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HET VLAAMSE VOLK HEEFT 

DE C.V.P. BELET TE KAPITULEREN 

ENDEREGERIH6VAH 

LOUVAINWEG 

D E V A L V A N D E R E G E R I N G 
De C.V.P.-P.Y.Y.-regering Van den Boeynants werd ten val gebracht. Schijnbaar 

door de vlaamse C.V.P.. in werl(elijl(heid door de vlaamse openbare opinie, door 

de vlaamse gemeenschap. Omwille van een vlaamse eis : de overheveling van 

Leuven-Frans naar Wallonië, of pozitief uitgedrukt : omwille van de vrijwaring 

van Ylaams-Brabant voor dreigende verfransing. 

Deze politieke gebeurtenis is van zeer grote betekenis en de weerslag ervan zal 

uiteindelijk zeer groot zijn. 

Wij hebben met voldoening vastge
steld dat de bewustwording van de 
vlaamse gemeenschap ver gevorderd is, 
een nationale bewustwording als ge
meenschap over de partijgrenzen heen. 
Zo is de vlaamse openbare mening een 
macht geworden, strijdbaar en vastbera
den. Zij heeft het ontslag van de rege
r ing afgedwongen, door de onweerstaan
bare druk uitgeoefend op de vlaamse 
C.V.P. 

Tevergeefs heeft de vlaamse C.V.P., en 
niet in het minst interpellant Verroken, 
geschipperd en gepoogd om én de vlaam
se openbare opinie tevreden te stellen 
en de regering te sparen. De vlaanisê 
C.V.P. wilde geen stemming over e e n ' 
vertrouwen^raotie, zij weigerde te stem
men voor de Volksunie-motie en ver
koos te stemmen voor de prioriteit van 
de socialistische motie 1 

Het laatste w p o r d j n het debat werd 
door mij uitgesproken om te betreuren 
dat eens te meer de Kamer zich onttrok 
aan een klare en duidelijke stellingname. 
Indien de regering dan toch gevallen is, 
door het ontslag van de vlaamse C.V.P.-
ministers, "is het omdat de strijdbaar
heid van ' het brede vlaamse front in 
Vlaanderen /o groot was dat een vlucht 
in een veidaging^van 'he t probleem of 
in -dubbelzinnigueden onmogelijk ge-
wofden was. 

Doch men mag zich in Vlaanderen 
niet beroezen aan . deze overwinning, 
men mag niet denken dat de strijd ge
wonnen IS, het probleem reeds opgelost. 

Niemand kan voorspellen wat de ver
dere ontwikkeling zal zijn — ontwikke
ling die evengoed naar een nieuw Her-
toginnedal kan leiden dan naar fcn 
ovei winning. 

Minister van State P W. Segers heelt 
reeds de toon aangegeven en de weg gf-
Wf/eii : ecu teui"keci van de legering 

Van den Boe jnan t s ! Wat alleen moge
lijk is door een kapitulatie van de 
vlaamse C.V.P., door het aanvaarden 
van een duister koomro^ i s . Meer dan 

ooit blijft waakzaamheid en strijdbaar
heid geboden : de strijd moet voortge
zet worden, niet achter de schermen, 
maar openlijk. 

Ons s tandpunt is dat men het volk, 
het kiezerskorps, de gelegenheid moet 
geven zich ui t te spreken. Dan zal het 
vlaamse volk zijn wil kunnen laten gel
den niet alleen meer onrechtstreeks door 
drukking uit te oefenen, maar recht-
strepks in het parlement : door de Volks
unie te versterken. 

De Volksunie mag er fier op gaan in 
de zaak Leuven de weg gewezen te heb
ben en gevolgd geweest te zijn door gans 
Vlaanderen. Toen wij in 1962 een wets
voorstel indienden in de Kamer om de 
taalwetgeving door te trekken tot het 

DE INTERPELLATIE VERROKEN 

• • • • 

hoger onderwijs en aldus Leuven-Frans 
tot verhuis te verplichten, stonden wij 
nog alleen. In 1963 stonden wij even
eens alleen om ons te verzetten tegen het 
feit dat de Universiteit Leuven onttrok
ken werd aan de toepassing van de taal
wetten en tegen de oprichting van frans-
talige kastescholen te Heveilee. 

In 1965 hebben wij alleen ons verzet 
tegen de inplanting van een gedeelte van 
de franstalige afdeling in de biusselse 
agglomeratie. 

Tans staat gans \ ' laanderen aan on
ze zijde en smaken wij het genoegen dat 
zowel de vlaamse C.V.P. als de vlaam
se B.S.P. verplicht zijn ons achterna te 
lopen en on/e oplossing te aanvaarden 
en te verdedigen. Wij hadden gelijk, wij 
krijgen gelijk. 

Wat tans gebeurt, bewijst dat wij 
ook gelijk zullen krijgen wanneer wij 
het s tandpunt verdedigen dat de reali
teit van vandaag, het bestaan van twee 
gemeenschappen in dit land, onverenig
baar is met de unitaire staatsstruktuur. 
Een ontzagelijke stroomversnelling doet 
zich thans voor in de trage gang van de 
Vlaamse Beweging. Laat Leuven het ver
trekpunt zijn voor de strijd tot de emd-
overwinning. 

Wij willen verkiezingen! Gans de 
Volksunie heeft de plicht zich onmid
dellijk met alle krachten in te zetten : 
ieder man doet zijn plicht, vooruit met 
alle kracht. 

F. VAN DER ELST. 

GEEN 
TIJDVERSPILLING! 

Wie de gemaakt-bezorgde gezichten 
van de unitaristen gezien heeft op het 
kleine scherm daags van de stijlloze val 
V. d. nieuwe-stijl-regering en hoorde hoe 
ze poogden de echte betekenis van de kri-
zis te minimalizeren zal bij zich zelf wei 
de bedenking gemaakt hebben: wat zit het 
deze unitaristen dwars dat de unitaire 
staatsstruktuur kraakt. Het was een zielig 
defilee, inleiding tot het grotesk spektakel 
van raadplegingen om een nieuwe rege
ring te vormen zonder DE raadpleging, 
deze van het kiezerskorps. Het is tijdver
spilling door verstokte machtsusurpators 
die in de sociaal-ekonomische problemen 
een alibi zoeken. Niet de ekonomie is het 
kernprobleem, wel de herstrukturering 
van de staat, die trouwens ook sociaal-
ekonomisch betekenisvol is. 

Komen er verkiezingen dan ligt het 
voor de hand dat de optie, die er in ons 
land te nemen is, van uitzonderlijk groot 
belang is voor Vlaanderen. Dat beseft «!• 
Volksunie, ze zal er naar handelen. 



ren dat er geen eten voor hen 
voorzien was. De meisjes liel-)l)en 
(ian maar hun toeviuclit gezoclit 
in enkele sv^ijshnizen van de stad. 
Xu bejiaalt ergens een reglement 
dat zij nergens in de stad mogen 
Ijlijven eten, met het gevolg dat 
al die meisjes een gevoelige straf 
opliepen. 

(i.S., Eeklo. 

slag (20 fr. + 10 fr. postzegels) 
aan zelfde adres. Vermelden : 
brosjure ("oppieters. 

De opbrengst van deze bros
jure, die o.m. door « WIJ » en 
« 't Pallieterke » ten zeerste werd 
aanbevolen, wordt beSteed aan 
vlaams-nationale jongerenwer
king. 

Vlaamse Vrienden 
van de Westhoek. 

GEEN FLATERS 

lEÜVEN ONTVOLKEN ? 

Er werd opnieuw geschreven : 
« Leuven en Brussel (d.i. K.K.K.: 
kerk, kroon en kapitaal) hebben 
niets geleerd ». Zou het niet juis
ter zijn te zeggen : de Vlamingen 
hel)hen opnieuw niets geleerd ? 
Het mandement van 15 mei werd 
nooit verloochend, wel integen
deel, alle dubbelzinnigheden van 
Standaard, Derinnes en De So-
niers ten spijt. Er is een woede
uitbarsting geweest waarvan 
sommigen nog de gevolgen mee
dragen. 

Noch in rechte noch in feite 
is er een vlaamse universiteit 
Leuven. Hipokrite beloften en 
gewetensdruk draineren sinds 38 
jaar de eerste studerende genera
tie van het rijker\vor<len<le 
Vlaanderen naar Leuven. Waar
om zouden de bisschoppen en an-
<ierc K.K."s hun sisteem verande
ren, wanneer massii's vlaam.se 
schapen hen blatend blijven vol
gen ? Voor de enkele bokken die 
er tussen zouden lopen houden ze 
voldoende gendarmen in voor-
raa<l. l->n eskadron gendarmen is 
«hm 1(1 bisschoppen waard i.p.v. 
1 pastoor 10 gendarmen zoals in 
de oude tijd. Wanneer zullen de 
vladinse ouders eindelijk de 
nuchtere konkluzie trekken en 
liun studenten uit Leuven wegha
len ? Te (ieiit, Antwerpen en ja, 
te Brussel, ktuinen ze goedko
per en rustig studeren. Twee jaar 
boykot van I^euven en de 
K.K.K's lopen ons achterna. 

V.V.K., Lede. 

OPROEP TOT BOYKOT 

AI wat er in Leuven en rond 
I^euven gebeurt is « kul in paks-
li*S ». 

ET is maar één i)robaat mid
del ; geen duit meer over heel 
de lijn, geen cent meer voor <le 
kerk en al waf er mee verband 
houdt, zolang Suenens niet o))en-
ïijk toegeeft dat de verhuis van 
't l'rans gebeuren zal en begin
nen. Zo vlug als de bouw van het 
l niversitair (Centrum Ie .ontwer
pen en de Nato te Casteau, dit 
diep in het zuiden, 

A.l)., Merksem. 

P R I - DE SOMER 

Ik ben het hart in bij het lezen 
van *• WIJ », va.ststellende dat de 
retlaktic opnieuw zoekt vlaamse 
rulten in te gooien di)or een aan
zienlijke en vei-diensteli.jke Vla
ming, prorektor De Souier, aan 
if vallen, wiens delikate taak en 
moedig optreden zij niet schijnt 
te- beseffen. 

Vlaanderen heeft geen soldaten 
t t veel om zo nia^r lichtzinnig 
een eerlijke en v<Kjraan.staande 
strijdgenoot « af te schieten > om 
reden van een zgn. mislukking. 

Laten wij die lian<iel\vijze ajin 
de Bussen over, willen wij geen 
n-Jeiiwe verdeeKIheid en verzwak
king zaaien in eigen rangen, tol 
groot jolijt en profijt van onze 
tegenstanders. 

Daarom kan dergelijke onver
antwoorde taktiek mij niet beko
ren en keur ik die persoonlijk af. 

V.D.B., HaalterL 

MATRAKKEN 

r i t tiieste noodzaak gedwon
gen, daar het bij ons zoveel ge-
Jjeurde, werd onze taal « ver
rijkt » met het woordje « sneu-
veieti >, waar de Fransen een 
halve zin voor nodig hebben : 
« mourir sur Ie champ de ba-
taille s>. .\u hebben we terug een 
woord voorsprong op hen, nl. 
hel werkwoord « uiatrakken » 
dat bijna zeker in de volgende 
druk van de grote Van Dale zal 
komen als zijnde specifiek Zuid-

Xederlands. Daar zulks bij de 
l-"ransen maar zeer sporadisch 
voorkomt zullen ze zeker een zin 
of twee nodig hebben om ook 
dat woord in ile taal \an Molière 
te vertalen. 

Als prof. Florquin dat zal ont
dekken zien we op de T.V. Annie 
en Fons beslist een partijtje ma-
trakken ; terwijl de > professor 
met een licht hoofdknikje zal 
verduidelijken : matrakken, ma-
traktc, gematrakt, w\v. dat bete
kent : niet-muzikaal slagwerk 
verrichten op mensen. Als naam
woord matrakker(s). Waarna de 
hond, dat simpatieke beest, met 
een plechtige basstem zal verkla
ren : « ik matrak niet ». 

Het is werkelijk verheugend 
vast te stellen hoe snel onze taal 
zich kan aanpassen aan de meest 
moderne beschavingstechnieken. 

R.D.G., Dilbeek. 

WAT BAAT HET. 

'iOevallig thuis — de T.V. was 
toevallig ook stuk — beluister
den we, weer eens toevallig, het 
godsdienstig half-uurtje. 

Het getuigenis van pater-ge
neesheer De Baets over die ellen
de in een melaatsendori) in Indo-
nezië was zo aangrijpend, dat 
mijn vrouw en ik er de tranen 
bij in de ogen kregen. 

Daarna maakte ik de stille ont
dekking : wat baat het, dat de 
besten onzer broeders zo ver van 
huis zulk groots pionierswerk 
verrichten, wanneer wij hier, in 
een zogezegd beschaafd land, 
telkens met een kardinaal ge
straft zitten die alleen de kunst 
\erstaat hel volk, dat het groot
ste aantal van die « besen onzer 
broe<{ers » levert, steeds in het 
gelaat te spuwen en het van lie 
kerk te vervreemden. 

N.D.S., Gent. 

LEUVEN ENGELS ? 

Ik verkeerde in de eerlijke me
ning dat het om «Leuven vlaamsi 
(ne<lerlands) ging : heb ik moe
ten herzien. Na het beleven van 
een leuvense teach-in (soort en
gelse zangstonde) en een maoïs
tische perskonferentie van Ludo 
Mai'tens-Tse-Toeng aarzel ik tus
sen « Leuven engels » en < Leu
ven chinees ». 

