-
tie of het onderwijzend personeel. De ak« 
tiemetoden waren én origineel én efficiënt : 
jongeren die met de fiets naar school kwa
men en die fiets in ieder geval op de koer 
moesten stallen, werden door de stakings-
piketten lachend verzocht, hun boekentas 
af te geven. Ze moesten, na het stallen van 
de fiets, in ieder geval terug de straat op 
voor hun boekentas. Een knappe, berede
neerde en goedmoedige vorm van efficiënte 
piketten... 

DE (( KINDERKRUISTOCHT » (2) 

"... Ik denk dat 
we het volle 
recht hebben... 

(red.) Er is gezegd « dat de snot
apen niet eens beseften waarvoor ze betoog
den ». Voor zover deze bewering opgaat, is 
ze niet alleen van toepassing op jongeren-
betogingen : ze geldt voor iedere massa
beweging in een emotioneel klimaat. In ie
der geval blijft de beweging simptomatisch 
voor wat in brede volkslagen omgaat, voor 
wat in de huiskamers over Leuven werd 
gezegd, voor de wijze waarop de volwasse
nen reageerden. 

Trouwens, men vergist zich wanneer men 
beweerï « dat de snotapen niet wisten waar
om het ging ». 

Een vriend van ons, een leraar in een 
kleine oostvlaamse stad, liet de leerlingen 
van zijn vierde moderne een opstel maken 
over de kwestie Leuven. We hebben die op
stellen van 14-15-jarigen gezien en we kun-
nen bevestigen, dat 70 t. h. ervan over de 
kern van de zaak ging. 

Een 15-jarige schreef : « We weten dat 
de Vlamingen Leuven voor zich alleen wil-
len en dat sommige Walen daarmee ak
koord zijn. Het zijn eigenlijk de Brusselaars 
die tegenwerken. Natuurlijk mogen wij op 
onze leeftijd ook protesteren en bijdragen 
tot de overheveling : Leuven wordt mis
schien onze latere school ». Een 14-jarige 
besloot : « Wij willen de overheveling van 
Leuven-Frans naar Wallonië, voor ons wel
zijn en het hunne >. En een andere 14-
jarige : « De vlaamse studenten te Leuven, 
en ook wij, willen dat de waalse studenten 
overgeplaatst worden naar een universiteit 
in Wallonië. Ik denk dat we het volle recht' 
hebben om dat te eisen, want Leuven is 
toch een vlaamse stad. Men kan wel zeg
gen : wat hebben de leerlingen van heï 
middelbaar onderwijs daarmee te maken ? 
Maar ik zeg, dat wij daar alles mee te ma
ken hebben, want wij zijn toch ook Vla
mingen. Het gaat hier nu niet om die paar 
uren zonder les, maar om te bewijzen dat 
er nog Vlamingen zijn die voor hun ge
dacht durven uitkomen >. 

Verstandige praat of niet? 
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T E V L U G , « G A Z E T » I 

Donderdagmorgen brach t de 
•« Gazet van Antwerpen » ver
slag uit over de besprekingen 
de dag voordien in de Kamer , 
waa r de begrot ing van Binnen
landse Zaken werd behandeld . 

De «Gazet» t i telde : «Slechts 
één s tem verhief zich in de Ka
m e r tegen he t op t reden van de 
r i jkswacht ». He t verslag be
gon met de aanhef : « De Ka
m e r heeft woensdag een begin 
gemaakt met de bespreking 
van de begrot ing van Binnen
landse Zaken. Wie gedacht had 
d a t dit een ui tzonderl i jke gele
genheid zou zijn, om de mini
s t e r te r verantwoording te 
roepen over het b ru taa l optre
den van de r i jkswacht te Leu
ven en elders in het land, is be
drogen u i tgekomen ». 

De « Gazet » schreef het er 
niet b i j , m a a r he t lag er vinder-
d ik op : w a a r blijft nou die 
Volksunie me t haa r grote 
m o n d ? 

Eeen beet je te vlug, konfra
t e r ! 

V.U.-BEURT 
Voor het deba t over Binnen

landse Zaken was Vic Anciaux 
ingeschreven als voornaamste 
woordvoerder van de Volksu
nie. Anciaux stak woensdag 

met flink wat graden koor ts en 
een stevige griep onder de wol. 
Donderdag echter hield hij — 
zoals onze lezers inmiddels al 
weten — een stevige tussen
komst waar in hij het uitvoerig 
had over het op t reden van de 
r i jkswacht en waarbi j hij mi
nis ter Van der Poor ten he t 
vuur aan de schenen legde m-"t 
enkele zéér precieze gevall< i 
van sadisme en machtsmi 
bru ik . 

De Volksunie stelde donde r-
dag in de K a m e r ieder voi r 
zijn verantwoordel i jkheid 
goedkeuren van de begrot ing 
van Van der Poor ten is goed
keuren van het op t reden de r 
r i jkswacht en andere orde
handhavers . 

Alle fraaie verklaringen, ver
bale krachtpatser i jen , solidari-
te i tsmoties en dies meer zijn 
immers van nul en gener waar
de, als ze gevolgd worden door 
een s temming in het pa r l emen t 
waarbi j dociel de begrot ing én 
he t beleid van de minis te r 
goedgekeurd wordt . Dat is de 
ke rn van de zaak, « Gazet » ! 

GRONDWETTELIJKE 

VRIJHEDEN 
De Vlaamse s tudenten die een 

voorl icht ingskampanje tussen 
de arbe iders van he t Luikse 
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Tweediiiz&nd gendarmen in en rond één universiteit-in-staking . 
franskiljons op de spits van de bajonetten en de 

het regime van de reaktionaire 
kant van de matrakken. 

hadden ondernomen, werden 
zonder meer opgeleid en over
gebracht naar de nor . Onder 
hen was Pol Goossens, zopas 
terug ui t de gevangenis. 

De s tudenten hadden zich op 
geen enkele wijze « schuldig » 
gemaakt aan eender welk mis
drijf. We moeten dan ook be-

KRUISBOOG 
Bij z'n ontdekking was de kruisboog een 

erg revolutionair ding. De boog is niet 
enkel meestal van buigzaam staal, maar 
hij wordt bovendien aangespannen met 
een hefboom en schiet zo kortere, steviger 
pijlen af. Die pijlen dragen niet alleen veel 
verder dan de pijlen van de gewone bo
gen, maar ze komen zo krachtig aan dat 
zij alle wapenrustingen uit die tijd kon
den doorboren. De kruisboog was (en 
is !) een zeer moorddadig wapen : de 
technisch bewerkte energie die in snel
heid wordt omgezet, was tot de ontdek
king van handige vuurwapens onweer
staanbaar. 

De ontzetting die de mensen aangreep 
toen zij met dit wapen kennis maakten 
was zo groot, dat de kruisboog heel waar
schijnlijk het enige wapen is dat ooit op 
straf van kerkelijke uitsluiting werd ver
boden. Het Algemeen (geleerd : oekume-
nisch) Koncilie Latcraan II van 1139 vaar
digde een strenge tuchtmaatregel uit (be
slissing nr 29) om ten minste tussen kris
ten en onderling het gebruik van dit 
« voor God hatehjUe » wapen te verhin
deren. Aan een nuchter mens hoeft nau
welijks gezegd dat dit natuurlijk niet ge
lukt is. Hoe zou het ook anders : de Kerk 
verzet zich al sinds altijd tegen zonde en 
kwaad en tot en met de hoogste gezagdra
gers in dezelfde Kerk gaat iedereen er 
lustig mee door. 

Maar dit « kruisboog-ge\al » van meer 
dan achthonderd jaar geleden is slechts 
een duidelijk voorbeeld van het eeuwige, 
d.i. altijd weerkerende probleem van de 
verhouding tussen geweld, macht en 
recht. Steeds opnieuw ontstaan er andere 
vormen van geweld, steeds opnieuw dient 
de macht zich de vraag te stellen of en 
waar haar gren/en en plicliten liggen. En 
geweldigen en machtigen, zowel als ver
slagenen en onderdrukten staan steeds 
voor de vraag waar het recht ligt. 

Nu is ket een dwingende ervaring dat 
recht zonder macht zich niet kan doen 
gelden. Zelfs als het, wat niet altijd ge
beurt, voor iedereen duidelijk kan ge
maakt worden, wat in dit konkreet geval 
récht is. Recht heeft macht nodig en 

meestal is macht zonder meer geweld. En 
wie dan bij het geweld wil vertrekken 
naar de macht, staat voor welhaast on
begrensde mogelijkheden : de technische 
vervolmaking van de wapens, of het han
dig gebruiken van morele bedreiging, het 
innerlijk verwoesten van de weerstands
kracht van de tegenstander. Maar de 
eigenlijke tragiek ligt nog dieper : ook 
wie alleen wil uitgaan van het recht kèn 
het niet altijd doen met geweldloze macht. 
Wie hiervoor de proef op de som wil, 
moet slechts rondom zich kijken naar de 
hopeloze vastgelopen diskussies, om van 
dialogen nog te zwijgen. (De open brief 
van het Davidsfonds aan onze « dialoog
kardinaal » is hiervan wel de meest 
schrijnende illustratie !), 

Deze innerlijke verwevenheid van ge
weld, macht en recht beseffen, is ten min
ste het probleem stellen. Een probleem 
dat men niet oplost door « vrede > te 
schreeuwen, of door de « universele lief
de » af te kondigen. Misschien \indt men 
wel een soort uitweg door gestadig te zoe
ken naar de aanvaardbare hoeveelheid 
geweld (gemeten aan hel geweld \an de 
tegenstander), door nooit nuulitsdronkeii 
te worden (zelfs niet heel in het geheim'), 
door het recht te zoeken en dit niet te 
verwanen met de zo vanzelfsprekende 
zelfgerechtigheid — door het blij\en uit
zien, onvermoeibaar naar een « goed ge
zag ». Een gezag dat ook niet alle geweld 
noch alle macht kan missen, maar zozeer 
het recht tracht te dienen dat \an het on
recht slechts een schaduw overblijft. 

Franstalige geestelijke studenten schij
nen al maandenlang, te Leu\en een « théo
logie de la revolution » te eisen : alleen 
het geweld zou vnl. Zuid-.'Vmerika kunnen 
redden. Het zijn uiteraard diezelfde gees
telijke heren die vergenoegd toekijken als 
de rijkswacht te Leuven « werkt »... 

Vraag hen niet naar een samenhangende 
levensbeschouwing : zij minachten een 
probleem dat al eeuwen geleden scherp 
werd gesteld. Hun werkelijkheid is niet 
groter dan hun (klein) verstand, hun tijd 
is slechts een schaduw op het middaguur. 

NEMROD. 

sluiten, dat zij doodgewoon op
gepikt werden als ongewenste 
vreemdelingen in het « land » 
Wallonië. 

E n meteen is nog eens bewe
zen, hoe fraai het gesteld is 
met de grondwettel i jke vrijhe
den en de Rechten van de 
Mens, die o.m. de vrijheid van 
meningsui t ing waarborgen. 

BRUSSELS MANEUVER 
De zaak Leuven heeft een 

aanta l andere dingen naar de 
achtergrond gedrongen, o.m. 
de beslissing van de brusselse 
burgemeesterkonferent ie om 
op eigen handje een brussels 
agglomeratie-organisme op te 
richten, dat gehanteerd zal 
worden als maneuvermassa te
gen de vice-goeverneur en in de 
r aad van de kommiss ie Mey
ers . 

Het initiatief is uitgegaan 
van de beruch te P.V.V.-er 
Charles Janssens , burgemees
ter van de « oase,francophone» 
Eisene. Daarmee is al d i rekt 
duidelijk, welke har ing e r in 
de pan ligt. He t organisme ver
enigt de burgemees te r en de 
schepenen van de negentien ge
meenten, in het geheel een hon
derd ta l mandatar i ssen . 

De bedoeling is duidelijk : 
de brusselse agglomeratie op
peppen tot de derde « gemeen
schap » van het land. 

Inmiddels blijven deze dorps
notabelen heerser t je spelen in 
hun gemeenten en moet iedere 
politie-agent van de agglomera
tie nog altijd halt maken, als 
hij aan de grens van het r i jk 
van een ander onderkoninkje 
komt... 

P.V.V.-PROPAGANDA 
In de P.V.V. werden onlangs 

een aanta l beslissingen geno
men met het oog op de eerst
volgende verkiezingen. Zo werd 
aan de liberale k ran ten ge
vraagd, de naam van de P.V.V.-
minis ters zo vaak mogelijk te 
vermelden en e r zorgvuldig 
over te waken da t ieder van 
htm initiatieven mé t hun naam 
dik in de verf zou worden ge
zet. 

Nu r i jkswachters losgelaten 
worden op de schooljeugd, zou
den we « Het Laats te Nieuws » 
of <t De Nieuwe Gazet » volgen
de titel willen suggereren : 
« Gendarmen van Van der 
Poor ten kloppen op kinderen 
van Grootjans », 

Twee P.V.V .-excellenties in 
één enkele propagandist ische 
klap ! 

B E T O G i N G S G O L F 

ROLDE VOORT 
Hoe groot de beroering in 

het land is, kan men afmeten 
aan het feit dat de betogings-
golf na veertien dagen nog al
ti jd niet weggeëbd is. Ondanks 
de strenge richtli jnen « van ho
gerhand » bleven bijvoorbeeld 
steeds weer de oudere leerlin-
gn van het hoger middelbaar 
onderwijs betogingen en akties 
organizeren. 

Een dergelijke massale ver
zetsbeweging is in de geschie
denis Vcm de Vlaamse str i jd 
een unieke gebeurtenis, waar
voor men vergeefs naar voor-
gaanden zal zoeken. 

Even hardnekkig als het 
Vlaams verzet is echter op dit 
ogenblik (we schrijven dit 
donderdag) het stilzwijgen van 
de bisschoppen ... 

KLAAR EN DUIDELIJK 
Heel wat vlaamse professo

ren te Leuven hebben deze da
gen zéér kranig van zich afge
beten. Verleden week st ipten 
we speciaal de moedige hou
ding van prof. Van Windekens 
aan. We kunnen hem deze 
week opnieuw een pluim ge
ven. In het radiomagazine «Ak-
tueel » heeft hij op heldere en 
onverzettelijke wijze het 
vlaams s tandpunt uiteengezet 
en verdedigd en verwierp hij 
kategoriek het voorstel dat — 
terecht of ten onrechte — aan 
Leemans werd toegeschreven : 
overheveling van twee fakultei-
ten en afsluiten van een tienja
rig bestand. 

SMAAD 
Een te Brussel opgeleide 

vlaamse s tudent kreeg een pro
ces-verbaal wegens smaad aan 
de politie aangesmeerd. Hij 
had namelijk de euvele moed 
gehad, aan een franssprekende 
agent te zeggen « Mijhneer, ik 
versta u niet ». Ten overstaan 
van een politieofficier ver
klaarde de agent nadien dat hij 
« vloms » gesproken had en 
da t de s tudent « onbeleifd » 
geweest was . 

Minstens een tiental opgelei
de s tudenten waren getuige 
van dit ongelooflijk staalt je 
van cinisme. 
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Z IEK ! 

V.d.B. heeft een huisar ts zo
als wij er ons ook een zouden 
•wensen : een man die zijn pa
t iënt zo maar een paar dagen 
bui tenlandse vakantie voor
schrijft. 

Wat ons bij deze re iskuur 
he t meest verbaasd : ze is te 
lang om een klein kwaaltje te 
genezen en te kor t om van enig 
nu t te zijn voor een werkelijk 
vermoeid en overspannen man. 

V.d.B. slaat geen gelegenheid 
over om aan iedereen duidelijk 
t e maken wat een forse knaap 
hij wel is : hij verschijnt als 
gewichtheffer of als bokser op 
foto's in boulevardbladen, hij 

aan body-building en 
alsof hij overmorgen 
de olimpische spelen 

doet 
t ra in t 
naa r 
moet . 

En juist dié man zou juist 
o p dit ogenblik een subtro
pisch rus tkuur t je van een paar 
dagen nodig hebben ? 

Is het niet véél waarschijn
lijker dat de amateur-worste
laar op de vlucht is geslagen 
voor zijn verantwoordeli jkheid 
in de leuvense kwestie ? _ 

Vluchtmisdrijf : ook al een 
« nieuwe stijl » van regeren ! 

« Z W I J N E N » 

Te Leuven werd verleden 
week donderdag een zwangere 
v rouw niet geweld in een rijks-
wachtwagen gegooid. 'Te Wolu-
we werd een s tudent zodanig 
afgetroefd dat hij een hersen
schudding, geheugenverlies en 
een gebarsten kaakbeen had. 
Te Leuven werd de echtgenote 
van M. VEin Haegendoren zon
de r kommentaa r in een politie
wagen geduwd, terwijl de pers
fotograaf die de scène fotogra
feerde, / i jn apparaat in puin 
zag slaan. Te Gent gaf een 
r i jkswachtlui tenant aan opge
leide studenten zijn bevelen 
als volgt : « zwijnen, staat 
recht », « zwijnen, vanachter 
in de auto », « zwijnen, ge hebt 
h ier uw muil te houden » en 
« zwijnen, we zullen u wel mo
res leren ». Op de speelkoer 
van Mater Dei brulde een rijks
wachtofficier « Frappez, mais 
Irappez done ... ». 

Een héél klein greepje ui t 
een dossier dat iedere dag lan
ger wordt . 

En wanneer iemand in het 
par lement de achtbare Herman 
Van der Poorten, minis ter van 
Binnenlandse Zaken, over deze 
ui tspat t ingen van zijn horde-
andhavers zal interpelleren, 
krijgen we weer advokaten-
truukjes en verontschuldigen
de glimlachjes als enig ant
woord. 

Het incident zal — zoals zo 
vaak in het verleden — beslo
ten worden met het s t emmen 
van een motie van ver t rouwen 
in de minis ter en zijn kozak
ken. 

De Vlaamse C.V.P.-ers zullen 
— zoals zo vaak in het verleden 
— braafjes ja en amen zeggen.' 

R U S E N S O F W I M MAES 

De « Libre Belgique » van 
woensdag heeft een t raner ig 
artikel geschreven onder de 
melodramat ische titel « La 
Flandre t rahie » — het verra
den Vlaanderen. 

Men kent het recept : de « Li
ber » is een zeer breeddenken-
goeie onbenullige Vlamingen 
die (voor zover ze rijk waren) 
frankofone notarissen werden 
en (voor zover ze a rm waren) 
knecht of meid kwamen spelen 
bij de frankofonen. De « Li
bre » is een zéér breeddenken-
de krant , die op regelmatige 
t i jdst ippen dit Flandre de papa 
met hete t ranen van medege
voel overstroomt. 

Het art ikel eindigt als volgt : 
« Men heeft Vlaanderen genoeg 
verraden. ' E n het is Vlaande-
rens taak, al dezen weg te ve
gen die het bespuwen, vernede
ren, bedelven onder belache
lijkheid en hateli jkheid. De 
echte Vlamingen moeten ver
klaren of zij verkiezen te leven 
zoals Wim Maes of zoals Ru
bens ». 

Wij zouden zeggen dat er he
lemaal geen keuze is : Rubens 
en Wim Maes zijn toch allebei 
schilders ! 

MOEDIG, PAN ! 
Het wekelijks blad van ons 

har t is « Fan », een vierbladig 

gevalletje waaraan we graag 6 
frank spenderen omdat we de 
liberti jnse geest ervan en de 
échte « esprit gaullois » ten 
zeerste waarderen . Onder de 
brusselse frankofone bladen is 
« Pan » de spreekwoordeli jke 
witte merel ; een uitzonderings
geval ook in zijn houding te
genover Vlamingen. Deze week 
gaf het blad daar zijn zoveelste 
bewijs van. Het st ipte aan, dat 
de « Libre » en de overige brus
selse kranten huilen van ver
ontwaardiging over de « profa-
nat ie », die enkele vlaamse stu
denten op het graf van de on
bekende soldaat zouden heb
ben gepleegd. En het knoopt 
daar een zéér per t inente be
schouwing aan vast. 

T W E E WATEN ? 

« De kracht van de veront
waardiging van de frankofone 
pers heeft ons des te meer ver
heugd », schrijft « Pan », « om
dat we ons herinneren welke 
vlaag van verontwaardiging 
pver frankofoon België is ge
gaan, toen volwassenen een 
graf schonden door de IJzerto-
ren in de lucht te jagen. Aan 
de voet van deze toren lagen 
de l ichamen van oudst r i jders 
van 14-18. De dinamiter ing was 
des te meer een heiligschennen-
de daad, omdat de toren ge
bouwd werd als eerherstel 
voor het schenden van andere 
soldatengraven. De verontwaar
diging van vandaag bewijst dat 
voor onze eminente konfraters 
van de belgische franstalige 
pers er geen twee maten en ge
wichten bestaan ». Dit is voor 
een brussels franstalig blad 
zéér moedige taal ! 

W A A R O M ? 

Een van onze schoolmeesters 
heeft ons desti jds duizendmaal 
gezegd, dat er yoor alles een 
« waarom » moet zijn. 

E r zal dus ook wel een «waar
om » voor het uni ta r i sme van 
Suenens zijn. Mogen we naar 
die waarom eens raden ? 

Wat zou, in een federaal Bel
gië, het lot zijn van het tweeta
lig bisdom Mechelen-Brussel ? 
En moest het b isdom verdwij
nen, wat zou er dan gebeuren 
met de titel « p r imaa t van Bel
gië », wiens historische adel-
brieven méér dan twijfelachtig 
zijn ? 

Et voila, ma chère, pourquoi 
votre fils est muet ! 

Limburgse mijnwerkers en vlaamse studenten te Leuven : één front omdat ook de vijand — het 
t caktionaire unitarisme — dezelfde is. 

DE OPTIE 

DER STUDENTEN 
Sinds drie weken is te Leuven de strijd losgebrand, die 

zich over heel het land heeft verspreid. De aanleiding is het 
onbeschaamd expansieplan van Leuven-Frans ; centraal in de 
strijd staat dan ook de eis tot overheveling. 

Het is duidelijk dat Leuven-Frans met zijn expansieplan 
een uitgang.spozitie heeft gekozen voor het debat dat straks, 
in het kader van de nieuw te maken wet op de universitaire 
expansie, zal worden gevoerd. Deze vaststelling biedt ons de 
gelegenheid om eens te verduidelijken, hoe wijzelf het pro
bleem zien en wat wij verwachten en eisen van een door de 
overheveling en de volledige splitsing van de V.U.B, ontvoogd 
nederlandstalig universitair onderwijs. 

Wij menen dat elke juist gerichte universitaire expansie 
enkel de optimale valorizatie van het hele intellektuele poten
tieel \an Vlaanderen en Wallonië tot doel kan hebben. Dat wil 
dus duidelijk zeggen dat elke universitaire expansie eeti denio-
kratizering \an het onderwijs moet zijn. 

Kwantitatief uitgedrukt betekent dit dat opties moeten 
genomen worden \oor een ruimere deelname \'an alle bevol
kingsgroepen aan de universitaire vorming. Zo moeten de ar
beiderskinderen nog in ruime mate doorstromen. Hun procen
tuele deelnendngskoéfficient is zeer laag. Tipisch is wel dat de 
situatie te Kortrijk (opgericht terwille van efficiënte demokra-
tizering) niet anders is als déze te Leu\en bij\oorbeeld ! 

Evenzeer moeten we duidelijk in het licht stellen dat 
Vlaanderen een grote achterstand — en niet alleen een achter
stand van de arbeidersbevolking — heeft in te lopen. Vlaande
ren is de rechthebbende partij. De nieuwe wet op de universi
taire expansie moet onze intellektuele achteruitstelling onge
daan maken. 

Xaast deze « kwantitatie\e » beschouwingen moeten we er 
aan denken dat de nieuwe wet ook een betere intellektuele 
vorming zou organizeren. De kwantitatieve aangroei moet 
gepaard gaan met kwaliteit, met \orming van betere elementen. 

Uit deze baziskonceptie van wat « universitaire expansie » 
moet zijn volgen enkele markante vaststellingen. 

Een eerste gevolg is het probleem van de « autonomie » 
van de universiteiten. In een kaderwet op het hoger onderwijs 
moet enerzijds de bevoegdheid van de minister, en anderzijds 
vooral de autonomie van de instelling omschreven worden. 
Echte voogdij zal de unisersiteit zeker verlammen. Er moet 
voldoende vrije beslissingsruimte zijn voor een verantwoord 
wetenschapsbeleid en een benoemingspolitiek zonder partij
kaart. p]lke instelling maakt op zijn eigen wijze zijn dienstbaar
heid waar. Anderzijds is er van geen autonomie sprake, voor 
zover deze de realizatie van een eigen machtspolitiek moet 
dienen. Er is konkreet een efficiënte staatskontrole van het 
parlement nodig. Het is onaanvaardbaar dat de twee vrije uni
versiteiten jaar na jaar de centen \an de belastingbetaler (voor 
Leuven : ook nog van de kerkganger !) misbruiken en zich aan 
geen wet storen. Nu eisen dezelfde vrije universiteiten een 
/.elfde subsidiering als voor de rijksuniversiteiten, maar van 
een zelfde kontrole wil men niet horen. De tijd waarin de uni
versiteit het,pri-vó-bezit--van een'b'épertiré liëlangengroep was, 
is voorbij. 

Verliezen we ook niet uit het oog wat we « het sociaal 
beleid » kunnen noemen. De studiebeurzen en het wetenschap
pelijk onderzoek kunnen onmogelijk ondergeschikt blijven aan 
de regelmatige begrotingsmoeilijkheden. Zulke praktijken zijn 
boemerangs ! De studiebeurzen moeten verhoogd worden. 

De diverse prijsverhogingen (inschrijvingsgeld - ziektever
zekering - voeding - huisvesting - kursussen - spoorabonnement 
- enz.) belemmeren in steeds toenemende mate de deelname van 
de kleine man. 

Het onderwijs moet bevrijd worden van ideologische bal
last. De op te richten instellingen moeten pluralistisch georga-
nizeerd worden, zodat mensen uit verschillende levensbeschou
welijke richtingen samen een nieuw onderwijs uitbouwen. Ook 
de bestaande instellingen moeten daarmee rekening houden, 
zodat onze samenleving eindelijk zonder zuilen zou gestruktu-
reerd zijn. Het is trouwens evident dat in onze konceptie een 
godsdienstig-geïnspireerd in niets befer of slechter is dan een 
niet-godsdienstig onderricht ; beide participeren immers aan 
eenzelfde funktie, nl. de dienstbaarheid van het onderwijs aan 
de volksgemeen.schap, waarin dit onderwijs wortelt. 

Belangrijk is eveneens de aanpassing van het middelbaar 
onderwijs als voorbereiding voor een universitaire vorming. 
Het onvoldoend-hoge peil van bepaalde middelbare scholen is 
een gedeeltelijke verklaring voor het vele mislukken in de 
hogere studies. 

Het universitair onderwijs kan hiertoe ook geherstruktu-
reerd worden. Het ex cathedra-onderricht, de enorm talrijke 
klassen, het examensisteem dienen herzien te worden in de 
richting van meer efficiëntie. 

De problematiek van het wetenschappelijk onderzoek 
wordt niet alleen met een intensifering opgelost. Dringend 
nodig is koördinatie tussen de universiteiten onderling. « Elke 
universiteit zijn cyclotron » is niet verantwoord. En waarom 
geen koördinatie over onze enge en onnatuurlijke staatsgren-
<:en heen ? 

Tenslotte moeten eindelijk de plaats en de rechten van de 
student erkend worden. De student staat merkwaardig centraal 
in het universitair bestel. Er moet een gewaarborgde vrijheid 
van politiek en ideologisch denken zijn. Fundamenteel lijkt me 
het recht op totale informatie voor de student, en daarnaast 

^een erkennen van wat we « het eigen kunnen » van de student 
als zijn inbreng aan de universiteit willen noemen. 

Deze diverse zaken zullen gerealizeerd moeten worden in 
een juist gerichte universitaire expansie. De optimale valori
zatie van het hele intellektuele potentieel van Vlaanderen en 
Wallonië is een levenszaak voor deze volksgemeenschappen. 

Hiertoe moet onmiddellijk en allereerst tot de overheve
ling van Leuven-Frans « au cceur de la Wallonië » worden 
besloten. Dat is een fundamentele, onverzettelijke en onver
anderlijke eis van de leuvense studenten en van heel de jonge 
generatie. 

Deze radikale eis tot onmiddellijke en volledige overheve
ling dragen we uit over heel het land. In vergaderingen, in 
meetings en aan de fabriekspoorten wordt duidelijk gezegd 
dat de vijand steeds weer dezelfde is : een aftandse frankofone 
bourgeoisie. Op deze wijze willen we de kern van het probleem 
stellen : de krizis van het unitaire, franskiljonse en reaktio-
naire België. Federalisme zou de zaak Leuven inderdaad oplos
sen ! 

P. Raskin, 

preses V.N.S.U.-Leuven. 
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B E V O R D E R I N G 

Piet de Somer heeft een in
terview toegestaan aan he t 
iveekblad « Spécial » en hij ver
dedigt daar in ~ d e gangbare 
Vlaamse meningen over he t leu-
vens probleem : de overeheve-
ling, niet naa r Brussel m a a r 
n a a r Wallonië. 

« De S tandaa rd » is zéér te
vreden over da t interview en 
knoopte er de beschouwing 
aan vast : « zie je nou wel, da t 
Piet be t rouwbaa r is tot e n 
m e t ... ». Inmiddels bleef de 
pro-rektor in he t interview ui
t e r s t vaag over zijn eigen aan
b reng in he t v laamse front. 
Van ontslag nog alt i jd geen 
sprake . Evenmin sprake van 
waarborgen die De Somer des
t i jds geëist of gekregen zou 
hebben, toen de b isschoppen 
h e m als pro-rektor tussen hen
zelf en 'n verontwaardigde pu
blieke opinie schoven . 

O ja, toch : Piet de Somer 
heeft een for-mi-da-bel middel 
gevonden om « d r u k u i t te oe
fenen » op de bisschoppen. Hij 
heet zich n u r ek to r in p laa ts 
van pro-rektor . E n t emidden 
van al he t leuvens gehar rewar 
heeft hij ru imschoots de t i jd 
gevonden, om zich n ieuw 
briefpapier me t de hoofding 
« r ek to raa t » aan te schaffen. 

He t episkopaat s idder t van 
vrees voor zo'n radikale maat 
regel, waa raan natuur l i jk ieder 
bijbedoelinkje vreemd is ... 

PRINS KARNAVAL 

De inr ichters van he t Auto
salon hadden in he t F rans a a n 
een vlaamse firma laten weten , 
da t he t Zijne Koninkl i jke 
Hoogheid Prins Albert zou be
hagen, een bezoek te b rengen 
aan haa r s tand op he t salon. 
De f irma vroeg beleefd o m een 
neder landse mededel ing van 
dit bezoek. E r k w a m echter op 
deze vraag helemaal geen ant
woord . 

Bij zijn bezoek aan he t salon 
ging Zijne Koninkli jke Enzo-
verder steil aan de s tand van 

de f i rma voorbi j . Aldus een zo
veelste bevestiging gevend van 
he t feit dat de Saksen-Kobur-
gers méér van onze centen dan 
van onze taal houden. 

De woorden hof en hoffelijk 
hoeven niet noodzakeli jk van 
dezelfde s t am te komen.. . 

BEAUVALSSPELER 

Verleden zondag werd in de 
vilvoordse wijk Het Voor 
(Beauval, volgens de frankofo-
n e n ) de laats te mis voor frans-
taligen in parochieverband ge
houden . 

Een zekere ee rwaarde heer 
Plissart hield he t frans af-
scheidssermoen, da t een voor
treffelijk staalt je was van ge
wijde kwaadwill igheid t en 
overs taan van de Vlamingen. 