Beseffen de we-.shall-overco-
niers niet dat ze door hun volks
vreemd ge<loe de man-in-de 
straat vervreemden van hetgeen 
zijn strijd zou moeten zijn ? De 
schade die de amateur-rode 
wat'htertjes de vlaamse zaak be
rokkenen, is groot ! 
De vlamingenhaters van « Pour-

quoi Pas ? > en tutti quanti wor-
flen door deze pseudo-vlaauise 
marxistjes té goed bediend om 
niet spontaan het vermoeflen van 
een zekere medeplichtiglieid te 
doen rijzen. 

L.P., 's Graven wezel. 

HET ZWIJGEND DRIEMANSCHAP 

De laatste jaren hebben de bis
schoppen en meteen de kerk in 
Vlaanderen veel simpatie en eer-
bie<l te hunnen opzichte zien te 
lüor gaan. Aanvankelijk was het 
om de franse i)reken, vooral aan 
de kust en na(lerhand om de leu
vense universiteit. 

Wie van rleze \ loedgolf van an-
tipatie gespaard bleven, zijn de 
bisschoppen van Doornik, Luik 
en Namen. Zij mochten zich mis
schien zelfs verheugen in de fe
licitaties van dierbare gelovigen 
a la « Libre Belgicpie ». Dit is het 
tragische : de vlaamse bisschop
pen zijn het Slachtoffer van de 
onredelijke eisen van « gelovi
gen » uit bisdonnnen waar zij 
niets te zeggen hebben. 

l'̂ n de waalse bisschoppen la
ten maar betijen en zwijgen als
of er geen vuiltje aan de lucht 
was. Het is een laffe houding en 
een .schuldig verzuim. 

.\.M.D., Dendernionde. 

PIJNLIJK 

Nu heel Vlaanderen als één 
man achter de leuvense studenten 
staat en ook alle vlaamse mid
delbare scholen solidair achter 
de slogan « Leuven-Vlaams » 
mee marcheren, is het zeer pijn
lijk te moeten konstatei'en, dat 
hier in het Sint Vincentiuskol-
lege te Eeklo de overheid provo-
katies uitlokte, die geen enkele 
Vlaming — indien hij tenminste 
rechtgeaard is — nog kan ne
men. 

Inderdaad werd in dit vlaams 
bisschoppelijk kollege een reto-
rikastudent uit Maldegem voor 2 
dagen aan de deur gezet en dit 
om allerlei drogredenen, waaraan 
hij volgens getuigen niet de min
ste schuld had. Bovendien werd 
hij, in het bijzijn van zijn mede
studenten, door zijn klastitularis 
letterlijk voor « smerige flamin
gant » (sic) uitgeschohlen. Sinds 
Albrecht Hodenbach schijnen 
deze eerwaarde heren nog altijd 
niets geleerd te hebben. 

De nonnen van de Verpleeg-
stersschool deden het op een an
dere aanstotelijke manier : leer
lingen van de verpleegstersschool 
waren mee opgestapt met de 
1.500 a 2.000 studenten, die door 
de straten van Eeklo marcheer
den. Toen ze 's mi<ldags terug 
binnen kwamen, mochten ze ho-

Het is niet omdat de bisschop
pen en Leuven-l'rans zoveel tak-
tische flaters begaan, dat wij er 
ook mogen doen. Laat ons daar
om met sterkere nadruk overal 
de Volksunie-wachtwoorden ver
spreiden en radikaal alles weren 
wat verdeeldheid schept, om alles 
te verenigen rond algemeen 
vlaamse simbolen en teksten. 
Slechts dan is er een kans op 
zege. Ontglipt deze kans ons door 
de schuld van de marxisten, dan 
zullen zij zichzelf als volksvijan
den geklasseerd hebben. 

W.B., Diest. 

RADIKAAL 

EEN BESTSELLER 

Nog maar pas enkele maanden 
op de markt, is de eerste (en 
grote) oplage van de zéér aktnele 
en vlot-lezende bro.sjure van 
volksvertegenwoordiger Maurils 
Coppieters over Leuven en de 
niversitaire problemen reeds bij
na uitgeput. 

Nog een 400-tal eksemplaren 
liggen te wachten op mensen die 
onweerlegbaar argumentatie-ma
teriaal bij de hand willen heb
ben. 

Bestel dus nog vandaag « Uni
versitaire Eksi)ansie voor of te
gen Vlaanderen ? », met als 
ondertitel : Kerk en staat in het 
geding. 

30 fr. (4 eks. voor 100 fr. — 
10 eks. voor 200 fr.) — Prk. nr. 
92.02.80 van de « Vlaamse Vrien
den van de Westhoek s>, Maskens-
laan 33, De Panne of onder om-

Nu kan ik u melden dat een 
klein onderzoek heeft uitgewezen 
dat op 2 lycea en meisjeshuma-
niora één laatste jaar schikt naar 
Leuven te gaan, en op 2 kolleges 
geen enkele. Mijn suggestie loopt 
alleen maar vooruit op de reali
teit die zich aftekent, indien er 
niets verandert te Leuven. De 
volgende slogan die het binnen
kort zal doen : voor Suenens 
geen enkele cent meer, voor Leu
ven geen enkel student meer. 

V.K., Lede. ' 

EEN AFDOEND ANTWOORD 

Onmiddellijk overhevelingspro
cedure inzetten te Leuven. 

Onmiddellijk stopzetting van 
Simonet's verfransing van Bra
bant of... kordate financiële on
gehoorzaamheid tegenover de 
Brusselse geldmuur inzake ban
ken, spaarwezen, verzekeringen. 

Assepoester Vlaanderen (met 
een gevoelig lager welvaartspeil) 
spaart zich arm voor stiefmoeder 
Brussel en sfiefzuster Wallonië. 

V.H., Kampenhout. 
{ 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid Toor de in
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich ^et 
recht van keuze en inkorting 
Toor. Over de lezersrubiiek 
wordt geen briefwisseling ge
roerd. 

van de redaktie 

,Brussel, S februari 19Ó3. 
Betr. ï abonnementen en kolporta.^es. 

Dat de regering rriet een stevige bons'uiteinde
l i j k toch^tegen de vlakte i s gegaan, kan beteke
nen dat v i j gekonfronteerd worden niet een vhigge, 
harde en hevige k i e s s t r i j d . Binnen enkele dagen 
weten we daarover bes l i s t a l meer. 
Inniiddels b l i j f t sterker dan ooit de noozaal-: be
staan, onze op/attingen in bredere lagen te doen 
doordringen. Alvorens eventueel de eigenlijke 
k iess t r i jd begint, i s er nog net de t i jd voor een 
grootscheepse inspanning om het lezersaantal vzn 
ons blad nu zeer vlug naar omhoog te drijven. 
Er^zijn daartoe twee middelen. Ten eerste de kol-
portages. Volgende week kunnen tienduizenden ex-
eiaplaren van ons blad in Vlaanderen verspreid 
worden en kunnen de verkiezingskassen gespijsd 
worden, indien er massaal gekolporteerd wordt (be
stell ingen voor bladen t i jd ig op het sekretariaat 
a . u . b . ) , 
En vervolgens kunnen in één beslissende ruk deze 
week honderden nieuwe abonnenten gemaakt worden. 
De omstandigheden zijn giunstiger dan ooit en iede
re nieuwe, vaste lezer is voortaan een wekelijks 
van argumenten voorziene Volksunie-propagandist. 
N.B. De overgrote drukte deze week'i.v.m, de po
l i t i eke toestand heeft belet , dat_wij de gegevens 
over de abonnementen.-lag t i jd ig k(Dnden inzamelen. 
We hopen ze volgende week te brengen, verrijlrb met 
de rezultaten van deze oproep, M]/^* 

file:///erstaat


WIJ 

ZES JAAR STRIJD 
• In 1962 legde de Ka)neifraktie van de Volksunie een wetsivoarstel neer, 

waarbij de overheveling van Leuven-Frans geéist werd. 

' • lm 1963^, bij de stemming der taalwetten, keurde de vlaamse C.V.P. het 
behoud van franse kastescholen en het inrichten van een franstalige 
openbare dienst bij de universiteit goed. 

• Fn 19&5, bij de wet over de universitaire expansie, keurde de vlaamse 
C.V.P. de verhuis van de franstalige ptedische fakulteit naar Woluwe 
goed en opende aldus de weg voor Leuven-Frans naar Brussel en naar 
de driehoek van Woitrin. 

• In 1966, na het bisschoppelijk mandement, liet de vlaamse C.V.P. het 
wetsvoorstel Verroken struikelen bij de inoverwegingneming. Het 
wetsvoorstel Verroken bleek duidelijk een maneuver te zijn om de ge
moederen in Vlaanderen te bedaren. 

• In 1967 pakte de vlaamse C.V.P.-er en partijvoorzitter Rouben. uit met 
een plan om gans Brabant open te stellen voor de Vrije Universitei
ten : de driehoek van Woitrin ! Op regeringsvlak. werd — met inbe
grip van de vlaamse C.V.P.-ministers — een akkoord in. die zin. geslo
ten. 

• In 1968 deed de vlaamse C.V.P. het onmogelijke, om de huidige rege
ring te sparen. De val van de regering moest afgedwongen worden door 
een onafgebroken verzet dat wekenlang heel Vlaanderen in beroering 
bracht. 

DtTZIJNDE OAAR8 

" DE BEWEREN VAN VROUW H I T I A 
>> 

(led.) Be verzameling van rijmpjes, liedjes en. spreekkoien die tijdens de htudige lenven-
se stiijdfaze door de vlaamse studenten op hun veigadeimgen en betogingen gezongen of 
geskandeerd worden, is een exemplaar njker getuoi den : de studenten tellen ti aag en na 
duikkehjk « een- geweer, twae gpmeien, drie gexveien... » « tot de litanie met een luomi-
heet besloten zaoidt bij « diie-en-tunntig geweien >. 

Er weid veiteld dat bij het begin der 
leu\ense revolte, op het ogenblik dat aan 
de Hallen de inboedel van Mgi De Vroede 
op een brandstapeltje werd gegpedd, 2^ ge* 
weren ontvreemd werden uit een rijlls--
wachtwagen die tijdens de relletjes eeni tijd
lang zonder bewaking was blijven staan. 
Leuven gonsde toen van de wildste geiiidi-
ten en de historie van de 23 geweren kon 
dus een van de talloze kwakkels uit die pe-
liode zijn. 

De geruchten namen vastere vorm aao, 
toen begon op te vallen op welke eigen
aardige wijïe een aantal huiszoekingen in 
studenlenlokalen gedaan werden. De huis
zoekingen werden verricht door heien die 
maar een magere belangstelling hadden 
voor dokumenten en paperassen; zelfs als-
ze al eens een stapeltje papier meenamen, 
bleek dat op een dergelijke gedesinleres-
seeider wijze te geschieden, dat de belang
stelling van de zoekers kennelijk een an-
deie richting uitging. 

De geweren ? Men begon het te Leuven 
vaker en vaker te horen. 

De bom barstte, toen verleden week za
terdag het radiomagazine « Aktueel » van 
de BRT helemaal gewijd was aan het op-
tieden van de rijkswacht te Leuven. De 
« Aktueel »-reporters hadden een lang 
viaaggesprek met mr. Zeger Van Hee. 

Advokaat Vkn Hee, zoon van professor 
Zeger Van Hee, verdedigt dte belangen van 
een aantal studenten die mishandeld of aan
gehouden werden. Tijdens het vraaggesprek 
bevestigde hij de dieËstal van de geweren; 
hij vertelde heel precies hoe drie of vier 
studenten met een stootkar tot bij de rijks-
wachtwagen waren gered'en, hoe in alle ge
moedsrust de geweren overgeladen werden. 
En hLj voegde er aan toe dat hij, Zeger Van 
Hee, met eigen ogen de geweren gezien 
had. 

Er bleek geLen twijfel mogelijk te zijn • 
een advokaat, daarenboven rvog plaatsver
vangend vrederechter, kwam met een stui
tende en pertinente verklaring voor de dag. 

Desondanks publiceeide de Rijkswacht 
een mededeling waarin het heette dat « de 
Rijkswacht te Leuven geen enkel wapen 
was kwijtgeraakt en dat het eveneens hele
maal vals is dht 23 geweren zoek zouden 
geraakt zijn of gestolen werden ». 

Majoor Revieis, rijkswachlkonimandant 
te Leuven, heeft nu klaclit neeigelegd tegen 
advokaat Van Hee, wegens laster en eer
roof. Op het ogenblik dkt we dit schrijven 
weten we nog niet, of deze klacht betrek
king heeft op de 23 geweren dan wel op 
de andere verklaiingen van de advokaat, 
verklaringen die betiekking hadden op een 
reeks, nauwkeurig geprecizeeide mishande
lingen waaraan de rijkswacht zich te Leu

ven en te Woluwe zou schuldig gemaakt 
hebben. Wél is het duidelijk dat de mede
deling van de Rijkswacht met geen woord 
rept over de zwaarste beschuldiging die door 
mr. Van HJee werd geuit : de mishandeling 
van een grote gioep vastgebonden studen
ten en studentinnen in de rijkswachtgaiage 
te Leuven tijdens de naclit van 25 op 2fr 
januari. Ol stilzwijgen in dit geval ook be
kennen betekent, zal lans wel moeten blij»-
ken, nu het tot een gediüg Bijkswadit con
tra Van Hee dreigt te komen. 