De p red ikan t verklaarde a a n 
he t einde van zijn homelie : 
« Verneem dan dat he t me t de 
dood in he t h a r t is da t onze 
bisschop door de meerde rhe id 
van de leden van zijn raad (16) 
gedwongen werd om de beslis
sing te nemen die u kent . Ie
m a n d die hoog geplaatst is , 
heeft m e opgedragen u dit te 
zeggen. In he t diepste van zijn 
ha r t verlangt h i j , da t al de 
kr is tenen van Beauval h u n 
plaats vinden in een gastvrije 
gemeenschap ». 

Wie enige paralleel zou wil
len t r ekken tussen Het Voor 
en Leuven, weet he t dus : u i t 
vrije wil zal Suenens de Vla
mingen nooit voldoening schen
ken... 

1 » _»«»T"nUL 

v#c-'Ti>^ 

f^ 

De « opstand der middelbare scholen » ; een spontane en algemene beweging die tot de grote ken-
merken van de nieuwste strijdfaze rond Lev ^n zal blijven behoren. 

DE MOND GESNOERD 

Minister De Saeger m a g ziph 
in de harideri wrijven : zijn wil^ 
lekeur is wet , ook in de B.R.T. 
Daags voordat aan Maur i t s De 
Wilde de pr i js van de T.V.-Kri
t iek 1967 w e r d uitgereikt , ont
ving de s te r repor te r van de 
T.V. de lakonieke mededel ing 
da t hij van de repor tagediens t 
naa r de redakt ie werd overge

plaats t . Wat nee rkomt op een 
degradat ie . 

He t ber icht van deze degra
dat ie werd hem gewoon als 
d iens tnota door een B.R.T.-bo-
de overhandigd; n iemand van 
de direkt ie of van zijn onmid
dellijke oversten verwaardigde 
zich, hem het nieuws persoon
lijk mee te delen. 

Dat iemand die door een mi
nisteriële banvloek word t ge
troffen meteen in het grote 
huis aan he t Flageyplein ge
schuwd w o rd t als een melaat
se, bleek ook de dag nadien op 
de pri jsui t reiking. De he le 
B.R.T.-top, op Nic Bal na, schit
te rde door afwezigheid. Het le
gertje p rominen ten da t zich 
bij vorige pr i jsui t reikingen op 
de grat is champagne k w a m 
gooien, on tb rak tans helemaal . 

Zodat ook de T.V.-kritici — 

deze onverlaten die he t aandur
ven, er een andere mening op 
na te houden dan d ik ta tor De 
Saeger — in de publieke b laam 
mochten delen. 

AANSLAG OP VRIJHEID 

Voor Mauri ts De Wilde is he t 
dus een bekronings-champagne 
met een b i t te re b i j smaak ge
worden. En voor de T.V .-kij
kers he t s lui tend bewijs, dat 
vrije en onafhankeli jke voor
lichting in radio en T.V. niet 
bestaan. Wat een veeg teken is 
voor de demokra t ie in ons 
land ! 

Inde rdaad : door de havenre-
portage van De Wilde op anten
ne te brengen, heeft de B.R.T. 
desti jds de verantwoordeli jk

heid voor dit p rogramma o p 
zich genomen. Wanneer d e 
B.R.T. er kor te tijd daarop toe 
gebracht word t om in be
schamende omstandigheden De 
Wilde te degraderen, dan kan 
dat alleen maar betekenen da t 
de zozeer geprezen onafkanke-
lijkheid van de B.R.T. niet eens 
bes tand is tegen de onbeschof
te oprispingen van de eerste de 
beste ministeriële machtswel
lusteling. 

Het is wel niet toevallig da t 
dit sluitend bewijs van B.R.T.-
afhankelijkheid geleverd w o r d t 
in een periode, waar in de 
P.V.V. steeds weer druk uitoe
fent opdat radio en T.V. mm-
der aandacht zouden wijden 
aan dingen, die Vanaudenhove 
en zijn par t i j onaangenaam 
zijn. 

Een pre-fascistisch kl imaat ! 

LEUVEN 1963-LEUVEN 1965 
DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VLAAMSE C.V.P. 

Op 25 januari 1962 — dus zopas zes 
jaar geleden — diende volksvertegen
woordiger R. Mattheyssens namens de 
Volksunie-Kamerfraktie een wetsvoor
stel in, waarbij de overheveling van 
Leuven-Frans naar Wallonië werd gere
geld. Het wetsvoorstel voorzag een o\er-
gang.speriode van drie jaar. We brengen 
dit wetsvoorstel terug in herinnering ten 
eerste om duidelijk te stellen dat, wat 
lans door een algemene vlaamse consen
sus wordt geëist, reeds zes jaar geleden 
de aandacht van de Volksunie genoot. En 
vervolgens om er aan te herinneren, dat 
de strijd voor de overheveling van Leu
ven-Frans op dat ogenblik — in 1962 — 
reeds was begonnen. 

Anderhalf jaar later, in juli 19G3, wer
den na het konklaaf van Hertoginnedal 
de nieuwe taalwetten in het parlement 
gestemd. Verre van te eisen dat de taal
wet op het onderwijs zou doorgetrokken 
worden tot het hoger onderwijs (wat 
meteen de o\ erheveling van Leuven-Frans 
zou betekend hebben), stemde de vlaamse 
C.V.P. kastevoorrechten voor de leuvense 
frankofonen goed en legde ze zo de bazis 
voor een mentaliteit, waarin later én het 
bisschoppelijk mandement van 1966 én het 
huidige arrogante expansieplan van Leu
ven-Frans tot gelding konden komen. De 
leuvense akademische franskiljons kregen 
vanwege de toenmalige meerderheid 
(waarvan de vlaamse C.V.P. de sterkste 
fraktie was) ekskluzieve voorrechten los, 
die hen sterkten in de overtuiging dat zij 

eens en voor goed de leuvense \esting 
hadden bezet en dat zij er zich te eeuwi
gen dage, gesteund op die voorrechten, 
konden handhaven. 

Op te merken valt dat de C.V.P. — en 
zij alléén — daarvoor de verantw oorde-
hjkheid draagt. Haar toenmalige rege
ringspartner, de B.S.P., had de leu\ense 
zaak helemaal aan haar overgelaten, om
dat het « een klerikale aangelegenheid » 
betrof. Het episkopaat en het hof gebruik
ten hun invloed om de fanatici van Leu
ven-Frans ter wille te zijn. 

De wet op het gebruik der talen in be
stuurszaken kreeg een artikel 40, dat uit
sluitend ten behoeve van Leuven-Frans 
werd ingelast. Het voorzag dat in de ge
bouwen der universiteit een officiële 
dienst mocht worden ingericht, die zou 
waargenomen worden door officiële amb
tenaren en dienen om de heren frankofone 
professoren en hun familie de ergernis te 
besparen, ook maar één keer in hun leven 
in aanraking te moeten komen met een 
nederlandstalig dokument. Deze vertaal
dienst is een unicum, een zelfs in België 
zeldzaam voorbeeld van de wijze waarop 
frankofonen in Vlaanderen er voor behoed 
werden, zich te besmetten in het kontakl 
met vlaamse instanties. 

De wet betreffende de taairegeling in 
het onderwijs kreeg een tweede lid van 
artikel 7 waarbij de bestaande frankofone 
lagere en middelbare scholen, die door
gingen als « didaktische afdelingen van de 
universiteit », blijvend werden erkend. 

Tegen deze kastevoorrechten was op 
voorhand vlaams verzet gerezen. Het 
toenmalig Aktiekomitee schreef vóór de 
definitie\ e stemming in de Kamer : « Het 
is onrustwekkend dat voor een vrije uni
versiteit de staat een speciale dienst in
richt, om ze aan de normale toepassing 
\ an de taalwet te onttrekken, ondanks het 
feit dat een universiteit geen administra-
tie\e akten afleNert. Of is het er enkel om 
te doen, de heren franstalige professoren 
met een bevoorrecht regime te bedenken ? 
Het stelsel is in elk geval een kaakslag 
voor het vlaams professorenkorps ». « De 
Standaard » waarschuwde : « Ook Leuven 
blijft ergernis verwekken. Datgene waar
voor de Walen zo hardnekkig gevochten 
hebben, zouden zij uiteindelijk toch krij
gen : frans middelbaar onderwijs via de 
school te Heverlee. Hoeft het nog te wor
den herhaald, dat zo'n blijvende instelling 
van sekundair onderwijs in een vlaamse 
stad onverdedigbaar is ? ». 

De vlaamse C.V.P.-ers zegden op alle 
tonen, dat ze de leuvense pil niet zouden 
slikken. Op 2 juli, negen dagen vóór de 
rampstemming in de Kamer, schreef sena
tor K. Van Cauwelaert : « Een der moei
lijkheden welke de nieuwe bemiddelings
poging ontmoet is het feit, dat de waalse 
C.V.P. als vergelding voor haar toezegging 
tot die bemiddelingsoplossing, eist dat wij 
in de wet zouden aanvaarden de oprich
ting van een franstalige « didaktische 
school » van lagere en middelbare graad 
te Leuven, naast de uni.\„ersiteit^^), Het^ 

vlaamse antwoord is en kan niet anders 
zijn dan : neen ». 

Het uiteindelijk antwoord van de 
vlaamse C.V.P. was echter : ja. 

De kapitulatie van 1963 wreekt zich I 
In de « Libre Belgique ^ van 27 januari jl. 
beroept P.S.C.-senator de Stexhe, die in 
1963 verslaggever was van de taalwetten, 
zich op de hogervermelde artikels 40 en 
7 om te onderstrepen dat de frankofonen 
ter goeder trouw zijn, wanneer zij uitgaan 
van de veronderstelling dat zij te Leu\en 
op hun plaats zijn : in 1963 immers was 
dat, zo zegt de Stexhe, de mening van de 
vlaamse C.V.P. die speciaal ten gerieve 
van de frankofonen instemde met de uit-
zonderingsvoorrechten. 

Het is ergerlijk, te moeten erkennen dat 
de Stexhe gelijk heeft. Het is ergerlijk, te 
moeten vaststellen dat op een ogenblik 
dat de overhevelingseis reeds werd gesteld 
in Vlaanderen, de vlaamse C.V.P. bij wet 
aan de frankofonen de uitzonderingsvoor-
rechten toestond die hen moesten toelaten, 
zich in alle gemoedsrust dieper in de leu
vense stelling in te graven. 

Twee jaar later, in 1965, werd de wet 
op de universitaire expansie goedgekeurd. 
En alhoewel de vlaamse openbare mening 
op dat ogenblik reeds terdege besefte dat 
de bedreiging zou komen uit de diabo
lische driehoek Brussel-Waver-Leu\en, 
keurde de vlaamse C.V.P. goed dat Leu
ven-Frans te Leuven mocht f)lijven, dat 
Leuven-Frans (en alléén Leuven-Frans) 
via Woluwe naar Brussel mocht uitzwer
men en dat Leuven-Frans zich daarenbo
ven in de buurt van Waver mocht vesti
gen. 

Twee onbeschaamde kapitulaties ^&n de 
vlaamse C.V.P. zijn de merkpalen geweest 
langs het pad, dat voerde naar de krizis 
die sinds 13 mei 1966 als een etterbuil is 
opengebroken, 

l \o. 
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PARLEMENTAIRE KRABBELS 

DE KAMER 
Weer een ^l<)1lll|)je tuisen tic rege-

rmgvp.irtijcii, liandi"; uitgelokt door 
de Waalse linkse socialist Gliniie. die 
destijds als een nooit-allatende hor/el 
Spaak n>et stekelige inteipellaties en 
parlementaire Ma^cn om de oren zoem
de. Glinne had bij de begroting pen
sioenen een amendement ingediend, om 
ook de werkweigeiaars en de weggevoer
den een rente te bezoigen. In begro-
tings\erhoudingen gc/ien een peidschil-
letie : i j miljoen. De G.V'.P.-er Sthea
ven, een raar mengsel \ a n kapitalisti
sche beroepsaktiviteit en op/ichtig kom-
munististh gefliit. %alt steeds giaag uil 
de t(K>n met on\eivvachte stellingnamen. 
Als leider \ an de teizetsgrocp Sociates, 
•\Lï/ciic iiij / i th \tt letlcn j.i.ii ttj^cn het 

\e i lenen \ an icnten aan de \cizcislieden 
en stemde tegen de legcring. Diimaal 
kwam hij op de tribune om te zeggen 
dat hij wéér tegen de regering zou stem
men omdat zij geen lente wou \er lenen 
aan wcgge\ociden en werkweigeiaats. 
Outl-eeiste-ininister Lcfèvre nou de le
gering en de Kamer nogmaals aan zijn 
bestaan herinneren en kv\am \ci klaren, 
dat hij met zijn « \ i iend » S(he\ \en 
eseneens tegen de legering zou stem
men. Er \olgden nog mééi icbellen. 
Toen Glinne er aan herinnerde dat \ an-
audcnho\e ^oor zijn partij de \erbin-
tenis had aangegaan de werk weigeraars 
tegemoet te komen, werden de groot-
pati iotten \ a n de P.V.V. woelig. De vi-
ce-piemier Detleicq beloofde met wat 
patiiottische sleniv ei heffing dat ile/fi 
oorlogsslacfitoffers in de fxïgroting 19(5!) 
met zouden worden vergeten. Dankbaar 
voor dit alibi stemde de meerderheid le
gen het amendement Glinne. 

Nadien d\\aaide LclcMe dooi waiidel-

« De storiiine van Portici » .' 

ONZE MANNEN IN 
HET PARLEMENT 

T i j d e n s d e <|i ie-tion ( i m e s t e l d e 
\ o l k m e r t e g e n w o o r d i s e r l . e>s e e n 
\ raa^ aan d e m i n i s t e r van l iu i -
t e n l a n d s e Z a k e n o < e r het te i t dat 
de f i r m a ( ' Iae>s (e Zedei j fem, een 
fijd g e l e d e n overjieKaan in a m e -
rikaanNe h a n d e n , o p las( \ a n het 
amer ikaanK .Slate D e p a r t m e n t 
(•een b e s t e l i i n u niasi u i U o e r e n 
\ o o r Kiiba, We'-teMin^' d ie 2.7')fl 
w e n t ^ l a a m s e arbeider"- « e r k \<i<ir 
m a a n d e n zou \ er ' -chat fen 

De i n t e r p e l l a t i e bij h o o j i d r i n -
g e n d h e i d . aan)>e\raaKd d o o r 
»olk' ivert enen w o o r d ijter Maur i t s 
C'oppiefers , w e r d \ e r ' - c h o \ e n 
n a a r N o l g e n d e w e e k « om<lal d e 
e e r s t e - n i i n i s t e r niet x roej;er b e 
s c h i k b a a r \y » 

\' o 1 k - \ e r (ejje 11 \\ o o I d i K ers Sc h i 11 z 
en \ a n d e r l'.Nt k w a m e n tu»'-eii-
b e u l e b i | de b e s p r e k i n i ; >an d e 
b e n o e n i i i i c \i\n een Haad'-heer bij 
het i t e k e n h o f . 

\ ' o I k s \ e r t e y e n w o o r d i K e r L e > .•-
h i e ld bij de b e s p r e k i n j ; \ a n B i n 
n e n l a n d s e Z a k e n een l u ' . s e n -
kon i s l o \ e r de c e n i e e n t e l i j k e fi-
n a n c i e s en de f e d c r a t . e s \ a n g e 
m e e n t e n . 

X a de i n t e r p e l l a t i e Koe> k w a m 
^olks> e r t e R e n w o o r d i s e r G o e m a n s 
t u s s e n b e i d e o m de b e l a n g e n >an 
d e d e n r n s e l u c h t h a v e n te v e r d e 
d i g e n . 

Volk» ,»er fe jrenwoordiKers W o u -
ter.s. Van der ENt . C o p p i e t e r s . 
A n r i a t i x . Schiltz, . l,e»s>. Looten^-
en de . senatoren Ital let e n .lori';-
s c n w o o n d e n d e v e r g a d e r i n g e n 
van de h e n t o e g e w e z e n k o m m i s 
s i e s b i j . 

S c h r i f t e l i j k e v r a g e n w e r d e n g e 
s te ld d o o r v o l k s v e r t e g e n w o o r d i 
g e r s ( J o e m a n s , Lev s. Babv Ion en 
IMalthev s s e n s en d o o r s e n a t o r J o -
ris'-en. 

Volksv e r t e g e n w o o r d i g e r C o p p i e 
t ers v r o e g s c h r i l t e l i j k aan k a m e r 
v o o r z i t t e r \ a n A c k e r da t zijn 
vv ctsv oor--tel van 9 apr i l 19(i.") 
i v . m . L e u v e n zou o n t t r o k k e n 
wor<len aan de k o m m i - v i e M e v e r s 
e n o v e r g e m a a k t aan de K o m m i s 
s i e van N a t i o n a l e O p v o e d i n g , 
v o o r s p o e d m e l ) ehan( !c l ing . Hij 
r i c h t t e z i c h s c h i i l l e l i j U tot d e 
v o o r z i t t e r van d e K o m m i s s i e van 
N a t ' o n a l e O p v o e d i n g om 'n p r i o -
r i t e i l s b e h a n d e l ' i i g te v r a g e n v o o r 
dat w e t s v o o r s t e l en v o o r h e t 
v e r l e d e n w e e k in d e K a m e r in 

o v e r w e g i n g g e n o m e n w e t s v o o r 
ste l b e t r e f f e n d e de o v e r h e v e l i n g . 

I De S e n a a t h i e ld in de w e e k v a n 
d o n d e r d a g 2.) januari tot w o e n s 
d a g 31 januar i g e e n o p e n b a r e 
V e r g a d e r i n g 

g a n g e n e n l ee sz . i a l . H e t is b c a n g s i i o c n d 

aan te zien, hoe de/(^ leidei aan hel le
ven lijdt. Hij is kennelijk \erb.iasd dal 
het land, dat vastgelopen is in het slop 
Leuven, niet de enige uitweg kiest, nl. 
een dringend beroep op zijn feilloos 
siaaismaiisch..p. Hij koint er echter niet 
aan te pas. 

Houl->en. de houterige C.V'1'. vooizil-
ter die met de politieke aktualileit op 
dezelfde manier kontakt lieeft als een 
sterrewacfit met de melkweg, zoekt in 
de wandelgangen niet naai de staatsman 
Lefèvre, maar is op zoek naar een iiiau-
netjc onderaan in de hiëraichie, die Pas
cal niet gelezen heeft, maar misschien 
iets van Leuven afweet. Dan stevent de 
(j.V.P.-voorzitter naai het salon in de 
Senaat, waar de vlaamse vleugelvooizit-
ter reeds met Jiotariéle waaidigheid 
wacht, in gezelschap van de sluwe op-
peimandari jn Segcrs die als de Sioux-
indiaan uit onze jeiigdverhalen met een 
gespleten tong spreekt. 

Het ptobleem Leuven is oveial. l a 
hel s<iloii van de Senaat bij de gedaagde, 
waatdige bonzen, in de wandelgangen 
en de kolliekamer, hij hel kleinere giut 
cvnderaan de lijsien, dat de waalse 
G.V.P.-hardnekkigheid vieest maar nog 
meer beducht is voor een onveiwachte 
stoot a la V'ivario uil eigen rangen. De 
bange vraag bij de miiideie goden is of 
de elektoraal onkwestbare heren uit de 
ttoge partijcenakels, onder het gewicht 
van welke duistere druk ook, weer door 
de knieën zullen gaan, of met het (troe
bele) o<5g op het pioblemaiisch belang 
V an de partij plots een andere koers ziü-
len gaan varen, dan door de unanieme 
openbare mening in Vlaandeieii woidt 

geëist. Het zijn de bonzen die het voor
lopig hebben moeien afleggen. De in
terpellatie Verroken heeft er de schijn 
van dat de harde koers werd gekozen. 
De hoogdringendheid moest de lamlen
dige indruk van lange beskiiieloosheicl 
en tamme volgzaamheid len opzichte 
van de waalse vleugel wegweiken 

I^e \'(j!ksLiniefraktie steunde de hoog-
di ingendheid omdat zij sinds lang tot 
hel inzichi was gekomen, dal onveiwijkl 
een beslissing diende genomen die vol
doening schenki aan de rechtmatige eis 
van de ganse vlaamse gemeenschap. 
Mauiits Coppieters had trouwens reeds 
Liiig zijn intcrpellalieverzoek ingediend, 
vooidai VeiToken met luid klaioenge-
sthal zijn intctpellatie had aangekon
digd. Het wachten is nu niet op de in
terpellatie \ ' e r ioken — want de inhoud 
daarvan is door iedeieen gekend — maar 
op de motie die de vlaamse C.V.P.-
grocp als besluit zal indienen. Hie idoor 
kan de regering roemloos over de kop 
gaan en zijn nieuwe verkiezingen onont
wijkbaar. Nfet de waals-vlaamse tegen
stelling als inzet, voor het eeist, in cfe 
geschiedenis van deze aftandse negen
tieneeuw se eenheidsstaat. 

Hector Goemans kwam bij de inter
pellatie Boey op voor een eüicieiiie 
luchthaven te Deuiiie, als noc)dzakeli)k. 
komplement voor de auiweipse weield-
haven en hel indusii ieceiUrum. Hij be-
.schuldigde de regie van de luclilwegefi 
van onwil en de Sabena van sabotage. 
Hij maakte schoon schip mei hel fafjelije 
dat Deimie de luchthaven van Zaven-
tem zou willen bekonkuneren : -beide 
luchthavens moeten mekaar aanvullen. 
Minister Bertiand, die er niet overweikt 
uitziet, heeft nog steeds niet de tijd ge
vonden om de koninklijke besluiten te 
publiceien waardoor de teigend frans
kiljonse Sabena verpliclit zal worden de 
taalwet van... 19G.'i na te leven. 

NIK CLAES. 

DE SENAAT 

Vorige weck had voorzit ter Struye de 
agenda volgeptopt om deze week dins
dag en woensdag geen zitting te moe
ten houden. Struye staat niet graag de 
voorzi t tershamer at . 

Toch kwam er nog een verrassing. 
Woensdag tegen vijl uur, toen men 
dacht de vergadering te beëindigen, 
kwam de eerste-minister p lots b innen 
en vroeg de afhandeling van zijn begro
ting vermi ts die op de agenda van die 
week stond. Donderdag was hij niet 
m e e r vri j , zei h i j . Struye was erg ver
veeld, want anders dan in de Kamer 
kan men in de Senaat tot op het laat
ste ogenblik inschrijven. Enkele sena
toren die wilden spreken en één die al 
ingeschreven had, waren al naar huis 
ver t rokken. 

Struye legde het voorstel van de eer
ste-minister vcx)r aan de aanwezige se
natoren en die hadden geen bezwaar. 
Erg sensationeel was de bespreking 
niet. Toch werd het even interessant 
toen senator Jorissen de eerste-minister 
vroeg, waarom voor 1968 de wedden 
van de minis ters ongeveer verdubbel
den. Hij kon dit moeilijk begrijpen, zei 
hij , omdat Van den Boeynants vorig 
jaar tegen de verhoging van de vergoe
ding van de parlementsleden gekant 
was omwille van de slechte ekonomi-
sche toestand. Die ekonomische toe
stand, beweerde de V.U.-senator, is nog 
niet goed. Hij verwees naar de nieuw
jaars rede van de eerste-minister en 
naar het aantal werklozen. 

V.d.B. was erg verveeld en wees erop 
dat het voorstel voor aanpassing van de 
minis terswcdden van senaatsvoorzit ter 
Struye kwam, die dit bevestigde. 

De insiders zaten met de glimlach, 
omdat zij weten dat de wedde van de 
voorzitter van cfe Kamer en van de Se
naat gekoppeld zijn aan die van de eer
ste-minister. Traditioneel hebben zij 
iets meer. Dus krijgen Struye en Van 
Acker, belgische s taatsburgers nummer 
één en twee, tans ook een flinke aanpas
sing. 

E r was ook een mondelinge vraag 
van Jorissen over het niet tijdig of niet 
bean twoorden van par lementa i re vra
gen. V.d.B. probeerde zich te r edden 
met te pra ten over de te talr i jke vra
gen en over de ui tgebreide opzoekingen, 
m a a r moest toch beloven dat de rege
ring voortaan haar best zou doen. Want 
daar is het reglement van de Senaat en 
Struye kon niet anders dan sena to r 
Jorissen steunen. 

Deze week dinsdag en woensdag wa
ren er dus alleen kommissievergaderin
gen. In de kommissie van just i t ie ver
dedigde senator Ballet een nieuwe ge-
li jkheidswet en wel om vooi taan he t 
Neder lands en het Frans beurtel ings de 
voorrang te geven in officiële s tukken . 
Het Frans s taat immers , behalve voor 
de wetsvoorstellen door vlaamse sena
toren in het Neder lands ingediend, 
s teeds vooraan links. 

Wie bes t reed dit wetsvoorstel ? De 
vlaamse C.V.P.-senatoren onde r leiding 
van senator Cuslers . Hijzelf en de se
natoren De Baeck, Dua en Van d e 
Kerckhove kwamen met de gekste ar
gumenten voor de dïig, o.m. dat het be
leefder was iemand rechts te laten lo
pen i.p.v. links ! Nu weet iedereen da t 
men toch van links naar rechts leest en 
van boven naar beneden en dat de tek
sten links en boven dus de ereplaa ts 
hebben. De vlaamse C.V.P.-ers zijn toch 
vaak de bes te helpers van de franstali-
gen om die in hun meerderwaardig
heidsgevoel te bevestigen. De franstali-
gen moesten dan niet eens het voorstel 
bevechten. 

Het toppunt van huichelari j k w a m 
echter bij de s temming. Toen onthiel
den diezelfde vlaamse C.V.P.-ers zich in 
plaats van konsekwent tegen te stem
men. 

Wij zullen nu zien in openbare zit
ting. Waarschijnlijk 7ullen ze daar zwij
gen als vermoord. Zo de V.U. a l tans 
niet scherp zou aanvallen, want dan zal 
zwijgen moeilijk zijn. 

Voor het overige in de vrij lege gan
gen van de senaat slechts geruchten. 
De scherp anti-vlaamsc minis ters Wig-
ny (zie oplossing repressie) en Ui bain 
(zie s t reckekonomie) hebben met ont
slag gedreigd zo de franstaligen ook 
maar wat zouden moeten toegeven in 
de zaak Leuven. 

Wait and see ^ 
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ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 

E E N STATISTIEK D IE B E W U S T 

In de Senaat werden gedurende de periode van 12 de
cember tot 9 januari jl. door de vijf Volksuniesenatoren 
83 vragen gesteld op de 297. In procenten berekend be
tekent dit, dat ongeveer 36 % van de vragen gesteld wer
den door een fraktie die ongeveer 3 % van de leden van 
de Senaat omvat. Het betekent ook dat, als alle senato
ren even intens zouden werken, er zo maar tien keer 
meer vragen zouden worden gesteld. 

Iedereen weet nu wel, zelfs de lezers van « De Stan
daard », dat Wim Jorissen in het vragenstellen onover
troffen is. 

In de Kamer ligt het procent bijna even hoog : op de 
505 gestelde vragen komen er 161 voor rekening van de 
Volksuniefraktie. Dat is omgerekend ongeveer 32 %. 
Ook hier zou het aantal vragen geweldig stijgen, als de 
volksvertegenwoordigers van de andere partijen even 
nieuwsgierig en aktief waren als die van de Volksunie 
Hier is Vic Anciaux de kopman, maar dan van nabij ge 
volgd door drs. Coppieters. 

Zelfs Tonder enige fantazie is op a^^^ , .o een kardinale wijwaterkwispel te herkennen... 

G E Z A M E N L I J K B E V O E G D 
Op de vraag van senator Jo

rissen onder wiens bevoegd
heid het op te richten kuituur-
centrum te Eupen zal komen 
antwoordt de minister voor 
Nederlandse Kuituur en Euro
pese Zaken, dat beide ministers 
voor kuituur gezamenlijk be
voegd zullen zijn. Het zal er 
dus op aankomen dat minister 
Van Elslande verhindert, dat 
hl 1 vanwege zijn kollega Wigny 
v a i het zelfde laken een broek 
krijgt als in europese zaken 
vanwege Harmei. Anders wordt 
kultuurcentrum te Eupen een 
frans taalimperialistisch geval. 

Z U I D A F R I K A A N b 
Op vraag en suggestie van se

nator Jorissen deelt de minis
ter "an Verkeerswezen mede, 
dat de mogelijkheid wordt on
derzocht om het door de Sabe
na in Zuid-Afrika uitgegeven 
tijdschrift, tans in het Engels 
met af en toe nederlandse bij
dragen, in het zuidafrikaans uit 
te geven. 

T O C H G R O E I T H E T 

W A T E R H O O F D N O G 

A L T I J D 
Dr. Goemans stelde een 

vraag over het eigenaardige 
feit dat de Voerstreek die vóór 
de taalregeling van 1963 kada
straal tot Limburg behoorde, 
in 1964 werd ingelijfd bij de ge
westelijke dienst Brabant. De 
minister antwoordde, dat dit 
gebeurd is met alle gebieden 
die een speciaal statuut hebben 
gekregen, de nederlandstalige 
zowel als de franstalige. Over 
ongelijkheid in behandeling 
kan dus wel niet gesproken 
worden, maar des te meer over 
de onverzadigbare eetlust van 
het centrale brusselse of bra-
bantse waterhoofd. 

A D M I N I S T R A T I E 

V A N P E N S I O E N E N 
In 1966 werden volgende be

dragen uitgegeven aan admini
stratiekosten voor de pensioen
instellingen : 170 miljoen voor 
de Nationale Kas voor Bedien
denpensioenen; 90 miljoen 
voor het Nationaal Pensioen
fonds voor Mijnwerkers; 3,5 
miI|oen voor de Hulp- en Voor
zorgskas voor Zeevarenden on

der Belgische Vlag en 363 mil
joen voor de Rijksdienst voor 
Arbeidspensioenen. De admini
stratiekosten voor de hervor
ming van de pensioenregelin
gen van de rijksdienst voor 
werknemerspensioenen wor
den op 590 miljoen fr. geraamd. 
Wat de taal verhoudingen be
treft : er is evenwicht in de Na
tionale Kas voor Bedienden
pensioenen op het peil van de 
direktie, elk 5; bij het pensi
oenfonds voor mijnwerkers 
echter niet : 2 N, 9 F; voor de 
arbeiderspensioenen opnieuvih 
evenwicht, efk 4. Itl dfe rijks
dienst voor werknemerspensi
oenen zijn er 7 nederlandstali
ge en 8 franstalige direkteurs 
in dienst. 

Verdere cijfers uit dit ant
woord van de minister van So
ciale Voorzorg aan de h. Joris
sen luiden als volgt : bij de 
ambtenaren-generaal is er een 
franstalig algemeen beheerder, 
1 nederlandstalig adjunkt-alg. 
beh., 1 fr. beheerder-direkteur-
generaal, 1 fr. adj. algemeen-be
heerder en 1 fr. administrateur-
generaal, 1 ned. adjunkt-admin. 
generaal en 1 nederlandstalig 
bestuursdirekteur; de Vlamin
gen vervullen hier dus de klas
sieke adjunktenrol. Bij de 
rijksdienst voor werknemers
pensioenen is het franstalig 
overwicht eveneens een feit : 1 
fr. administrateur-generaal, 1 
adjunkt, 3 fr. bestuursdirek-
teurs tegenover 2 nederlandsta
lige. Het ziet er dus voor de 
Vlamingen in de top van de 
pensioenadministratie niet 
schitterend uit. Quod erat de
monstrandum.... 

T O E Z I C H T T O T IN H E T 

B U I T E N L A N D T O E 

Op een vraag van volksvert. 
Anciaux kon het ministerie van 
Buitenlandse Zaken eindelijk 
een behoorlijk antwoord ge
ven : de belgische ambassade 
te Wenen heeft niet alleen een 
ambassadeur die op de neder
landse taalrol staat, maar de 
twee ambassade-raden staan de 
een op diezelfde rol en de an
dere op de franse taalrol. De 
kanselier van de ambassade 
staat ook op de nederlandse 
taalrol. Voor één keer werd 
dus een "^'-"lale toestand ont
dekt. 

Werd dezelfde vraag voor al
le andere ambassades her

haald, dan zouden heel waar
schijnlijk weinig even normale 
toestanden kunnen vermeld 
worden. « Eén zwaluw maakt 
de lente niet », maar hoopwek-
kend kan hij toch zijn. Naast 
de klassieke grieventrommel 
misstaat een eerste veldbloera-
pje niet. 

S T E U N VOOR V A N 
E L S L A N D E 

Van uw « vijanden » moet je 
't hebben ! Volksvert. Leys be
kommerde zich om de waardig
heid en de invloed van de heer 
minister Van Elslande die, hoe
wel minister voor Europese 
Zaken, niet mee mocht met de 
eerste-minister naar Parijs en 
Londen. 

De hoffelijke heer eerste-mi 
ni>;ter antwoordde dat het hier 
om hoffelijkheidsh"-"-"'ken 
ging, hoewel toch ook wel «pro

blemen » werden besproken. 
Onhoffelijke hoffelijkheidsbe-
zoeken ten slotte, tenminste te
genover de kollega minister. 
Maar niet verwonderlijk : Van 
Elslande is een Vlaming van 
Lot (in Vlaams-Brabant). 

S C H A N D A A L - REKORO 
Stiptheid siert de onderwijs

wereld Dat weten alle ouders 
die klachten krijgen over het 
gebrek aan stiptheid van hun 
kinderen. Dat weten ook allen 
die werken in het onderwijs. 
Blijkbaar weet dat niet de zeer 
achtbare heer minister van 
Openbaar Onderwijs. 

In het nummer van « Vragen 
en Antwoorden », Kamer van 
VolksvertegenwoordiTers, 3 ja
nuari van dit jaar, staan zo 
maar eventjes 24 vragen die 
niet binnen de wettelijke voor
ziene termijn werden beant
woord. Vierentwintig vragen 
van V.U.-voIksvert. Coppieters. 
Vierentwintig vragen waaro 
ver we hier niets kunnen mee 
delen, want de vragen zijn er 
om het antwoord te krijgen 
Blijft dit echter zo voortduren 
dan zouden we toch wel eens 
kunnen vermelden van welke 
potjes de minister liefst het brand. 

dekseltje niet licht. Ook dr. An
ciaux kreeg van diezelfde mi
nister geen antwoord op een 
vraag. Verder nog een drietal 
leden van de andere, traditio
nele partijen. 

Achtentwintig onbeantwoord 
de vragen, vierentwintig van 
eenzelfde volksvert., drs Cop
pieters : een schandaal, maar 
een schandaal-rekord. 

ONS LEGER 
O N T W A A K T E 

Uit het antwoord van de mi
nister blijkt dat pas na de 
brandramp van Innovation het 
« raadgevend orgaan, het In-
termachtenkomitce v o o r 
brandbestrijding » zich m au
gustus van vorig jaar bezig 
hield met het opstellen van een 
« onderrichting o\er de brand
bestrijding » in de militair" bu
relen en gebouwen 

Gelukkig dat dr. Anciaux 
daarover een vraag stelde ; nu 
kunnen de families van hen die 
na de normale wei kuren blij
ven dooi werken, en dit achter 
gesloten deuren, ten mmste 
enigszins gerust zijn. Zij kun
nen altijd de wachtdiensten te
lefonisch oproepen — als de 
draden nog niet zijn doorge-

Verleden week donderdagnamiddag kwamen enkele frankofone jongelui van het « Tnstittit catho-
lique des haiites études commerciales » een reparatie plechiigheid houden aan de onbekende sol
daat dte — naar Ie tout Bruxeïles heeft mogen vernemen — m zijn graf gehoond werd door Vlaam
se manifestanten. 
...En inmiddels vernamen wij —- oh schande ! — dat de Administratie op zoek is naar échte Her-
zogenrather Sandstein. Naar verluidt is. de Kongreskolom in dit teutoons bouwmateriaal opge
trokken : de schade dte de tand des tijds heeft aangericht, moet dus liefst met duit se hulp her

steld... Of dat geen reparatie-betoging wortU ? 
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MARITIEME WEEK 
Op dramatische wijze werd er deze 

week nog eens de aandacht op geve
stigd dat de Middellandse Zee nog wat 
anders is dan « une grande bleue », aan 
v/ier boorden welgedane toeristen een 
luilekker leventje komen slijten. Het 
uitblijven van de Israëlische duikboot 
« Dakar » en van de franse duikboot 
« Minerve » herr innerde er aan dat dit 
« mare nos t rum », het oudste mar i t iem 
slagveld ter wereld, nog altijd een ket
t ing van oorlogshavens rond zich heeft 
liggen. Het strategisch belang van de 
Middellandse Zee is de jongste tijd 
weer groter geworden, sinds de Russen 
e r na het jongste joods-arabisch kon-
flikt een grootscheepse politiek van 
aanwezigheid zijn gaan voeren. 

Na de jongste wereldoorlog was de 
Middellandse Zee geleidelijk -aan een 
amer ikaans « mare nos t rum » gewor
den : een schoolvoorbeeld van de wij
ze, waarop de amerikaanse invloed de 
br i t se afloste op tal van plaatsen in de 
wereld. De amerikaanse Middellandse 
Zee-vloot scheen geen plaats te laten 
voor mediterane ambities van welke an
dere kant ook. Op Joegoslavië en Alba
nië na bevond heel de kust rond de zee 
zich onder westerse hegemonie en de 
amer ikaanse vlootbazes vormden een 
sluitende cirkel. Dit beeld werd gewij
zigd eerst door de dekolonizatie van de 
landen op de afrikaanse kust; het va
cuum dat daar ontstond werd vervol
gens — en vooral, in snel tempo, sinds 
het derde joods-arabisch konflikt — ge
vuld door de Sovjet-Unie. Daarmee is 
eens te meer bewezen dat er in de po
litiek van de naties konstanten zijn, die 
die iedere regime-wisseling overleven 
en die als het ware voortvloeien uit de 
geopolitieke gegevens : de sovjets ver
wezenlijken met hun aanwezigheid in 
de Middellandse Zee een oude tsaris
tische droom. 

Sovjet-Rusland heeft t rouwens de 
draad van enkele grote tsaren weer op
genomen, door een steeds stijgende 
aandacht te besteden aan de u i tbouw 
van een sterke oorlogsvloot (vergeten 
we niet, dat Peter de Grote ooit 
scheeps t immerman kwam leren in Ne
derland ! ) . De Sovjetvloot is tans, n a 
die van de V.S., de s terkste ter wereld. 
De aandacht van het Kremlin gaat voor
al naar een slagvaardige, uitgebreide 
onderzeevloot. Maar ook een domein 
waarin eens de Japanners en later de 
Amerikanen de grote specialisten wa-
ner, da t van de vliegdekschepen, w o rd t 
niet verwaarloosd : een eerste drijven
de vliegbazis komt binnenkor t in ge
bruik. Het wijst er op, dat de russische 
zee-strategie het in de toekomst niet zal 
laten bij kustverdediging, doch dat ze 
rezoluut wereld-omspannend woi'dt ge
dacht en -gepland. 

Het « mari t iem incident » in of nabij 
de koreaanse kus twateren — het ente
ren van de Pueblo door de Noord-Kore-
anen — bli ]l t \ erder de aandacht en de 
spanning gaande houden. De « bekente
nissen » van de kommandan t kunnen 
gevoeglijk bij de politieke anekdote ge
klasseerd worden. Belangrijker is het 
gissen naar de beweegredenen van wat 
de Amerikanen « een open vorm van pi
rater i j » hebben genoemd. We zouden 
een eigen hypoteze willen opstellen. Is 
het niet denkbaar dat het « Pueblo-in
cident» uitgevoerd werd in opdracht 
v / h Kremlin, dat in Noord-Korea sinds 
geruime tijd de invloed van Peking 
heeft verdrongen ? En zou het in die 
veronderstell ing zo absurd zijn, de Rus
sen de bedoeling toe te schrijven dat zij 
door deze « speldeprik » de Amerika
nen nogmaals voorzichtig m a a r duide
lijk er willen op wijzen tot wat de 
voortzetting of de ui tbreiding van het 
Vietnamees konfikt zou kunnen leiden? 

Indien deze hipoteze juis t is, dan zou 
de « Pueblo »-zaak wel eens de meeste 
gewaagde en meest ongewone vredes-
peiling uit de recente geschiedenis mo
gen geheten worden. 

Een ander mar i t iem incident — zij 
het dan ook onrechts t reeks «maritiem» 
— bezorgde de Amerikanen ook elders 
kopbrekens : een heruitgave van het 
Palomares-incident heeft de Denen he
vig onts temd. Het zoeken naar de H-
bommen nabij Thule zal ditmaal lasti
ger zijn dan aan de spaanse kust..j 

De t iming zou in ieder geval perfekt 
zijn, want ju is t op dit ogenblik hebben 
de amerikanen in Vietnam af te reke
nen met een reusachtig offensief, dat 
verbazingwekkend is én door zijn om
vang én door het feit dat er duidelijk 
uit blijkt, dat de Vietkong s terker dan 
ooit kan steunen op de zuidvietnamese 
bevolking. De Amerikanen hebben de
zer dagen een vreselijke morele klap 
gekregen : de bezett ing van de ambas

sade middenin Saigon was een Viet-
kong-huzarenstukje dat de V.S. gewoon
weg belachelijk maakt . De grootste mi
litaire macht ter wereld moest het be
leven, dat ze ui tgedaagd werd in een 
van haar machtscent ra . Wil de Viet
kong door dit spektakulai r offensief 
een sterke pozitie innemen vooraleer 
er s t raks gepraat zal worden ? Want de 
kans op pra ten is dezer dagen, ondanks 
het verhoogd oorlogsgeweld, toch weer 
iets reëler geworden. Alhoewel ! He t 
feit dat de Amerikanen in Vietnam ver
der dan ooit van hun oorlogsdoeleinden 
verwijdert zijn, moet nog steeds in pas
sende konkluzies doordr ingen tot h e t 
Witte Huis. En daar zit een prezident , 
die heeft kunnen vaststellen dat zijn 
kordate koers in de « Pueblo »-zaak 
hem 10 % winst op de elektorale waar
deschaal opbracht . De verleiding moe t 
voor hem groot zijn, om de verkiezinj^s-
kampanje verder te voeren met s laande 
argumenten in Azië... 

f 

« Maritieme week ook in het Suezkanaal, waar eidelijk schot scheen te komen in 
het vrijmaken van de vaargeul, maar waar dit nuttig werk dan weer onderbroken 
werd door de welhaast gebruikelijk geworden artillerieduels tussen Israëli's en 

Egyptenaren. 

KUBA WAARHEEN ? 
De geriK'liteii om hel aftreden van 

Fidel Castro als regeringshoofd en zijn 
aanhliJNcn als partij- of ))e\vegingsleider 
vielen samen met enl<ele niet al te op
gemerkte beschouwingen in een paar 
kranten. Het gaat vaak zo dat de aan
dacht op dergeliike « profetizerende » 
artikels pas ge\estigd wordt, wanneer 
iets gebenrt dat de toon en de strekking 
van deze beschouwingen l)e\estigt en 
van het spekulatiexe terrein naar dat van 
de 1'eiteliikheid \erplaatst. .\cht jaar na 
de (",astro-re\oliitle stelt men de toene
mende izolering \an het vurige eiland 
\ast. Dit is niet alleen een ge\olg van de 
politieke en ekonomische boycot door de 
U.S.A., doch ook van de toenemende ver
vreemding tussen Havana en Moskou. De 
steun van Peking aan het Castro-regime 
is ook niet van aard, om de Kubanen 
veel vertrouwen in de toekomst te 
schenken. Hel is toih een bekend feit, 
dat de C.hine/en de kunst \erstaan van 
veel te belo\en en weinig te geven. Met 
Roo(l-(;hina heeft Kuba anders wel ge
meen, dat men er ook de revolutie be
stendig op dreef wil houden, wat echter 
op de lange duur niet houdbaar is. Elke 
revolutie, ook <le meest radikale, heeft 
op zeker ogenblik di-ingenrt behoefte aan 
een pau/e. Het ogenblik om een pauze 
in te slelleTi, schijnt tans voor Kuba te 
zijn aangel)roken. 

Castro's ojnattingen over de komnui-
nisti.scbe revolutie xerschillen in tak-
tisch eu sti-ategisch opzicht \an deze te 
Moskou. We hebben in deze rubriek 
reeds terloops \astgesteld, dat Moskou 
weinig geestdriftig was voor het Gueva
ra-experiment, dat op een mislukking 
uitliep. Hoezeer men van Guevara ook 
een held tracht te maken (dat kan hij 
wel geweest zijn, maar het is toch zo dat 

hij in ieder gc\al een held was die niet 
in zijn opdracht slaagde) : daarmee al
leen, behoudens andeie myten, houdt 
men geen revolutie staande. Het is ten 
andere zeer de \raag of Moskou wel 
wenste, dat er zoveel mogelijk Vietnams 
uit de grond werden gestampt. De Sov-
jet-l,'nie onderhoudt met de meestal 
rechtse latijns-anierikaanse regimes goe
de betrekkingen, in de hoop er via steeds 
betere ekonomische betrekkingen later 
goede politieke partners van te maken. 
Dat staat in schrille tegenstelling met de 
revolutionaire leer van Castro en van 
(iuevara, die er niet in geslaagd zijn, de 
afzondering waarin ze elk op hun eigen 
terrein terecht kwamen te doorbreken. 
C/astro staat in de amerikaanse hemis
feer alleen, Guevara stond praktisch al
leen in de zuid-amerikaanse junglege-
bieden en werd er niet gevolgd door de 
plaatselijke proletarische kernen. 

Men kan nochtans bepaalde rezultaten 
van acht jaar Castro-bewind niet looche
nen. l>n der voornaamste pre.staties is 
wel het re/ultaal in de strijd tegen het 
analfabetisme. Sinds de vlucht van de 
diktator Battista is het aantal leerlingen 
der lagere scholen vertienvoudigd, dat 
van de middelbare scholen meer dan 
verdubbeld. Opvallend is ook dat de 
meeste studenten technische vakken bo
ven filozofische of klassieke vakken ver
kiezen, terwijl zich bovendien een ware 
leerhonger van de oudere bevolking 
heeft meester gemaakt, die in avondles
sen haar tekort aan scholing tijdens de 
jeugd tracht in te halen. Niettemin blijft 
de politieke faktor belangrijker dan de 
kennis. 

Een andere sociale verwezenlijking is 
het ziekenhuis : in acht jaar verdubbel
de het aantal hospitaalbedden op Kuba 

van 20.000 naar 40.000, terwijl de me
dische voorzieningen zich nu ook gelei
delijk tot het platteland uitbreiden. Ook 
het transportvraagstuk werd drastisch 
aangepakt en dank zij aankopen in En
geland, Frankrijk en Spanje grotendeels 
opgelost, zonder te .spreken van de hulp 
der koramunistische landen. Kort gele
den bond de regering ook de strijd aan 
tegen het woningtekort, vooral op het 
platteland, door de bouw van twee ce-
mentfabrleken. Fidel Castro wil daar
mee niet alleen aan het woontekort als 
zodanig verhelpen, doch wenst tevens 
de landvlucht tegen te gaan en aldus ook 
de overbevolking van de grote centra te 
voorkomen, welke overbevolking immers 
tot een nieuwe woonellende aanleiding 
zou geven. 

Ondanks deze vordering op sociaal-
ekonomisch vlak is er een behoefte aan 
een pauze in de « eeuwig durende revo
lutie ». Er is inderdaad het tekort aan 
levensmiddelen, dat aanleiding tot rant
soenering gaf, en het gebrek aan devie
zen ingevolge de stopzetting van het toe
risme, waarbij nog geen gelegenheid 
werd gevonden het derven van deze in
komsten door andere te vervangen. Dit 
verklaart het uitwijkingsrittne dat sinds 
midden 19(w, toen door Zwitserse bemid
deling een amerikaans-kubaanse akkoord 
bereikt werd, bestendig stijgt. Vijfmaal 
l)er week vertekken Kul)anen naar 
Miami. Ongeveer 4.000 Kubanen verlaten 
om de maand hun land, een hoog cijfer 
dat ook de autoriteiten te Washington 
pogen neer te drukken, omwille van de 
hoge transportkosten en de moeilijkhe
den die met de aaniiassing van deze in-
wijkelingen gepaard gaan. 

Als \anzelf rijst dan de vraag, in hoe
ver de regering Castro (straks zal deze 
regering een andere « voornaam » krij
gen) op Kuba nog populair is. liet half 
gedwongen uitwijkingsprogranima ver
krijgt een ander aspekt als men de ge
middelde leeftijd der uitwijkelingen na
gaat : er bevinden zich onder hen geen 
mensen jonger dan dertig jaar. Hieraan 
kan men onmiddellijk de slogan vast
knopen « Welkom op het Eiland der 

Jeugd •» waarmee dan het Denneneiland 
bedoeld is, waar een opwindend experi
ment aan de gang is : jongelui ploegen 
het braakliggende eiland tot weideland 
en boomgaarden om. Momenteel zijn het 
er 3.000, de meesten pas 17 tot 18 jaar ; 
het worden er straks 6.000. Het is een 
tentenland met een hard, half-militair 
leven, doch in de vrije natuur : een soort 
vrijwillige arbeid.sdienst met een lange 
dagtaak en avonden gewijd aan politieke 
studie. Hier wordt duidelijk dat het Gas
tro-regime alles op de jeugd zet. Men 
neemt dienst voor 2 jaar, met slechts 
drie vrije dagen per 45̂  dagen. Fidel 
Castro streeft hier de verwezenlijking 
na van hetgeen alle revolutionairen in 
zich dragen : het scheppen van 'n nieuw 
mensentype en terzelfdertijd de verwe
zenlijking van een evenmin nieuwe 
droom, de vervanging van de geldekono-
mie door de arbeidsekonomie. Aldus 
moet het Denneneiland het land van de 
bestendige verandering, van de besten
dige revolutie worden... 

Het lijkt veel op de experimenten in 
Ilood China, met dien verstande dat be
loningen voor de beste prestaties niet 
uitblijven, zoals huizen, motorfietsen en 
koelkasten voor de beste suikerrietsnij
ders. 

Het Denneneiland is gans Kuba niet. 
Misschien wenst Fidel Castro, door zich 
eventueel van regeringszaken los te ma
ken, zich intenser bezig te houden met 
deze moderne « alchemistenwerkplaats », 
naar het voorbeeld van Mac die zich 
eveneens al herhaaldelijk in afzonde
ring terug trok (niet steeds vrijwillig 
zoals achteraf bleek en dat kan ook gel
den voor (!;astro). Voorlopig gaat men 
zich op Kuba nog niet te buiten aan zin
loze abberaties zoals in China. Vandaag 
kunnen we nog niet uitmaken of Castro's 
pozitie versterkt of verzwakt is. Er is 
echter een ingrijpende vjerandering op 
til, die niet zonder invloed kan blijven 
dan de amerikaanse én op de marxis
tische wereld én op de westerse, meer 
bei)aald. 

K.V.B. 

file:///erplaatst
file:///erstaan
file:///astgesteld
file:///raag
file:///anzelf


wu in 

MENSELIJKE 

G R E N Z E N 

Niemand betwijfelt nog de 
reusacht ig vooruitgang van de 
geneeskunde. Wat m a a r weini
gen weten is, da t die genees
kunde zelfs de nu al bes taande 
mogel i jkheden onmogelijk vol
ledig kan gebruiken ! In België 
•waren er vorig j aa r voor de 
reeds bes taande klinieken een 
750 verpleegsters te weinig. 
Zonder voldoende verplegend 
personeel gaat het nu eenmaal 
n ie t . 

In Frankr i jk is de toes tand 
nog veel erger. Niet alleen zijn 
e r veel te weinig hospitaalbed
den beschikbaar , m a a r het ge
b r e k aan personeel is gewoon
weg katasti-ofaal. De voorzi t ter 
van de orde der geneesheren, 
prof. de Vernejoui, verk laarde 
onlangs in een r a p p o r t da t e r 
één verpleegster zou moeten 
zi jn pe r 330 inwoners , in feite 
is er m a a r één per 786 inwo
ne r s . Als we nog kunnen reke
n e n is da t de helft te weinig ! 

Het atneiikaanse kemvliegdekschip « Enterprise » met veel vlagvertoon naar de noordkoreaanse 
klist. De « Pueblo » bleef echter waar hij was : in noordkoreaanse handen. 

WOUTER LUTKIE 
Vei leden week stierf op 80 jarige leeftijd 

de nootdbrabantse puester Wouter Luthie, 
een der merkwaaidigste figwen in het ne-
deilands kaloUcisme van de tivvUigei, der' 
tiger en veeiliger ja)en. « De Standiiaid > 
luidde du leven uit met een beknopte (en 
zéér ongenuanceerde) biografie, overgeno
men uit de nedei lands « Volkskrant » en 
vootafgegaan ch^or de ledaklionele inleiding 
« de eeisle loat men zou mogen noemen 
< auti-kleiikale > piiesler welke Nederland 
in deze eeuw heeft gekend, die al 50 jaar 
geleden weigerde E.H. genoemd te wor
den . >. Daarmee ts dan alvast één karakter
trek van deze buitengeti'one man getekend : 
zijn onverzettelijk non-konformisme dat in 
het « donkere zuiden » van die dagen soms 
heroïsche afmetingen moeit hebben... 

Wouter Lutkte is zowat een kioarleemu 
lang t de > ftscist in Nederland geweest. 
In Nederland, waar het wc\>rd fascist méér 
nog dan elders geivoonweg een scheldterm 
is, bleef Lutkie echter ook nog na de twee
de wereldoorlog een man, wiens fascis
me toch wel wat omzichtiger werd bena
derd. In 1966 nog schreef Jan Engelman : 
« Dat fascisme iets heel naars is, iveet nu ie
dereen, hopen we, maar men moet wél nu^ 
anceringen zien ». Die nuancering dan be
trof Wouter Lutkie. 

Lutkie was in 1887 geboren te Den Bosch 
uit een welgestelde burgerfamilie; zijn va
der was imfkirteur van leder. Reeds op de 
middelbare school liep hij in de kijker : 
hij was niet alleen een schitterend student, 
maar hield zich in zijn vrije tijd bezig met 
smdikaal werk. Hij was geheelonthouder, 
espcrantist en een overtuigd demokraat. 

Nog voor de eerste wereldoorlog botste 
hij bij zijn lekluur op twee Fransen, luier 
werk voor hem beslissend zou zijn : Ei nest 
Hello en Léon Bhy. De geweldenaar Bloy 
was dé grote bekeerder en roepingenmaker 
in die tijd; in Nederland had hij een voor
name volgeling in de vooidien vrijzinnige 
Pieter ijan der Meer de Walcheren. 

Lutkie besloot priester te worden. Hij 
was een « late roeping >, stond in het semi
narie dus in een ietwat apaite pozitie doch 
onderwierp zich met een voor zijn tempeia-
ment merkxuaaidige tucht aan de seminaiie-
regels. In 1919 iverd hij priester gewijd : de 
oudste en de tijpsle van zijn lichting. Hij 
weid kapelaan te Gemonde bij Boxtel en 
mocht hotte tijd nadien een transport Oos
tenrijkse kinderen die in Noord-Bi abant 
zich xvaren komen « bij-eten > terug naar 
Wenen begeleiden. In Wenen maakte hij 
kennis met de auteur Kralik en de katolieke 
auteurskring rond die ietwat barokke fi
guur; op zijn beurt speelde hij draaischijf 
tussen de kring om Kralik en de Fiansman 
Jacques Maritain, met wie hi] toen al vol
op in korres{A>ndentie was. 

In die dagen ivfs Wouter Lutkie een 

man met uitgesproken voorullslrevende 
ideeën, alles behalve een konseivatief en 
integrahst. Een tijdlang zag hij zijn roe
ping tn missieiverk lussen de West-Oehate-
ners; zijn vei blijf in het kielzog van de 
metropoliet Sjepliczki eerst te Parijs en la
ter te Poznan opende hem de ogen voor de 
oosterse kerk en maakte hem tot een X>ecu-
menist avant-la-lettre. Inmiddels bleef hij 
literair bedrijvig en in 1921 veischeen zijn 
eerste tijdschrift, « Vieugde >, dat door zijn 
geestelijke overheid als te vooi uitstrevend 
zuerd beoordeeld en rvaaiaan bekende kato
lieke auteurs zoals Bruiting, Coolen, Kmi-
vclder en Pieiei van der Meer de Walcheren 
meewerkten, naast proteslanlen. Lutkie 
ïuerd, in overleg met zijn bisschop, ontlast 
van parochiaal werk en weid ty>or de rest 
van zijn leven ambteloos priester te Nu
land, waar hij het huisje Soli Deo betrok. 

Hét tijdschrift van Lutkte is < Aristo- > 
geweest, een hoogstaand blad dat zich rond
uit fascistisch noemde en desondanks de 
tweede wereldoorlog oveileefde. < Aristo- > 
telde onder zijn t\}orooi logse medeiueikers 
mensen zoals een Bruning, een de Mét ode, 
een Michel, een Wijdeveld; na 1945 wei kien 
o.m. Michel Van der Plas, de vlaamse dich
teressen Reninca en Blanka Gijseten, de 
weens-joodse dichter Uriel Birnbaum e.a. 
mee. 

Steeds is < Aristo- > een ontmoetingspunt 
geweest voor zoekers en non-konformisten, 
een blad dat tvellicht belangrijker was om-
zuille van zijn lol als konlaktpunt dan om
wille van heel veel ivat er in de hop der 
jat en in verscheen. Het speelde die lol niet 
alleen in Nederland, maar ook in Vlaande
ren. 

Wouter Lutkie heeft inderdaad geloofd 
in het fascisme. Hij was peisoonlijk be
vriend met Mussolim, die hij herhaaldelijk 
bezocht te Rome en van wie hij werk ver
taalde in het Nederlands. Hij was een 
< etische » fascist en een uitgesproken te
genstander van het nationaal socialisme. 
Dat bleef hij ook onder de bezetting en wat 
toen — vóór het verbod van het blad — in 
« Aristo- > verscheen, was van een bijna 
waanzinnige moed. Tijdens die oorlogsjaren 
kreeg Lutkie de bijnaam van « de verlos
kundige T>, omdat hij onversaagd en vaak 
met sulises in de bies sprong voor opge
spoorde en aangehouden Nedet landers. 

In al zijn eigenaardigheden en aberraties 
is Wouter Lutkie een man uit één stuk ge
weest, een moedig en scherpzinnig non-
konformist wiens spoot vandaag terug te 
vinden is op plaatsen waar men liet aller
minst verwacht. Een kind van zijn lijd en 
toch een alleenloper, een naar het Zuiden 
georiënteerde geest en ondanks alles een 
wegwijzer. 

A.N. TOVANO. 

FRANSE 

KULTUURPOLITIEK 
Het is algemeen bekend dat 

Frankri jk , onder welke rege
ring ook, steeds een zeer aktie-
ve kultuurpoli t iek voert . Zo 
wat overal zijn er inst i tuten 
voor de verspreiding van het 
Frans , tot in Teheran toe. Het 
geschikte personeel schijnt stil
aan toch te ontbreken : in de 
hoofdstad van I rak werd n u 
een Arabier tot d i rek teur van 
het « Ins t i tu t de France » be
noemd. Het franse prestige zal 
er ongetwijfeld door stijgen. 

RUSSISCHE ZEEMACHT 
Er wordt heel wat gepraat 

over de russische schepen die 
sinds het konflikt in het Mid
den-Oosten in de Middellandse 
zee zijn aangekomen. Zelden 
ziet men echter de konkre te ge
gevens hierover. De russische 
vloot zelf omvat 2 kruisers , 4 
torpedobootjagers , 3 amfibie-
vaartuigen, 6 onderzeeboten en 
een aantal bevoorradingssche-
pen. Bovendien hebben de Sov
je ts aan verschillende arabi-
sche staten een 40-tal vaartui

gen van verschillend formaat 
geleverd. Dit dan nog buiten d e 
leveringen aan de Verenigde 
Arabische Republiek (Egyp te ) , 
die zo maar 6 torpedobootja
gers, 6 onderzeeboten, 6 eskor-
tevaartuigen, 6 kus tbcwakers , 
10 mijnleggers en een twintig
tal andere vaartuigen heeft 
« gekregen ». 

Samengeteld is dit een res-
pektabele vloot. En de ge-
vechlswaarde zou best toch 
m a a r niet op de proef w o r d e a 
gesteld. 

SOCIALE PRIJZEN 
In de uitvoerige ber ichtgeving 

over de hartoverplant ingen in 
Zuid-Afrika on tbrak toch wel 
een heel interessant element : 
de pri js van hospitalizatie t en 
laste van de pat iënten. 

Dr. Blaiberg betaal t per d a g 
zowat 420 fr. De verdere on
kosten, de geweldig dure ope-
ra t iekosten inbegrepen, komen 
ten laste van de sociale verze
kering. 

We vergissen ons wel niet a ls 
we menen dat zo iets hier nog 
totaal onmogelijk is ! 

VREDESWIL EN 

HANDEL 
Uit afkeer tegen de polit iek 

van de GauUe wordt in de Ver
enigde Sta ten he t kopen van 
franse produkten afgeraden. 
Het a m e n k a a n s e leger doet 
daar echter niet aan mee ! E a 
Frankr i jk blijft zijn « Matra »-
rake t ten leveren. Onder d e 
vleugels van de a m e n k a a n s e 
vliegtuigen vastgemaakt wor
den die Matra 's verder over
vloedig op steden en dorpen in 
Noord- en Zuid-Vietnam afge
schoten. 

En de vredelievende gene
raal de Gaulle schijnt ook a l 
geen enkel bezwaar te hebben 
om aan deze « hateli jkste » oor
log wat te verdienen ! Wie di t 
weet vraagt zich terecht af, 
waar de komedie ophoudt en 
de ernst begint : de Amerika
nen boykotten wel, maar.. .ko-
pen franse raket ten. De franse 
prezident verafschuwt de oor
log van het grote Amerika te
gen het kleine Vietnam m a a r 
levert rust ig zijn deel in de oor
logsvoering. 

Deze brug over de Ma-rivier in Noord-Vietnfltn werd meer dan 
400 maal door de Amerikanen gebombardeerd. Nooidvietnamese 
vindingrijkheid en hardnekkigheid hielden haar desondanks, ia, 

dienst. 
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In ons landje is Marshall Mc Luhan nog een onbekende. Ongetwijfeld niet 
lang meer. De kulturele (en andere) winden in België waaien nog steeds 
star uit het zuiden. En wat nieuw, maar niet Frans is. bereikt onze pers 
gewoonlijk met maanden vertraging. De rubriek « Wij in Vlaanderen » 
vindt dat het dan ook a! eens mag om de informatieve taak van de tekort
schietende traditione!e pers over te nemen en In Vlaanderen de gedachten 
van een nieuwlichter te introduceren die in Amerika als een soort profeet 
verafgood en verguisd wordt en wiens werken in alle op de angelsaksische 
kuituur gerichte landen opgang maken. Niet omdat « Wij » alles wat de 
heer Mc Luhan vertelt voor evangelie neemt, wél omdat zijn nieuwe teo-
rieën en spitse aforismen alleszins de moeite van een kennismaking waard 
zijn. 
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PROFEET... 
Ik schreef dit artikel op mijn schrijf

machine en meteen weet ik dat ïk mijn 
onderwerp aan het verraden ben. Mc 
Luhan beschouwt schrijfmachines als 
erg ouderwets tuigen. Maar kom. 