Het studentenrijmpje over de 23 gewe
ren krijgt stellig nog^ een stisofe bij, BIn 
over de baldadigheid van hef rijkswacltt-
korps is het laatste woord nog niet gespi3<»-
ken... 

En daar het binnenkort karnaval is, kiji-
ken we uit naar een vastenavondstoet waar
in 23 geweren worden rondgezeuld. ^ 

De tienduizenden en uog eeits tienduizenden — studenten, Teerkrachten en gp-
wone volTismensem — die drie- weken aan een stuk gezorgd hebhen voor een art" 
afgebroken: vlamrrs verzet r zxf src zxf cMeen joegen de regering vrm Mar banken. 

6EWIJDE DUBBELZINNIGHEID 
(Idl) Degenen die dachten ditct met het mandement van 13 mei t9é& een absoluut: vekori 
van epishopaLe hteume ^nltandighetd werd gevestigd', zijn bedncfgen uitgekomen : wat 
Huniee Exirlhnlies uerleden zaterdag op papier gezst kebéen,. zal wel aitnipdi een mucmn 
blijven,.. 
Hei mcdtifdi weer nmkg, SwBg Hf komen ep ti mei i9S6<. In het fanweitze mandement wer
den de geogiafische en de geestelijke eenheid van Leuven-Lauvazn bijnw tot geloofspunt 
veiheven, wie daaiaaii zoii, durven, tornen, mocht lekenen op een feime tik met de kiom-
staf Het mandement was nog geen twee maanden oud toen de bisschoppen a^wi een reeks 
maatregelen de vndiuh verwekten, tat « betere inziahien » te zijn gekomen.. Sammigen 
onder Ken zegden dat ook in vertrouwde kring. Geéurende bijnm twee jaav poeidie de 
veiwarrvng vM. tot een ftontale botsing. 

Van franstalige kant bleef men zweren 
bij het mandement, altans openlijk, want 
in beperkte kring zegjiert de frankofonen 
Hogal vlug dat ze ^ « n vertrouwen meer 
hadderL in de bisschoppen ea dat ze de he
le arm vroegen om een zo groot mogelijk 
stuk van de hand te krijgen. Aan vlaamse 

zijde beweerden zij die « het goed konden 
weten » en die waarschijnlijk dooi vlaamse ; 
Excellenties in vertiouwen genomen wer
den, dat het mandemenl voorbijgestreefd 
was en de overheveling zo goed als verwor
ven : « het episkopaat wachtte alleen maar 
op de goede gelegenheid om dat duidelijk 
te maken ». 

Het episkopaat wachtte op zoveel gelegen
heden — goede en slechte — dat het pro-
bleeiB, begon te lotten en dat de ondiaag-
K^e stank zich aiver het hele land ver
spreidde. 

Het wachten werd haar overigens verge-
mafckdïjfct docnr een regering dfe haar toe
vlucht had gezocht in een maatiegel van 
opperste staatsmanskunst : het tweejaiig 
taaibestand. Alle « faux problèmes » zou
den twee jaar lang^ trit ée cinktrtetie wor
den genomen; het probleem Leuven stelde 
zich trouwens niet eens, want de wet op de 
universitaire expansie moest « toch maar » 
in 1196& weer aan de dagorde komen. De 
lOtte vis van het episkopaat vcrdtt'een mee 
in de Srigo en bedierf ei de hele inhoud 
van» 

Ife bisschoppen hiebben nu uiteindelijk, 
met het mes op die keeL toch gesproken. 
De Uiijna twee jaar die ze gekregen hadden 
om de konsekwenties van hun onbezonnen
heid van mex 1966 te oveïdenken, bkken 
ze ttocgenaamd niet beHmt te hebben : ver-
ledea zaterdag zaten ze iu dezelfde verwar
ring,, in dezelfde dubbelzinnigheid en in 
dezelfde veideeldheid ak na de meirevolte 
van 6G. Dat zij als Inrichtende f̂ Licht moes
ten toegeven over de essentie van de zaak 
niet akkoord te kunnen zijn, is méér dan 
een vluchtmisdrijf : het is gewoonweg een 
kapftulatie. 

De kapitulalie wordt bovendien een ab-
solwot smakeloze vertoning wanneer men 
leest in het faméirs memorandum, dat Hun
ne Excellenties juist du opperste moment 
van hun machteloosheid hebben afgewncht 
om « en passant > him financiële vnl-n-
gens — -Bsren miljard — op een 1 !);<•>- te 
zetten. Wat met die zeven miljard l'ii.«t 

(Vervolg blz. 4) 
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(Veivolg van biz. 3) 
naoest gebeuren, in welke optie die centen 
moeten besteed worden weten de heren 
niet : ze hebben er zich toe beperkt, de som 
van alle vlaamse en frankofone verlangens 
te becijferen en het rekeningetje te prezen-
téren aan 's land loket. « We kiuinen van
daag geen preek houden omdat we niet we

ten wat we moeten zeggen, maar we zullen 
alvast maar met de schaal rondgaan... ». 

Zelfs over de dubbelzinnigheid van de 
dubbelzinnigheid bleef nog twijfel bestaan: 
ei zijn deze week tonnen drukinkt besteed 
aan de oolossing van de problemen of het 
episkopaal memorandum al dan niet als 
een « akkoord »• moest worden beschouwd. 

Want het zag er naar uit dat Hunne Excel
lenties — en alvast de eerste onder hen — 
het memorandum toegeschoven hadden aan 
de eerste-minister om het door hem in het 
parlement te laten gebruiken als « een 
plan ». 

Die plan-trekkerij ging echter in laatste 
instantie niet door 1 

TE LEUVEN: 
77 DINSDAG" 

'(Idl) In peiiodes van siiijd en onafgebroken akiie gioeit de behoefte van de geëngageer
de enkeling naar een nieuwe gemeenschaps-dimensie : de wil om samen te zijuj samen 
te roepen, samen te applaudisseren, samen te zingen, samen te voelen — vooral samen te 
voelen'. — zet telkens xoeer aan tot massavorming. Uit deze dagelijkse behoefte gioeide 
te Leuven de jongste weken de volksveigadering, de dagelijkse bijeenkomst die de enke-
ling betekenis geeft in de gemeenschap van gelijkgezinden. 

De \olks\ergadering te 15 uur op « Zwar
te Dinsdag > \erenigde meer dan 2.000 stu
denten. Ontzettend veel porretjes daaron
der. In de omgeving van de Alma de im
mer-aanwezige R4-wagentjes van de B.O.B., 
even vaak als zij verschenen op geroep en 
gelach onthaald. Persmensen aan de ingang. 
Jongere knapen en meisjes : stakers uit het 
M.O. die vol omzag kwamen kijken naar 
de halfgoden die de leuvense studentenvoor-
mannen voor hen zijn. De knapen die je 
overal vindt waar gemoederen naar het 
kookpunt toe stomen : magere barbudo's 
Vaarvan je nooit weet of ze nu eigenlijk 
artist, beroepsagitator of gewoon maar ver
legen om een verzetje zijn. Waarschijnlijk 
van de drie soorten bijeen, en \an de eer
ste het minst. 

De volksvergadering is een e^enement. Je 
zou het een reusachtige happening kunnen 
roemen, maar je schrikt van dat woord te
rug omdat het eigens toch helemaal niet 
past bij de ernst die op bepaalde ogenblik
ken van de veigadering uitgaat. Het is een 
mengeling \an sindikale bijeenkomst, Billy 
Graham-missie, so\ jet-in-spe, kabaret en ge
woonweg politieke meeting. Om de volks-
vergadeiiug te ondergaan, moet je ei bij ho
ren, moet je behoren lot deze gemeenschap 
die — met haar in de 'Strijd verwoiven sim-
bolen, leu/en, geheimspraak en jargon — 
een groep geworden is. Als nieuvvsjongen 
sta je ei buiten en kom je nogal gauw in de 
verleiding om een spreker, die het dood-
ernstig meent, een Fons Janssensnummertje 
in zijn sdioenen te schuiven. Of om de 

spreekbeurten en de politieke ontledingen 
op de keper te gaan beschouwen, wat hen 
vaak niet al te best bekomt en waarvoor ze 
trouwens niet uitgesproken worden. 

De bijeenkomst in haar sublieraste, pri
mitiefste, meest dinamische en dus ook... 
gevaarlijkste vorm. 

Aan het woord komen vooreerst de er
kende studentenleiders : mannen die de 
grote organizaties vertegenwoordigen of die 
zich in de strijd naar voor gewerkt hebben. 
De volksvergadering kent hen, kent hun 
rede voelingen waarin van de ene op de an
dere dag weinig variatie kan gebracht wor
den en veioorlooft zich dan ook, haar aan
dacht en welwillendheid te besteden aan de 
sterkste uitspraken of aan de bon-mots die 
in dit toch zeer spits gezelschap onmiddel
lijk reaktie uitlokken. 

Wie het woord wil nemen, kan op de ïa-
fel klimmen; hij wordt er toe uitgenodigd. 

De procedure van de « uitnodiging tot 
getuigenis » doet ergens terugdenken aan 
een bijeenkomst van het Leger des Heils. 
De vergelijking kan cru lijken, ze is in geen 
geval beledigend. Dinsdag kwam een stu
dent van het R.U.C.A. de groet brengen 
van de duizenden die voormiddags betoogd 
hadden op de antwerpse Groenplaats. Een 
nogal ver walde oude heer kwam meedelen 
dat de direkteur van een rijkstechnische 
school zich solidair verklaart met de stu
denten. 

De redevoeringen zijn vaker pareltjes van 
welsprekendheid dan van beredeneerde in
houd. Eén man valt op door het feit dat 

inhoud en vorm afgewogen zijn : Pol Goos-
sens. Hij had het dinsdag over Ludo Mar
tens, die aangehouden weid tijdens een 
ochtendbetoging. Zijn redevoering gaat in 
een langzame, volgehouden en stijgende 
spanning naar de klimax : het uitspreken 
van de naam van de aangehoudene. Met on
middellijk daarop de kalme, juist aangevoel
de anti-klimax : « Ik weet dat jullie niet 
allen dendert van geestdrift voor de ideeën 
van deze man, maar zoals de zaken nu 
staan geldt voor alles de solidariteit van 
heel de studentengemeenschap met Ludo 
Martens ». Donderend applaus. 

Goossens is geen groot redenaar in de 
klassieke zin van het woord. Hij spreekt 
vrij rustig, weet zijn spreekfouten om te 
bouwen tot geestige zetjes, heeft een uit
zonderlijk keurige taal, haakt vlot in op de 
reakties van de zaal en heeft « de kop j> 
om het woord op dergelijke vergaderingen 
te voeren. Hij blijkt ook dat te hebben, 
wat uiteindelijk toch de goede redenaar 
maakt : een haarfijn aanvoelen van wat op 

het juiste ogenblik, in de juiste stemming 
met de juiste woorden van de spreker wordt 
verwacht. 

Steeds weer laat je je aandacht van de 
sprekers weg-boeien naar het publiek. Pu
bliek is eigenlijk een verkeerd woord; je 
zou de tweeduizend aanwezigen eerder als 
mede-akteurs moeten beschouwen. Ze doen 
indeidaad mee : om de haverklap wordt de 
spreker onderbroken of de spreekbeurt af
gewisseld met een van de vele (vaak heel 
geestige) rijmpjes, liedjes of spreekkoren 
die uit de gebeurtenissen van de jongste 
weken en maanden zijn ontstaan. De kreet 
van de dag was natuurlijk : V.d.B. ont
slag I 

Je staat er even tegenaan te kijken wan
neer de uitval van een der sprekers tegen 
de « purperen schijnheiligaards > onthaald 
wordt op een massaal en volgehouden ge
zongen « dies irae, dies illa », 

Je realizeert je plots dat deze woelige, 
vrijgevochten en nogal ongezouten twee
duizend goeddeels nog in prekonciliaJre tij
den gekneed werden; ze kennen zowaar de 
hele latijnse liturgie op hun duimpjes. 

En je zou willen, dat de bisschoppen en 
alle andere politieke vluchtmisdrijvers in 
den lande zo'n volksvergadering op « zwar
te dinsdag » eens zouden meemaken. 

En welke rezerves je ook tijdens de ver
gadering inwendig hebi gemaakt : de uit
eindelijke, allesoverweldigende indruk is die 
van jonge mensen, die ernstig zoeken naar 
een demokratische struktuur voor hun ge
meenschap. 

Als de huidige storm voorbij zal zijn. 
zullen ze (hopelijk) bemerken dat de volks
vergadering als instituut net in de tegen
overgestelde richting gaat. Omdaï ze ai te 
gemakkelijk de springplank zou worden 
voor een kleine, ondemokratische, maar 
vastbesloten en doelbewuste minderheid.» 

mgr. de smedt 

De hl ugse bisschop heeft verleden 
xceek, koH vc\}i de tweede bijeen
komst van de belgische bissrhopf)en, 
zijn kromstaf in het hoendeihok ge
slingerd en sindsdien heeft het geka
kel nog niet opgehouden. 

Zijn veiklaring deed er geen doek
jes lond : mgr. De Smedt zegde dat 
hij zich ten tijde van het mandement 
van 1966 schromelijk had vergist en 
dat hij als vlaamse zoon uit het Bra
bantse trouw blijft en mee opkomt 
x\)or de kuUiuele gaafheid van xijn 
volk : « Duidelijk zal ik mij verder 
inzetten voor het behoud van de inte-
giiteit van mijn vlaamse geboorte-
giond, Vlaams-Brabant >. 