Herbert Marshall Mc Luhan, een ge
wetensvolle hoogleraar in de engelse 
taal aan de universiteit van Toronto, 
was reeds lang in relatieve onbekend
heid op vele denkgebieden bezig met 't 
formuleren van een reeks revolutionai
re beschouwingen en formules betref
fende onze tijd, zijn kommunikatie-mid-
delen en de wijze waarop het publiek 
erop reageerde. Plots werd hij ontdekt 
en meteen barst rond zijn persoon 
een strijd los over de waarde van zijn 
ideeën. Sommigen noemden hem « een 
geiser van intelligentie », anderen « een 
waardeloze keukenfilozoof ». Publici
sten plaatsten hem op gelijke hoogte 
met Einstein, Plato, Freud en Darwin... 
terwijl andere kollega's hem eerder za
gen als een denker van het absurde en 
naast hem maar één figuur konden be
denken die op eenzelfde frekwentie 
produktief was, de wel gewaardeerde 
maar toch ook gewantrouwde Beatle-
tekstschrijver John Lennon. Mc Luhan 
zelf trekt zich deze veralgemeningen 
niet aan, hij noemt zich geen filosoof 
maar een « onderzoeker ». 

De Kanadees publiceerde tot dusver 
drie boeken « The mechanical Bride » 
(1951), « The Gutenberg Galaxie » 
(1962) en « Understanding Media » 
(1964). Zijn sukseswerk « The medium 
is the massage » is een halfboek dat 
ook tot fonoplaat verwerkt werd . 

Het sukses rond dit laatste werk is 
overweldigend. De N.B.C.-televizie 
maakt er een uurdurende reportage 
in rasechte popstijl van. Zijn werk ver
schijnt fragmentarisch in de voornaam
ste amerikaanse bladen als Vogue en 
Look, terwijl het weekblad Time hem 
in zijn kantoren een privé-studievertrek 
voorbehoudt. Er verschijnen bijna zo
veel artikels over hem als over Lyndon 
B. Johnson. Grote amerikaanse bedrij
ven als Bell, R.C.A. en de Container Cor
poration bieden hem enorme honoraria 
voor het geven van enkele voordachten 
voor hun stafpersoneel. In september 
1967 aanvaardt hij een gastprofessoraat 
aan de universiteit van Fordham (New 
York) voor een jaarsalaris van 5 mil
joen, dat hij echter gedeeltelijk aan on-
zoekingen moet besteden. 

Hij wordt omschreven als « de hoge
priester van de toekomst die het heden 
naar het verleden verschuift en de toe
komst tot op armlengte nabij haalt ». 

Dat is wat er konkreet over Mc Lu
han kan gezegd worden. Om Mc Luhan 
verder te verduidelijken is de schrijf
machine inderdaad een erg ouderwets 
en ontoereikend instrument. Mc Luhan 
kan moeilijk uitgelegd worden, hij 
moet gevoeld worden. Maar kom. 

DE GEDACHTEN VAN Mc LUHAN 

De « Gutenberg Galexie » is een van 
de baziswerken van Mc Luhan. Hierin 
maakt de Kanadees duidelijk, dat dat
gene wat de massa gelooft niet zozeer 

afhankelijk is van wat er verteld wordt, 
maar wel van het medium waarmee het 
verteld wordt. Zo was in de oude tijd 
het gesproken woord de « waarheid ». 
Wie het zeggen kon vertelde de waar
heid. Dat verklaarde meteen het sukses 
van filozofen en ook de opgang van het 
Kristendom dat door « prekers » de 

wereld veroverde. Toen Gutenberg de 
drukpers uitvond en deze enkele jaren 
nadien reeds algemeen bezit werd, ver
anderde die toestand. Waarheid was 
datgene wat geschreven stond. Het pro
testantisme dankte zijn bijval aan de 
« gedrukte bijbel », daar waar Rome 
zich tot de kansel bleef beperken. Het 
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geschreven woord bleef oppermachtig 
tot in de twintigste eeuw (nu nog gelo
ven bepaalde mensen onvoorwaardelijk 
in wat hun krant schrijft). De tweede 
helft van de twintigste eeuw bracht de 
ommekeer. De radio had dit niet ge
kund, omdat dit medium te zeer aan 
het gesproken woord gebonden was. De 
televizie kon het wel. Immers, dit medi
um bracht iets totaal nieuws : het au-
dio-vizuele dat de massa fascineert, er
ger : hipnotizeert. En meteen zitten we 
dan volop in Mc Luhans laatste boek 
« The medium is the massage » waarin 
hij tot de slotsom komt dat het medi
um de mensen masseert en kneedt, tot 
ze ontvanklijk zijn voor de « message » 
(de boodschap). De Amerikanen spre
ken de woorden « massage » en « mes
sage » nagenoeg op dezelfde wijze uit, 
zodat de begrippen massage, boodschap 
en medium als het ware met elkaar ge
ïdentificeerd worden. 

Het droeve (maar zeker niet onwa
re) rezultaat van deze gedachtengang 
is dus dat de televizie vrijwel opper
machtig geworden is in onze kommuni-
katie en de mensen haar als een mas
sage ondergaan, erdoor dus vrijwel 
naar believen kunnen gemanipuleerd 
worden. Mc Luhans werk betreft uiter
aard Amerika waar de macht van de te
levizie veel groter is dan hier (voor ons 
betekent dit echter slechts uitstel). 

Twee andere termen die bij Mc Lu
han steeds opduiken zijn « hot » en 
« cool » : de « hete media » en de « koe
le media ». Een heet medium is er een 
dat veel informatie bevat en aldus de 
gebruiker weinig te doen geeft, hem 
veel minder diep raakt omdat de feiten 
veelal over hem heengaan. Het koele 
medium is veel gevaarlijker. Het geeft 
veel minder informatie en laat de ge
bruiker meer ruimte tot aanvullen, dus 
het raakt hem veel dieper. Het gevaar 
van het koele medium is dat de gebrui-
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ker zijn aanvulling noodgedwongen 
doet in een vooraf gekonditioneerd ver
band... en dus gevolgtrekkingen maakt 
die hij anders niet zou maken. 

De televizie (hét medium bij uitstek) 
heeft nog een ander gevolg dan de ma
nipulatie : zij schept een nieuw soort 
van mensen. Zij schept een nieuw zin
tuiglijk evenwicht, deze brengt een 
nieuwe manier van voelen met zich 
mee, uiteindelijk dus ook een nieuwe 
manier van denken, kortom, een nieu
we mens en een nieuwe samenleving. 

Volgens Mc Luhan zal die nieuwe sa-
mienleving er op de duur gaan uitzien 
Is een « global village », een wereldwijd 
dorp. Wij weten nu net zo vlug en net 
zo goed wat er aan de andere kant van 
de wereld gebeurt, als onze voorouders 
vroeger wisten wat er aan de andere 
kant van de straat gebeurde. Dit heeft 
twee gevolgen, zegt de kanadese hoog
leraar : wij gaan weer in een onbehaag
lijk stamverband leven, maar we zullen 
eindelijk in staat zijn tot een wereld
omvattende medemenselijkheid. 

KRITIEK OP Mc LUHAN 
Er is over Mc Luhan geschreven en 

geschreven : zeker meer dan de man 
die beweert dat het geschreven woord 
afgedaan heeft, lief is. Feit is : Mc Lu
han is een vat boordevol ideeën. Som
mige ervan zijn zeker juist, andere ze
ker onjuist en de meeste moeten nog 
degelijk onderzocht en aan de realiteit 
van de toekomst getest worden. Ook de 
argumentatie van Mc Luhan is door
gaans meer op emotionaliteit dan op 
wetenschappelijke feiten gegrond, en 
daardoor — zacht gezegd — niet geheel 
onverdacht. Maar kom, zijn werk is 

LUHAN 
KOMMUNIKATiE 

bruikbaar, zijn diagnoze betekent iets 
en het zou niet de eerste keer zijn dat 
men op grond van 'n idee dat niet « he
lemaal » juist was toch tot goede rezul-
taten kwam. 

De grote verdienste van Mc Luhan is 
dat hij geniale, intuïtieve invallen heeft, 
vonken die niet totaal logisch verant
woord kunnen worden maar waarvan 
men voelt dat ze keihard juist zijn. Mc 
Luhans uitspraken zijn ergens te verge
lijken met spreekwoorden. « He-|,medi-
um is de boodschap » lijkt flagrant op 
« De kleren maken de man ». En hoe
zeer de kleren de man ook maken, toch 
weten wij dat het evenzeer gebeurt dat 

de kleren de man juist niet maken. Wat 
niet noodzakelijkerwijze impliceert dat 
het spreekwoord « De kleren maken de 
man » een onzinnig spreekwoord zou 
zijn. Zoals dat bij spreekwoorden het 
geval is, kan men Mc Luhan wél aanval
len maar hem niet aantasten. Mc Luhan 
is een soort orakel, maar zélf maakt hij 

geen aanspraak op onfeilbaarheid. In al 
zijn slogans gaar enorm ve?l wijsheid 
schuil, zelfs al zijn ze niet steeds luist, 
al spreken ze elkaar eens tegen. Zelfs 
al moeten wij ze niet helemaal aeloven, 
toch moeten wij ze au séreieux nemen. 

tekst : Nic van Bruggen 

MC LUHANNISTISCHE ORAKELS 
De werkwijze van Mc Luhan 

maakt het in feite onmogehjk een 
degelijke samenvatting van zijn 
teoriën te geven. Wat wij tn de 
bijgaande artikels onder woorden 
brachten zijn slechts enkele Mc 
Luhan-stellingen die de bazis vor
men van waaruit hij zijn gillers, 
zijn aforismen, zijn spreekwoor
den, zijn knijpers, zijn donder-
hussen op ons afvuurt. 

-^ Niets is onvermijdelijk zolang 
men bereid is om te denken. 

— Een jonge padvinder helpt een 
non een drukke straat over. 
« Dank u, jonge man ». Waarop 
de jongen : «Niet nodig mevrouw, 
elk familielid van Batman is een 
vriend van me... » 

•— Ik ben niet zo verwaand te 
zeggen dat ik alles begrijp wat ik 
zeg. Tenslotte is mijn onderwerp 
eic, moeilijk. 

— Twiggy (het befaamde fotomo
del) is een geometrische abstrak-
tie. Zij is geen levend wezen, even
min een prent. Zij is een xstraal. 

— Kleurrijke dingen zijn meer in 
trek bij primitieve mensen, zoals 
sterk gekruide maaltijden di' zijn 
bij primitieve fijnproevers Dit 
verklaart misschien het sukses 
van de kleurentelevizie. 

— Helder schrijven betekent dat 
de auteur niet diep in de dingen 
indringt. Helder proza duidt op 
een afwezigheid van gedachten. 

— üeld is de kredietkaart van de 
arnie man. 

"• Brands Baccon noemde men 
eeu genie in de zestiende eeuw. 
Nu weet elke schooljongn meer 
dan hij. 

— De politiemannen die er mei 
in slaagden Lee Oswald afdoende 
te bescherynen waren zo in de 
war van het zicht van J.V. kame
ra's dat ZIJ hun esseniteelste op
dracht vergaten. 

%- De Bom maakt de krachtver
schillen in de traditionele bewa
pening onbestaand. De pii doei 
het zelfde met 'Ie tradtiu neh off-
vattingen over .sex Zij maakt van 
elke vrouw een Bom. 

— Het sukses van Bonanza 7 De 
mensen bekijken het leven in een 
achteruitkijkspiegel en marche 
yen achterstevoren de toekomst 
in. 

— De begrafenis van Kennedy — 
de eerste T.V.-prezident — bewees 
de macht van de T V. om de hele 
wereld te doen deelhebben aan 
één emotie. 

— Ik ga vaak dingen onderzoeken 
omdat ze me irriteren Later be-
cinnen ze me te boeien. 

»- Televizie is niet steriel, hoog-
icHs de programma's. 

— De Beatles vertellen ons op 
een leuke, aantrekkelijke en wel
sprekende manier hoe de wereld 
gevoeligheid gewijzigd i.^. Daarom 
denken zox^ele mensen « Ho 3 gek, 
hoe idioot ». Deze mensen verlan
gen ernaar om 19de-eeuwers te 
blijven. 

— Mensen lezen vandaag geen 
dagbladen meer, zij nemen ze el 
ke ochtend als een warm bad. 
Bij dit vuurwerk (boekenvol) 
denkt WIJ in Mc Luhan stijl : 
« Stel u voor dat hij inderdaad 
het orakel van de moderne tijd is. 
Wat moet dat worden als hij nog 
gelijk heeft ook ? » 
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In ons landje Is Marshall Mc Luhan nog een onbekende. Ongetwijfeld niet 
lang meer. De kulturele (en andere) winden in België waaien nog steeds 
star uit het zuiden. En wat nieuw, maar niet Frans is, bereikt onze pers 
gewoonlijk met maanden vertraging. De rubriek « Wij in Vlaanderen » 
vindt dat het dan ook a! eens mag om de informatieve taak van de tekort
schietende traditionele pers over te nemen en in Vlaanderen de gedachten 
van een nieuwlichter te introduceren die In Amerika als een soort profeet 
verafgood en verguisd wordt en wiens werken in alle op de angelsaksische 
kuituur gerichte landen opgang maken. Niet omdat « Wij » alles wat de 
heer Mc Luhan vertelt voor evangelie neemt, wél omdat zijn nieuwe teo-
rieën en spitse aforismen alleszins de moeite van een kennismaking waard 
zijn. 
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PROFEET... 
Ik schreef dit artikel op mijn schrijf

machine en meteen weet ik dat ik mijn 
onderwerp aan het verraden ben. Mc 
Luhan beschouwt schrijfmachines als 
erg ouderwets tuigen. Maar kom. 

Herbert Marshall Mc Luhan, een ge
wetensvolle hoogleraar in de engelse 
taal aan de universiteit van Toronto, 
was reeds lang in relatieve onbekend
heid op vele denkgebieden bezig met 't 
formuleren van een reeks revolutionai
re beschouwingen en formules betref
fende onze tijd, zijn kommunikatie-mid-
delen en de wijze waarop het publiek 
erop reageerde. Plots werd hij ontdekt 
en meteen barst rond zijn persoon 
een strijd los over de waarde van zijn 
ideeën. Sommigen noemden hem « een 
geiser van intelligentie », anderen « een 
waardeloze keukenfilozoof ». Publici
sten plaatsten hem op gelijke hoogte 
met Einstein, Plato, Freud en Darwin... 
terwijl andere kollega's hem eerder za
gen als een denker van het absurde en 
naast hem maar één figuur konden be
denken die op eenzelfde frekwentie 
produktief was, de wel gewaardeerde 
maar toch ook gewantrouwde Beatle-
tekstschrijver John Lennon. Mc Luhan 
zelf trekt zich deze veralgemeningen 
niet aan, hij noemt zich geen filosoof 
maar een « onderzoeker ». 

De Kanadees publiceerde tot dusver 
drie boeken « The mechanical Bride » 
(1951), « The Gutenberg Galaxie » 
(1962) en « Understanding Media » 
(1964). Zijn sukseswerk « The medium 
is the massage » is een halfboek dat 
ook tot fonoplaat verwerkt werd . 

Het sukses rond dit laatste werk is 
overweldigend. De N.B.C.-televizie 
maakt er een uurdurende reportage 
in rasechte popstijl van. Zijn werk ver
schijnt fragmentarisch in de voornaam
ste amerikaanse bladen als Vogue en 
Look, terwijl het weekblad Time hem 
in zijn kantoren een privé-studievertrek 
voorbehoudt. Er verschijnen bijna zo
veel artikels over hem als over Lyndon 
B. Johnson. Grote amerikaanse bedrij
ven als Bell, R.C.A. en de Container Cor
poration bieden hem enorme honoraria 
voor het geven van enkele voordachten 
voor hun stafpersoneel. In september 
1967 aanvaardt hij een gastprofessoraat 
aan de universiteit van Fordham (New 
York) voor een jaarsalaris van 5 mil
joen, dat hij echter gedeeltelijk aan on-
zoekingen moet besteden. 

Hij wordt omschreven als « de hoge
priester van de toekomst die het heden 
naar het verleden verschuift en de toe
komst lot op armlengte nabij haalt ». 

Dat is wat er konkreet over Mc Lu
han kan gezegd worden. Om Mc Luhan 
verder te verduidelijken is de schrijf
machine inderdaad een erg ouderwets 
en ontoereikend instrument. Mc Luhan 
kan moeilijk uitgelegd worden, hij 
moet gevoeld worden. Maar kom. 

DE GEDACHTEN VAN Mc LUHAN 

De « Gutenberg Galexie » is een van 
de baziswerken van Mc Luhan. Hierin 
maakt de Kanadees duidelijk, dat dat
gene wat de massa gelooft niet zozeer 

afhankelijk is van wat er verteld wordt, 
maar wel van het medium waarmee het 
verteld wordt. Zo was in de oude tijd 
het gesproken woord de « waarheid ». 
Wie het zeggen kon vertelde de waar
heid. Dat verklaarde meteen het sukses 
van filozofen en ook de opgang van het 
Kristendom dat door « prekers » de 

wereld veroverde. Toen Gutenberg de 
drukpers uitvond en deze enkele jaren 
nadien reeds algemeen bezit werd, ver
anderde die toestand. Waarheid was 
datgene wat geschreven stond. Het pro
testantisme dankte zijn bijval aan de 
« gedrukte bijbel », daar waar Rome 
zich tot de kansel bleef beperken. Het 
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EEN DIAGNOSE VAN ONZE TIJD EN ZIJN MASSA-KG 
geschreven woord bleef oppermachtig 
tot in de twintigste eeuw (nu nog gelo
ven bepaalde mensen onvoorwaardelijk 
in wat hun krant schrijft). De tweede 
helft van de twintigste eeuw bracht de 
ommekeer. De radio had dit niet ge
kund, omdat dit medium te zeer aan 
het gesproken woord gebonden was. De 
televizie kon het wel. Immers, dit medi
um bracht iets totaal nieuws : het au-
dio-vizuele dat de massa fascineert, er
ger : hipnotizeert. En meteen zitten we 
dan volop in Mc Luhans laatste boek 
« The medium is the massage » waarin 
hij tot de slotsom komt dat het medi
um de mensen masseert en kneedt, tot 
ze ontvanklijk zijn voor de « message » 
(de boodschap). De Amerikanen spre
ken de woorden « massage » en « mes
sage » nagenoeg op dezelfde wijze uit, 
zodat de begrippen massage, boodschap 
en medium als het ware met elkaar ge
ïdentificeerd worden. 

Het droeve (maar zeker niet onwa
re) rezultaat van deze gedachtengang 
is dus dat de televizie vrijwel opper
machtig geworden is in onze kommuni-
katie en de mensen haar als een mas
sage ondergaan, erdoor dus vrijwel 
naar believen kunnen gemanipuleerd 
worden. Mc Luhans werk betreft uiter
aard Amerika waar de macht van de te
levizie veel groter is dan hier (voor ons 
betekent dit echter slechts uitstel). 

Twee andere termen die bij Mc Lu
han steeds opduiken zijn « hot » en 
« cool » : de « hete media » en de « koe
le media ». Een heet medium is er een 
dat veel informatie bevat en aldus de 
gebruiker weinig te doen geeft, hem 
veel minder diep raakt omdat de feiten 
veelal over hem heengaan. Het koele 
medium is veel gevaarlijker. Het geeft 
veel minder informatie en laat de ge
bruiker meer ruimte tot aanvullen, dus 
het raakt hem veel dieper. Het gevaar 
van het koele medium is dat de gebrui-
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ker zijn aanvulling noodgedwongen 
doet in een vooraf gekonditioneerd ver
band... en dus gevolgtrekkingen maakt 
die hij anders niet zou maken. 

De televizie (hét medium bij uitstek) 
heeft nog een ander gevolg dan de ma
nipulatie : zij schept een nieuw soort 
van mensen. Zij schept een nieuw zin
tuiglijk evenwicht, deze brengt een 
nieuwe manier van voelen met zich 
mee, uiteindelijk dus ook een nieuwe 
manier van denken, kortom, een nieu
we mens en een nieuwe samenleving. 

Volgens Mc Luhan zal die nieuwe sa
menleving er op de duur gaan uitzien 
Is een « global village », een wereldwijd 
dorp. Wij weten nu net zo vlug en net 
zo goed wat er aan de andere kant van 
de wereld gebeurt, als onze voorouders 
vroeger wisten wat er aan de andere 
kant van de straat gebeurde. Dit heeft 
twee gevolgen, zegt de kanadese hoog
leraar : wij gaan weer in een onbehaag
lijk stamverband leven, maar we zullen 
eindelijk in staat zijn tot een wereld
omvattende medemenselijkheid. 

KRITIEK OP Mc LUHAN 
Er is over Mc Luhan geschreven en 

geschreven : zeker meer dan de man 
die beweert dat het geschreven woord 
afgedaan heeft, lief is. Feit is : Mc Lu
han is een vat boordevol ideeën. Som
mige ervan zijn zeker juist, andere ze
ker onjuist en de meeste moeten nog 
degelijk onderzocht en aan de realiteit 
van de toekomst getest worden. Ook de 
argumentatie van Mc Luhan is door
gaans meer op emotionaliteit dan op 
wetenschappelijke feiten gegrond, en 
daardoor — zacht gezegd — niet geheel 
onverdacht. Maar kom, zijn werk is 

LUHAN 
-KOMMUNIKATIE 

bruikbaar, zijn diagnoze betekent iets 
en het zou niet de eerste keer zijn dat 
men op grond van 'n idee dat niet « he
lemaal » juist was toch tot goede rezul-
taten kwam. 

De grote verdienste van Mc Luhan is 
dat hij geniale, intuïtieve invallen heeft, 
vonken die niet totaal logisch verant
woord kunnen worden maar waarvan 
men voelt dat ze keihard juist zijn. Mc 
Luhans uitspraken zijn ergens te verge
lijken met spreekwoorden. « Hej^medi-
um is de boodschap » lijkt flagrant op 
« De kleren maken de man ». En hoe
zeer de kleren de man ook maken, toch 
weten wij dat het evenzeer gebeurt dat 

de kleren de man juist niet maken. Wat 
niet noodzakelijkerwijze impliceert dat 
het spreekwoord « De kleren maken de 
man » een onzinnig spreekwoord zou 
zijn. Zoals dat bij spreekwoorden het 
geval is, kan men Mc Luhan wél aanval
len maar hem niet aantasten. Mc Luhan 
is een soort orakel, maar zélf maakt hij 

geen aanspraak op onfeilbaarheid. In al 
zijn slogans 2aat enorm ve^l wijsheid 
schuil, zelfs al zijn ie niet steeds luist, 
al spreken ze elkaar eens tegen. Zelfs 
al moeten wij ze niet helemaal qeioven, 
toch moeten wij ze au séreicux nemen. 

tekst : Nic van Bruggen 

MG LUHANNISTISCHE ORAKELS 
De werkwijze van Mc Luhan 

maakt het in feite onmogelijk een 
degelijke samenvattinf. van zijn 
teoriën ie geven. Wat wij in de 
bijgaande artikels onder woorden 
brachten zijn slechts enkele Mc 
Ltihan-stellingen die de bazis vor
men van waaruit hij zijn gillers, 
zijn aforismen, zijn spreekwoor
den, zijn knijpers, zijn donder-
bussen op ons afvuurt. 

—» Niets is onvermijdelijk zolang 
men bereid is om te denken. 

— Een jonge padvinder helpt een 
non een drukke straat over. 
« Dank u, jonge man ». Waarop 
de jongen : «Niet nodig mevrouw, 
elk familielid van Batman is een 
vriend van me... » 

•— Ik ben niet zo verwaand te 
zeggen dat ik alles begrijp wat tk 
zeg. Tenslotte is mijn onderwerp 
erg moeilijk. 

— Twiggy (het befaamde fotomo
del) is een geometrische abtirak-
tie. Zij is geen levend wezen, even 
min een prent Zij is een x straal. 

— Kleurrijke dingen zijn meer in 
trek bij primitieve mensen, zoals 
Sterk gekruide maaltijden dr' zijn 
bij primitieve fijnproevers Dit 
verklaart misschien het sukses 
van de kleurentelevizte. 

— Helder schrijven betekent dat 
de auteur niet diep in de dingen 
indringt. Helder proza duidt op 
een afwezigheid van gedachten. 

— Geld is de kredietkaart van de 
arme man. 

— - Francis Baccon noemde men 
ee>t genie in de zestiende eeuw. 
\u weet elke schooljongn meer 
dan hij. 

— De politiemannen die er niei 
in slaagden Lee Oswald afdoende 
te beschermen waren zo m de 
war van hei ztchi van 1 .V. kame
ra's dat ZIJ hun essentieelste op
dracht vergaten. 

*~ De Bom maakt de krachtver 
scfullen in de traditionele bewa
pening onbestaand De pa doei 
het zelfde met -Ie iradilu neU op
vattingen over sex Zij maakt van 
elke vrouw een Bom. 

— Het sukses van Bonanza ? De 
mensen bekijken het leven m een 
achteruitkijkspiegel en marche 
ren achterstevoren de toekomst 
in. 

— De begrafenis van Kennedy — 
de eerste T.V. prezident — bewees 
de macht van de T V. om de hele 
wereld te doen deelhebben aan 
één emotie. 

— Ik ga vaak dingen onderzoeken 
omdat ze me irriteren. Later be
ginnen ze me te boeien. 

•»- Televizie is niet steriel, hoog-
lens de programma's. 

— De Beatles vertellen ons op 
een leuke, aantrekkelijke en wel
sprekende manier hoe de wereld 
gevoeligheid gewijzigd is Daarom 
denken zovele mensen « Ho? gek, 
hoe idioot ». Deze mensen verlan
gen ernaar om 19de-eeuwers te 
blijven. 

— Mensen lezen vandaag geen 
dagbladen meer, zij nemen ze el 
ke ochtend als een warm bad 
Bij dit vuurwerk (hoekenvolj 
denkt WIJ m Mc Luhan stijl : 
« Stel u voor dat hij inderdaad 
het orakel van de moderne tijd is. 
Wat moet dat worden als hij nog 
gelijk heeft ook ? » 
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haar ei 

EIGEN BENADERING VAN 
ZIELSZIEKTEN 

Op het psichoterapeutisch kongres te 
Wiesbaden hebben specialisten uit Oost 
en West hun jonge ervaringen in de be
handeling van zielszieken uitgewisseld. 
De spanningen van zielkundige aard 
zijn een der kwalen van deze tijd. We 
vertellen daarmee niets nieuws en met 
de vaststelling alleen is natuurlijk aan 
deze euvels niet verholpen. Vandaar dat 
er grote belangstelling bestaat voor de 
metoden tot bestnjdmg, ook al ver
staat de gewone zieke doorgaans zeer 
weinig van de gevolgde techniek en 
blijft de wezenlijke inhoud van de be
handeling voor hem een misterie. In 
het Westen gaat men deze ziekten door
gaans te lijf met een medikale terapie 
of met schokbehandeling, die echter 
geen blijvende rezultaten waarborgen. 
In Amerika moet men het vooral heb
ben \an de psichiatrie. Op het kongres 
te Wiesbaden werden de westerse neu
rologen gekonfrontecrd met twee me
toden, die ten onzent weinig of niet ge
kend zijn doch die in Japan nog steeds 
toegepast worden en de jongste jaren 
zelfs een zekere wetenschappelijke 
standing hebben verworven. Er dient 
hier onmiddellijk aan toegevoegd dat 
deze metoden niet voor « uitvoer » zijn 
bestemd, omdat ze nu eenmaal wor
telen in tipische maatschappelijke 
strukturen. Dit geldt vooral voor India, 
minder voor Japan waar veel vroeger 
dan alle andere aziatische landen we
sterse medische praktijken volledig 
burgerrecht hebben verworven. 

Reeds vóór 1930 waren de meeste 
werken van Freud in het japans ver
taald en waren ze in Japan verkrijg
baar. Niettemin deed de psicho-anali-
ze naar westerse opvatting pas na de 
tweede wereldoorlog haar intrede in Ja
pan. Deze aanzienlijke vertraging op al
le andere westerse veroveringen in het 
land van de rijzende zon is verklaar
baar door de belangrijke rol van het ge
zin in Japan en door de gezinsmatige 
struktuur van de Japanse samenleving. 
Bekommernissen van zielkundige aard 
werden geacht te behoren tot het do
mein van de familie en werden dan ook 
niet vakkundig benaderd. Het gezins
hoofd was de toevlucht en aan hem had 
men in problemen van emotionele aard 
te gehoorzamen. Toch had zich vóór de 
tweede wereldoorlog een soort psicho-
terapie ontwikkeld, die naar haar uit
vinder de Morita-terapie werd genoemd. 
Het betreft geen religieuze heil-terapie, 
al is het verband met het Zen-Boeddis-
me niet te loochenen. Het bazisprinci-
pe van de Morita-terapie steunt op de 
ingewortelde drang van de mens naar 
volmaaktheid. Alleen wanneer de mens 
vergeet dat hij voor vervolmaking gebo
ren is, wordt hij neurotisch. Daarom 
bestaat de terapie er in, de patiënt op 
een plaats te brengen waar hij opnieuw 
leert denken aan de wegen naar eigen 
vervolmaking. Elke beïnvloeding van 
buiten uit wordt geweerd. Men stopt 
hem voor een week in bed, verbiedt 
hem gelijk welke aktiviteit en dwingt 
hem, zich met zichzelf bezig te houden. 
Dat veroorzaakt uiteraard inwendige 
onrust, die men na deze week van tota
le werkloosheid begint op te vangen 
door licht werk, zeer langzame herne
ming van kontakten met anderen en het 
ontstaan van een verhouding meester-
leerling tussen patiënt en arts. Door de 
verwestelijking van het hele Japanse le
ven is de Morita-terapie op de achter
grond geraakt. Vergelijkende statistie
ken wijzen echter uit dat de Japanse ze
nuwzieken veel beter reageren op de 
Morita-terapie dan op de westelijke 
psicho-analize. De Morita-patiënten zijn 
na behandeling praktisch niet meer af
hankelijk van hun « meester », terwijl 

psicho-analize-patiénten nog zeer lange 
tijd op hun arts zijn aangewezen. Bo
vendien zijn meer dan 65 % der patiën
ten, die men volgens westerse metoden 
behandelde, agressief na behandeling, 
wat bij Morita-patiénten niet voorkomt. 

Ook al IS er van de vroegere primau-
teit van het gezin in Japan sinds 1945 
met veel meer overgebleven, juist een 
eigen Japanse metode heeft deze af
braak van een familiale terapie beter 
opgevangen dan een amerikaanse. 

De leeiaai-leerling-verhoudmg beant
woordt overigens beter aan de Japanse 
tradities (onbewust beter stand hou
dend dan westerse vernis laat vermoe
den) dan de vader-kind-binding. 

De Indische psicho-terapie gaat uit 
van de eenheid lichaam-ziel en werkt 
vooral met spier- en ademoefeningen, 
helemaal niet verwonderlijk voor wie 
enigzins op de hoogte is van de yoga. 
Beide reeksen oefeningen streven ont
spanning na, eerst van het lichaam, dan 
van de ziel. Deze metode vergt een lan
ge toepassingsduur en wordt afgesloten 
met meditatie-oefeningen, waardoor de 
patient geleidelijk de oorzaak van zijn 
emotioneel onevenwicht duidelijk 
wordt. Met behulp van de terapeut is 
het daarmee betrekkelijk gemakkelijk, 
middelen en wegen te zoeken om tot 
een gunstig eindrezultaat te komen. 

,Het is duidelijk dat deze metoden 
slechts optimale kansen tot welslagen 
hebben, voor zover ze toegepast wor
den binnen het kader van de kuituren, 
waaruit ze voortspruiten. Dit verhin
dert nochtans niet dat de ene van de 
andere kan leren. Meer en meer zal 
men vaststellen dat ook de psicho-tera
pie zal gaan uitwisselen van Oost naar 
West en omgekeerd. Zonder dat men 
het beseft, gebruikt de westerse me
dische wetenschap reeds bepaalde wen
ken die eigen zijn aan de oosterse ge-
dachtenwereld en die niet noodzakelijk 
schadelijk zijn. Een totale vermenging 
zal uiteraard wel niet mogelijk zijn, 
korrektieven wel. H. 

Als het van het modehuis Paillette afhangt, lopen we binnenkort de lente en de 
zomer in met een « ijzeren masker » voor ogen : een zwart sluiert je op een spits 

van tulle, versierd met stalen nagels. 
i 

NIET GELIEFDE VROUW 

Een der onpopulairste vrouwen van 
het ogenblik in Engeland is tans Bar
bara Castle. Allans bij vele mannen, 
ook bij (veel ?) minder vrouwen. Ze 
is minister van Verkeerswezen in het 
britse kabinet en heeft het grootste aan
deel gehad in de scherpste anti-alkohol-
wetgeving, die ooit in Engeland werd 
afgekondigd. De alkohol-minnende brit
se automobilisten zijn er niet over te 
spreken. Misschien zullen de ouders 
van kinderen, bezorgde echtgenoten, 
fietsers en voetgangers er des te meer 
over te spreken zijn . 

KARRIÈRE 
Na de mislukking van Soraya als 

filmvedette — ze viel in haar eerste 
film als een baksteen — schijnt een an-
andere play-girl prinses. Tra von Für-
stenberg, een betere kans te maken. In 
« Matchless », een soort spionagethril
ler, treedt ze als assistente op van een 
amerikaans joei'nalist, die in een spio-
nagezaak betrokken wordt. De enkele 
filmuittreksels die we reeds via de T.V. 
zagen laten een bevredigende indruk 
van de filmende prinses na. Of ze ech
ter ooit een grote vedette wordt be
twijfelen we. Een interessant gezicht 
volstaat daartoe immers niet. 

TIJD DER JONGEREN 
Sinds de tweede tueieldoor^og zijn 

de ]0}igeien als konsumenten een be-
laitgiijke g'oep voor de zakernueield 
geu'oiden. Ze dt ukken hun stempel 
op de mode en op de kunst, niet al
tijd met evenveel goede smaak, doch 
evenmin met evenveel slechte smaak, 
hlaakt men zelfs maar een summie
re balans, dan valt deze pozilief uit. 
H e beleven als het wat e een ver-
jongnigsp)oces, al xcoidt de gezags-
01 de ir de weield do\j> deze evolu
tie niet veistooid. T ei zelf dei tijd vol-
tiekt zich het onlvoogdingsproces 
dei VIouzo. Meisjes en jonge wou
wen reageien andeis dan hun oude
re zusteis, vooial nu. Dat zal U el
ke pedagoog dadelijk kunnen uitleg
gen. 

Tot veibazinc van velen hebhen 
ive dezer dagen in het nVg zo kon-
seivalieve België een uiting van aan-
spiaak op medezeggenschap van de 
jeugd en van de jonge vrouiu mee
gemaakt, zonder voorgaande. De 
kweüie Leuven moet wel diep in
grijpen dat, behalve de universiteits
studenten, ook kinderen < van 

schoolphchlige leeftijd » op straat 
gaan belogen uit solidariteit en om 
een sfeei te doen groeien, die zij zelf 
niet ten volle begiijpen. Men kan 
dat goed- <of afkeuien, de feiten lie
gen et ntel om Vele oudcicn, die 'n 
l laandeien de rechlvaaidigheid van 
de vlaamse stiijd om Leuven aanvoe
len, wolden geslnigeid tussen le-
gensliijdis.e gevoelens. Eneizijds een 
goedkcin I n(l( verwondenng over 
de-.'' jeugdige solidariteit waaivan 
aaiubift en élan zuiver op de giaat 
zijn, anderzijds vrees voor de veilig
heid van de jongetis en meisjes die 
in een ii\)ttiude staat (of in nor
male lijdtn) eeist moeten studeren 
en wier studies ttouxvens de ouders 
bekostigen met hun ai beid. Men 
kan er zich niet van afdoen met ge-
mecnplaalsen. 

Deze betogingen xcerden uitgelokt 
dooi een gezagsvakuum dat de wer
kelijke diepte en omvang van de 
zvrok en de wievel in ons volk om 
het uitblijven van rechtvaardige op
lossingen heeft doen bovenkomen. 
Het Jogenaamd gezag bleef niet al

leen in gebreke in hel brengen van 
een oplossing, het blijft ook in ge-
bieke bij het handhaven van de open-
baie orde. In tal van vlaamse steden 
(ook deze die door een zogenaamde 
laistehjke meei derheid worden be
stuurd) heeft men vastgesteld, dat 
jonge studerenden letterlijk weiden 
gepiovokeerd dooi de stedelijke poli
tie, Aindei te spieken van de ujks-
wacht die zich dezer dagen weer een 
bar slechte reputatie heeft op de hals 
gehaald. 

De vlaamse vrouiuen en moeders 
weiden dus van zeer dicht betrok
ken bij de gezagski izis. 

Het zijn moeilijke dagen, het zijn 
zware dagen vooral voor de ouders, 
die na elke botsing een zucht van 
verlichting zullen geslaakt hebben 
wanncei ei met hun jongen of hun 
meisje niets gebeurd was. De verant
woordelijkheid van hen die van 
« verantivooi delijkheid > de mond 
i\)l hebben, is er des te groter om. 
Ook wij moedeis in Vlaanderen moe
ien vandaag dringend de viaag stel
len € geef ons een goed gezag >.* 

G. 
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GEORGES MATHIEU MAAKT 

AFFICHE-SCHILDERIJEN VOOR AIR FRANCE 
Over de mogelijkheden tot een voor beiden vruchtbare wisselwerking tussen 

kunst en industrie werd al zoveel geschreven en geteorizeerd dat het overbodig 

is hieraan nog veel toe te voegen... tenzij het konkrete realizaties betreft. WIJ 

heeft dit reeds gedaan naar aanleiding van de Peter Stuyvesant-kollektkie (kunst 

in de fabriek), de kunstuitgaven van het door de Bank van Parijs en de Neder

landen gestimuleerde Mercatorfonds, enz... Het experiment Mathieu-Air France 

verdient zeker de aandacht, temeer daar de Air France-affiches wel een tijd lang 

onze toeristische kantoren zullen beheersen. 

GEORGES MATHIEU 

In de na-oorlogse schilderkunst 
neemt Georges Mathieu een vreemde 
plaats in. Naast zijn onmiskenbare 
kwaliteiten als schilder wist hij zijn 
naam toch vooral op te dringen door 
een feilloos gevoel voor public relati
ons en reklame. Dit laatste is zeker niet 
vreemd te noemen, daar hij reeds jaren 
estetisch advizeur van Air France is en 
trouwens een degelijke reklame-oplei-
ding genoot. 

Georges Mathieu werd in 1921 dicht 
bij de Vlaamse grens geboren en behaal
de diploma's als dokter in de rechten 
en licentiaat in wijsbegeerte en lette
ren. In 1942 maakt hij zijn eerste schil
derijen, maar zijn schildersloopbaan 
begint pas na 1947 toen hij zich in Pa
rijs vestigde. Hij laat zich eerst opmer
ken door enkele essays, allereerst over 
de avant-gardekunst in de Verenigde 
Staten, daarna door enkele studies over 
de chinese en Japanse kalligrafie. De 
kalligrafische kunst trekt hem biezon-
der aan en in 1959 verschijnt zijn studie 
« De r abstrait au possible — jalons 
pour une exegese de l'art occidental ». 
Op dat ogenblik was hij al een gewaar
deerd en hoog gekwoteerd schilder. 
Zijn tachistische werken van voor 1950 
hebben enkel een historische waarde 
en zijn weinig meer dan studies. Pas na 
1955 krijgt zijn werk de sterk persoon
lijke stempel die een Mathieu onmid
dellijk herkenbaar maakt uit wat nog 
in het liriseh abstrakte genre geschil
derd wordt. 

Het tachisme van Mathieu is zeker 
geen explozieve uitbarsting, het is veel 
meer een schriftuur. Ongetwijfeld heeft 
Mathieu enorm veel geleerd van de 
oosterse kalligrafen en veel van hun 
technieken overgenomen. Me Toa Te 
King (zowat de oosterse bijbel voor 
de schilder, die tegelijk de banaalste 
technische schildersproblemen behan
delt als de hoogste metafizische pro
blemen) leert trouwens dat er tussen 
kreatief schrijven en schilderen geen 
essentieel verschil bestaat (wel tussen 
schrijven en tekenen). Daarom dat bij
na elk oosters schilderij plastisch ver
werkte teksten bevat en dat een haiku
gedicht zonder pikturale opsmuk bijna 
even zeldzaam is. Zelfs de oosterse ke
ramiek wordt « beschilderd » met tek
sten. 

Mathieu heeft deze opvatting ener
zijds zeer persoonlijk en anderzijds 
zeer westers verwerkt. Persoonlijk om
dat zelfs zijn talentrijkste en kreatief-
ste epigonen nooit de essentiële binding 
tussen schilderen en schrijven begre
pen hebben (Degotex loopt verloren in 
zijn tekens, onze Guiette in zijn mate
rie, terwijl de dichter Henri Michaux 
pikturaal te arm blijft). Westers omdat 
Mathieu zijn onderwerpen veelal in on
ze middeleeuwse geschiednis zoekt en 
hij deze uitbeeldt vanuit tipisch barok
ke, bijna rubensiaans brede plastische 
opvattingen. 

De rezultaten zijn wel zeer merk
waardig. Vaak enorme schilderijen die 
tegelijk heel sober en toch overladen 
zijn, die veelkleurig maar naar toon 
monochroom zijn : tegelijk beheerst en 
uitbundig, anekdotisch en abstrakt. 

Zijn levenswijze heeft Mathieu aan 
deze veelzijdige dualiteit aangepast. Hij 
leeft in een klein middeleeuws sober 
paleis, draagt dure brokaatpakken, 
rijdt in een Bugatti 1929 (maximum 
snelheid nog steeds boven de 200 

km/u) , houdt van de narsissistische 
zwier van de reklame en is tegelijk een 
overtiugend schilder en een zakelijk be
wuste flatteur. 

AIR FRANCE 

Ik herinner mij een gesprek met de 
70-jarige Italiaanse monokrome schil
der Lucio Fontana. Fontana had uit re-
spekt Mathieu een antiek fluwelen cape 
ten geschenke geven (in ruil kreeg hij 
een massief gouden tafelbestek uit de 
17de eeuw). Dergelijk respekt verwon
derde mij, vooral van die tot het uiter
ste versoberde, verstilde Milanees. 
Waarop Fontana replikeerde : « Je 
moet bij Mathieu de eenzame stilte van 
het gevecht ervaren; die man kan al
les ». 

Alles., dit woordje is vrij gevaarlijk. 
En dan plots toont Air France 14 tot af
fiches gemaakte toeristische schilderij
en. Affiches die handelen over 14 lan
den en volkomen de eigen aparte sfeer 
van deze landen weergeven. Affiches die 
tegelijk de oneindigheid van het lucht
ruim illustreren (tensotte moeten daar
in de Air France-vliegtuigen de winst in 
het bakje brengen). Affiches die ook 
schilderijen zijn en zelfs zo dat de tot 
het ultieme beperkte reklame-bood-
schap er een tipografisch geheel van 
uitmaakt. Schilderijen die abstrakt én 
figuratief zijn, waarin de kalligrafie 
aanwezig blijft maar ook het vlakke 
schilderen . 

Wat deze schilderij-affiches vooral be
langrijk maakt, is dat zij de konkrete il
lustratie zijn van de intuïtieve eenheid 
van alle artistieke uitingen en zelfs 
meer, dat zij meteen duidelijk maken 
dat in deze maatschappij de gevoelig
heid van de kunstenaar alles kan en 
moet beïnvloeden, dat de kunstenaar 
een essentiële taak heeft in alle uitin
gen van onze kuituur : in de reklame, 
in het stadsbeeld, in de vormgeving. 

enz.. Deze teorie is vrij algemeen aan
vaard (hoewel veel te wemig toegepast) 
maar doorgaans vanuit een verkeerd 
standpunt. Al te dikwijls wordt de kun
stenaar aangezocht voor opdrachten 
die buiten zijn specifiek terrein liggen, 
zijn werk wordt gedegradeerd tot toe
gepaste kunst, de opdracht wordt be
perkt door een boel van kommerciële 
objektieven en marketing-gegevens. Dit 
is verkeerd ; een goed geselekteerd 
(dus intelligent) kunstenaar kent deze 
gegevens en objektieven, hij houdt er 

in de verwezenlijking van zijn opdracht 
niet bewust rekening mee, maar wel 
intuïtief. Zijn kreaties zijn dan geen 
toegepaste kunst maar volkomen vrij, 
inspiratief en vaktechnisch zuiver, 
Mathieu en Air France hebben dat be
wezen. De Air France-affiches die tij
dens de komende lente en zomer als 
uitstalmateriaal te bewonderen zullen 
zijn... zijn een straatje-om méér dan 
waard. 

NIC VAN BRUGGEN 

Ja, dit zijn schilderijen ' De Italiaan Lucio Fontana expozeert momenteel te Han
nover een reeks « werken », die mets andeis zt]n dan een wit vlak met daarin 
een opengewerkte spleet En godweet met welke hoogdravende naam die dingen 

in de katoloog prijken ! 

FONOPLATEN 
KAMERMUZIEK 
DOOR DE 
BACHFAMILIE 

(Supraphon nr. SUAè 10389 - 168 

f-) 
Voor enkele weken stelden wt] u de 

tsjechie uitgeverij Stipiaphon voor, 
die zeer meikwaardige grammofoon' 
platen tegen een lage prijs Vp de 
mat kt biengt. Vandaag willen we uit 
hun repel toire van oudere muziek 
twee speelplaten bespieken die beide, 
zowel wat hun kwaliteit betreft als 
VOO) wat de uitvoering aangaat, de 
v^gehjkmg met dubbel zo dure pla
ten gemakkelijk kunnen dooistaan. 

De eeiste plaat is zoiiiel louter este
tisch als muziekhtstoi isch buitenge-
ivoon interessant. Het bekende Ars 
Redwiva-ensemble uit Piaag biengt 
unmets kamei muziek van J S. Bach 
en van zijn diie betoemde zonen • 
Cail Philipp Emmanuel, Wilhelm 
Ftiedemann en Johann Chnstian. 

De opvallende velschillen, niet al
leen tussen vader en zonen (waai bij 
het generatieverschil een gi\>te rol 
speelt), maar ook tussen de zonen on
derling, maken het geheel lexjendtg 
en boeiend. 

Call Philipp Emmanuel Bach, die 
in de ox)^gangslijd naar Mozait en 
Haydn een grote rol speelde, is ver
tegenwoordigd door een pnichlige 
triosonate, waai in de fluit de toon 
aangeeft. De zeer begaafde, maai on
gelukkige Fiiedemann wordt (\>o) 
een onvoltooide triososale-bexoeging) 
misschien wel onrecht aangedaan ge
let op zijn belangiijkheid als koinpo-
nist. Het is echtei een goed fiag-
ment : vol onrust, tn miiiein, van 
grote muzikale waaide Johann 
Christian was de jongite zoon en 
werd bijgenaamd « de milanese *?ƒ 
londense Bach >, wat voldoende wijst 
op de wereldwijde bekendheid die h>j 
in zijn tijd reeds had Hij n de baan
breker geweest x.oor het ktassicisme 
en stond het vetst van de muziek van 
vader Bach af. Van hem hoi en we 
een kwintet voor jluit, hobo, viool, 
cello en klavecimbel waarin zijn nieu
we ideeën tot uiting l!\>nien. 

Wat zullen we ten <ilotte nog van 
Johann Sebastian zeggen ? Die nooit 
Duitsland heeft verlaten (wat niet 
wil zeggen dat hij niet universeel zou 
zijn.') en wier zonen elk op eie,en 
manier nieuwe wegen opging * De 
trtosonale op deze plaat bleej slet hts 
tn afschiiften bekend, maar ts zo 
< Bachs > van de eeiste tot de laatste 

noot afwisselend van humor naar 
meditatie, dat aan de autenliciteit 
met mag getivijfeld worden. 

DANSMUZIEK VAN 
VIER EEVHEN 

(SupiaplXm nr SUA 10412 - 16S 

ir.) 
Reeds vroeger hadden we de gele 

iriii/uid te wijzen op de allesover 
h(eisende i\il die de nederlanders (in 
de breedste betekenis) speelden m de 
muziek van de l^de tot de 17de eeuw. 

Ook hier, waar dansen van de 14de 
(nl. twee gotische dansen, zelden op 
plaat gebracht) tot de 17de eeuw 
weiden samengebracht, treden ztj op 
de voorgrond. Isaac, Bonrhois, Ocke 
ghem, Josquin des Pres, Willaeit en 
Or tan/lus Lassiis vormen de hoofd-
bi\ik. 

Op de platenhoes woidt dan ook 
in vier talen de lof gezongen van de 
nedeilandse meesters (zelfs tn het rus 
sisch : Niderlandskie masteia). 

De zeer gtote vei schei de iiheid tri 
stijl 'et met dat het Pro Arte An 
tiqua ensemble uit Piaag (vergeten 
we de rijke muzikale traditie met vrni 
deze « gouden stad >), er toch een ge. 

1331U 9p lop tifvrrtusS uva jfasij J33tj 
gespee lalizeer de muziekliefhebber 
steik zal bevallen. 

STFF 
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bezette stad 
'Nee, vriend lezer, het gaat hier niet over de bundel van Paul Van Ostayen, en het 

onderwerp is niet literair, al werden er heel wat al dan niet literaire ontboezemin

gen aan gewijd. Dit onderwerp is : Leuven, stad in Vlaanderen die op geregelde 

tijdstippen vanuit Brussel door ziuaarbewapende en gehelmde soldateska in het 

blauw wordt overvallen en bezet — omdat de vlaamse studenten en alle bewuste 

Vlamingen oordelen dat in een vlaamse stad geen jranse universiteit thuishoort. 

Alen hoeft slechts de rollen om te keren, om de logika van dit oordeel in te zien. 

Dat in dit land echter— en juist bij diegenen die de leuvense Alma Mater onder 

hun gezag hebben — dergelijke logika te eenvoudig is, wordt door de jongste ge-

scliiedenis van de leuvense universiteit bewezen. 

Na de brutale verklaring der fransta-
Jige akadeinische overheid staat de strijd 
om Leuven opnieuw in het b randpunt 
der belangstelling : het dossier Leuven 
wordt daarmee met een nieuw hoofdstuk 
« verrijkt ». De weg naar de splitsing is 
in een nieuw stadium getreden, en alles 
wijst erop dat het ditmaal — indien er 
niet toegegeven wordt aan afleidingsma-
neuvers van links of rechts — naar een 
definitieve regeling gaan moet. Het dos
sier Leuven is nog niet afgesloten. Laat 
ons hopen dat wij, Vlamingen, er het 
laatste hoofdstuk van zullen schrijven. 
Wij kunnen het, indien wij de hele 
strijd toespitsen op het misschien te 
vereenvoudigd doch lapidair : « Leuven 
Vlaams » en « Walen buiten ». Wij 
kunnen het, indien wij bijkomstige fa
cetten (die nadien ter diskussie kunnen 
komen) nu terzijde laten, en niet toe
geven aan een linkse poging tot ombui
ging van het strijdobjekt. 

Na mei 1966 is, door de schuld van 
deze ideologische profiteurs van een na
tionale strijd waarvoor zij vroeger geen 
vinger verroerden, de strijd om Leuven 
verflauwd en afgezwakt. Wij mogen dat 
nu niet meer laten gebeuren. 

Intussen kan ons de geschiedenis van 
de strijd, het dossier Leuven, heel wat 
leren. Ook voor de dagelijkse « konfron-
tatie » met de « bezettende macht » ' 

Wij wezen reeds, in verband met Leu
ven, op verscheidene publikaties, en be
spraken onlangs nog hier het boek van 
prof. Derine « Strijd om Leuven ». Het 
boek van Guido Van Hoof « Leuven-
Louvain » dateert reeds van september 
1966, toen het hoogtepunt van de « slag 
om Leuven » mede omwille van de reeds 

'genoemde oorzaken, al voorbij was. Het 
boek van Van Hoof geeft, buiten de 
voorgeschiedenis en de eigenlijke histo
rie van mandement en vlaams verzet 
ertegen, ook een « robotfoto » der uni
versiteit en een kort historisch overzicht, 
waarvan de eerste zin luidt : « De kato-
lieke universiteit te Leuven waar het in 
dit dossier om gaat, is NIET gesticht in 
1425 : zij is de derde die in de brabant-
se hertogenslad werd opgericht ». Een 
speciaal hoofdstuk, gewijd aan de struk-
tuur en de geest der katolieke universi
teit van Nijmegen en bedoeld als ver
gelijking met Leuven, besluit dit boek 
dat een gedetailleerd verslag geeft over 
de leu\ense gebeurtenissen tot septem
ber 66 : het bevat o.m. ook het beruch
te bisschoppelijke mandement. 

Welke waarde wij mogen hechten aan 
soimnt<>e door Van Hoof geciteerde bis
schoppelijke reakties achteraf (toen zij 
het felle \erzet der katolieke vlaamse be
volking consulteerden), en o.m. aan de 
Loiirdes-veiklaiiiig van mgr De Smedt, 
zal blijken wanneer het erop aan komt, 
een beslissing te nemen tegenover de 
vlaaraie rechtseis (op het ogenblik dat 
wij dit schreven kwam te Leuven de Be-
heerraad bijeen). Een weigering zou ge
lijkstaan met het bestendigen van een 
situatie die nnmoieel is, omdat zij de 
natuurli jke rechten van de volksgemeen
schap miskent... 

Bij dit boek moeten wij toch nog een 
opmerking maken. De auteur citeert pa
ter Wildiers en diens artikel in u Le 
Monde ». Wanneer de auteur van dit 
artikel naar andere motieven zoekt — 
sociale en religieuze — om het verzet 
tegen Leuven-Frans mede te verklaren, 
kan dat misschien tegenover een f rans 

publiek taktisch zijn. De strijd om Leu
ven is echter in hoofdzaak geen sociale 
of religieuze strijd. Wij weigeren het 
probleem Leuven tot een ideologisch of 
religieus facet herleid te zien. Leuven is 
een vlaams probleem en zolang dat niet 
hoofdzakelijk beklemtoond wordt, zal 
het gevaar bestaan dat troebelwater\ is-
sers het studcntenverzet zullen ui tbui ten 
voor hun klerikale of antiklerikale win
kel... 

Men kan inzake Leuven een heleboel 
motieven aanhalen, die alle zogezegd er 
iets mee te maken hebben. Zij die de 
zaak tot een « castristische » rel willen 
doen ontaarden, zijn evenzeer af te wij
zen als diegenen die er mun t uit willen 
slaan voor konciliaire en andere kleri
kale argumenten. Laat dit dan de les 
wezen uit d i t boek en uit de hele Leu
vense geschiedenis, die van 1966 en die 
van nu. 

Guido Van Hoof « Leuven-Louvain .•>> 
Acla-reeks - N.V. J. Van In en Co, Lier. 

Oosterse inslag in moderne westeuropese architektuur ; nabij Madrid wordt een 
gebouw opgetrokken, dat veel weg heeft van een pagode. 

VEELZIJDIGE 

ASTER BERKHOF 
De veelzijdigheid van de auteur Aster Berkhof blijkt uil de grole verscheidenheid 

van zijn literair oeuvre, dat van de detektive- en de ontspanniuguoman, het reis-

ve>haal, het jeugdboek, de avonturenroman tot de heimatroman en de psycholo

gische en probleemroman gaat. Dat Berkhof meer kan dan het schrijven van ont

spanningsromans (al is dat op zichzelf ook geen te miskennen verdienste)-bewees 

hij o.m. met « Dagboek van een missionaris » dat wel zijn beste literaire prestatie 

is tot op heden. Een kort overzicht van zipi veelvuldige mogelijkheden bieden ons 

enkele pasverschenen herdrukken. 

ASTER B E R K H O F I 

Vooreerst is er de Berkhof van de ont
spanningsroman. Bij Heideland, Hasselt, 
verscheen een herdiuk van zijn bekend
ste en wellicht zijn meestgelezen en po
pulairste boek : « Ve«l geluk professor ». 
Romantiek, humor en avontuur geven 
dit boek een veelzijdige charme. Een 
jong docent moet een vakantiekursus in 
literatuur-geschiedenis geven aan een in
stituut voor meisjes. De direktrice is 
niet erg opgezet met de jongeman, uit 
vrees dat hij haar leerlingen het hoofd 
op hol zal jagen. Maar de jonge docent 
wordt zelf het slachtoffer van een meis
jesweddingschap : de amerikaanse Ann 
Shirling moet hem aan de haak trach
ten te slaan... 

Wat dan ook gebeurt, maar na aller
lei wederwaardigheden en gekke situa
ties. 

Een boek dal boeit door de intrige, 
en door het vlotte van dialoog en taal 
— en dat tot het beste behoort dat wij 
op dat gebied kennen... 

ASTER B E R K H O F II 

« Isidoor » is dan weer een ander gen
re : een heimatroman gesitueerd in 
Berkhofs geboortedorp Rijkevorsel en 

in de Noorderkempen, zijn geboorte
streek. Isidoor, de held van deze humo
ristische heimatroman, is een vijftigja
rige boekhouder. 

Benevens deze centrale figuur zijn de 
andere belangrijke personages Virginie, 
Isidoors bazige vrouw, Alex zijn zoon. 
Stans de meid en de inwonende schoon
zuster. Er gebeuren in dit gezin een hele
boel dingen van humoristische en ern
stige aard. Door zijn natuurli jke goed
heid brengt Isidoor zich nogal eens in 
moeilijkheden maar weet er zich telkens 
tocli uit los te werken. 

Wat aan heel dit boek opvalt — en 
wat het ook artistiek aanvaardbaarder 
maakt dan sommige romans in dit gen
re — is het psychologisch en realistisch 
verantwoorde, niet-geforceerde van de 
humor, het natuurlijke evenwicht tussen 
mensen, gebeurtenissen en milieu. Er is 
wellicht een vleugje Claes in dit heim
wee naar het dorp van de jeugd : dat 
verleent het boek dan nog een gevoels-
warmte die bijwijlen ontroert . Een boek 
dat aan de lezer geen grote problemen 
Voorschotelt noch ingewikkelde innova
ties op technisch en artistiek vlak 
brengt — maar hem op aangename wij
ze een paar uren de zorgen kan doen 
vergeten, om de met humor geschilder
de zorgen en vreugden van Isidoor en 
zijn gezin te kunnen meeleven. 

ASTER B E R K H O F III 

Als schrijver van avonturenromans is 
Berkhof vooral bij de jeugd bekend. Zijn 
vijfdelige « Avonturen van Eddie Wa-
genaar » en zijn « Paavo de Lap » ken
den een groot sukses bij de jongeien, 
die de kombinat ie van het avontuuil i jke 
en het exotische — Berkhof is een be
reisd man ! — ten zeerste waardeerden. 

In de « Jeugdomnibus 3 », uitgegeven 
bij de Standaard-Boekhandel, . werden 
vier jeugdverhalen van Berkhof bijeen
gebracht. « Het geheim van de blauwe 
ster » speelt zich af op een boot in een 
internationaal gezelschap. In « Het dui-
velsgetal » (dat het getal 24 blijkt te 
zijn) is het de hoofdredakteur van een 
brusselse krant dei cenrtale figuur is in 
het verhaal. <( De gestolen wagen » ver
telt de geschiedenis van de direkteur-
eigenaar van een autofabriek, ui tvinder 
van de Benson-motor, en de peripetien 
met een nieuwe ui tvinding en met zijn 
dochter : er komt een ontvoering bij te 
pas... maar alles komt ten slotte toch 
weer in orde. He t laatste verhaal gaat 
over de belevenissen van de kinderen 
van een doktersfamilie tijdens een va
kantie aan zee : er is een geleerde zoon 
en een levenslustige dochter en een iet
wat ouderwetse meid... en een liefdes
historie. 

Zeer vlot geschreven en voor jonge
ren... en ook ouderen een aangename 
verpozing ! 

Asler Berkhof : « Veel geluk, ptofes-
sor » - geh. - 207 blz. - 125 fr. 

« Isidoor » - geb. - 297 blz. - 155 fr. 
Heideland, HaSselt . 

Aster Berkhof : « feugdomnibus 3 » 
• geb. - 288 blz. - 125 fr. 
Standaard-Boekhandel, AuLiuetpen. 
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D E A F S T A M M E L I N G E N 

In 1910 o\ciiecd de wei-cld-
beioenidc Russische schrijver 
en «laaf I.eou Tolstoi, / i j u 
wevk, o.a. Oorlog en vi-ede, 
Anna Karenina, Ivan de dwaas 
en Opstanding, weixlen talloze 
keren vertaald en opnieuw uit
gegeven. In zijn reeks televisie-
Jilms handelend over l>eroeni-
d c figuren en families uit de 
geschiedenis heeft realisator 
.Victor Vicas ook een aflevering 
gewijd aan de nakonielingen 
van de gixHe sciirijvcr. Hierllij 
beeft hij niet alleen de werke
lijke afstammelingen die de 
naam Tolstoi dragen op het 
oog, maar ook hen die geeste
lijk als kinderen van de au teur 
mogen l^eschouwd ^vorden. 
Verleenden hun medewerking 
aan deze fihn : Alexandra Tol
stoi, de enige nog iit leven 
zijnde dochter van de schrijver, 
dokter Serge Tolstoï en zijn fa
milie, graaf Nikita Tolstoï, me
vrouw Ta t i ana ToIstoï-Ali>erii-
ni , Victor Lebrun, votnmalig 
sekretaris van de au teur en nog 
versclieidene letlen \ a n de fa
milie Doukhobor. 

De Tolstoi 's krijgen het 
v o o r d op Avoensdag 7 februari -
21 uur 25 (Brussel Ned.). 

D E T R O U B A D O U R S 

Z I J N I N D E S T A D 

De trouhadotus zijn van
avond niet alleen in de stad, 
maar in het hele land : zij ko
men op de t.v. h u n liederen 
vertolken. De Bob Boon-singers 
en Miei Cools zingen liedjes 
van Miei Cools. De eersten zijn 
voor ons geen onbekenden 
meer : in 1946 stonden zij voor 
het eerst voor het voetlicht. Nu 
oogsten zij ook buiten onze 
grenzen onverdeeld sukses; o p 
h u n repertoire -staan interna
tionale en eigen volksliederen, 
uiterst vakkundig en artistiek 
aan eigentijdse smaak aange
past. Vanavond bezingen zij de 

1̂^ 

« De afstaniiiiflmgcii » — eev. reeks [ilnvnontages van Victor Vicas over de afstaiwnelingen van 
beroemde families. Vierde aflevering : de Tolstoi's. Brussel Ned., 7 februari. 

soldaat, de zigeuner, de nar en 
samen met Miei Cools de trou
badours. Zichzelf begeleidend 
op de gitaar brengt de Hasseltse 
minnestreel op zijn beurt nieu
we chansons — of le\enslied-
jes — \'an hemzelf ten gehore : 
De vrienden, Dodenmaal, Het 
liedje van Jan, Witte brood en 
Troinmel maar kleine man . 
Sedert eetr vijftal jaren leeft hij 
enkel nog voor de kleinkunst : 
als beroepschansonnier heeft 
hij niet alleen het Vlaamse pu
bliek veroverd, maar treedt ook 
op in Nederland en Duitsland. 
Ofschoon af en toe weemoedig, 
dromerig o£ een tikje bitter, 
klinken de liedjes van Miei 
CCXJIS uiteindelijk nooit pessi
mistisch maar getuigen van een 
opgewekte kijk op het leven. 
De muziek schrijft hij zelf, de 

« De troehadoers zijn in de stad » — kleinkunstprogramma met 
Miei Cools en de Bob Boonsingers. Brussel Ned., 6 februari. 

teksten zijn meestal ^•an de 
hand van Bert Broes, unaar 
staan ook vaak op naam van 
Jacques Dt^esen, Louis Ver-
beeck of Marie-France Daenen. 
.'Vfspraak met de troubadours 
op dinsdag 6 februari om 20 
uur 25 (Brtissel Ned.). 