Dit, zouden we zeggen, liegt er niet 
om ! En laat er ons onmiddellijk aan 
toevoegen dal ook in Vlaanderen de 
weugde om één bekeeide zondaar 
gtotei is dan om tien rechtvaardigen. 

M\>nseigneur De Smedt is niet aan 
zijn eeiste publieke biecht toe. Na 
1958, hel jaar waarin hij vanop de 
kansel het stemmen voor de Volks
unie als een zware zonde had laten 
veuiiiemi"!, is hij tegenovei afgevaar

digden van de Volksunie daarop te-
luggekomen en heeft hij hen ge
machtigd, zijn verklaring te herroe
pen. Later heeft hij eens op bede
vaart te Lourdes vergiffenis gevraagd 
aan zijn gelovigen, naar aanleiding — 
zo menen we ons te herinneren — 
van de zaak der franse preken. 

Het temperament van mgr. De 
Smedt blijkt inderdaad Brabants te 
zijn : uitbundig en een tikkeltje on
gebonden. We stellen\>ns voor, dat de 
westvlaamse opperherder een schitte
rende kerkvorst in de renaifsance-pe-
riode zou geweest zijn. Hij houdt van 
dekorum, is niet geheel vrij van ne
potisme, heeft een ruime belangstel-
Ung voor de organizatorische en 
vooral financiële aspeklen van zijn 
ambt en blijkt uitstekend de kunst 
te verstaan om zijn waar aan de man 
ie brengen. 

Zijn verklaring van vorige week is 
toch niet zo helder als ze op het eer
ste zicht lijkt. Over het eerste lid er
van, de « sch\>melijke vergissing *, 
kan wel geen twijfel bestaan. En ook 
zijn belijdenis van vlaamse trouw en 
va» bereidheid om voor zijn geboor

tegrond te vechten laat geen plaats 
voor twijfel. Tussen punt één en drie 
zit echter een onduidelijkheid waar
mee wij geen weg weten. Mgr. De 
Smedt heeft namelijk gezegd dat van 
de schromelijke vergissing schrome
lijk misbruik werd gemaakt en dat er 
eigenlijk al met de overheveling was 
begonnen. Ons komt voor, dat de bis-
scUop ofzuel te veel ofwel te weinig 
heeft gezegd. Het is immers de dag 
nadien gebleken, dat er over die over
heveling helemaal geen akkoord was 
tussen de bisschoppen. Voor zover ze 
dan toch al bezig was, kan dat alleen 
betekenen dat ze bezig was in volle 
verwarring en dat € overheveling •», 
gelijk mgr. De Smedt dat (in een lap
sus?) bedoelde, waarschijnlijk neer
kwam op het realizeren van de fatale 
Woittin'se driehoek. Het zal buiten
gewoon interessant zijn, vroeg of laat 
eens een Ymderzoek in te stellen naar 
en een inventaris op te maken van 
wat er gebeurd is in de stille periode 
tussen het mandement en het nieuw
ste bisschoppelijke memorandum. 

De verklaring van mgr. De Smedt 
heeft echter een veel grotere beteke
nis. Zo groot zelfs, dat de gevolgen 
ervan nog altijd niet te voorzien zijn. 
Of de bisschop het al dan niet be
doeld heeft : feit is, dat het federa
lisme zijn intrede gedaan heeft in 
het kollege der belgische bisschoppen. 
De dl uk van de vlaamse opinie is dit. 
maal in de zaak Leuven zo gicfot ge
weest dat, om de kerkelijke essentie 

binnen hun ambtsgebied veilig te stel
len, de vlaamse bisschoppen (spon
taan en uitbundig zoals De Smedt, 
voorzichtiger of dubbelzinniger zoals 
de anderen) verplicht geweest zijn 
om te spreken. Voor het eerst in de 
geschiedenis van België is in een der 
steunpilaren van het unitarisme — 
het episkopaat — de scheur van de 
volkse werkelijkheden zichtbaar ge
worden. 

Degenen die de jongste dagen hel 
sterkst gekafferd hebben op dé ver
klaring van mgr. De Smedt waren, 
naast de franko^nen, de vlaamse 
C.V.P.-ers. Ze realizeerden zich on
middellijk dat De Smedt hen met zijn 
uitbundige verklaring vastspijkerde 
op een vlaamse pozitie : ze konden 
zich niet de weelde veroorloven, min
der « katoliek > dan de bisschop te 
zijn. En vermits de bisschop ten strij
de trok voor het behoud van Vlaams-
Brabant, waren de vlaamse vleuge
laars verplicht hem achterna te tip
pelen. Htm vrijheid van maneuver 
en hun hang naar kompromissen 
werd teruggedrongen naar een zo 
klein terrein, dat de vlucht yonmoge-
lijk werd. 

Mgr. De Smedt heeft dan ook een 
belangrijke rol gespeeld in het toe
spitsen van de krizis. We zullen er 
het raden naar hebben of hij het be
wust dan wel onbewust deed. Met een 
dergelijk man kan men nooit zeker 
zijn... 

dio Genes. 
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Debat in amei* 
We brengen hieronder enkele van de be

langrijkste gedeelten uit het (c Beknopt Ver
slag » van de Kamerzitting van verleden 
dinsdag. Belangrijk omdat ze de lezer toela
ten, zich een oordeel te vormen over drie 
essentiële kenmerken van het Kamerdebat: 

• de lamentabele interpellatie van de heer 
Verroken die voortdurend maar op één 
punt bedacht was : de regering sparen, 
het probleem verdoezelen in een verwar
de woordenvloed. 

• de platvloerse tussenkomsten van de 
6.S.P., vooral van Jos Van Eynde, die In 
hun groteske onbeschaafdheden de rege-
ringskoalitie eerder versterkten dan ver
deelden. 

• het zeldzame peil van de interpellatie 
Coppieters, een eenzaam hoogtepunt In 
het debat : onze woordvoerder maakte 
een uitstekende indruk ook op de andere 
partijen. 

Verroken : Alvorens de grond van de zaak te be
handelen, wens ik de regering te bedanken omdat 
zij dit debat aanvaardt . 

Wie meent dat wij aansturen op een kabinets-
krizis, vergist zich. 

Van Eynde : Komedie ! 

Verroken : Wij menen dat de regering zeker 
geen grotere schuld treft dan een aantal gezagheb
bende verantwoordelijken, en zeker geen grotere 
gehuld dan het parlement zelf, dat enkele maan
den geleden hier weigerde het vraagstuk in behan
deling te nemen en het aldus terug in de straat 
bracht. 

' Van Eynde : Kluchtspeler ! 

Verroken : Wij willen onze interpellatie beslui
ten met een klare, gemotiveerde motie. Zoals ik 
daarnet al zei, reikt het probleem verder dan een 
regeringskwestie. De partijen moeten nu de ver
antwoordelijkheid op zich nemen. 

Van Eynde : U interpelleert. U moet uw verant
woordelijkheid opnemen. (Woordenwisseling). 

Verroken : Voor de vlaamse C.V.P. is er geen 
dubbelzinnigheid : zij is voorstander van de door
trekking van de taalregeling tot het universitair 
onderwijs. 

Wij doen niet mee aan het oude spel, dat erin be
staat de regering te doen vallen. (Applaus bij de 
Vlaamse leden van de C.V.P.). 

Van Eynde : Klucht ! Kluchtspeler ! (Rumoer). 

De Kluchtspeler 
Verroken : Waalse kollega's beweren dat onze 

opvattingen enkel door ekstremisten worden ver
dedigd. Zij vergissen zich deerlijk. Wij van onze 
kant zijn bereid om hun angst voor minorizering 
eerlijk te onderzoeken en om een oplossing te zoe
ken. Maar de Walen moeten ook onze problemen 
eerlijk onderzoeken. 

Van Eynde : Interpelleer de regering. (De heer 
Harmei, minister van buitenlandse Zaken, verlaat 
de regeringsbanken). Kijk, minister Harmei gaat 
heen; hij heeft er genoeg van ! (Gelach bij de 
B.S.P.). 

Verroken : Voor onze P.V.V.-kollega's was het 
gisteren nog moeilijk stelling te nemen over de 
grond van de zaak. Maar nu heeft de vlaamse afde
ling van de inrichtende macht van de K.U.L. dui-
jïelijk stelling genomen. Wat betreft het parle-

Van Eynde : Gij interpelleert de regering en niet 
het parlement ! (Protest op de C.V.P.-banken. — 
Rumoer). 

Verroken : Ik wens aan de regering te zeggen 
hoe wij de oplossing van het vraagstuk zien. Dat 
is mijn recht. (Protest op de banken van de B.S.P. 
— Applaus bij de vlaamse leden van de C.V.P.). 

Hoe kwamen wij tot het konflikt ? 

Pierson : (in het Frans), — Interpelleer de rege
ring. Daarom bent u ingeschreven ! 

Verroken : Ik interpelleer over de diepere oorza
ken van de leuvense krizis. 

Verkeerd 
Verroken : Het is een van onze moeilijkheden 

dat wij ons van vlaamse zijde altijd hebben verzet 
tegen elk negativisme, maar dat men ons elke di
aloog heeft geweigerd met het argument dat we 
onze kans naïef hadden verkeken. Ik zou willen we
ten hoe Wallonië zou gereageerd hebben op zulke 
weigering ? Men had deze instelling binnen de 
veertien dagen afgebroken. (Applaus bij de vlaam
se C.V.P.). 

Het is nuttig het geheugen van velen op te fris
sen, o.m. in verband met de strijd die van 1922 tot 
1930 werd gevoerd voor de vernederlandsing van 
de tweetalige gentse universiteit. De verwijten die 
wij tans te horen krijgen, verschillen niet veel van 
degene die indertijd werden geuit. 

Onze wens is dat wij niet voor onoverkomelijke 
moeilijkheden zouden komen te staan, zoals met 
de koningskwestie en de schoolkwestie. Het parle
ment moet spoedige maatregelen treffen, en liefst 
niet onder druk van de straat. 

Wanneer men al die verwijten hoort, moet het 
ons duidelijk zijn, dat er geen andere mogelijke 
oplossing is als deze die voor de universiteit van 
Gent werd toegepast. 

Met deze analogie wil ik besluiten. 

Van Eynde : Gij zijt nog niet begonnen ! (On
derbrekingen). 

Verroken : Ik wilde spreken over de oorzaken 
en de te nemen opties. 

In de Volksgazet schrijft de heer Van Eynde dat 
dit probleem niet met zijn tweetjes kan geregeld 
worden. Hij heeft gelijk. (Applaus bij de C.V.P.). 

Claeys : Genoeg gemaneuvreerd. (Uitroepen 
links). 

Van Eynde : We zullen morgen zien ! 

Verroken : Oplossingen over de universitaire ex
pansie zijn dringend nodig. De huidige regeling 
loopt in 1968 ten einde en een nieuwe diskussie 
dringt zich op. De kulturele gaafheid moet hierbij 
worden geëerbiedigd. 

Wij willen geenzins de Walen minorizeren. Dat 
zij hun wensen kenbaar maken. Wij zullen ze met 
hen oprecht onderzoeken. Wij mogen niet wachten 
tot het probleem onoplosbaar is geworden. 

Het parlement moet klaar en duidelijk kiezen. 
(Applaus bij de vlaamse C.V.P.). 

Coppieters : Ik dacht dat mijn interpellatie een 
tweede luik zou zijn in deze reeks. Geen enkele 
konkluzie kan echter worden getrokken uit de in
terpellatie van de heer Verroken. Wij weten nog 
niet hoe hij denkt de regering voor haar verant
woordelijkheid te stellen. 

Eén van uw ministers zei vorige zomer : « Daag 
het gevaar niet uit ». 

U moet het probleem aanvatten, zoniet stelt u 
zich aan een groot gevaar bloot. 

De aanleiding tot deze debatten is de uitlating 
van Leuven-Frans, waar deze heethoofden zich be
roepen op een akkoord « au sein du gouverne
ment ». 

De reaktie gaat tegen het geknoei onder de dek
mantel van zulke akkoorden. 

Het gaat om het lot van het « nieuwe België » 
zoals de P.V.V. het zegt. Een oplossing moet drin
gend gevonden worden of er zal geen nieuw België 
meer zijn . 

Tweemaal hebben de grote partijen aan hun 
plicht verzaakt : telkens om de kontrole over de 
komptabiliteit van de vrije universiteiten in te voe
ren of te doen toepassen. 

Eén zekerheid is er : machthebbers, die zowel de 
Vlamingen als de Walen niet geven waarop zij 
recht hebben, kvmnen niet langer gezag hebben. 

Ferdinand Lefère : Gij ondermijnt het gezag bij 
kollegestudenten van 17 jaar. (Protest bij de 
Volksunie). 

Coppieters : Ik heb uw kollega Van Mechelen 
ontmoet op vele meetings, waarop ^yij samen op
traden. Hij heeft ook hét gezag ondermijnd ? 

Het gezag wordt sinds honderd dertig jaar in 
dit land ondermijnd. 

De regering, om nu te kunnen overleven, heeft 
alle verantwoordelijkheid op het episkopaat afge
wenteld. Ook dat is gezagskrizis. 

De eerste minister zei onlangs : « Even onrede
lijk zijn zij die spreken over de vernietiging van 
alles ». 

Dit tipisch brussels : Telkens als een van de ge
meenschappen zich affirmeert, roept men dat al
les vernield wordt. De ware eenheid in België kan 
maar bestaan door eenheid in verscheidenheid, in 
respekt voor de andere. 

Coppieters : Wat wij wensen te weten is : de op
tie van de regering omtrent de overheveling. 