S T A L I N G R A D 

Na de eerste nieuwsuitzen
ding zal het Duitse televisiespel 
u vrijdaga^ohd Vast niet in een 
opgewekte" stemming brengen. 
Claus Hubalek heeft de wereld
vermaarde roman van 1'heo-
dor Plievier : Stalingrad, Noor 
de televisie bewerkt. Het stuk 
weixi in Duitsland onder de
zelfde titel dotir de N.D.R.-
H a m b u r g uitgezonden naar 
aanleiding van de herdenking 
van de 25ste verjaardag van de 
slag om Stalingrad. 

In Stalingrad beschrijft Plie
vier o p weergaloze wijze de 
ondergang van het zesde Duitse 
leger onder generaal Von Pau-
lus, zowel vanuit het s tandpunt 
van de generaals gezien, als van 
uit dat de r gewone soldaten. 
De situatie van de Duitse troe-
peir is verre van rooskleurig : 
kou, honger, en angst jagen 
duizenden manschappen de 
dood in. Midden in deze hel 
heeft soldaat Gnotke echter 
nog een doel om voor te leven: 
zorg dragen voor zijn hulpelo
ze strijdmakker Gimpf die, na 
een aiassaterechstelliiig h;iast 
het verstand verloren heeft. 

Wanneer tenslotte ook Gimpf 
de kogel krijgt, stort de wereld 
vau Gnotke in. De generaals 
zijn al even vertwijfeld als de 
soldaten; de enen verschuilen 
zich achter het argument dat 
hult oversten waarschijnlijk ge
gronde redenen hebben C«TI de
ze wanhoopsstrijd verder te 
zetten, de anderen komen in 
opstand tegen liuii lol. /.o pro
beert de blinde generaal Hart-
witz zijn veldmaarschalk tot 
overga\e te bewegen — zonder 
succes overigens. Hartwitz kiest 

• uiteindelijk de dood. In dit 
keiharde, bittere stuk worden 
de hoofdrollen vertolkt door 
Hanns Lothar (Gnotke), Chris-
toph Bantzer (Gimpf). Carl 
Lange (Hartwitz) en Ullrich 
H a u p t (Vilshofen). Gustave 
Burmester voerde de regie. 

O p vrijdag 9 februari om 20 
uur 25 (Brussel Ned.). 

H E T M E D I U M I S 

M A S S A G E 

In deze zhi ligt heel de op
hefmakende visie van de Cana

dese hoogleraar in sociologie 
aan de Fordham universiteit 
te New York, Marshall McLu-
lian, op de kommunikatieme-
dia besloten : niet datgene wat 
een medium (pers, radio, tele
visie, fihn) meedeelt is van be
lang volgens hem maar w'el de 
indruk of de schok die het me
dium verwekt bij het pul)liek. 
He t gedrukte woord, beweert 
hi j , kommunikatiemiddel bij 
uitstek van Gutenberg's tijd, 
beleeft zijn laatste gloriedagen, 
en daarmee ook de kui tuur d ie 
sedert de middeleeuwen tot op 
heden ons bewustzijn heeft ge
vormd. De werkelijke basis-ele
menten van een kui tuur zijn 
steeds de kommunikatiemedia 
geweest : het medium zelf is 
de boodschap (message) die ons 
vormt, kneedt, masseert (mas
sage). In de televisiefilm van 
vanavond snijdt McLuhan een 
liele reeks zeer omstreden the
ma's aan o.a. : de kortsluiting 
lussen oud en nieuw waarvan 
onze tijd getuige is, de onrust 
van de jongeren die meer bete 
kent dan een louter generatie 
konflikt, de komende omwen 
telingen in ons levensgevoel die 
reeds aangekondigd worden 
door pop, hippies, provo's en 
beat. Deze fascinerende doku 
mentaire wordt door de vlaam 
se televisie uitgezonden op vrij-
da<>- 9 fel>ruari om 22 uur 15 
(Brussel Ned.). 

Op de Vlaamse IV Onzeselektie 
ZATERDAG 3 FEBRUARI 
16 00 to t 18.10 : Volksuniversiteit — 
18 55 : Zandmonnet je — 19.00 ; Lucat 
^— 19.30 : Arena — 19.52 ; Mededelin
gen - Hier spreel^t men Ntederlonds — 
20 ÓO : TV-nieuws — 20.25 : De mu-
ziekkampioen — 21.35 : Eclio — 22.05 : 
Radio- en TV-bal te Antwerpen — 
23.05 : TV-nieuws. 

ZONDAG 4 FEBRUARI 
14 30 ; Midas — 15.00 : Binnen en bu i 
ten — 17.15 to t 17.50 ; Tienerklanken 

18.10 : Klein, klein k leutert je — 
18.30 : Sportreportoge — 19.00 ; [>ak-
tor i Ie o t l . van een nieuw tv - feu i l ie ton 
voor de jeugd — 19.50 ; Mededelingen 

20.00 : TV-nieuws — 20.15 : Sport
weekend — 20.40 : Muziekoibum (11) — 
21.30 : Het bevolkingsvraagstuk in de 
wereld. Documentoire — 22.25 : TV-
nieuws. 

MAANDAG 5 FEBRUARI 
14.05 to t 15.10 : 5cl-iooltelevisie — 
18 25 : Passe-partout — 18.55 ; Zond -
mannetje — 19.00 : Apestreken — 
19.25 : Vergrootglos op de postzegel — 
19 40 • Openboor kunstbezi t « Oe pro
feet Jeremias » — 19.52 : Mededelingen. 
— De Weermon — 20.00 : TV-nteuws — 
20.25 : Orson Welles-retrospectieve « Reis 
naar de verscl ir ikking — 21.35 ; Het 
Katt iokol i -donstheater : Legende u i t de 
Mohabborata — 22.05 : Gastprogramrno. 
De Liberale gedod i te en actie — 22.35 : 
TV-nieuws. 

DINSDAG 6 FEBRUARI 
4^.05 : Sctiooltelevisie — 15.00 to t 16.30: 
Olympische winterspelen te Grenoble. 
Rechtstreekse reportogc van de openings
plechtigheid — 18.00 : Schooltelevisie — 
18 55 : Zandmonnet je — 19.00 : Tiener
k lanken — 19.35 : Kwart-Eefje — 
19.52 : Mededelingen. - Hier spreekt men 
Nederlands — 20.00 : TV-nieuws — 
20.25 : De troubadours zi jn in de stad. 
Kleinkunstprogramma met Miei Cools — 
20.55 : De Sproketozen. TV-spel — 22.10: 
Vergeet niet te lezen — 22 45 : TV-
.nietjws. 

WOENSDAG 7 FCTRUARI 
17.00 tot 18.00 : Televisum — 18.25 : 
Schooltelevisie — 18.55 : Zandmonnetje 
— 19.-00 : Jeugd zonder grenzen — 
19.15 : Horizon. Magazine van weten
schappen en techniek — 19.52 : Mede
delingen. - De Weerman — 20.00 : TV-
nieuws — 20.25 : Het loket. Eenakter 
— 21.00 : Volksconcert — i l .25 : De 
afstammel ingen : De Tolstojs — 22.15 : 
TV-nieuws — 22.20 to t 23.00 : Olym
pische winterspelen te Grenobie 

DONDERDAG 8 FEBRUARI 
11 45 : Olympische winterspelen te Gre
noble — 14.05 to t 15.10 : Sohooltete-
visie — 18.25 : Passe-partout — 18.55 : 
Zandmonnet je — 19.00 : Zorro. Zorro 
ontmaskerd — 19.25 : Olympische w in 
terspelen te Grenoble — 19.52 : Mede
delingen. Hier spreekt men t^tederlands 
— 20.00 : TV-nieuws — 20,25 : Sherlock 
Holmes. Laatste af levering : Abbev 
Grange — 21.15 : Debat — 22.05 : 
Première — 22.40 ; TV-nieuws. 

V R I ) D A C 9 FEBRUARI 
14.05 : Schooltelevisie — 15.10 to t 
16.25 : Olympische winterspelen te 'Gre
noble — 18.25 : Schooltelevisie — 
18.55 : Zandmonnet je — 19.00 : Fi lm
museum van 'de schaterloch. - t>e zwer
ver, met Horry Langdon ; - Bens nieuwe 
boos — 19.20 : Zrct u er wat in ? — 
19.35 : Zoekl icht — 19.52 : Mede-
del ingan. - De Weermon — 20.00 : TV-
nieuws — 20.25 : Stol ingrod. TV-spel — 
22.10 : TV-nieuws — 22.15 t o t 23.05 : 
Het medium is mossoge. Documentaire. 

Z A T E R D A G 3 F E B R U A R I 

21.35 BRUSSEL NEQ. 

ECHO. 
20.45 NEDERLAND I 
KARACHI 
Dokumentaire. 

ZONDAG 4 FEBRUARI 
21.30 BRUSSEL NED. 
HET BEVOLKINGSVRAAGSTUK IN 

DE WERELD 
Japan - Een oplossing in het Verre 

Oosten. 
20.45 FRANKRIJK 1 

ARIANE 
Amerikaanse komedie van Bil ly 

Wilder. 
20.15 DUITSLAND I 
SCHINDERHANNES 
van Carl Zuckmayer. 

MAANDAG 5 FEBRUARI 
20.25 BRUSSEL NED. 
ORSON WELLES - RETROSPECTIEVE 
Journey into Fear (O. Wel les) . 

DINSDAG 6 FEBRUARI 
20.25 BRUSSEL NED. 
DE SPRAKELOZEN 
TV-spel door Lodewijk de Boer (Pro
gramma van N.T.S.-V.A.R.A.). 
22.15 BRUSSEL NEO. 
HET MEDIUM IS MASSAGE 
(The Medium is the Massage) 
Een 'dokumentatie over en met de 
kanadees-amerikaanse hoogleraar. 
21.45 BRUSSEL FRANS 
EL 
Film van Luis Bunue!. 

WOENSDAG 7 FEBRUARI 
20.25 BRUSSEL NED. 
HET LOKET 
Eenattter van Tardieu. 
21.25 BRUSSEL NED. 
DE AFSTAMMELINGEN 
Een reeks f i lmmontages van Victor 
Vicas. 4de af lever ing : De Tolstoïs. 
21.00 NEDERLAND I 
STAGE STRUCK 
Film. 

DONDERDAG 8 FEBRUARI 
20.30 BRUSSEL FRANS 
.LE TEMPS DU CHATIMENT -
Sociaal drama door John Franckern-

heimer. 
22.V5 NEDERLAND I 
HADI MASSA 
Gev.arieerd programma. 
20.45 DUITSLAND 1 
LEBEN DES GALILEI 
van Sertol i Brecht. 

VRIJDAG 9 FEBRUARI 
20.25 BRUSSEL NED. 
STALINGRAD 
TV-spel door Claus Hubalek naar de 
roman van Theodor Plievier. 
22.15 BRUSSEL NED. 
HET MEDIUM IS MASSAGE 
21.45 FRANKIHJK I 
BIENVENUE 
van Guy Béart. 
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PAK VAST, GEM 

Wij hadden hel onlangs over 
het totaal onbevoegde — wild 
— geraas van Geminiani over 
de dood van Simpson die, vol
gens genie Gem, te wijten was 
aan een verkeerde behandeling 
door tourdokter Dumas. Wil
lem van Wijnendaele is in dat 
verband dr. Dumas gaan opzoe
ken en hij schreef daarover 
een prima stuk in zijn krant. 

Dr. Dumas zegt dat hij op de
ze beschuldigingen niet pu
bliek antwoordt, omdat hij ge
bonden is door zijn beroepsge
heim en door het verbod pole
mieken te gaan voeren in de 
pers. Hij heeft de zaak wel 
voorgelegd aan de enige be
voegde instantie : de tucht
raad van de orde der geneeshe
ren. Voor de rest laat het geba-
zel van Geminiani hem ijskoud. 

De houding van de dokter 
steekt zeer gunstig af tegen die 
van de sportdirekteur-met-de-
schorsing-van-een-jaar, die veel 
beter zou zwijgen over zaken 
waar hij geen verstand van 
heeft, en zich eens afvragen of 
de orde ( of horde ?) waartoe 
hij behoort (pardon : behoor
de), die der sportdirekteurs en 
soigneurs en managers en dies 
meer, eigenlijk niet meer 
schuld heeft aan de dood van 
Tom en zovele anderen, dan 
een dokter die faalt in een lil-
tieme poging om een mensen
leven te redden. Dan nog in 
omstandigheden, waarin ook 'n 
« reizend hospitaal », zoals dr. 
Dumas zegde, niet zou hebben 
kunnen helpen. 

WETENSCHAPPELIJK ? 
Tijdens zijn onderhoud met 

Willem van Wijnendaele trekt 
dr. Dumas niet alleen van leer 
tegen de doping, waarover hij 
uiteraard wel iets te vertellen 
heeft, maar ook tegen de zg. 
« wetenschappelijke voorberei
ding » die tenslotte niets an
ders is dan een gekamoefleerde 
doping op lange termijn. Het 
proefkonijn, i.e. de renner, 
wordt gedurende enkele maan
den volgepropt met allerlei far
maceutische produkten, gaan
de van aspirine over vitamines 
en produkten op bazis van am
fetamine tot hormonen, met 
natuurlijk de nodige pillen en 
flesjes om de nevenwerkingen 
op te vangen, zoals kalmeren
de middelen e.d. Men doet hier 
niets anders, aldus dr. Dumas, 
dan van gezonde mensen kro-
nische zieken maken. 

Hij wijst er ook op dat de 
pers niet altijd met de nodige 
ernst en de nodige vastbera
denheid de stier — de doping 
— bij de horens pakt. 

Men moet zomin dr. Dumas 
als Willem van Wijnendaele ap
pelen voor citroenen verkopen. 
Wij nemen graag aan dat het 
zeer juist is wat ze zeggen en 
schrijven. 

TE BEGEVEN 
Ferdi Kübler, enkele keren 

overwinaar in de ronde van 
Frankrijk, was tot dusver 
sportbestuurder van de Zwit
serse rijwielgroep Zimba-Mon-
dia. Maar nu heeft hij ontslag 
genomen. Om gezondheidsrede
nen, zegt hij. 

Maar zo'n foefje schuift men 

onze doorwinterde wielerspe-
cialisten-joernalisten niet in de 
sloefen. Unaniem hebben zij er 
deze week op gewezen dat de 
Ferdi absoluut niet ziek is, 
maar blakend van gezondheid, 
ondanks zijn « valling » en zijn 
rheuma. Nu, als zij het zeggen. 

De reden van zijn ontslag 
moet dus ergens anders ge
zocht worden, en dat willen 
wij graag doen. Hij heeft na
melijk vodden met zijn bazen 
die, bazig als bazen kunnen 
zijn, zich willen moeien met 
zaken waar zij geen verstand 
van hebben. Het zijn misschien 
straffe kommer^anten, maar 
op gebied van wielersport zijn 
het « stoemerikken ». Kübler 
heeft groot gelijk dat hij niet 
langer naar die heren hun pij
pen wil dansen, zeggen wij 
maar. Als er moesten liefheb
bers zijn in ons land, de 
« plosj » van sportbestuurder 
van de Zimba-Mondia-groep is 
dus te begeven. 

En daarbij bijna zeker de 
betrekking als technisch leider 
van de Zwitserse ploeg in de 
ronde van Frankrijk. En dat is 
een plezante job. Of herinnert 
gij u niet meer wat een dol jo
lijt Cools en Driessen altijd 
hadden verleden jaar, als di-
rekteurs van de belgische tour-
ploeg ? 

AF TE SCHAFFEN > 
De rally van Monte-Carlo is 

weer achter de rug. Gewonnen 
door de Britten Elford en Sto
ne op Porsche. 

Het is andermaal een zware 
wedstrijd geworden, want van 
de 200 vertrekkers zijn er uit-

Merckx (oui, hd-même) en Theo Verschiieren verleden zondag 
in volle aktie achter dernys in het antwerps Sportpaleis. 

eindelijk maar een 50-tal aan
gekomen. 

Er zijn weer doden te betreu
ren geweest. Dat is al in zover
re de gewoonte bij de auto
sport dat we het eigenlijk geen 
ongelukken meer kunnen noe
men, maar een stuk van het 
scenario. 

En dan is er verder iets ge-
~ beupd '^at OBS /d@ r^Uy . 4oet 
raagschikken • onder « af «te 
schaffen » sportproeven. 

Tijdens het laatste gedeelte 
van de wedstrijd, een 600 km. 
lange bergrit — snelheidsproef 
— werd door toeschouwers 
sneeuw op de weg gegooid en 
vastgetrapt, waarschijnlijk met 

de bedoeling het geheel wat 
minder saai en wat meer « sen-
sa » te maken. De leiders op 
dat ogenblik, Larrousse en Cal-
lewaert, zijn met hun Alpine 
op zo'n plek aan het glijden ge
gaan en tegen een brugafslui-
ting gevlogen. Zij waren niet 
gekwetst, maar hun wagen lag 
in «frut ». 

We vragen ons — andermaal 
— af : waar gaan we naartoe ? 

Willen de « sportliefhebbers» 
nu werkelijk doden om zich te 
kunnen amuzeren ? In die ma
te zelfs dat ze werkelijk 
moordpogingen ondernemen ? 

Of hoe moeten we het anders 
eksplikeren ? 

« Die Ramsey dat is zeker ne zot », 
zei Swatje. « Die doet die engelse in-
tei nationale voetballers zelf hun bed 
dekken en hun « zjatten » ajivassen. 
Ze zullen doot de duui nog zelf hun 
schoenen moeten kuisen ». 

Sjelle wilde xveten of zij daar te 
schoon voor luaren en of Swatje dat 
dan niet rnoest ci*jen. Maar dat was 
van bijlange niet het geval. Dat deed 
« ons moe ». « Ziede mij al bezig », 

thuis was kafee en een van die stu
denten, Loivie, de latere voorzitter, 
ge kent hem nog wel, was een goeie 
klant. Op een avond v)*jeg hi] of ik 
ook niet wilde « meesjolten ». Hij 
stelde het zo schoon voor, dat ik wel 
wilde, maar onze va wou er niet van 
weten ». 

« Wat deukte gij dat ge zijt, vroeg 
hij, ne grote meneer, die ivat ach
ter een bal kan gaan lopen teuvijl de 

VERLEDEN TIJD 

zegt Siualje. En of Sjelle, zelf een oud-
speler, dan ztpi schoenen niet liet kui
sen doK>r zijn moe of vrouw f 

« 'k Zal u dat ne keer vertellen, 
zie », zei Sjelle, « hoe dat bij ons 
ging ». 

« De klub hier is officieeLgesticht in 
zes, maar we xuaren al bezig van in 
tivee. Het zijn studenten geweest die 
ei mee begonnen zijn. Zij hadden op 
school, in Leuven of Vih'ooide, ken
nis gemaakt mei die nieuwe sport en 
ze gingen zij hier ook beginnen. Maar 
ei luaien maai vier of vijf studenten 
in het doip en ze moesten er nog eni
ge boeienjongens bijnemen. Bi] ons 

andere mensen werken? Die « foet-
bal » dal is niks voor gewoon mensen, 
jheng, dat is iets voor 't rijk volk en 
gij doet daar niet aan mee. Zie liever 
dat g' uw werk oppast, dat zal beter 
zijn •». 

« Er hielp geen bidden of smeken. 
Niks te voetballen. Ik ben dan toch 
gaan spelen, zonder dat ze het thuis 
wisten, en Lowie had me een paar 
schoenen bezotgd die ik met tivaalf-
cens-en-half per week moest afbeta
len, en een trui en een broek en zo. 
Maar het duurde niet lang. Er stond 
er al rap ene bij ons aan de toog om 
te komen zeggen dat aale Sjelle ne 

vlugge is met dieje foelbal. 'k Heb 
het gezien in... ». 

« Als ik die ai<ond thuis kwam, zei 
onze va geen enkel woord, maar als 
ik gegeten had, zei hi] tot ons moe : 
« Haal het >. Even later kwam ons 
moe de trap afgestommeld met een 
dik pak in een zwarte doek en onze 
va zei : « Pak vast, en trap het af ». 

« Zo'n vaart heeft het niet gelopen. 
Ik beloofde niet meer te spelen. La
ter begon ik er toch terug aan, lot 
onze va het weer in 't snuit]e had. De 
paslKior is er zelfs bij te pas gekomen, 
die kwam zeggen dat ik mij een beet
je deftig moest houden en dat het 
met die foelbal wel zou koelen zon-
dei blazen en dat mi]n plaats in 't lof 
was 's zondagsnamiddags. Dat ging zo 
een tijdje door met af en toe eens 
in 't geniep spelen ergens op ver
plaatsing, en als het hier bi] ons Ie 
doen was, er vanlussen te blijven. 

De voetbal begon stilaan te flore
ren, er kwam volk en ze bes\>ten hij 
ons het lokaal te maken. Onze va be
gon er profijt van te hebben en na 
een tijdje kwam Lowie nog een keer 
Vlagen of ik nu niet mocht meespe
len, 't Was op een zondag na de 
match, als er veel volk in ons slami-
neke was en als onze va al enige 
« zjatten » uit had. Hi] bekeek Lo
wie en mij met een zvreed seiieus ge
zicht en hij zei : « Hij is giool ge
noeg om te weten wat hi] Mei. Als 
hij in zijn ongeluk wil lopen, dat hij 
dan achteraf niet komt bfeiten. Maar 
dal smeüg « dingen » komt hier niet 
binnen •». 

« Ik werd dus voetballer, maar 
mijn uitrusting heeft altijd bij Lo
wie gelegen, want de eerste keer dat 
ik ze toch eens meenam naar huis, 
heeft onze va zonder boe of ba de 
deur opengetroklien en ze tol aan de 
andere kant van de straat gezwierd. 
Hij wilde ook niet dat 't werk onder 
die iK>elbal leed. Toen het de ge
woonte werd — dat is nog zo — dat 
de supporters tijdens de rust rap een 
pintje kwamen pakken, moest ik ko
men helpen tappen. Bij de rust kon 
ik dus rap naar huis koersen, in een 
schort van ons moe duiken — om
wille van de zedigheid — en helpen 
tappen tot rue de arbiter hoorden 
fluiten om de tweede helft te begin
nen. Dat heeft een jaar of twee ge
duwd tot L\3, die kent ge ook, be
leid werd gevonden om dat kaï wei
tje van mij over te nemen ». 

« En toen ik met ons Wanne naar 
huis kiuam vragen om te mogen trou
wen, was 't eeiste dat onze va zei : 
« Als 't gedaan is met dat zot gedoe 
van die foelbal ». Maai dat moest hij 
niet zeggen, want dat had ons Wanne 
zelf bedisseld. Ge ziet, Swatje, dat 
er van schoenen kuisen geen sprake 
was, zomin bij ons m\}e als bij ons 
V10UW •». 

« Veid^mme •», zei Swalje, « umi ne 
ouderwetse rommel. Dat is folkloie, 
man, dood vei leden lijd >. 

Sjelle heeft dat laatste zeker niet 
goed verstaan. Want teuvijl hij het 
schuim van zijn snor veegde zei hij : 
« Ja, joengske, 't is lijk ge zegt, dat 
was leven. Dal was leven, man ». 
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A F G E L A S T 
Op de kalender van de wieler

wedstrijden 1968 was ook een 
datum voorzien voor de inter
nationale klassieker Parijs-
Brussel, traditioneel ingericht 
door « Le Soir ». De voorziene 
datum was 21 april. Was. Want 
er werd beslist van de organi-
zatie af te zien. 

Het is namelijk zo dat voor 
die wedstrijd gebruik werd ge
maakt van de grote staatsba-
nen. Dat is voortaan verboden. 
Daardoor werd het voor de in
richters onmogelijk geschikte 
wegen te vinden en besloten ze 
^ wijselijk — de proef niet in 
te richten. 

Het is spijtig dat precies een 
goed georganizeerde en mooie 
wedstrijd met standing moet 
verdwijnen, terwijl er elders 
nog zoveel « improvizaties » 
welig verder bloeien. «Le Soir » 
heeft echter groot gelijk liever 
te « passen » dan te gaan 
knoeien met minderwaardige 
routes e.d. Er moesten er méér 
zo slim zijn. 

Daardoor komt echter een 
wijziging in de koerskalender : 
de Waalse Pijl zal nu van 1 mei 
naar 21 april, zodat het ardeen-
se week-end een ardeense week 
wordt. 

A M A T E U R S 
Leonidas van 't Pallieterke 

haalt deze week zijn venijnige 
roskam eventjes over de rug 
van de zg. amateurs met staats
subsidie. 

Het is goed te vitten op de 
staatsamateurs van achter de 
ijzeren blaffetuur en op de tel-
lorenwassende studenten in de 
States, maar wat gebeurt er 
hier bij ons allemaal ? 

De franse spurters Trentin 
en Moreion — toch niet meer 
zó jong — willen amateur blij
ven tot na de olimpische spe
len, dit jaar in Meksiko, om. 
daar voor hun land « goud te 
rapen ». Voor wat hoort wat en 
de franse staat vergoedt die 
jongens die ocherme uit liefde 
voor hun land afzien van alle 
dikke profkontrakten. 

De nederlandse bokser Lub
bers wil ook dolgraag naar 
Mek-siko, om er als zuivere 
liefhebber voor Nederland 
« madolles » te winnen. Maar 
dat kan slechts mits zekere 
« sociale begeleiding ». Voor 
wie dat niet mocht begrijpen : 
mits een vergoeding van 65.000 
fr. per jaar. Zoals Leonidas het 

GreU Uus: 
GLAZEN «n W0^4TUREM. 
6r*l>t voor v«rieUr<{«A. 
Hirilellingin in e>g«n wcrVKuit. 

WaH«r ROLAND 
•— 6«diplom«erJ Opt'«li«r — 

K«rkstr««l, 58 — A i t w e r p t n 

|L«t « v b . op hti Kuiinummtr )} 

Ttl«f»en : 35 16 &2 

Gemeente 
Borgerhout 

Vorming van een wervingsre
serve voor klerk-dactylo op 
proef. 
De bei<endmaking geschiedde in 
het Belgisch Staatsblad van 24 
januari 1968. 
Voor Ne inlichtingen met betrek
king tot de deelnemingsvoor-
waarden, gelieve men zich te 
wenden tot het « Sekretriaat », 
ten Gemeentehuize, de eerste 5 
dagen van de week, tussen 
8 u 30 en 17 u (tei. 35.02.65). 

zegt, niet zo formidabel, maar 
niet te misprijzen. 

Het schijnt er nu op neer te 
komen dat veel amateurs, met 
hun burger job én hun « socia
le begeleiding » (of hoe ge het 
noemen wilt), veel meer ver
dienen dan veel profs, voor wie 
het tegenwoordig dikwijls nog
al aan de schrale kant is. Zo
dat we van de gezworen ama
teurs de ware profs moeten 
gaan maken. En van de echte 
profs...de sukkelaars ? 

R E K O R D S 

« Les Sports » heeft ons de
ze week vergast op een over
zichtelijke tabel met de be
staande wereldrekords wielren
nen op dit ogenblik. 

Het blad voegt eraan toe dat 
men niet al te veel waarde 
moet hechten aan sommige van 
die rekords. Doen we niet, 
hoor. Maar een en ander valt 
ons toch op. 

Ten eerste dat er slechts 2 
Belgen, onbetwistbaar de dap

persten van alle pedaalridders, 
wereldrekordhouders zijn. Het 
zijn Bracke, 10 km. het re-
kord op open baan, en Sercu, 
de snelste man ter wereld over 
één kilometer met stilstaand 
vertrek (er is ook nog vliegend 
vertrek, voor zover men dan 
nog van vertrek kan spreken, 
natuurlijk). Alles samen dus 
niet zo vet voor onze « jon
gens ». Maar vermits men er 
toch niet al te veel belang moet 
aan hechten ... 

Tweede opvallende zaak is 
dat de liefhebbers nogal dik
wijls eens harder rijden dan 
de profs. Over de kilometer op 
open baan reed de liefhebber 
Satoni liefst 4 sekonden sneller 
dan de beroepsrenner Harris, 
al rekordhouder sedert 1952. 

Rekordhouders van de re-
kordhouders zijn Baldini en 
Ritter, met ieder 3 wereldre
kords op hun naam, maar dan 
bij de liefhebbers, en Ruegg, 
eveneens met drie rekords op 
zijn naam, bij de profs. Het is 
dus Ruegg die we hier uitroe-

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

2de X^rancke (^Speciale) 

72 MILJOEN fr. fn loten 

HOGE LOTEN 

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

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

EN 76.820 LOTEN 
van 400 tot 200.000 fr. 

-t- 50 Troostloien 
van 20.000 (r. 

Trekking op 12 februari 

HET BILJET : 2 0 0 Ir. 
HET TIENDE: 2 2 Ir; 

Ook wij Vlsmingeri 

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 

pen tot de super-de-super-krak. 
Spijtig genoeg, bij navraag 

bij onze vrienden, bleek nie
mand de man te kennen. 
Waar gaan we naartoe ? 

nm*(iriL 
WAT ZOU ZIJ BÖÊN ^^ 
ZONDER TANDEN ? 

HtEFT U THUIS OOK ZO H SPniTSVONOIGE SPRITSBOtFJES J 

LAAT ZE DE SPRITS MAAR AFBKTEN 

MET C n n i G E TANDJES 

want naimHi staat er 
borg voor 

ttOf*ftt*ti reinigt ie door en door grondig, 
met zijn afgeronde microfijne partikeltjes cal 
ciumcarbonaat (kleiner dan 1/lOOOOmrliimeter 
kan hst minder?), dus zonder zs te krassen 
en wat even nteuw )s, 
nOfaVlf IS gewaarborgd zonder zeep of 
glycerine die maken uw tandvlees immers week 
6n daarom gaat het nu juist want 
IMWYM*i ir beschermt tegen tandvleesfaloe-
den en -ontstekingen en houdt uw tandvlees 
kerngezond omdat het rijkelijk azuleen bevat, 
dat de ontstekingen weert daarenboven bevat 
tWV€U*it Bcn meuwsoortig antisepticum 
dat de bacteriën tdie hoofdschuldigen van tand-
bederf «n van een slechte adem) bestrijdt en uw 
adem geurig fris houdt. 

het dagelijks poetsen is nu geen Itarwe! meer 
want 

navaHi past zich aan 
aan uw smaak 

i ^ wintergreen -stoer en frit 

eucalyptus 

^ ^ ^ a n l s e H e - lekker-lekker zoet 

B R I L L E M 
Laatste modellen 
Degelijk aangepast, door 
gediplomeerde optiekers 

EUROPTIE.. _ 
F. Veckemanstraat 106, Brussel 
Blansfloerlaan 28, Antwerpen 
Hovenierstraaf 9, Aalst 

CONTACTLENZEN 
Gespecializeerde d i e n s t 
Gedipl. Spec. Van Pottelbergh 
- KOSTELOZE DOKUMENTATIE -

Voor afspraak : 

Tel (053)28870 
Zonder verbintenis. 
Volledige terugbetaling 
van alle zlekenbonden 

LEDEN : 10 % KORTING 

HERM£S 
SCH^L 54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnierlaan 
Tel. 11.00.33. 
Brussel. 

VOLLKDIGE 
SEKP.KTAHIA.AT. 
KLHSUS IN 2 JAAR 

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

Dag- en avondle.sser. 
De school waar Vlamineer 
zich thuis voelen. 

Beter en voordelieet 

WENTELPOORT 

type AL 

2 3 0 9 8 

Standaarduitvoering r» c t # rr 
Poort gans in aluminium. Omlijsting B R E V E T 
in gephosfateerde staalplaat. 
Zeer lichte bediening. 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

JEURCLO 
A. JEURiSSEN - CLOOSTERMANS & ZONEN 

ZONHOVEN-
Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36 

CB lOb 



DE ABONNEMENTENSLAC 
Het eerste arrondiNseinent i». (>\er de m>i'm heengesclioten : Rnissel dat van 

meet al aan re/olmtt de leidinsj in de Kiiidige abonnemeiilenslai! had jjenonien en 
een jjiote \ooispron); lieelt 0|> de rest. 