Hier helpen geen holle verklaringen. 
Een paar regeringsgezinde dagbladen schreven 

dat Leuven-Nederlands ook een « expansieplan » 
heeft. Maar indien Leuven-Frans weggaat, heeft 
Leuven-Nedeiiands toch geen expansie-plan nodig ! 

Van den Boeynants .-Wilt u dat even herha
len ? 

Coppieters : Leuven-Nederlands heeft geen 
expansieplan nodig, wanneer Leuven-Frans 
verhuist, want dan komt er voldoende plaats vrij 
in Leuven zelf. 

Wij vrezen echter dat u in Leuven evenveel frans-
als nederlandstaligen wil houden. Is dat duidelijk 
genoeg gezegd ? 

Van Hoorick : En door ook een afdeling van Leu
ven -Nederlands te vestigen, belet men de ontdub
beling van de V.U.B. Dat de eerste-minister het ex
pansieplan van de bischoppen eens bekend make ! 

Coppieters : Het verdelingsplan van de 7 miljard 
-onthult de investeringsplannen niet. Men zest : de 
scheiding van het patrimonium van Leuven is met 
te aanvaarden. Zowel voor de biblioteek als voor 
de apparatuur moet dat mogelijk zijn. De door-
snee-apparatuur voor wetenschappelijk ondeizoek 
moet toch verdubbeld worden als de prognose 
juist is dat Leuven-Nederlands weldra 25 000 tot 
35.000 studenten, en Leuven-Frans 25.000 sluden-
ten zullen tellen. 

Er wordt ook beweerd dat niet geraakt mag wor
den aan de taalwetgeving. 

Wat van kracht is voor het rijksuniversitaii on
derwijs moet gelden voor de vrije universiteiten. 
Anders kennen we oneerlijke konkurrentie (In
stemming bij de B.S.P. — Applaus bij de Volksu
nie), 

Coppieters : zeldzaam hoog peil in het debat 
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DE C.V.P. EN 
HET TAALB 

Er is geen enkele partij die haar « sterke mannen » zo snel ver
slijt als de C.V.P. De roeniloze ondergang van Van den Boey-
nants — zich dagenlang vastklampend aan de wankelmoedigheid 
van de vlaamse C.V.P.-ers die uiteindelijk onder druk van de pu
blieke opinie niet konden begeven — is er het zoveelste bewijs 
van. Deze Brusselaar die vreemd en vijandig staat tegenover de 
vlaamse eisen en die zichzelf (ondanks zijn mechelse afkomst) 
in Wallonië een Waal gaat noemen, is jarenlang voorzitter ge
weest dank zij de steun van de sterkste fraktie in zijn partij, de 
vlaamse. Hij werd eerste-minister, een krachtpatser die uitpakte 
met de «nieuwe stijl», het zoveelste nummer in de rij van grote 
staatsmannen die mekaar — dank zij de vlaamse C.V.P. — kon
den opvolgen om mede over het lot van Vlaanderen te beschik
ken. Na de gentse franskiljon Lefèvre de brusselse anti-Vlaming 
Van den Boeynants. 

TAND 
C.V.P.-ers bleken nergens te 
staan, geen enkele troef in han
den te hebben. Er moest in 
gans Vlaanderen een regelrech
te volksopstand losbarsten om 
hen aarzelend, schoorvoetend 
tot een stellingname te dwin
gen. 

Hun slappe houding tegen
over het taaibestand nu bijna 
twee jaar geleden heeft uitein
delijk alleen maar voor gevolg 
gehad dat zij én hun regering 
én hun maneuvertjes wegge
vaagd werden toen de vlaam
se stoom de ketel deed sprin
gen. 

I bTuoerit:-] 
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Het roemloos einde van der
gelijke figuren staat als het wa
re in de sterren geschreven. En 
moge de lankmoedigheid en de 
halfslachtigheid van de vlaam
se C.V.P.-ers de opgang van de
ze « staatslieden » vergemakke
lijken, dezelfde gebreken ma
ken de onafwendbare val des 
te dieper. 

Wij zouden durven zeggen : 
de vlaamse trouweloosheid van 
de vlaamse C.V.P.-ers heeft het 
roemloos einde van de regering 
Van den Boeynants van meet 
af aan bepaald. De brusselse 
slager-in-het-groot meende de 
opperste gaai van staatsmans
wijsheid afgeschoten te heb
ben, door een taaibestand van 
twee jaar af te kondigen : ge
durende 24 maanden zouden 
er geen Vlamingen en Walen, 
geen vlaamse en waalse proble
men meer bestaan en de rege
ring zou zich alleen met « pozi-
tief -•> werk kunnen bezighou
den. De vlaamse C.V.P. heeft 
zich zonder enig protest neer
gelegd bij dit taaibestand, al
hoewel Vlaanderen nog altijd 
eisende partij is en alhoewel 
een uitstel van twee jaar bij 
het inwilligen van de vlaamse 
rechtseisen onaanvaardbaar. 
was. 

Gedurende die twee jaar heb
ben de problemen zich opge
hoopt zonder dat men er zich 
om bekommerde. De regering 
had eens en voorgoed gezegd 

dat de taalkwestie « in de fri-
go » zat en bij deze slagerswijs
heid legden de vlaamse C.V.P.-
ers zich neer. 

Zoals onze lezers weten kan 
een stoomketel uiteindelijk 
slechts voor springen behoed 
worden door een veiligheids
klep, waarlangs het teveel aan 
stoom kan ontsnappen. In de 
stoomketel van het taaibestand 
steeg de dnak geleidelijk aan, 
maar het deerde de « staats
lieden » blijkbaar niet. Einde 
1967 bereikte de druk het vei-
ligheidspunt : tienduizenden 
Vlamingen marsjeerden op 5 
november door Antwerpen om 
duidelijk te stellen dat zij er 
genoeg van hadden. De vlaam
se C.V.P. verdeed een paar we
ken aan ijdele diskussies of zij 
al dan niet aan de betoging 
zou deelnemen. Verroken 
bleef thuis omdat hij, zo zegde 
hij toch, van daaruit de proble
men gemakkelijker kon oplos
sen dan vanuit Antwerpen. Uit
eindelijk marsjeerden een aan
tal C.V.P.-parlementairen toch 
mee, omdat ze daartoe als het 
ware door de bazis werden ge
dwongen. 

Toen op 13 januari eens te 
meer bleek dat het taaibestand 
alleen had moeten dienen om 
de franstaligen toe te laten hun 
grof geschut in stelling te bren
gen, brak eindelijk het uur der 
waarheid aan. De vlaamse 

Achfer de rijkswachters 

DE WARE 
VERANTWOORDELIJKEN 

Dat er iets fundamenteels misgelopen is met de ordehandhaving 
door de rijkswacht, is nu tot de ganse publieke opinie doorge
drongen. Twee weken lang zijn studenten en leerlingen praktisch 
dag aan dag gematrakkeerd geweest. We hebben verleden dinsdag 
de relletjes te Leuven meegemaakt, waarbij voor de eerste keer 
tijdens de huidige strijdperiode niet van de matrak werd gebruik 
gemaakt — waarschijnlijk omdat de publieke opinie waakzaam 
was geworden. Welnu, tijdens deze relletjes te Leuven werd scha
de aangericht niet door de studenten, maar door de rijkswach
ters. En indien er geen rijkswacht geweest ware, dan zou er 
waarschijnlijk geen schade geweest zijn ! De IJzerbedevaarten 
te Diksmuide zijn woelig geweest zolang de rijkswacht er haar 
macht kwam ontplooien; sinds de gendarmerie wegbleef is het 
gedaan met de incidenten . 

Met deze vaststellingen is 
meteen de vraag naar de poli
tieke verantwoordelijkheid van 
het optreden der rijkswacht 
gesteld. De rijkswacht hangt zo 
maar niet in het luchtledige : 
ze wordt doorgaans ingezet op 
verzoek van burgerlijke over
heden en de minister van Bin
nenlandse Zaken draagt er 
steeds de verantwoordelijkheid 
voor 

De rijkswacht werd verleden 
dinsdag — zoals de dagen voor
dien — ingezet omdat C.V.P.-
burgemeester Smets een sa
menscholingsverbod had uitge

vaardigd : telkens als er er
gens zês men^Sïl o p " ^ n stSêp ' 
bijeenstonden was dat er één 
te veel en kon de rijkswacht 
de zesde — én de vijf overigen 
— te lijf gaan. De noodzaak 
van dit samenscholingsverbod 
moge in de allereerste dagen 
van de leuvense revolte bestaan 
hebben, sindsdien was ze ui
terst betwistbaar geworden. 

De wijze waarop de rijks
wacht zich van haar taak 
kweet is voldoende bekend : 
de verslagen en de foto's in de 
kranten hebben er niet om ge
logen. Terwijl de matrak te 
Leuven en elders regeerde, ge
baarden de partijgenoten van 
burgemeester Smets in de rege
ring en het parlement echter 
van krommenaas. Indien de 

huidige krizis niet gekomen 
ware, dan had men het bescha
mend schouwspel beleefd van 
een vlaamse C.V.P.-Kamer-
groep die zonder aarzelen de 
begroting van Vander Poorten 
zou goedgekeurd hebben. 

De vlaamse C.V.P.-ministers 
én de vlaamse C.V.P.-parlemen
tairen zijn de jongste maanden 
steeds solidair gebleven met 
Van der Poorten, toen die op 
de tribune het optreden van 
zijn rijkswacht bij vlaamse op
tochten of landbouwbetogin-
gen kwam verdedigen. De ont-
aardïTig van de* ordehandha
ving, het repressief optreden 
en de praktijken van terreur 
en afschrikking konden over-
hands toenemen zonder dat er 
protest kwam van de kleurpo-
litiekers, wier kiezers onder de 
slachtoffers van 't rijkswacht
optreden waren. 

Deze politieke en morele ver
antwoordelijkheid weegt zwaar 
in de balans van de jongste 
weken. Het vlaamse volk heeft 
in zijn unaniem verzet de 
vlaamse C.V.P.-ministers er toe 
moeten dwingen, inzake Leu
ven van 't Vlaams front niet te 
dezerteren. Als dank kreeg het, 
mede onder verantwoordelijk
heid van diezelfde ministers, 
het regime van de matrak. 

Een der belangrijkste betogingen voor de overheveling van Leuven-Frans greep verleden zaterdag 
te Antwerpen plaats : liet onderwijzend personeel — 2.000 man — betuigde zijn solidariteit. Een 

unieke gebeurtenis ! -

HET PLAN IN DE MIST 
Aan de val van de regering Van den Boeynants is maar één ding 
spijtig : de eerste-minister is niet verplicht geweest te antwoor
den op de interpellatie en vooral dan op de interpellatie Coppie-
ters. Een antwoord op de belangrijkste vraag van onze volksver-
tegenwoordig zou - duidelijker nog dan tans — het dubbel spel 
van de vlaamse CV.P.-ministers hebben blootsgesteld. De franko-
fone heren die 't fameuze expansieplan van 13 januarie opstel
den, bevestigden in de tekst van dat plan iets dat eigenlijk al 
lang doorgezijpeld was naar buiten, maar dat nog nooit zo ex
pliciet werd geschreven : in juli 1967 is op regeringsvlak een ak
koord gesloten over de ontsluiting van Brabant voor de beide 
Vrije Universiteiten; het plan bevatte bvb. een regeling in ver
band met het oefenterrein van Etterbeek dat voor de Vrije Uni
versiteit Brussel zou bezet worden. 

Dit akkooid op regeringsvlak kwam gewoonweg neer op de 
verwezenlijking van de driehoek Brussel-Waver-Woluwe : « Ie 
tres grand Bruxelles » van Woitrin. Het sloot helemaal aan bij 
het door C.V.P.-voorzitter Houben voorgestelde plan « voor ont
sluiting van Brabant ». 

Van den Boeynants heeft de beweringen van de opstellers 
van het Louvain-expansieplan met geen woord gelogenstraft, al
hoewel hij daar bijna een maand tijd heeft voor gehad. 

De vlaamse C.V.P.-ministers zijn dus reeds in juli vorig jaar 
door de knieën gegaan. Zij zijn deze week verplicht geweest, on
der druk van de publieke opinie ontslag te nemen. Ze hebben 
tweemaal hun woord gegeten : de eerste keer in juli 1967 tegen
over de vlaamse gemeenschap, de tweede keer zopas tegenover 
hun eerste-minister. 
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Met veel zin voor barnum en publiciteit hebben ftankofonen in de wijk « Het Voor » verleden 
zondag een « openlucht »-mis gehouden. Voor deze demonstratie waren « parochianen » uit heel 
de bi usselse agglomeratie overgekomen. De homelie was (eens te meer) een vei kapte aanval op 

de Vlamingen die het niet eens zijn met kaste-missen. 

LEUVEN VLAAMS IN 
FRANSE T.V. 

Zondagnamiddag zullen kij
kers naar de T V.-zender Fiank-
n j k I even opgekeken hebben 
bij de ui tzending «Interneiges». 
Op de ver t rekplaa ts Leysin was 
een spandoek te zien, waa rop 
m e n niet las « Depart » doch . 
Leuven Vlaams ! Een kwar
t ier t je lang kon m e n deze op 
de franse T.V. bewonderen . De 
overname door de waalse T.V. 
zorgde ervoor, da t de « lap » 
van he t scherm zoveel moge
lijk werd weggeknipt . De fran-
kofonen zullen gezucht hebben 
« die flamins zijn nu wei keiijk 
eens overal ». Een zaak, die 
me t zoveel geestdrift en uilen-
spiegelse vindingri jkheid ge
propageerd en verdedigd word t 
kan moeili jk verliezen, vindt u 
niet ? 