We /-ijn inmiddels <)\er de helft van de landelijke norm en er blijft nog vol
doende tijd, opdat o\er,it de KM) t. h. nieuwe abonnementen zouden worden bereikt, 
rnmiddels is de hernieuwingsslaq; ook losgebarsten en in heel wat arrondissementen 
o\ertrelt het aantal hernieuwingen reeds de nieuw-e, waarmee \oorlopij; echter in 
ons klassement se<̂ n rekening wordt gehouden. 

I"!!r wordt dus zeei legelniatig veider gewerkt, alhoewel de strijd om Leiixeii 
veel energie opslorpt. 

En hieronder dan de wekelijkse stand. 
1. Brussel : KB % (vorige week eerste, met 90 %>. 
2. Tongeren : 57 % (\()rige week \ierde, met 37 %X 
.3. Ko! trijk : .56 % (vorige week tweede, met 50 %). 
4. Aalst : 47 % (vorige week derde, met 4.̂  %). 
5 St. Niklaas : 42 % (Norige week zevende, met 34 %). 
b. Antwerpen : 41 % (vorige week zesde, met 3.5 %). 
7. Brugge : 40 % (\oiige week \ijfde, met .36 %). 
8. leper : 38 % (\orige week achtste, met .33 %). 
9. Roeselare : 37 % (\orige week veertiende, met 25 %). 

10 Hasselt : 36 % (vorige week negende, met .32 %). 
11. Tuinhout : 35 % (vorige week elfde, met 30 %). 
12 Gent : 34 "i (vorige week tiende, met 31 %). 
13 I.eu\en : 34 % (vorige week \iiftiende, met 22 %). 
14. Oudenaarde : .33 % (\onge week dertiende, met 26 %). 
15. Mecheten : .32 % (vorige week twaalfde, met 28 %). 
16. Oostende : .30 % (vorige week zestiende, met 17 %). 
17. Dendermonde : 12 % (\orige week /e\entiende, nog niet gecentralizeerd). 

VAN DE V.U.-LEIDING 
l)c pailementaire fraklies van de Volksunie verheugen er /icli over dat de 

V.\'.P., in een motie van~27 januari jl., woordelijk het wets\oorslel Coppleters (20-12-
67) beaamt inzake inrichtng \an medisch onderwijs te St Lambrechts-Woluwe door 
de leuvense universiteit. 

Het eerste artikel \an genoemd wetsvoorste! strekt ertoe, de wet op de univer
sitaire ekspansle van 1965, die voorziet dat de medische fakulteit \an Leuven-Frans 
zich te St. Lambrechts-Woluwe ma,g \estigen, te wijzigen in volgende zin : « Op het 
grondgebied \an de gemeente St. Lanïbrechls-Woluwe om er in de nederlandse en 
in de franse taal post-gradiiate onderwijs in de medische wetenschappen in te rich
ten, zonder evenwel aldaar akademische ziekenhuizen Ie mogen oprichten ». 

Dit betekent ah ast een stevige konektie op het plan-Houben, dat niet alleen 
door een wet op de taalregeling in het hoger onderwijs kan worden ontzenuwd. 
TELEGRAM DER FRAKTIES 

De N'olksiiniefrakties van Kamer en Senaat vestigen zeer dringend de aandacht 
\an de heren ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie op toenemende inbreu
ken op de grondwettelijke vrijheden, gepleegd door ordestrijdkrachten naar aanlei
ding xan studenten en jeugd-betoglngen in verband met probleem Leuven. 

De frakties protesteren scherp tegen herhaalde schendingen van private woonst, 
legen nutteloze hardhandigheden en zelfs mishandelingen. 

De frakties eisen gerechtelijk onderzoek, ondermeer over schending private 
woonst in sociale school Heverlee en lyceum Mater Del Woluwe door lijksvvacht, en 
over zware mishandeling van minderjarige hieropvolgend. 

Vóór Leuven deze week Gent. Of liever 
in de persoon van Wies Moens, die deze 
week 70 werd, hulde aan die eerste gene
ratie die in Vlaanderen de ruk naar het 
radikalisme deed in de jaren 14-18. De 
omwentelende vernederlandsing van de 
gentse universiteit, waar Wies Moens een 
der eerste studentenleiders was, het hele 
aktivisme. Het ferment van de zelfstan-
digheidsgedachte dat hun generatie heeft 
uitgezaaid, bloeit breed uit in een nieuwe 
generatie die over hen niets leert op de 
belgische scholen, maar radikaal non-kon-
formist ingaat tegen de gevestigde wan
orde van 1830. 

De rest van dit persoverzicht gaat over 
de strijd van de « jonge karaianen van nu 
die aanzetten » in de hoop dat de politie-
kers ook hun elan niet breken in belgisch 
geschipper. 

GAZET VAN ANTWERPEN 

Uit een zeer ruime bijdrage in deze 
krant over de zeventigjarige Wies Moens, 
dit slot der belgische schande. 

België moet wel bie/.onder rijk zijn aan 
kunstenaars dat het zich de weelde kan 
veroorloven, iemand als een Wies Moens 
van de vadergrond verwijderd te houden. 
Servaes, Van Roosbroeck, Moens... zij en 
nog zovelen vonden in het buitenland een 
tweede heimat. Maar zij alleen wisten en 
weten wat het betekent, schroeiend heim
wee te hebben naar het eigen land. 

2'.] jaar na Wereldoorlog 2 is er. op par
lementair vlak nog steeds geen brede aktie 
gevoerd om de spons te vagen over het 
verleden. Om konkrete \orm te geven aan 
wat het Katüliek Vlaams Iloogstudenten-
verbond-Leuven in 19fi4, in vertend met 
de ballingen in het buitenland, in een ara-
nestieverzoek neerschreef : « Men kan het 
verleden niet meer ongedaan maken, men 
kan bet wel overwinnen ». Om dat verle
den te overwinnen, zijn er vooruitziende, 
ruim-denkende en grootmoedige staatslie
den nodig, als bijv. Eniile Vandervelde er 
een was na de eerste wereldoorlog >. 

Wij hebben erg bekwame ministers, 
handige parlementairen, opportunistische 
politici. Maar vooruitziende, ruimdenken
de en grootmoedige staatslieden schijnen 
wij niet te bezitten >. 

DE STANDAARD 

Nu na de eerste golf van verzet en mani
festatie tegen de franse kaste te Leuven 
de kaarten geschikt worden voor de ver
dere aktie zegt de Standaard dat het dit
maal moet gaan tot « het bittere einde ». 
Wij hopen dat het een « glorierijk einde » 
zal zijn. 

« 'Ie menen, zoals sommige politieke 
leiders dat doen tegen beter weten in, dat 
maandag de storm wel zal zijn uitgeraasd, 
is struisvogelpolitiek, even gevaarlijk als 
de teorie dat men met duizend rijkswach
ters de toestand wel de baas kan. Inder
daad kan men daarmee de onrust indijken 
of kanalizeren, maar niet de ideeën. De 
agitatie over het hele land leidt onvermij
delijk tot een radikalizering en men zou er 
goed mee doen te bedenken, dat bij voor-
beeld in .Nederland de jongere generaties 
niet langer in het kielzog van de gevestig-
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de partijen wensen te varen. Het onbe
hagen, waar%an men de extreme uitingen 
met een korrel zout moet slikken, heeft 
zich gekristallizeerd op Leu\en en daar 
helpt geen bezwering meer. 

Tegen de overheveling heeft men tot 
dus\er niets dan emotionele of patriot-
ti.sclie argumenten kunnen aanvoeren. Am
per tien dagen geleden met een ongeloof
lijke arrogantie uitgedaagd, worden de 
Vlamingen thans verzocht hun katolieke 
onderdanigheid en kristelijke naastenlief
de te tonen. Hun rechtmatige eis wordt 
verkettert) tot nationalisme ; hoewel in 
alle nieuwe staten de Kerk dat nationalis
me erkent als een opbouwende faktor, wil 
men haar hier vastvriezen in het Konstan-
tijnse tijdvak en de bestaande « orde » 
doen steunen. 

Te Leu\en staat niet het lot van de bel
gische eenheidsstaat op het spel maar dat 
van de \laamse gemeen.schap ; niet de toe
komst van de wereldkerk, maar die van 
twee katolieke universiteiten. Er is nu 
geen andere uitweg meer dan een opera
tief ingrijpen, zoniet zal de tumor zich 
ontwikkelen tot een kwaadaardig gezwel. 
En laat men vooral niet denken dat de 
vlaantse opinie zich zal laten vertederen 
door een vaag kompromis : de strijd gaat 
voort, deze keer tot het bittere einde ». 

VOLKSGAZEr 
« Bravo » zegt Jos Van Eynde, als Prof. 

Derine de regering wil doen vallen « Maar 
kies dan andere strijders dan die zich 
voorop wringen » voegt hij er aan toe. 

« Dus... vooruit maar, prof. Derine ! Wij 
zullen u graag helpen ! 

Opdat wij dit zouden kunnen is het 
evenwel notlig dat de (^.V.P. in de eerst
komende dagen een werkelijk offensief 
voert en geen komedie speelt. 

Meu mag bet echter van ons aannemen : 
daarvan zijn wij helemaal niet zeker ! 

Waarom niet ? 
Omdat zij altijd dezelfde kluchtspelers 

ten tonele voert en steeds dezelfde trnk-
jes schijnt te willen uithalen. 

De hoofdrol zou andermaal worden toe
vertrouwd aan .fan Verroken. 

Men herinnert zich ook de aarzelingen 
van .lan Verroken, anderhalf jaar geleden, 
toen hij zijn befaamd wetsvoorstel neer
legde, doch wekenlang naliet er de inover-
weging van te vragen en een grote zucht 
van verlichting slaakte toen deze uitein
delijk, ingevolge de desertie van de Vlaam
se P.V.V.-ers, werd afgewezen. 
Nu wil hij zich opnieuw op de voorgrond 
plaatsen, waarschijnlijk opgeschrikt door 
het feit dat de betogers van 5 november 
hem te .\ntwerpeD geen klein beetje heb
ben uitgejouwd. 

Het schijnt dat hij weer een hoogdrin
gende interpellatie gaat houden. Zij zal 
nochtans niet zo hoogdringend zijn dat hij 
ze nog deze week hoopt te doen doorgaan. 
Met het Kamerreglement in handen, zou 
hij dit nochtans kunnen eisen. 

Hij zal zich eerst verstoppen achter de 
afwezigheid van Vanden Boeynants, toe
vallig om gezondheidsredenen naar een 
eiland in het rijk van Eranco, nl. Tenerife, 
afgereisd. Daarna zal er nog wel uitstel 
komen... door een ultimatum op onbe
paalde termijn (hoe tegenstrijdig deze 
termen ook zijn), nl. de bedreiging om de 
begroting van Nationale Opvoeding niet te 
stemmen die vandaag niet eens is neer
gelegd ! 

Verloopt het spel aldus, dan zal eerst 
in het Parlement en nadien in het land 
hoongelach uitbarsten waarin men ons 
voorzeker zal horen meedoen. Maar dan 
zal de regering Vanden Boeynants-Vanan-
denhove meteen gered zijn en enkele 
maanden respijt hebben gekregen van de 
Don Quichottes van de vlaamse C.V.P.-
Kamerfraktie ». 

DE RODE VAAN 
Met in zijn achterhoofd blijkbaar de bij

eenkomst van het groot-Russisch Kongres 
in 1917, mede-aanloop tot de oktoberre
volutie, doet Jan Debrouwere volgend 
voorstel aan het 5 november-komitee. 

« Daarom moet nu het parlement beslis
sen ! 

Daarom mag de demokratische opinie 
het parlement geen ogenblik meer met 
rust laten ! 

Daarom moeten de vlaamse volksverte
genwoordigers en senatoren bij elkaar 
worden gebracht en gemeenschappelijk 
pozitie kiezen. 
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Kijk, hier is nu een taak voor het 5 no-
vember-komite^e. Het wil een uiting zijn 
van de ganse vlaamse opinie ? Er is een 
en ander gebeurd sinds de betoging te 
Antwerpen. De vlaamse socialistische fe
deraties hebben stelling genomen. Er was 
Leuven... 

Waarom zou het 5 november-komitee de 
vlaamse volksvertegenwoordiging niet bij 
elkaar brengen ? 

Onwettelijk ? Uiteraard zouden op die 
vergadering geen wetten worden gestemd. 
Dat is de taak van het parlement. Maar de 
psychologische schok van dergelijke bij
eenkomst zou doorslaggevend zijn 1 

HET VRIJE WAASLAND 

Deze vlaams - onafhankelijke krant 
beschrijft als volgt een van onze « agita
toren » onder een foto van Maurits Cop
pleters bij de Leuven-betoging in het 
Waasland. 

« De wase volksvertegenwoordiger drs. 
Maurits Coppieters (V.U.), jeugdgeestdrif-
tig tussen het jongvolkse front, dat op de 
Grote Markt te St-Niklaas voor de vlaam
se integriteit te Leuven en elders in het 
krijt trad. Het is geleden van in de tijd van 
Hendrik Heyman, dat het Waasland kon 
bogen en rekenen op een verkozene des 
volks die zich op het landelijk vlak zo kan 
doen gelden, die ook bij zijn tegenstanders 
zo veel intellektueel ontzag en hoogschat
ting kan wekken en die, het vlaams ideaal 
van zijn jeugd getrouw, eigentijds bij de 
jeugd kan aanhaken en haar verzuchtin
gen opvangen. Waasland heeft alle reden 
om zich over Maurits Coppieters, wiens 
wetsvoorstellen betreffende Leuven de po
litici nu onherroepelijk voor hun verant
woordelijkheid plaatsen, te verheugen en 
fier te zijn, evenals b.v. Oudenaarde zich 
met ,lan Verroken (C.V.P.) mag gelukkig 
prijzen en Antwerpen in Lode Craeybeckx 
(B.S.P.) een man van buitengewoon for
maat trof ». 

LA LIBRE BELGIQUE 
In deze uren van verwarring, nu niet 

België alleen, maar zelfs Vlaanderen ver
raden wordt door woeste geuzenbenden 
die het oude Vlaanderen, « bilingue » en 
open als afzetgebied voor de Libre Belgi-
que, willen omvormen tot een gesloten 
getto van Volksunie-ekstremisten, in deze 
uren klinkt deze Cassandra-stem. 

De dag van vandaag steekt men de dolk 
in de vlaamse rug. Men verraadt het als 
nooit tevoren. Men wil het verstikken, in
sluiten, het dwingen aan navelaanbidding 
te doen. Dit Vlaanderen dat was en moet 
blijven een bolwerk van de geest, met 
scheppende kracht, open en overlopend 
van naastenliefde — denk aan Pater Da-
miaan — zo gastvrij en fier zijn rijkdom-

men te kunnen tonen op allerlei gebied, 
dit Vlaanderen, de fierheid van Europa, 
wil men herleiden tot wij weten niet welk 
nationalistisch getto. 

Of zij willen of niet, de Vlamingen heb
ben verplichtingen tegenover dit Vlaande
ren. Zij moeten het hatelijk, enggeestig en 
primaire masker afrukken dat de Volks
unie het opdrukt. 

Men heeft Vlaanderen genoeg verraden. 
Vlaanderen zelf moet hen wegvagen di» 
het bespotten, vernederen, belachelijk ea 
hatelijk maken. 

Het is aan de echte Vlamingen hardop 
te zeggen of zij willen leven als Wim 
Maes of als Rubens ; in een gesloten 
Vlaanderen of in een open Vlaanderen >, 

BERKENKRUIS 

Nu de rijksvfacKt te Leuven door bonder* 
den aanhoudingen en bijkomende aktiviteiten 
er zeker geen belgisch patriottisme inklopt te 
Leuven, zouden we hen de psichologische ge
volgen wel eens voor ogen trillen houden 
met « lessen uit het verleden ». Berkenkruis 
beschrijft in een levensverhaal waarom een 
boerenzoon uit West-Vlaanderen naar be» 
Oostfront trok in de jaren 41-44. 

« Af en toe mocht er een mee die In ver
lof mocht. Dat was eigenlijk een zalige in
zet van vele schone dagen, ledere wenteling 
van de wielen bracht de gelukkige verder van 
de voorste linie. Zonder dat de boer iets vroe.g, 
vertelde iedere vroegere student of \akman 
wat hij allemaal zou doen tijdens zijn \erlof. 
Berten zei geen woord, maar hij luisterde 
zeer, zeer goed Als de \erl()lganger was uit
gepraat, dan bleef het een iwosje stil. Dan 
zei de ixiardenmenner genieten : « Als je gin
der de IJzertoren ziet, zeg haar dan maai^ 
dat ik nog In leven ben en dat algauw af
kom ». Tot elke verlof.ganger zegde b'i dat. 
Ook tot de Limburgers. Wij wisten allemaal 
heel goed /aarom hij dat zo koppig herhaal
de : Op Kersta%ond, In de kazerne van Kla-
genfurt, juist voor wij naar het front vertrok
ken, was er een gezellig feestje. Berten had 
ook al een goeie pot gepakt toen de Kompa-
gniechef hem \roeg waarom hij zich had ge
meld voor de kamp aan het Oostfront. 

— « Ik was met mijn Zuster naar de I.l/er-
bedevaart ge,gaan...l'"en belgische gendarm 
heeft haar vlak lu haar gezicht geslagen. » 
Dat was zijn hele uitleg. Hij dronk in étn 
teug zijn pint uit en kocht meteen een nieu
we pot bier. 's Nachts stond hij In zijn groe
ne onderbroek voor zijn ijzeren bed. 

— » Als ik na de oorlog aan de 1.1/ertoren 
zaX komen, dan zal Ik roepen dat hel galmt 
o\er de ^^'esthoek : Het is nu gedaan met 
slaan op een Bollelre, hé ! Het Is gedaan met 
te slaan in het gezicht van de vlaamse men
sen, want nu hebben de Vlamingen eigen soi-
daten ! > 

WALTER LUYTEN. 
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WIJ 

ba¥egi 
ANTWERPEN 

Antwerpen 
BROEDERBAND 

Het 7de Winterfeest van Broeder
band gaat door op zaterdag 10 fe
bruari a.s. om 20 uiir in restau
ran t Bristol, Frankrijklei 19 te Ant
werpen. Drs. Jozef Van Overstrae-
ten, voorzitter van VTB-VAB, zal 
in een korte tafelspeech hulde bren
gen in naam van ons allen aan de 
nationalisten die vooral aktief wa
ren buiten de partijpolitiek. 

Inschrijving voor 3 februari mits 
betaling van 150 fr. op gironummer 
909105 ten name van Van Dingenen, 
Antwerpen, eten en dienst inbegre
pen, niet de drank. 
SEKTIE-LINKER OEVER 

De Vlaamse kring L.O. nodigt 
uit op zijn privaat karnavalbal op 
zaterdag 24 februari a.s. om 20 uur, 
in de zaal ï i j l , Halewijnlaan 94, 
linker Oever Antwerpen. Narren-
pakken en dergelijke toegelaten. De 
« Roniéo's » spelen ten dans. Deel
neming in de kosten 30 fr. 

Nadere inlichtingen en deelne-
mingskaarten bij : Van der Vloedt, 
VVaterhoenlaan 7 LO, tel. 312015 of 
bij Snoecken Frans, Galgenweel-
laan 49, Antwerpen. 
K.N. S.-VOORSTELLING 

O p 27 februari a.s. om 20 uur 
gaat de opvoering door van hel 
boeiend historisch stTik « Storm 
over Firenze » van Luc Vilsen. 

Het toneelspel handelt over een 
spannende en beroerde epizode uit 
de kerkgeschiedenis : de strijd van 
de dominikaner monnik Savonarola 
tegen de toenmalige paus uit het 
beruchte huis der Borgia's. 

Dit repertoriumsluk van een 
vlaainse auteur niet een belang
wekkende inhoud en bo\'endien 
niet een zeer goede bezettin.i;, 
wordt door het gezelschap van de 
K.V.S.-Brussel opgevoerd. 

Hel/elfde stuk mocht tijdens hel 
vorig seizoen te Brussel een groot 
sukses oogsten. 

Prijzen der plaatsen : 
200 fr. : stalles — 150 fr. : fau-

teuls — 130 fr. parket;100 fr. par
terre ; 100 fr. : eerste rang mid-
denloge en middenbalkon; 50 fr. : 
eerste rang zijbalkon en zijloge, 
tweede rang middenbalkon en mid-
denloge. 

Alle andere plaatsen : 20 fr. 
Kaarten verkrijgbaar door stor

ting op postgiro 1083.18 van juf
frouw Mia üujardin te Edegeni, en 
elke woensdagavond in het lokaal 
« Bristol » vanaf 20 uur 30. 
ANTWERPEN 

In het licht van de huidige kon-
fliktsituatie i.v.ni. de leuvense uni
versiteit heeft het <f Nationaal Ko-
niitee 5 november » beslist een 
meeting te organizeren op vrijdag 
9 februari 1968 te 20 uur te Ant
werpen in de Handelsbeurs. Deze 
meeting heeft plaats in het kader 
van de reeds vroeger door het ko-
niitee geplande provinciale meetings 
onder het motto « 5 november -
van slogans naar realizatie ». 

De vergaderuig wordt voorgeze
ten door dr. M. van Haegendoren. 
Als sprekers zullen vertegenwoor
digers optreden van het « Natio
naal Komitee 5 november » en 
studentenleiders. 

Antwerpen Stad 
KOLPORTAGE 

Met radiowagen in sektie cen
trum op zondag 18 februari a.s. 

Borgerhout 
KNS FEESTVOORSTELLING 
VOOR DE VOLKSUNIE 

Dinsdag 27 februari opvoering 
van het historisch stuk « Storm 
over Firenze » van Luc. Vilsen, in 
de KNS te Antwerpen, jaarlijkse 
feestvoorstelling van Volksunie Ant
werpen. 

Prijzen der plaatsen : 200 fr. 
Stalles 150 fr. Fauteuils 130 fr. Par
ket 100 fr. Parterre , 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 
Eoegem. Tel. : 513767. Postgiro 
1083.18. 

ngs^U 
EEN VERONTSCHULDIGING 

Wegens onislandigheden onaf
hankelijk van onze wil, ging de 
protestvergadering tegen de aan
stelling van Vivario niet door. Wij 
hebben getracht de leden nog te 
verwittigen, doch hier of daar was 
dit soms onmogelijk. 

Wij verontschuldigen ons dan 
ook bij de leden die toch de \ er-
plaatsing deden; hierin betrekken 
wij vooral de simpatizanten waar
van wij geen adres kenden. 

Van deze gelegenheid maken wij 
dan ook gebruik de lezers-simpati-
zanten te vragen ons hun adres 
mee te delen, zodat het ons in de 
toekomst mogelijk is hen desgeval
lend tijdig in te lichten. 
BIJZONDERE AANDACHT 

Voor onze maandehjkse leden
vergadering. Wij moeten ons paraat 
houden en mogelijk gezamenlijk 
kunnen optreden i.v.m. de aktuali-
teit. 

In deze lijn houden wij er dan 
ook aan onze leden te verwittigen 
dat zij voor de maandelijkse ver
gaderingen een persoonlijke uitno
diging dienen af te wachten, waar
op vermeld : uur en plaats der sa
menkomst. Dit was steeds zo in het 
verleden en geldt ook voor de toe
komst. 
KOLPORTAGE 

De kolporlage van januari, die 
ijlings moest vervroegd worden, 
kende daardoor een kleine opkomst 
al waren de vaste getrouwen toch 
van de partij. Dat en het barslech
te weer in aanmerking genomen 
was de verkoop toch nog sukses 
vol te noemen. Weldra breken de 
schone dagen aan en daarom dur
ven wij een massale opkomst ver
wachten voor de volgende kolpor
lage die gehouden wordt op zon
dag 11 februari te 10 uur voormid
dag. 

Bijeenkomst bij Bert Verbeelen, 
Jozef Posenaerstraat 37, (gelegen 
aan Herentalsebaan en College
laan). 

't Is trouwens die omgeving die 
wij onder handen nemen. 

Niemand mag ontbreken; de hui
dige spanningen moeten ons toela
ten ons volk te overtuigen. 

Trouwens, hel o\ersclirijden van 
ons streefgetal in de abonnementen-
slag, is daarvan het beste bewijs. 

Daarom dus allen op post! 

Hofstade bij Mechelen 
VOLKSUNIEBAL 

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

Hoboken 
BESTUURSVERKIEZING 

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

Herenthout 
GRAMMENS SPRAK 

Het was voor een zeer aandach
tig gehoor dat de steeds dinami-
sche « Man van de Daad », Flor 
Grammens, gedurende ruim ander
half uur zijn boeiend en gloedvol 
betoog voordroeg. 

Het langdurend applaus gewees, 
hoe diep deze uiteen/elting was in
geslagen. 
LIDKAARTEN 
EN 
ABONNEMENTENSLAG 

Slechts één derde van de lidkaar-
len 1968 is heinieuwd. Wij zouden 
echter uiterlijk 15 februari deze 
hernieuwing willen afwerken. Im
mers, eens deze vernieuwing ach
ter de rug kan er normaal tot de 
bestimrsvernieuwing overgegaan 
worden. Ook de hernieuwing van 
enkele abonnenten moet nog opge
knapt worden. Inlichtingen dien
aangaande kunnen steeds bij de be
stuursleden ingewonnen worden. 

Merksem 
VOLKSUNIEBAL 

Zeker 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. 
VAARWEL KAMERAAD 

Op \ rijdag 26 januari werd een 
van onze oude kameraden \ an 
VOS ter aarde besteld. Louis Cal-
iuv was 84 jaar en steeds een t rouu 
lid. Hij was een eenvoudig en bra.if 
man, een goed Vlaming. Daarom 
zullen wij zijn aandenken in ere 
bewaren. Vele oude vrienden kon
den hem niet vergezellen op zijn 
laatste tocht, want de meesten zijn 
hem reeds vooraf gegaan. 

Wij bieden aan de faniilia» Cal-
luy. De Jong en Sterkens de verze
kering van ons oprecht medevoe-
ien. 
LIDGELDEN 1968 

De inning der lidgelden verlooi^i 
dit jaar op vlotte wijze. 

De leden, die wij na herhaalde 
bezoeken niet konden thuis vinden, 
zullen een briefje ontvangen met 
verzoek dat zij zelf willen medede
len hoe de zaak kan geregeld wor
den. 

HET VOLKSUNIEBAL 
Ons eerste bal dit jaar, op wa

terdag 10 februari in de zaal De 
Garve, Van Praetlei, moet een reu-
zesukses worden. 

Dit dansfeest, dat eerst aange
kondigd was onder het molto 
i' Vrolijke Uurtjes », zal nu gesteld 
vi orden in het teken van de strijd 
om Leuven-Vlaams ! Ieder lid en 
simpatizant van de Volksunie moet 
het zich ditmaal als een plicht aan
rekenen op deze avond aanwezig 
te zijn. Niet vergeten dat wij met 
de opbrengst van dit dansfeest nog 
een deel steun aan onze studenten 
in Leuven willen overmaken. Van-
al 20 uur zal er muziek zijn. Deel
name in de onkosten 20 fr. 
DE GEMEENTERAAD 

Het is in Merkseni reeds goed ge
weten dat door de gemeenteraads
leden van de Volksunie een ernstige 
oppozitie ge\oerd wordt. Wje^ftifeer 
en beier wil welen d»in het leugen
achtig en onnoze^' relaas over de 
gemeenteraadszittingen, in de ga
zet van Jos Van Fynde, leze onze 
verslagen die in ons maandblad 
« 't En Zal », het enige politiek blad 
dat te Merksem regelmatig ver
schijnt. 

Lees en steun « 't En Zal » ! 

Mortsei 
ONTSPANNINGSAVOND ! 

Onze Vlaamse Kring heet alle 
simpatizanten hartelijk welkom op 
de onlspanningsavond die zal door
gaan in de bar van kaffee-restau-
rant « Lindenhof », Antwerpsestraat 
2.50 te Mortsei, aanvang 20 uur 30, 
op vrijdag 9 februari. 

Wij brengen een boeiend humor
vol programma, waarbij ook wel 
oj) de medewerking \'an de aan
wezigen beroep wordt gedaan met 
een serie kwisvragen. 

De man die deze avond verzorgt 
is de heer R. Bolsens, die in de 
wereld van diasonorama een grote 
naam is, .gelauwerd tot ver buiten 
onze grengen. 

Op het programma ; Hallstatt in 
Salzkommergul, Wenen, Mijmerin
gen bij Grieg, Tchaikovsky en 
Brahms, Karinthie, God schiep .Ie 
man alleen, Diakwis. 

Een avond die belooft interessant 
en tevens ontspannend te zijn ! 

DIT JAAR GEEN BAL 
Hiervoor heeft de Vlaamse Kring 

een grondige reden, namelijk : wij 
wensen er onze simpatizanten toe 
aan te zetten mee te werken voor 
het welslagen van het driedaagse 
« kermis voor Vlaamse Harten » 
tijdens het week-end van 1 april 
in de zaal Harmonie te Antwer
pen. 

BRABANT 

Wilrijk 
AFDELINGSBAL 

Het eerste lustrum-bal van onze 
afdeling gaat door in de zaal « Har
monie », Heistraat 71 (tegenover 
het vlaanis huis « Lange Wapper ») 
op zaterdag 10 februari 1968. Aan
vang 21 uur. Inkom : 25 fr. Or
kest : o: 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. 

^ HYPOTEKEN 

MEVEiCAN 
ïerRivierenlsan. 57 Deurne C 

Anderlecht 
KANTONNALE VERGADERING 

Op 8 februari wordt de kan
tonnale vergadering gehouden in Je 
/.aal « Ravenstein », Ninoolsesleen-
weg te Anderlecht. Wonen de 'e 
vergadering bij : de leden van het 
arrondissement.sbestuur, de be
stuursleden der afdelingen \an het 
Kanton, dr Vic Anciaux; leden en 
simjïatizanten zijn eveneens harte
lijk welkom. 

Brussel 
KOLPORTAGE 

O)) 4-2 kolporiage te iMacheleii 
met de arrondi.ssemeiilele ploeg. 
Bijeenkomst om 9 uur achter de 
K.V.S. of om 9 uur 30 aan de kerk 
van Machelen. 

POLITIEK FORUM 
Oji zaterdag 3 lebruari 1968 

wordt door de Vlaamse N'olksbewe-
ging te 16 uur in de Beneluxzaal 
\ an het jjaleis der kongressen te 
Brussel een bijeenkomst ingericht, 
nl. een groot jiolitiek forum, ,14e-
wijd aan de grondvvelsherzieniug 
en de politieke striiktiiiii lierxor-
ming. 

In dit politiek foi uni zal bi/oii-
dere aandacht worden gewijd aan 
het probleem Brussel, de ekonomi-
sche vraagstukken en de politieke 
aktiialiteit. 

Meester Jaak N'an Waeg zal hel 
Forum leiden. Werken verdei mee: 
de heren Ferdinand De Bondt, Ber
nard Van Dijck, Hugo Van Eecke, 
Lode Verhaegen, Jan Rijckeboer. 
Herman De Ponlhières. 

Meester Paul Daels, algemeen 
\oorzitter, ontwikkelt de slotbe
schouwing en behandelt de poli
tieke aktualiteit. 

KOLPORTAGES 
Kolporlage te Groot-Bijgaarden 

en Zellik : 145 nummers verkocht 
Volgende tocht : op 4 februari 

naar Machelen. 
Bijeenkomst om 9 luir achter de 

KVS of om 9 uur 30 aan de kerk 
\ an Machelen. 
MEDEDELINGEN 

Donderdag 29 februari kanton
nale bijeenkomst voor alle leden en 
\ laamsvoelende simpatizanten met 
dr Vic Anciau.ic als gastspreker. 