DURE CHAMPAGNE EN 
VERWARMDE TAPIJTEN 

Het bezoek van pr ins Albert 
a a n « La Brugeoise », een brug-
se metaalfabriek, w a a r de jong
s te m a a nden druppelsgewijs en 
op stille wijze bi jna 1.000 arbei
d e r s werden afgedankt, gold 
vorige week de bezichting van 
een nieuwe afdeling, w a a r con
ta iners gemaak t worden . Op 
w e n k van Laken had de direk-
t ie de ontvangst-champagne 
van 250 fr. de fles moeten ver
vangen door een soort die 100 
fr. d u u r d e r kost . Ook werd er
voor gezorgd da t de lopers aan 
de t r ibune , van waarop de 
voorzi t ter van he t Rode 

Kruis he t defilee de r contai
ne r s in ogenschouw nam, elek
t r isch ve rwarmd waren. Vast
gesteld werd dat de hoge bezoe
ker van de dure champagne 
slechts een half glas nut t igde . 

Het incidentje bewijs t hoe 
were ldvreemd Laken reageer t 
op de ekonomische stagnat ie 
en de groeiende werkloo'^heid, 
om van de leuvens-brusselse 
kwest ie m a a r te zwijgen... 

HERSTEL IN DE MAAK 

De incidenten op maandag 22 
j anua r i ter hoogte van het graf 
van de onbekende soldaat te 
Brussel hebben de pa t r io t t en 
van alle pluimage in heihge ver
ontwaardiging doen ontvlam
men. De brusselse gemeente
raads leden overtroefden me
kaa r in de jongste zitting van 
de raad om liefdesverklaringen 
aan het « bedreigde vaderland» 
af te s teken. Super-Belg Piron 
eiste een herstelplechtigheid en 
zijn kollega in het pa t r io t i sme 
Snyers d 'Attenhoven wil prak
t isch heel het s t adscen t rum 
van Brussel voor betogingen 
doen afgrendelen. Ook de ge
meen te raad van E t te rbeek stel
de zijn deba t ten in he t teken 
van verweer tegen « de heilig
schennissen » en tegen de 
Vlaamse s tudenten , die burge
mees te r Piret « voyous » 
noemt . 

PATRIOT EN 
BEREKENAAR 

Nu het vader land in gevaar 
verkeer t voelen zich allerlei 
mensen en verenigingen geroe
pen om verklar ingen af te leg

gen en oproepen te r ichten tot 
« be t land ». Een der eers ten 
in de rij was Achille Van Acker 
toen hij maandag de pr i js Jo
seph Lemaire van de « Prévoy-
ance Sociale » in ontvangst 
nam. Tijdens zijn dankwoord 
besteeg hij opnieuw zijn be
kend s tokpaardje « de eenheid 
van het land ». Er is immers 

voor Van Acker geen vlaams 
socialistisch kongres te Klems
kerke geweest, waa r besluiten 
werden geformuleerd die zijn 
uni tar is t isch ha r t doen bloe
den. Op de bi jeenkomst der 
Vlaamse B SP.-federaties te 
Antwerpen ging hij tot het te
genoffensief over, dat hij tans 
voortzet. Met de liefdesverkla
r ingen oogst hij bij het brus-
sels publiek veel sukses. Zou
den ze hem ook niet ingegeven 
zijn door het voorstel om hem 
voor de a.s. verkiezingen bui
ten poll op de kop van de so
cialistische lijst te Brussel te 
plaatsen ? Zo ja, dan bereidt 
hij zijn nieuw terre in voor, o.a. 
met volle ins temming van Van 
Enyde's Volksgazet. De B.S ?.-
uni tar is ten zijn inderdaad alle
maal « handen op eenzelfde li
chaam ». 

VOORTDURENDE 
BEVLAGGING 

Het zou verwonderl i jk zijn 
da t ook de Nationale Str i jders
bond niet over zijn toeren ge
raak t met de leuvense beroe
ring. In een oproep tot de be
volking verzoekt de beheerraad 
van de N.S.B, het publiek « be
stendig de nat ionale dr iekleur 
uit te hangen om aldus hun 
aanhankeli jkheid aan het va
der land te tonen ». Zot zijn 
doet geen zeer. En nu maar de 
dr iekleuren tellen... 

VLUGGE 
BERICHTGEVING 

Tijdens de politieke suspens 
in de Wets t raa t is ons nog eens 
het verschil tussen de B R.T. 
en de R.T.B, opgevallen De 
waalse radio was er als de kip
pen bij om nieuws, interviews 
en back-ground-informatie te 
brengen, de B.R T. h inkte tel
kens achteraan (de val van de 
regering werd 4 minuten na de 
R.T.B, gemeld) en bracht te 
weinig informatie. Een onge
neeslijk geval, nu vooral in een 
krizis, die in al lereerste instan
tie de «kliënteel» van de B.R.T. 
interesseerde. 

BRUSSELSE AGGLOME-
RATIERAAD 

De konf eren tie der brusselse 
burgemeesters heeft onlangs 
de oprichting van een brussel
se agglomerat ieraad voorge

steld, om deze gemeenten met 
een apparaa t te begiftigen, da t 
een gezamenlijke urbanizat ie 
zou plannen, een politionele 
samenwerking zou tot s tand 
brengen en gemeenschappeli j
ke adminis trat ieve en andere 
problemen zou behandelen. 
Het venijn zit na tuu ih jk in de 
s taar t : deze raad zou ook alle 
voorstellen onderzoeken of zelf 
opstellen met betrekking tot 
het toekomstig s ta tuut van 
Brussel Het is duidelijk dat 
deze raad zal streven naar een 
s ta tuut , waai in met alleen een 
administrat ieve bovenbouw 
onts taa t doch ook een pohtie-
ke, ten einde Groot Brussel als 
derde politieke gemeenschap 
in België op te dringen De ge
meenteraad van Anderlecht 
heeft zopas dit voorstel goed
gekeurd, C.V.P.-oppozitie inbe
grepen. We leren er nog eens 
uit, dat in het brusselse de drie 
tradit ionele par t i jen eensge
zind aan de anti-vlaamse s treng 
t rekken. 

JETTE : VOLSTREKTE 
VLAAMSE MEERDER
HEID 

De verkiezingen voor de ge-
meentejeugdraad te Je t te ein
digen op een volstrekte Vlaam
se meerderheid . 

De lijst Bogeman bood 8 
kandidaten aan voor 13 zetels. 
De lijst werd ui tdrukkel i jk als 
Vlaamse lijst aangekondigd 
in geel-zware inraming. Een 
onafhankelijke franstahge lijst 
haalde 3 zetels en de C.V.P. 2 
(1 Vlaming, 1 franstalige). Ie
dereen tussen 17 en 30 j a a r 
mocht komen kiezen. E r boden 
zich 350 belangstellenden aan. 

BETEKENISVOL 

Ondanks het gering aanta l 
kiezers is de uitslag toch bete-
keknisvol. Veel meer dan de 
ouderen durven de jonge 
Vlaamse Brusselaars zich als 
Vlaming gedragen, zonder 
kompleksen. 

Dit laatste zal iedereen trou
wens opgevallen zijn te Brussel 
de jongste weken : 3 vlaamse 
scholen op 4 s taakten en de 
leerlingen betoogden, wat de 
franstalige pers verzweeg zodat 
de doorsnee-Brusselaar he t 
niet meer begrijpt . Verzwijgen 
zijn kranten dan de waarheid ? 

Inderdaad ! - •—»- -

TOETSTE 
Jarenlang werd zeer dikwijls in vlaams-

nationale kringen de geërgerde \ergelij-
king gemaakt tussen de houding ^an de 
« eigen » bisschoppen en die van de pool-
se en ierse bisschoppen. Hadden de ierse 
bisschoppen, hoewel zij de gewapende 
opstand en de geheime organizaties had
den veroordeeld, zich niet onmiddellijk 
solidair verklaard met het volk toen de 
Engelsen tot terechtstellingen overgingen? 
En hebben wij in de beide repressies niet 
eindeloos en hopeloos ge^^acht op zelfs 
maar een begrijpend woord ? Iets wat 
zelfs in de toch helemaal andere situatie 
in Nederland wel gebeurde ! 

Te \\einig werd er dan wel gedacht aan 
de toch noch altijd geldende praktijk dat 
alleen hij in dit land bisschop wordt die 
de goedkeuiing — of ten minste geen te
genstand — heeft \an het hof en de rege
ring. En van alle machten die zich van 
deze beide centra van invloed en macht 
bedienen. Waarschiinhjk werd er boven
dien helemaal met aan gedacht, hoe on
gunstig de historisch gegloeide toestand 
op dit gebied voor ons volk wel was. Wie 
dacht er aan dat ons volk nog nooit « ei
gen » bisschoppen heeft gehad in de eigen
lijke, in de échte zin van het woord ? 

In ons eigen gebied werden immers pas 
bisdommen ingericht toen we ook elke 
schijn van politieke onafhankelijkheid 
hadden verloren. Oorspronkelijk lagen 
« onze » bisschopssteden ver in het zui
den ; daarna, toen ze meer naar ons toe, 
naar het noorden opschoven, was ons 
eigen land voor eeuwen bezet gebied ge
worden. Hieraan herinneren is zelfs geen 
schijn van goedpraten. Het is niets méér 
dan het aanduiden van enkele gegevens. 
Het raakt nog niet eens de tragische maar 
wellicht onvermijdelijke vraag over de 
verwevenheid van godsdienstige organiza-
tie en politieke ordening. 

Iedereen weet dat woorden slechts een 
zwakke toetsteen zijn voor wat de mensen 
in werkelijkheid, met-der-daad, waard 
zijn. Zonder betekenis zijn ze echter niet. 
Daarom is het misschien goed, door zake-

EN 
lijk, twee uitspraken van belgische bis
schoppen naast elkaar te leggen. De eerste 
Uit 1930, het belgische eeuwfeest, staat in 
het gezamehjk schrijven van alle bis
schoppen naar aanleiding van dit feest : 

« Sprekend over het vaderland tot de 
gelovigen onzer bisdommen, bedoelen wij 
België. Het is België dat recht heeft op uw 
liefde, uw eerbied, uw gehoorzaamheid, 
uw dienstbetuiging. Voorzeker inoogt gij 
de stad of het dorp, de gouw of de streek 
liefhebben, waar gij geboren zijt, waar gij 
de taal van spreekt en waar gij uw leven 
doorbrengt. Maar uw streek of uw gouw, 
ev enmin als uw stad of uw dorp, zijn niet 
en mogen niet in de ware zin van het 
woord, uw vaderland geheten worden. Als 
Herders uwer zielen verklaren en onder
wijzen wij dat voor allen, zowel Vlamin
gen als Walen, België het Vadeiland is. 
België alleen heeft lecht op de verplich
tingen van vaderlandsliefde welke de wet 
Gods oplegt. België alleen oefent ten op
zichte zijner kinderen dit soort vader
schap uit, dat de natuuihjke grondslag 
uitmaakt dier veiphchtingen . ». 

Een lang citaat — maar duidelijke 
weergave van de overheersing van de 
staatsgedachte. Een staatsgedachte die in 
onze tijd gemakkeli|k de vorm kan krij
gen van : wat praten die Vlamingen toch 
in deze tijd van het verenigd Europa ! 

De tweede tekst komt natuurlijk van 
mgr. De Smedt op 2 februari 1968 te Kort
rijk : « In ieder geval bhjf ik, als vlaamse 
zoon uit het Brabantse, trouw en zal ik 
mee opkomen voor de kulturele gaafheid 
en het kulturele leven van mijn volk. Dui
delijk zal ik mij verder inzetten voor het 
behoud van de integriteit van mijn vlaam
se geboortegrond, Vlaams Brabant ». 

Woorden zjin geen oorden, inderdaad 1 
Maar ook voor wie de ontoegankehikheid 
van het geweten eeibiedigt, zijn deze 
woorden ten minste een toetssteen voor 
de kracht van ons volksbewustzijn. Het 
zet zich door 1 

NEMROD. 
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PARLEMENTAIRE KRA 

D£ KAMER 

; Dinsdag was het de grote dag van de 
interpellaties over het probleem Leu
ven, de « zwarte dinsdag n zoals hij door 
de studenten werd gedoopt. De monu
mentale hall van het parlement werd 
belegerd door de gewone parlementaire 
persmensen, versterkt door een horde 
van persfotografen die over en weer ren
nen met kamera's en blitzlampen, en 
een stel van zelfverzekerde T.V.-kineas
ten die kennelijk weten hoe kostbaar zij 
zijn voor de publiciteit \ a n de achtba
ren. De vergadernig ^an de vlaamse 
CV'.P.-parlementairen met de vlaamse 
ministers duurde nog steeds voort over 
tie tijdslimiet heen. Zullen de "harden» 
van de vlaamse C.V.P. (die eigenlijk zelf 
maar zachtgekookt zijn) het halen tegen 
de slappen, tegen de staatslieden aan 
v i e de Kerk en het Vaderland eigen
handig de verdediging van hun belangen 
hebben opgedragen, legen de spitsxon-
dige partijstrategen die de maneuvers 
ontwerpen en de elektorale rezullalen zo 
meteen \oorrekenen. 

En het duurde maar steeds. En de 
pronostieken gingen hun gang : zal ze 
vallen, zal ze niet vallen; bedoeld is de 
regering. Plots ging de deur open. Me
vrouw De Riemaecker, opgewonden als
of de soep was aangebrand, sie\ende als 
een \lagge.schip in één rechte koers door 
]iet azende mannelijk gezelschap op de 
deur toe. Deze verrassende uitval heeft 
de fotografen en kineasten geen enkel 
beeiilje en geen enkel lijntje nieuws be
zorgd. Dan drommen de anderen bui
ten, onwennig en verveeld, bang dal zij 
de lastige nieuwsklanten niei kwijl ra
ken zonder verplicht te worden wal los 
te laten. De slenuning is bedrukt en er 
is een volledige black out.Zelfs de vrien
den uit de andere partijen, die steeds 
deelaclnig worden gemaakt aan de 
nieuwsjc, uit de pariijcenakels, kunnen 
geen hoogie krijgen van wat er gaande 
is. Dan komt Lefère, de fraktievoorzit-
ter. Hij wordt onmiddellijk (jmringd 
door de persmensen. Hij legt een niets
zeggende verklaring af. Het is hem aan 
te zien dat hij op dat stuk een rijke er
varing heeft. Een doorwinierd jocriia-
list spreekt de algemene vcrw;ul\üng 
uit : het is met de regering gedaan. 

r Maar dat was mis. Het was er nog 
niet mee gedaan. Er zijn niinsiieiicle 
da;:ic- en heren n a a r d e Kamer gekomen 
oni de interpeilalies ic liorcn. Verroken 
kwam dan eerst aan hel woord om zijn 
op vele toonaarden, aangekondigde in
terpellatie te hoiuleu. Ken sUik v\anaal, 
met halve /innen, verkeerd woordgc 
bruik en kennelijk éne bekouniicrni» : 
de regering sparen. Hei wa, geen viaag, 
geen verwijt, geen verzoek tol de eer 
sle-minisier en de regering. Het was 
géén inielpellatie en er tlicnde geen an(-
woord ie volgen. \'aii Evnde had volko
men gelijk toen hij dal \ 'erroken loe 
snauwde, hij deed het alleen te grof. De 
vlaamse Ci.V.P. was voor de zoveelste 
keer d(K)r de knieën gegaan voor tie 
harde brutale houding van haar waalse 
vleugel, en de spitsvondigheden van de 
staatslieden die een"-legeringskiizis in 
de gegeven omstandigheden ais een zwa
re i.unp \()()i tic paiti j , de kerk en het 
\ 'adcrland in donkere onheilspellende 
kleuren aNthilderde. l-.n het kinderach
tig diogredenle dat N'eiroken en de zij
nen hadden uitgebiocd was : de voor-
en legcnsianders van de overheveling 
naar Wallonië moesten worden geleld. 
« En dan moei de regering de konkluzie 
daaruit trekken », zei \ 'erroken in koe
len bloede. Kii als de regering helemaal 
geen konkluzie irckl ? Wat voor de 
haml ligt. Dan is er nog het parlemen
tair iniiiaiief ! Dan nog een Wetsvoor
stel, naast dit van \ 'erroken en Coppie-
tcrs ? De interpellatie X'enoken was een 
slagje in het water. 

Maurils Coppietcrs trok met één ruk 
het debat de hoogte in. Hij maakte het 
proces van de wet op de universitaire 
expansie en toonde de vlaamse achter
stalling aan met onbetwiste en onbe
twistbare cijfers. Hij gipste het fransta-
li"' staatsnationali.sme en het wui^en'.i 
centralisme. Hij hekelde scherp de her
auten van de franstalige driehoek Leu-
ven-Waver-Brussel. In een sterk orato
risch slot plaatste hij de regering voor 
de CCIIIIMIC Ma.i;^. die Verroken onhan
dig probeerde te omzeilen : kan de re
gering ons de waarborg geven dat de 
franse afdeling naar Wallonië wordt 
overgeheveld. Deze interpellatie werd 
aandachtig beluisterd en zowel een waal-
se socialist als een vlaamse P.V.V.-cr 
heeft er ons zijn waardering over uitge
sproken. 

Door een dwaas proceduremaneuver 
hebben de socialisten zichzelf in de tou
wen gemaneuvreerd, de vlaamse C.V.P. 
een uitwegje gelaten langs een nietszeg
gende motie en het debat, waarmee zij 
de regering wilden doen vallen, hopeloos 
doen stranden. 

De regering diende niet meer op de 
interpellaties te antwoorden door het 
domme geklungel met het reglement. 
De eerste-minsiter zou daags nadien een 
verklaring afleggen. Deze verklaring zou 
haar fataal worden. Er zich van bewust 
dat de onhandige reddingspoging van 
deze regering het kelderen betekende 
van de overheveling, is de vlaamse CVP 
de schrik om het hart geslagen. In pa
niek voor het beeld van de bedrogen 
vlaamse volksmassa's die zich van hen 
zouden afkeren, - hebben zij zich ver
mand. Op de vergadering van de frak-
ties hebben zij de vlaamse ministers 
meegedeeld dat de verklaring van de re-
ring — waarvan wij de tekst niet ken
nen — onvoldoende was en niet door 
hen kon worden gesteund. Met hun 
vonnis op zak zijn dan de ministers 
naar de kabinetsraad vertrokken. 

Van den Bocvnants zat eenzaam op 
de lege ministerbanken. Hij deelde la-
koniek mede dat hij het ontslag aan de 
koning ging aanbieden en verliet de 
zaal. Van Eynde, wiens eigen maneuver 
gisteren tegen de eigen partij uitviel, 
was de enige die Van den Boe)nants 
grof achterna grinnikte. Onder afkeu
rend gemompel trouwens. 

NIK CLAES. 

P.S. Voor de interpellaties hadden Vic 
Anciaux, Piet Leys en Mik Babyion bij 

de bespreking van de begroting van Bin
nenlandse Zaken beharlenswaardige din
gen gezegd aan het adres van minister 
X'ander Poorten, die er als steeds baloris? 
cn 1'iuloos bij/at. 

DE SENAAT 
Tal van senatoren waren vorige dins

dag op bezoek in de Kamer om de in
terpellaties van Verroken en Coppieters 
te beluisteren. De V.U.-senatoren kre
gen achteraf komplimenteuze verkla
ringen te horen over de welsprekend
heid van volksvertegenwoord. Coppie
ters , wat door de V.U.-senatoren me t 
de glimlach aanhoord werd. Senator 
Elaut zou zich zelf niet geweest zijn, 
zo hij niet spot tend zou gereageerd heb
ben met een « natuurl i jk, wij zijn de 
besten ! Dat had men al lang moeten 
weten ». De vlaamse C.V.P. zit er wat 
verwezen bij dezer dagen, m a a r hun 
waalse part i jgenoten zijn « bokkig » en 
verwijten de vlaamse C.V.P. het verbre
ken van het taaiakkoord. Natuurl i jk is 
het zo dat de vlaamse C.V.P. de akkoor
den verbreekt . Ze moet wel, omdat de 
kiezers het zo willen. Maar w a a r o m 
maak t ze altijd zulke akkoorden, zoals 
dat van Leuven in 1963 en zoals he t 
taaibestand ? Waarom neemt de vlaam
se C.V.P. geen klaar s t andpunt in zoals 
de Volksunie ? Eens moeten de twee 
vleugels toch splitsen. Waarom dan 
wachten tot elke nieuwe verkiezing ze 
kor twiekt ? 

De P.V.V. probeer t gerustheid te vein
zen, m a a r ze slaagt er niet in. Zij zijn 
niet gerust omdat geen enkele van haa r 
verkiezingsbeloften verwezenlijkt werd. 
Ze hopen op een status-puo door he t 
feit dat de twee grote part i jen nog zul
len achterui t gaan, m a a r ze vrezen een 
min of meer groot verlies. 

De B.S.P., die in tegenstelling tot de 
C.V.P. en de P.V.V. in de Senaat zwak
ker is dan in de Kamer , neemt het zich 
verder rustig. 

De kommunis ten doen hun best, de 
F.D.F.-er na een lange ziekte eveneens, 
m a a r de Volksunie blijft het groots te 
d inamisme te ontwikkelen. 

Donderdag vorige week bij de bespre
king van de begroting van Financiën 

werd een van de geelzucht nog niet her
stelde minis ter Henrion bi jgestaan 
door de vice-eerste-minister. Sena to r 
Roosens gaf toen blijk van zijn kennis 
van de fiskale aangelegenheden in de 
havenkringen en stelde verscheidene 
verbeteringen voor. 
Senator Jorissen trok ten str i jde voor 
een beter financiël s ta tuut van de tol-
beambten en formuleerde hierbij 
scherp de klacht over het uitblijven van 
de sindikale verkiezingen. 

Vorige dinsdag was er een rustige be
spreking over enkele wetsontwerpen. 

In een vrij bitsige privé-konfrontatie 
aanvaardde minis ter Van der Poorten, 
de mondelinge vraag van senator Elaut 
over het gebruik van verontreinigd wa
ter om de betogende s tudenten te be
spuiten donderdag te beantwoorden. 

De V.U.-senaatsfraktie diende op
nieuw een drietal wetsvoorstel len in, 
(ook daar kloppen ze de bes taande re-
kords ) , één voor de omvorming van de 
meeste wetenschappel i jke graden vaa 
de universiteit tot wetteli jke graden, 
één om de betaling van de 7 96 over
d rach t taks opnieuw af te schaffen voor 
de huizen met de Wet de Taeye ge
bouwd en één om het aanta l dienst
plichtigen per gezin tot twee te beper
ken. 

In de kommissie van Just i t ie k w a m 
het verslag klaar, waarbi j senator Joris
sen van de Raad van State gelijk kri jgt 
wat betreft de mogelijkheid een Ko-
ninkhjk Besluit bij de wet te verande
ren. Aanvankelijk hadden de leden van 
de kommissie eenparig beslist dat zulk 
voorstel ongrondwettel i jk was en he t 
verslag daarover was gedrukt ! Sena
tor Rolin, voorzit ter van de kommiss ie 
twijfelde echter en vroeg het aan de 
Raad van State met het gevolg da t se
na to r Jorissen gelijk kreeg. « Hoe kan 
men zo twijfelen aan mijn jur id ische 
kennis », spot te de V.U.-fraktieleider 
die zich s terk voelde omwille van zijn 
precedenten terzake. Anderzijds ston
den in de kommissie van Middens tand 
en Financies 4 wetsvoorstel len van de 
V.U.-senaatsfraktie op de agenda. Sena
tor Jorissen was er om zich te verdedi
gen, m a a r verder dan tot de aanduiding 
van 'n verslaggever kwam men niet, om
dat minis ter Henr ion weg moest . 

Of de bespreking er nog zal komen 
vóór de verkiezingen is een andere 
zaak... 

ONZE MANNEN 

IN HET 

PARLEMENT 
\'o Iks vertegen woo idiger.s An
ciaux en Babylon kwamen tus-
senl>eide iii het debat over de 
begroting van Binnenlandse Za
ken 1968. 

De V.U.-fiaktic in de Kamer nam 
deel aan de .stemminjjen i.z. 
wetsontwerpen betredende na-
tiiraiizatie. de frans-bel'-i.'-che 
overeenkom.'<t i.z. smokkelhan
del, i.z. fjoedkeurin}; van diver-
-se internationale akten en 4 
Benelux-protokollen en i.z. uit
betaling van voorschotten op 
aandelen in het fonds van prov. 
en gemeenten. 

Schriftelijke vragen werden ge
steld door volksvertegenwoordi
gers Goemans en Babvlon en 
door senator Jorissen. 

Senatoren Jorissen en Roosens 
\ oerden het woord tijden.s het 
debat «ver de bei^roting van Fi
nanciën. 

Senator Klaut diende een ver
zoek tot interpellatie in over de 
kata.vtrotaie financiële toestand 
van de belgische nationale bond 
voor bestrijding van de tuberku-
lose. 

De senaatsfraktie van de V.U. 
nam deel aan de stemmingen i.z. 
goedkeuring van verscheidene 
internationale overeenkomsten 
en akten en stemde neen voor de 
wijziging van de wet betr. de 
rijkskomptabiliteit, en i.z. de be
groting van financiën 1968 en 
een bijkomend wetsontwerp. Ze 
stemde ja bij de eenparige goed
keuring van een amendement 
betr. kollektieve arbeidsovereen
komsten. 

Senator .lorissen diende een 
wetsvoorstel in tot wijziging van 
het wetboek van de met het ze
gel gelijkgestelde taksen en tot 
wijziging van het kon. besluit 
van ;iO april 1962, houdende 
koördinalie van de dienstplicht
wetten. 

Bij de studenten heerst ontevre
denheid over het onderscheid 
tussen wettelijke en wetenschap
pelijke graden. Deze laatste 
worden verleend aan jonge stu
dierichtingen, die sinds jaren 
volwaardig zijn. De V.U.-senaats. 

fraktie diende 'n wetsvoorstel in 
tot omvorming v. tal van weten
schappelijke graden tot wette
lijke. Het betreft hier licenciaats-
graden in sociale wetenschap
pen, in staat.swetenschappen, in 
diplomatieke wetenschappen, in 
bestuurswetenschappen, in eko-
noraische wetenschappen, in toe

gepaste ekonomische wetenschap
pen in psvchologische weten
schappen, in toegepaste psvcha-
logische wetenschappen, in peda
gogische wetenschappen, in kri-
minologische wetenschappen, in 
kunstgeschiedenis en oudheid
kunde en in lichamelijke opvoe
ding. 