In de maand februari zullen be-
stuursverkiezingen voor de afdeling 
Brussel plaats hebben. Gans het 
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. 

Op zaterdag 24 februari gaat in 
het grote studio IV van de BRT 
een groot vlaanis volkskoncert door 
(20 imr). 

Onderwerpen : 1ste deel : Jef 
Simons herdacht ! 2de deel : Lode 
Mortelmans he rdach t ! 

Medewerking van 2 radioschool-
koren en van de soliste Alice Van 
Haaren, sopraan. 

Omroeporkest o.l.v. Maurits Bon-
naerens. 

Kosteloze toegangskaarten aan 
te vragen bij de B.R.T.; « Diensten 
Pers en Onthaal », Eug, Flagey-
plein 16, Brussel V. 

ZOEKERTJES 
Te huur : prachtig modern land

huis met enig mooie tuin. Uitste
kend geschikt voor jong echtpaar, 
zonder of met max. 2 kinderen. 
(iele,gen op boord van natuurrezer-
vaat te Kalmthout. Voorkeur aan 
xlaanis - nationalisten. Vrij vanaf 
1 maar t a.s. Tel. 749012. 

(lemeubeld 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. 059-72940. 

Als bijverdienste gevraagd : 
plaatselijke agenten, telefoon nood-
«akelijk, hoge kommissieionen, geen 
verzekeringen. Gesteund door giote 
publiciteit. Schrijven Et. Vervaecke, 
Noordkustlaan 10. Groot-Bijgaar
den. T 212. 

Beproefde jongeling, 37 jaar ver
langt kennismaking met vlaamsvoe-
lend meisje. Adres bur. blad onder 
letters T 3. 

Jonge dr. in de rechten zoekt pas
sende betrekking. Schrijven bureel 
blad T 5. 
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Jonge man, gehuwd, 24 jaar, di
ploma moderne humaniora, zoekt 
betrekking als bediende, zo nodig 
als arbeider. Schrijven bureel blad 
1 4. 

Hoofdredakteur 
T van üverstraften 

Alle hriefwisselinf; voor re-
daklie n;iar 
Rolal \p. S\lv Üupuislaan 
110. hl us 7." - lel . 23 11.98 

Beheer • 
Maurice Lemonnierlaan 82. 
Brussel 1. - Tel 11 82.16 
Alle klarhleii voor niet ont-
vanj;eii van hl.id op ilit ^(Ires 

. laarabniinnucnl :jü(i Ir. 
Halfjaarlijk-, 170 fr 
Driemaandelijks 95 '.; 
AbonnemPnl builen!,"id • 

480 fr 
.Sleunabonnement 820 tr 

'mi i inuun 
l.o?sp niiniitiers 8 fr 

Mie --liii |inn-('n vooi hpl blad 
op pii^lickeninn 171! ^9. 
(iWIJi) \ laaiiis-iiiilioiia.il week 
blad 

Veianlw ni lc Mr !• \ n n der 
r ist . nei/cgcin-li 21) Hiii^ 12 

Aanbevolen 
Huizen 

AL AL AANBOUW 
KEUKLNS GLASAL 

Enger^traat 161, h r p s h w e r p t 
Tel 02/59 77.83 

DE L.NIIG1-. Ki t h IN 
IN Ll-ROIM 

O N V E H W O !• •; I B A A R 

« PIET POT » 
Antwerpen s gezcllig^tt 

BierUeldei 
Grote Pietei Motstraat 4 

;bij Suikerruii 
Open van al S uur > avonds 
Maandag en dinsdag eesloten 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v 

Maalsch zetel Antwerpen 2 
fel 03/49 30 46 49 15 94 

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

te St-Amands a.d Schelde 
Mosselen Raling 

Uitbater Jan Brugmans 
I [i 110 

De specialist dei 
s landaarddeuren 

J . L E E M A N S , D e u r n e z . 
Van Havrelei 70. 1 35.63.17 
Agent . De {]oene Kortrijk 

__ LB 113 

EURO-DOMI 
Moderne wooninncht inp 

Kruidtuinlaan 6 
(tussen A. Max laan en 

E. Jacqmainlaan) - BRUSSEL 
Tel 02/18.17.17 

_ - LB 114 
BLANKENBERGE 

s R u b e n s h o f s 

Weststr. 79 I . (050;41671 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension 

_ _ LB 115 

a 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 

Jozel Suveestraat 2 
Gelagzaal - 120 plaatsen 

Tel. : 050/350.67 
IA 117 

Fr. PARQUIN P.v.b.a. 
Lg Lobroekstraat 44 

AJ^TWERPEN 
Telefoon : 03/36.16.47 

Kuipen en stapelbakken voor 
pekel, diepvries, verpakking, 
stockering. 
Polyethyleen : zakken, vellen 
en folie op rol. 

LB 120 

file:///oorzitter
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BRABANT 

Boort-Meerbeek 
V U B A L 

Op 3 februari ad iiur in de zaal 
Moyy, bal van de VU-afdeling. Or
kest Will Tura en sextet. Houdt 
deze datum vrij ! 

Essene • Hekelgem - Teraifene 
KALENDER 

Zaterdag 17-2-68 : ons VU-nac1it 
bal in de zaal <t Sportwereld «. 
HruBselbaan. Hekelgem. 

Oikest « The Ricardo's » met 
Frieda Rock en Ronny Remiss. 
Aanvang 21 uur. 

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

Zundag ^1-3^8 : Wlportage te 
Teralfecie door dezelfde ploeg. 

Halle 
DANSFEEST 

Oais jaarlijks dansfeest vindt 
riaats op zaterdag 24 febnrari (P.i-
i(>chic/,aal, St-Rochus). Orkest «The 
Musical Fiiends ». 

Jette 
JEUGD RAAD VERKIEZINGEN 

Op 3 feijTuari tussen 11 t n 16 
luir mogen alle jetse jongeren tus
sen 17 en .30 jaar een stem uitbren
gen xoor de veikiezing van een ge
meentelijke jeugdrajtd, in liet kies-\ 
lokaal Henri VVerriestraat 18 te 
Je((*;, 

Br werd een vlaamse lijst inge
diend, met volgende kandidaten : 
Miei Boogemans, Freddy L;ihaye, 
I.uc \an Adk<4eyne, Jan van den 
Dussche, Hugo van Mulders, Mark 
^•an Nieuwenhuxze, WUlem ^'er-
nae-ve, Mireille Wynant. 

Alle vlaamse jongeren worden op
geroepen om te komen stemmen; 
zii mogen him stem uitbrengen 
aclrter de naam van ieder onzer 
acta kandidaten. 

KOLPORTAGE 

De Isbe kolportage n>et -de Jetse 
ploeg kan be\redigeBd genoemd 
worden. 

N'olgende tocht : op 11 februari 
naar Malderen. 

Het afdelingsbestuur rekertt op 
nog enkele medewerkers, voorai 
dan op een paar jongeren. 

Bijeenkomst om 9 uur aan het 
station \;in Jette. 

Kessei-Lo 
B ESTUURSVERiQEZlNG 

Op vrijdag 9 februari 1968 heeft 
de verkiezing plaats voor het nieu
we afdelingsbestuur, en dit om 20 
uur m het lokaal «Sportpaviijoen», 
Diestsestwg 300, te Kessel-Lo. 

De kandidaturen moeten inge
stuurd worden voor 5 februari 1968 
op het sekretariaat, Guldensporen-
la;vn 15„ Kessel-Lo. 

Kraainem 
Sint-Stevens-Woluwe 
Sterrebeek 
Wezembeek-Oppem 
ABOftlNEMENTENSLAG 

Omre aideüiig stsiat taus op de 
eerste jjlaats voor de abonnemen-
tenwer\ing met meer dan 350 t. h. 
^an haar streefnorm. 

Wie nog niet abonneerde, kan 
dit nu onmiddellijk doen; stort 
280 fr. voor een abonnement tol 
einde 1968 op prk 4898 van de Kre
dietbank te t>iu.t-Stever»6-Woluwe 
met \erQielding : voor rek nr. 10.883 
vam de N'olksunie. 

Loiderzeei 
Londerzeel St Jozef, zaal « Toog-

huis » (reclitover ^ie kerk), dinsdag 
6 iebruari 20 uur : massale volks-
MTgadering over Leuven. Spreker . 
M. Coppieters, volksvertegeuwoor-
ihyjcr. 

\%'e verwachten alle simpatïzan-
tcn. 

Schaarbeek 
Op donderdag 18 jaiaijisiii mxaA J e 

dai&maandeJijkse kaïttommale ge-
spreksavond plaats te JEveie. Na 
een zeer interessante uiteenzetting 
door dr. Vic Aiaciaux over de 
ABR-zaak te Leuven en over d e 
problemen i.v.m. de uni\ersitaire 
ekspansie, werden door de aanwe
zigen tal van vragen gesteld over 
de meest verscheidene onderwer
pen, hetgeen een leerrijk debat 
voor gevolg had. 

Bii de regeling van enkele finan
ciële kwesties bleek amlermaal dat 
ons kanton steeds zijn beste been
tje voorzet waar het gaat om het 
vlaams belang te dienen. Volgende 
kantonnale verga<4ering op 25 s.prA 
te Zaventem. 

SInt-Joüst-Ten-Kode 
KANTONNALE 
VERGADERING 

Alle bestuursleden en kaderledeu 
uit de gemeenten Etterbeek, Kraai
nem, Sint-Jaost-ten-lNüde, JSint-
Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-
H'oluwe, Sijit-Stevens-Woluwe, 
Sterrebeek en Wezembeek-Oppei.i 
worden dringend verjioclit aanwe
zig te zijn op de belangrijke kan
tonnale vergadering te We^em-
l>eek-Oppeni op donderdag 15 fe-
bruaji a.s. om 20 uur. 

Lokaal : café <C»«o\aerts «p de 
Iioek \i\n de de Buriiurelaam en de 
Lenaertsstraat 

Op de agenda ; overzicht van J e 
aSvtuele politieke toestand door 
volksveitegenwoordiger Dr. Vic Au-
ciaii,\; planning voor de komende 
naaanden; gelegenheid tot delaat. 

Wij rekenen ten stelligste op uw 
ajmwezigheid. Voor de Jtedea ait 
l»et stedeljik gtdeeite wordt desjjje-
\aaagd gezojgd \oiar verv*>ier (tele
foneer naar or. 203782). 

VilYowde 
WERK VOOR DE BOEG 

Op 4-2 : met d e arroodisseiiieQt*-
|)loeg en zoveel mogelijk militamten 
uit de afdelingen wordt er gekol-
porteerd te Macfaelen. Nüdere riclit-
lijnen volgeo. 

Op 18-2 ; opoieuw kolportage, 
ditmaal te Eppegem en oiulisgeade 
(Weerde, Zemsl). 

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

BAL 
Zaterdag 3 februari houdt de af

deling Hofstade haar jaarlijks bal, 
vana.f 20 uur in de zaal <r PaJlie-
tier », Tervurensteenweg te Hofsta
de. 

Amu/ementsensemble 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 Zwaln>streek. 

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

Tombola met waardevolle prij
zen. Koud buffet. AWe dranken. Be
gin te 21 tnir 30. Deelnatrae in on-' 
kosten : 66 fr. 
KOLPORTAGE 

Voor de eeiste keer, en tfit als 
proef, werd er een kolportage ge
houden op zaterdagmorgen. O]) 
maksimum 1 uur tijd werden op 
straat aan de vo<*rfeajg-angers '2f6a\ 
nummers van « Wij » verkocht 
door een vierta? propagandisten. 
Het ogenblik was natuurlijk gim-
stig na de schitterend geslaagde 
betoging voor « Leuven Vlaams » 
de avond te voren, waarin de 
\ olksunie van Aakt eens te meer 
de toon aangaf. lieze proef wordt ; 
hernomen vandaag aailjeidag 3 fe
bruari. 

Ai wie die voorns iddag in « De 
N'riendschap » is, wordt uitgeno
digd hieraan deel te nemen. 
BESTUURSHERKIEZING 

Op 19 jamiari jl. hield <le Volks
unie afd. Aidst een algemene le
denvergadering in <t De Vriend
schap » te Aalst. Na een algemeen 
verslag ovej- de Volksiioiewerking 
in de gemeenteraad te Aalst iu de 
afgelopen twee jaar door fraktie-. 

leWer Fra-Bs De Brul, weixl liet 
woord gevaerd door de afgevaair-
digden in de AerschiUende stedelijke 
koniimissiies. Tuur Van -den Bridle, 
J;ua De Neve, Fritz Van der Stock 
en Geert Goubert spraken acliter-
eenvolgens over de N'oüksuniewer-
kiiig in de Akademie voor Toneel 
en Ballet, de Akademie voor 
S d i o n e Kunsten, de Feestkommis-
sie en de Sportkojnmissie. 

Ver\olgeiQs werd het nieuw be
stuur verkozen -en geïnstalleerd. 
Een jonge en diuamisclie ploeg ou
der leiding van Rolaud Eeckliout 
zal gedureufle de eersl\ olgende ia-
ren de handen vol hebbeu, gezien 
het feit dat de parlenvents\ erkJezin-
gen in deze ])eiiade plaats hebhen. 
Wij twijfelen er niet aan dat zij 
de Volksunie in Aalst nog meer 
bekendheid en aanhang zullen ge
ven. 

Dendedeeuw 
GELUKWENSEN 

Gelukwensen aan de heer em nve-
vrouw Ro&ert Van Oer Weeën, at-
delingsvoorzitter, bij gelegenheid 
\ an het huwelijk van hun dachler 
Veerle met de h. Hugo De Brue-
ker. 

VERGADERING 
Maandag 5 februari vefgadeaing 

in het lokaal voor de besttttuiJleden 
en alle medewerkers aan de orga-
nizaitles van het blad. Teksten voor 
uitgüte speciaal blad bianeiibren-
gen. Afi-ekeniug per 10 der reeds 
veikuchle kaarten. 
AB ONN EMENTENSl-AG 

De aildeling behaalde 50 ten hou-
dead van de norm. De bestumsle-
den geJie\en een kleiiie inspaaning 
te doen <0|pdat .toekomende week 
100 ten houaderd bereikt worde. 

Dendermonde 
ARRONDISSEMENTEEL BAL 

Te Btiggenhout-Bos in de « Sa
lamander » op zaterdag 17 februa
ri. 

Open : 26 uur 30. Reuze-tombo
la. Orkefet cc Bert Brent ». . 

Dit wordt een krachtproef, heel [ 
het arrondissement blaast Ie wa 
pen. 

Gent 
KOLPORTAGEKALENDER 
VOOR FEBRUARI 

Zondag 4 februari Ene en Asper; 
11 februari De Rintie; t 8 fehruiirl 
Nazareth; 25 februari Deurle en 5>t 
Martens-Latem. Tedkeas verzamelen 
ora 9 imr in het lokaal « Ouder de 
Toren ». 

Gentbrugge - ledeberg 
BESTUURSVERJQEZING 

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

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

Kruibeke • Iné - fiwcbt 
Op vrijdag 16 februari a.s. treedt 

Willem De Meyer te Kruibeke in 
de grote parochiezaal op met het 
Soldatenkoor vao de Cibislen uit 
Aalst. 

Alle Snamingen uit het gewest 
worden opgeroepen om daar t a l 
rijk op post te zijn. 

Er is ook gelegenheid om aan 
deze jonge miliciaiien het bewijs ie 
leveren dat het zingende Waasland 
nog met geen cc veramerikambie-
rmgs- of verengelsingspolitiek ge 
diend is. Wordt een zangstonde 
die een lielijdenis is van vlaams-^ 
nationale fierheid. 

Ldkn-en 
H I P N 0 5 E 

Maanda.g 5 februari spreekt pro
vincieraadslid Raf Baeyens voor de 
Amedee VerUraggeiricring o^er 
" Hipnose » in de Receptiehaal vara 
de stad. Nieuwstraat. 

Merelbek£ 
VOS-AFDELING 

Vrijdag IG februari om 20 uur in 
het wijr&uis, ttimdelgemsestraat 
t-g Fïor Grammens &\er « 40 jiiar 
UileBSi>jegel«tri]d ». ledereen wel
kom. 

Oudenaarde 
KOLPORTAGES 

Zoadag ll-2-((8 : N'ukeake - Etik-
hove - Maarke Kerkem. 

Zondag M-i-iGS : Bcrcfaem - Rui
en. 

Alle bestu lusteden gelieven zidi 
in te spannen om deze kolportages 
mee te maken. Wij veitrekken tel
kens te 9 uur 36 stipt aan Pallieter 
te Leupegem. Terug tegen 12 uur. 
Dit bericht geldt als uitnodiging. 

St Hikiaas 
VU-BAL 

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

Het wordt beslist een stemmige 
avond. Kaarten tegen ^ fr. kunnen 
bekoiiïen worden bij de bestuurs
leden en propagandisten. Enkele 
adressen : Aendenboom Albert, Kn-
7ernestraat 79, tel. 764550; de Jonge 
Willy, Paddeschootdreel 79, tel. 
763241; Rimbaut Heiman, Kleibeke 
128, te'1. 764053. 

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

Warschoot 
lEUVEN-VLAAMS 
MANIFESTATIE 

Het 5 november-komitee Meetjes-
land richt een optocht en massa
bijeenkomst in te Waarschoot, op 
zaterdag 3 februari 68. 

In solidariteit met de vlaamse 
professoren en studenten roept liet 
5 november-komitee op tot massale 
deelname aan deze manifestatie. 

Wolden in het bijzonder ver-
v,'acht alle parlementsleden, pro-
^ iiicieraadvleden, burgemeesters, 
schepenen em gemeenteraadsieden. 

Vej-der alle meestjeslandse stu
denten, studentinnen, leraars en 
loerliBgen (vanaf 16 jaai). Ook de 
bestaursleden en leden van de so
ciale, kultuiele en jeugdverenigin-
g(en. KrOirtom, alle ineetjeslaaders 
die solidair zijn B»et d e eis « over
hevelen ». 

De optocht wordt gevormd te Be
k t , reclttover de kerk te 18 uur. Op
stappen richting Leest, D<M"p, Nij-
verlieidsBtraat, Stationsstraat. 

Te 19 uur 30 op het gemeente
huis ; toes|>raken naniens het ko-
jinitee, de studente»! en de vereni
gingen. 

Iiükchtingen op het .ge»iesitel«jk se-
kretariiuit : Stationsstraat 6, Waar-
.sclioof, tel. 773378. 

WEST-VLAANDEREN 

Aiveringem 
ZITDAG 
VOLKSVERTEGENWOOR
DIGER E. LOOTENS 

Voortaan zal onze volksvertegen
woordiger zitdag houden voor so
ciaal dienstbetoon te Aiveringem 
iedere eerste zaterdag van de 
maand te 11 uur 45 in « 't Vlier-
hof » bij E. Descheppere, Dorp. 

Assebroek 
10 JAAR V U . 

Het verschijnen van nr. 12 van 
het afd. blad cc Nu », betekende 
meteen 10 jaar V.U.-werking op de
ze gemeente. Dat zulks gevierd 
wordt hoeft geen betoog : iedereen 
wordt verwacht op vrijdag 16 feu. 
a.s. ïn de zaal « Oud Assebroek », 
G. Roelantsplein. Overhandiging 
\ a n afd. vlag volgens ontwerp van 
J, Mahieu staat op het pro.!»ram-
ma. Financiële steun voor « Nu », 
en voor de afd. vlag is welkom 
door storting of overschrijving op 
postrekening nr. 405100 van de h. 
Rob. De Bruyne, Wantestr . 64, 
Assebroek. Wie minstens SO fr. gi
reert zal het blad cc Nu » regelma
tig toegezonden krijgen. 
STICHTING KA.V.U. 

Te Assebroek wordt de sticliting 
van de kulturele afdeling van de 
V.U. bekend gemaakt (afkoating : 
KAVU); de initiatieven van de/.e 
nieuwe afd. zullen tijdig worden 
aangekondigd. 

Blankenberge 
VOORBEREIDING 
VERKIEZINGEN EN 
AVONDFEEST 

Het afd. bestuur hield, in aan
wezigheid van arr , voorz. Raf De-

clercq, een vruchtbare samenkomst 
met vooral de a.s. bestuursherkie-
zingen en hel avondfeest van m a a r t 
op de agenda. Kandidaturen voor 
d e Ie beg^«'era best luusfuuk ties 
worden reeds ingewacht i»ij aki 
sekretaris ,f. van Parijs, leperstr. 7» 
Blankenberge. 

Brugge - Torhout 
SOLIDAIR MET ONZE STUDEN. 
TEN TE LEUVEN 

Het Sporenkomitee 66 organizeer-
d e in ons arrondissement de solt-
d;iriteitsbewéging tov. van de over» 
Iteveling. Reeds ging een «velgeiuk-
te |)rotestmeeting door te Brugge 
op 20 dezer. Er werd verder drulc 
gev\eikt aan het scheppen van een 
overleg- en aktieorgaaii waar ia 
studenten en ouderen kunnen op
tieden. Studenten kunnen zich mel
den bij d e sekretaris van het Spo
renkomitee 66 : de h. Arnoud Van-
houteghem, ln\al idenlaan 1, Heist-
aan-Zee. 

ABONNEMENTENSLAG EN 
VERNIEUWING VAN 
LIDMAATSCHAP 

De afd. Brugge voert nog onl>e-
dreigd de leidersvlag in de abonne-
mentenslag; inmidilels ont \ ingen 
alle afdelingen ook de te hernieu
wen lidkaarten (nu \oor meerd(ire 
jaren geldig !). 

Vermits de weersomstandigheden 
thans l>e. I wat beter lijken, wor
den de a J j . besturen aangemaand 
overwijld de baan op te gaan o m 
de lidmaatscliappen vlug en globaal 
te hernieuwen, tevens om een stoot 
Ie ge\en in de abonnementenslag. 
B ESTUURS VERKIEZINGEN 

HierMider de nog onvolledige 
lijst van de afdelingsverkiezingen : 

Jabbeke : 8 £eb. 68 (onder voor
behoud); St Andries : 9 feb. 63 
(Jagershof : 20 uur 30); Brugge-stad: 
16 feb. 68 (Breydelhof : 20 uur 30); 
St Michiels : 21 feb. 68 (Breydelhof-
2<j uur 15); Assebroek : 24 feb. 6$ 
(Breydelhof : 20 uur 3Ö) en Jonge-
len : 1 maar t 68 (Breydelhof : 2d 
uur 30). 

Opgave voor Torhout, Knokke, 
Blankenberge, gebeurlijk ook voor 
Oedelem en Ruddervoorde, zal la
ter volgen. 
PROV. ANZ-ZANGFEEST T E 
S T MICHIELS 

Zondag 3 maart , in de nieuwe 
sporthalle ^•an «Ter Groene Poort»-
St Michiels vindt het 10de zangfeest 
Ynn ANZ-Westvlaanderen plaats. 

Brugge Stad 
BESTUURSVERKIEZINGEN 
OP P U N T ! 

Het aftredend bestuur legde de 
laatste hand aan de voorljereidin.g 
van de a.s. bestuursAerkiezingen. 
Dd. voorzitter Bols mocht vaststel
len dat het aantal kandidaturen 
reeds het tiental had overschreden 
en dat zowel jongeren als het zwak
ke geslacht prez^nt waren. De be-
stuursverkiezingen van 16 feb. a.s. 
zal luister worden bijgezet door een 
ontxangst en een « teach-in » waa r 
alle V.U.-leden kunnen aan deel
nemen. 

Kortriï!( 
HALFVASTENBAL 

SV de Vlaamse Klub houdt op 
zaterdag 24 februari een halfvasten-
bal in lokaal 1302. Begin : 20 uur 
30. Gratis tombola en prijs voor he t 
best verkleden. Deelname in d e 
kosten : 25 fr. 

Kaarten bij de VU-bestuursleden 
en in lokaal 1302, August Reynaert-
straat 9 te Kortrijk. 

St Andries 
GESAUSTE 
VERKIEZINGEN 

In het Jagershof oj) \rijdag 9 feb. 
a s . te 20 uur 30 wordt inderdaad 
niet alleen een nieuw afdelingsbe-
stuiü' gekozen doch daarbij vindt 
rond een feestdis een gezellig sa
menzijn plaats. 

Kandidatuur en inschrijvingen 
bij dd. sekretaris M. Goethals, 
Moerstraat 38, St. Andries. 

St Michiels 
DE LAATSTE HAND 

Het aftredend afd. bestuur nam 
op 17 jan. jl. de laatste schikkin
gen voor het avondleestje van zat. 
1 feb. a.s. (20 uur, zaal Centrum, 
Kerkstraat) en \oor de besluursver-
kiezingen van 21 feb. a.s. (Breydel-
l»of, 20 uur 15). Vooi- het eerste 
wordt, naast aller aanweziglieid, 
ook prijzen gevraagd voor tombo
la; voor de bestuursverkiezingen 
worden de kandidaturen ingewacht 
voor 13-2-68 bij afd. sekretaris R . 
Ge\aert , Leyselestr. 136, St Mi
chiels. 
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WIJ 

IN IEDERE PROVINCIE... 1 5 % GOEDKOPER EN 1 0 0 % BETER, DANK ZIJ: 
1, vooraf luiste Informatie en budgetering 

2. gratis financieringsdienst die U tot 90 % aan geld kan helpen 
3. een ontwerp zoals U 'f nooit had durven dromen 
4. kunstenaars voor uw interieur en sierhaard 
5. 'n staf van specialisten met jarenlange ervaring 
6. massale aankoop der grondstoffen 
7. 'n bestudeerde technische uitvoering - steeds konstruktief 
8. 600 trouwe arbeiders en medewerkers. 

Geen bluf... onze icliënten bewijzen het 
10 NovrmlxT ISR?. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 

A«n ric Iffcr M.A. Kunnen 

AlgMBO'f'n ftouwb«ttr. Kunnr-n" 

>f#ir I'S -Anwerpen. 

Geachte He*r, 

NAAR UW BUDGET... 
VOORAL DEGELIJK 

1. ultzonderintce vochtisolatï* : de spouwmuren en rooding die overa! uïtsfeekt, 
2. thermische isolatie t buitenmuren in DIKKE GEVELsteen, binnenmuren ïn gebakken 

steen : NOOIT snelbouwblokken in assebeton. 
3. verstevigde ramen : door gebruik van de beste afrikaanse houtsoort van eerste kwa

liteit. 
4. voUe deuren 4,5 cm dik : in sapeli met enveloppe, prachtig hang- en sluitwerk, yafe-

sloten, enz... 
5. marmeren raam- en deurtabletten, in de kleur die U kiest, 
6. sanitaire toestellen van eerste kwaliteit, aluminium watersteen Franke, 

ijzer, enz... 
7. vloeren naar ieders smaak, marmer parket, granito, tapisplein, pïastifeutre, enz. 

bad In glet-

Ik 8 t * l met v o l d o e n i n g v a s t tJat d« l a a t a t e werkrn en 
h e r a t * l l i n d e n aan mijn bouw, wajirvan »pr*ke In U* ^angeteUend. s c h r i j v e n 
• a n 6 aeptcmbfT LL. k o r r e k t en met voed r e s u l t a a t werden u i tgevoerd . . 

Ik kan dan ook van ü en Uw Flrm^ n i e t s c h e i d e n ronder U 
3 ia t* te l i jk t e danken voor Net b e g r i p en de b e r e i d w i l l i g h e i d d i e U t e n 
wi jnen o p z i c h t e b e t u i g d Tiebt, 

Alvorcn'^ d i t d o s s i e r t e « L u i t e n wctvs ik U n o j t e f e l i c i t e r e n 
v&or de prima k w a l i t e i t Uwer bouwwtrken en B>ater i^ l e n , « Isook voor de 
p e r f c k t e « e r v i c e en de ho«e bekwaAmhcid van Uw wcrkle Ider,rtc Heer 
Ncvci^anf. 

}Wt Tijn enorn doorret t imrsvormocvn en met 7 i j n o n f e i l b a r e 
« r c * n i » * t i e z i n dwingt hi i onteKenspreke11)k een i r ' e r s ' e e r b l e H a f . 

f t He m<i«te hoof^^chtimr* 

OOK U ZULLEN WIJ 100% BETER DIENEN; Enkele moselijkheden : 
TE ANTWERPEN 

vlakbi j uw werkkr ing «r 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, tu in . 

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. 

Draa I even 

(09)25.19.23 
en alle gegevens worden U 

bezorgd. 
Onderbergen 43 

TE GENK 
met de mooiste natuur- en resi
dentiële villagronden vanaf 
200.000 f r en honderden prachti
ge beleggingen in grond, visvi j
vers, bungalows, vanaf enkele 
franken per vierkante meter. 

Uitzonderl i jke gelegenheden. 

Tel. (011)544.42 

Winterslagstraaf 22 

TE BRABANT 
langs de as Brussel-Leuven-Tie 
nen bouwt ook U nu zonder zor
gen : op 6 maand bent U e-ge 
naar van prachtige grond met )u 
xueuse villa erop gebouwd Die 
rekordti jd kent men m 't 8ra 
bantse niet Binnenkort ooi' 
nieuwe informatiekanto^en 

Bel nu: (016 > 459.28 
Rofselaarsebaan 37 

Holsbeek 

Groepen en maatschappijen 
allerhande !!! 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

THIER BRAU HOF 
kan U op ieder ogenblik van 
de dag van het |aar 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 
gezellig, fijn, goed en goedkoop. 

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 

VERSE Z E E V I S 

Fisverdeler* en dIepTriea-
houders. rra«gt tnlichtin-
CCD en prijstijsL 

FIRMA DEPREZ 

Vismijn 104 

O O S T E N D E 

Te l . : (659) 717.15 

W I M M A E S 

vraagt ü rijn militanten In "Boel-
lijke ogenblikken (boete en gevang) 
niet m de steelt te laten. Stort on
verwijld uw steun op één der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbank van uw gemeente i 

— rek ar. 1100/37.305 van 
VJVl.O. Antwerpen ot 

bet 

tiet — rek nr n00/3b.971 van 
Vlaams Solidariteitsfonds. 

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan onder mijn persoonlijk toe-
cicbL 

Ook een VLAAMS verzekeringsmakelaar kan U beslist 
aan de voordeligste voorwaarden verzekeren. 

Wees konsekwent en wend U daarom tot het 

Verzekeringskanfoor | \ , hr\ J\ t ^ 

Parklaan. 14, ZAVENTEM 
Tel. (02)20.18.59 
Keuze uif 80 verschillende majfschappijen. 
Afdoende hulp bij schadegeval. 

Op aanvraag en VRIJBLIJVEND alle gewenste inlichtingen 
Eventueel overname van uw bestaande verzekering bij de huidige maatschappij 

Hebt u ze allemaal ? 

—- Sociaal-ekonomisch ontwikkelingsplan voor 

Vlaanderen 1 9 6 6 - 1 9 7 6 

— Brussel, stad zonder gezicht 

— Te t Tweede Aktivisme , 

— 4 0 jaar Vlaams Nationalisme , 

— Kongresrede Mechelen 1963 

— Volksunie, fundament en taak (december 1967) 

— Witboek Zwartberg 

25 F 

30 F 

4 0 F 

5 F 

15 F 

15 F 

10 F 

Bestellirvg door storting 

op pr. 1476 97 van Volksunie v z w d , M Lemonnierlaan 82, Brussel 1. 

Voor een bedrag van 1 10 F ontvangt U het ganse pakket. 
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STRIJD IN GANS VLAANDEREN 
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l ? ^ 
f an Ivihi naar rechts cv xan boven naar beneden : ook dfr.-:' 
'reek uerden over gans Vlaanderen de M.O.-hetogingen r,n 
-skakrngen voortgezet; de anticerpse politic moest even tonen 
dat IC zoveel kan ah de rijkiivacht; een gentse betoger beweer
de, het ei van Verroken gevonden Ie hebben, de brussebe po-
Ut':, blijkbaar op -Xiek naar vlaamse kanonnen; spuiten en 
kloppen is duidelijker taal dan dit van de kardinaal; en voor 
de aju'isseling even zitstaking. 
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