Anderzijds zou volgens dit 
wetsvoorstel de minister zelf mo
gen voorstellen, een studierich
ting tot wettelijke graad te ver
heffen zonder dat het « eenslui
dend » advies van alle universi
teiten vereist is. 

Volksvertegenwoordiger Coppie
ters interpelleerde de regering 
over « de gevolgen voor het re
geringsbeleid van de niet gelo
genstrafte verklaring van de aka-
demische overheid van Leu
ven-Frans (15 januari 1968) en 
volgens dewelke in juni 1967 een 
akkoord in de schoot van de re
gering zou tot stand gekomen 
zijn over de openstelling van 
gans Brabant voor de vrije uni
versiteiten van Brussel en Leu
ven ». 
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WIJ 

ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 

Prinses Paola overhandigde aan een itdliaans diplomaat een enveloppe-met-inhotid, ten bate van 
de slachtoffers in Sicilië. Naar verluidt bevatte de briefomslag « haar eigen gift ». Opdat haar lin
kerhand niet zou vi^eten wat haar rechter doet, werd de fotograaf ontboden om' de prinselijke 

menslievendheid vast te leggen voor alle Belgen... 

H E T K O M T W E L , V O O R 

W i E W A C H T E N K A N 

Over de modemizeringswer-
ken voor de spoorwegen en 
voor het station te Roeselare 
stelde uiteraard volksvert. Ba
byion een vraag aan de bevoeg
de minister. Uit het antwoord 
van deze minister blijkt dat de 
modernizering van de overwe
gen de geweldige som van één 
miljoen vierhonderdduizend fr. 
kost, voor een voorlopige op
lossing dan nog. De eigenlijke 
vernieuwing komt nog wel. Zo
als ook pas in 1969 zal begon-
nc.i worden met de ophogings-
worken voor het station, als er 
dan kredieten beschikbaar zijn. 

S T O U T E TAAU B R A C H T 

L« W I J » I N D E S E N A A T 

Wel wat laat, maar niet nut
teloos signaleren we uit de Par
lementaire Handelingen van de 
Senaat volgend « gesprek » : 

De heer Jorissen : ... « De 
Vlaamse gemeenschap die lang
zaam meer mondig wordt, zal 
deze nieuwe kolonizatiestreek 
niet nemen. Trouwens, als gij 
dit toch doet, dan breken wij 
het later weer af. Ook hetgeen 
u na Hertoginnedal hebt door
gevoerd, aanvaarden wij niet 
en die faciliteiten in de randge
meenten zullen wij later af
schaffen, zoals wij ook de roof 
van Edingen en van de Plat-
dietse streek ongedaan zullen 
maken ». 

De heer R. F^uben (C.V.P.-
voorzitter) ; « Wie is dat, 
« wij » ? 

De heer Jorissen : « De 
Vci ksunie » . 

De heer R. Houben : « De 
Volksunie kan niet vereenzel
vigd worden met het vlaamse 
landsgedeelte ». 

De heer Jorissen : « Dat 
wordt stilaan hetzelfde ». (uit
roepen rechts). 

De heer Houben : « Ik wil al
leen doen opmerken dat men 
de Volksunie niet met het 
vl' ^ise land mag vereenzelvi
gen » 

De heer Jorissen : « Dat zal 
toch stilaan zo worden, mijn
heer Houben. Welnu, als dit 
plan wordt doorgevoerd, waar
bij de pozitie van de C.V.P. te 

Brussel misschien wordt ver
sterkt, zult u, mijnheer Hou
ben, samen met de eerste-mi-
nister er schuld aan hebben 
dat de zetels van uw vlaamse 
leden in het parlement zullen 
vallen als de bladeren in de 
herfst ». 

W E T E N S W A A R D I G EN 

E I G E N A A R D I G 

In antwoord op een vraög 
van volksvert. Maurits Coppie-
ters deelde de bevoegde mini
ster, nl. die van Justitie, mee 
dat er in België 6.771 erkende 
bedienaars zijn van de katolie-
ke eredienst, 39 voor de prote
stantse eredienst, 21 voor de 
joodse en 8 voor de anglikaan-
se eredienst. 

Wat onze verbazing en mis
schien ook de uwe heeft ge
wekt is, dat er zoveel angli-
kaanse bedienaars van de ere
dienst zijn in dit land waar de 
(belgische) anglikanen dan 
toch wel met een zeer sterk 
vergrootglas moeten gezocht 
worden. Of zou dat een over
blijfsel zijn van de (wisselen
de) erediensten waartoe Leo
pold I behoorde ? 

VOORDELEN ZONDER 

V E R P L I C H T I N G E N ? 

Zowel volksvert. Anciaux als 
senator Jorissen hebben zich 
in hun vragen bezig gehouden 
met de situatie van de « Mili
taire Hoofdkantine ». Dit is 
niet, in tegenstelling met wat 
velen menen, een officiële in
stelling van het ministerie van 
Landsverdediging, maa een 
zelfstandige vereniging. 

Deze vereniging maakt 
steeds gebruik van een gedeel
te van de militaire gebouwen. 
Het blijkt dat daarvoor geen 
enkele vergoeding of huurgeld 
wordt betaald. Anderzijds zou
den de heren, dames en juffert-
tjes van deze vereniging niet 
onderworpen zijn aan de taal
wetten. Maar de minister ver
zoekt ons te geloven dat alle 
schikkingen zijn getroffen om 
de geest van deze wetten te on
derhouden in de betrekkingen 
met het dienstpersoneel en de 
militairen en hun gezin. 

De letter zonder de geest is 

natuurlijk niets, dat staat al in 
het Evangelie geschreven. Maar 
de menselijke ervaring zegt 
ook dat de geest zonder de 
vorm een ellendig geval blijft. 

M.a.w. de « Militaire Hoofd
kantine » heeft de voordelen, 
maar geen verplichtingen. 

V R E E M D E L I N G E N Z O R G 

Er bestaat in dit land een 
voorlichtingscentrum v o o r 
vluchtelingen en vreemdelin
gen. Dit voorlichtingscentrum 
bestaat, luidens een antwoord 
van de bevoegde minister op 
een vraag van dr. Anciaux, 
sinds 1953 en richt ook taal-
kursussen in. 

De toelagen van de regering 
lijken maar zeer gering te zijn: 
in 1957 en 1958 bv. bedroegen 
die 510.000 fr.; tien jaar later, 
ondanks de hogere prijzen 
voor diensten en produkten, 
slechts 500.000 fr. Blijkbaar is 
dit een van die posten waarop 
gemakkelijk en ongekontro-

U I T Z O N D E R L I J K L O V E N D W O O R D 

In deze tijd waarin — zo leren ons de grote teolo-
gen — geen mirakels meer gebeuren, verheugt het ons 
ten zeerste er eentje te kunnen signaleren. Senator Jo
rissen heeft namelijk volgens de « Libre Belgique » van 
19 januari van dit jaar een intelligente vraag gesteld aan 
de heei minister van Verkeer Bertrand . 

De boosaardige « Libre » meent natuurlijk wel dat dit 
enkel gebeurt omdat de vraag niet slaat op een taalpro
bleem, maar dat is dan een eeuwenoude eenzijdigheid 
van... de « Libre » zelf l 

Op vraag en voorstel van onze senator zal het ministe
rie er dan spoedig toe overgaan, een regeling te treffen 
voor het gebruik van knipperlichten op voertuigen om 
de bestaande, onvoldoende voorschriften aan te passen. 

Praktisch en nuttig werk zouden we zeggen. Of het nu 
een mirakel is of niet ! 

leerd en •'•"der verlies aan 
stemmen kan bezuinigd wor
den. 

In 1966 werden taalkursus-
sen gegeven aan 900 personen : 
775 in de franse taalkursus, 125 
in de nederlandse. Heel mooie 
en afgeronde cijfers, echte bu
reelpareltjes... In Limburg, 
Antwerpen en Gent wonen in
derdaad « nauwelijks » vreem
delingen. Of zouden de brussel-
se « vreemdelingen » die « bui
tengewesten » nog niet hebben 
ontdekt. 

MEER GEHEIM DAN DE 

NAAM VAN EEN 

VERDACHTE 
Volksvert. H. Schiltz vroeg 

aan de heer Van Offelen, mi
nister van Ekonomische Zaken, 
hoe het staat met de staatstoe-
lagen voor de firma Texaco. 
Deze firma bouwt in de gentse 
havenzone een petroleumraffi-
naderij met een kapaciteit van 
4.750.000 ton De bevoorrading 
van die raffinaderij zal gebeu
ren via een pijpleiding Zee-
brugge-Gent. 

In zijn antwoord ontkent de 
minister niet dat er een staats-
toelage werd verleend, maar 
we nodigen de lezer uit te ge
nieten van de schroomvallige 
zorg waarmee de minister de 
gehele zaak behandelt : « Het 
spijt mij aan het geacht lid te 
moeten mededelen dat het niet 
in de rechtspraak van het de
partement ligt mededeling te 
doen van de individuele staats-

hulp, toegekend aan pnvé-be-
drijven, in toepassing van de 
van kracht zijnde expansiewet
geving ». 

Verwart de minister een 
« privé-bedrijt » niet met een 
menselijke persoon, en staats-
toelagen met armenzo.g ? 

A N T W E R P E N H O U D T 

BRUSSEL I N D E R D A A D 

VAST 
Onze (antwerpse) volksvert. 

Mattheyssens vroeg aan de mi
nister van Binnenlandse Zaken 
Van der Pooi ten hoe het komt 
dat in de brusselse gemeenten 
nog steeds veel meer fransta-
lige bedienden worden aange
worven dan voorzien is vol
gens de taalwetten en verrecht-
vaardigd wordt door de be
staande varhoudingen. De hi. ̂ r 
minister geeft toe dat ei in zijn 
ministerie eigenlijk nooit veel 
zorg heeft bestaa- over die 
taaiverhoudingen. Hij doet pie-
cies alsof bij de toepassing van 
de taalwetten de schepping be
gonnen is : « Het toezicht was 
uiterst moeilijk, wegens het 
ontbreken van statistische ge
gevens . Tans beschikken de 
diensten van de vice-goever-
neur van Brabant over de ver
eiste gegevens om debe t rok
ken gemeenteoverheden voor
noemde wetten te doen eerbie
digen ». 

Het startsein is dus gegeven. 
Gelukkig dat er vanuit Ant
werpen de aandacht op werd 
gevestigd. 

Antwerpen laat Brussel niet los en Leuven zéker niet. De antwerpse jeugd maakte het herhaalde' 
lijk duidelijk de jongste dagen. 
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devi/ereld! 

TWEE SOORTEN 
De vrij plotse opflakkering van het oor

logsgeweld in Zuid-Vietnam, met een offen
sief van de Vietkong en een stijgende druk 
van liet noord\ielnamese leger rond Khe 
Sang, toonden ook nog deze week aan, hoe 
in Vietnam twee soorten oorlog worden ge
voerd : deze \an de Amerikanen, met een 
technische konceniratie, deze \an de 7,iiid-
vieinamese guerillaslrijders, die \ooral de 
persoonlijke inzet betrachten en vanuit de 
naamloze massa wordt gevoerd, onverwacht, 
snel en zeer afwisselend \an plaats en tijd. 
De amerikaanse verliezen zijn door de ele
menten verrassing en gekontentreerd ge
weld veel hoger dan gewoonlijk, al boekt 
uiteraard ook de Vietkong /«aie \ciliezen. 

Washington poogde iiiiu^Mn op een vlot
te manier hel Pueblo-incident met Noord-
Korea te regelen. De \oornaamste noord-
koieaanse voorwaarde bleek te zijn, dat 
Amerika moest erkennen, dat de Pueblo de 
teiiitoiiale wateren \an Nooid-Korea ge
schonden had. Mits deze erkenning /ou de 
bemanning van het schip gerepatrieerd wor
den, waarvan intussen al enkele leden een 
bekentenis werd afgedwongen. Zelfs wan-
neei hel incident op die wijze i\oi(li Ijijge-
legd — uit \eiklaringen van Rusk en Mac 
Kamara blijkt, dat .Amerika geen bezwaar 
heeft tegen een erkenning \an een fout, 
welke lom tiouwens van meetaf waarsthijn-
lijk bleek te zijn — is het rezultaat mager. 
Want wat gewordt er \an het schip /elf? 

Het is op militair noth op diplomatiek 
vlak een gunsiige week gewoiden \oor 
Amerika. Men heeft ongeiwijfcld de kiacht 
van het anti-ameiikaans \ci/(i ]]] \ ninam 
sterk onderschat, zowel wat de in/et \<ui 
krachten ah de duur \an hun optreden be
treft. Over de \ooitzetting van de strijd 
lieten woordvoerders van de Vietkong en 
Noord-Vietnam (o.a. te Moskou) trouwens 
geen twijfel bestaan... 

Het overige wereldnieuws stond in de 
schaduw van het Vietnamees drama. In Eu
ropa werd het o.m. gekenmerkt door een 
diplomatiek frans-duits incident, naar aan
leiding van een rede door de westduilse 
minister van Buitenlandse Zaken Brandt te 
Ravensburg, waarin deze zogezegd het fran
se staatshoofd zou aangevallen hebben in 
verband met de euiopef« krizis. Op het 
zelfde ogenblik bracht prezident Lübke een 
bezoek aan Paiijs, om er het nieuwe duitse 
ambassadegebouw in te hiüdigen. Uiteraard 
wierp de zogenaamde veiklaiing van Biandt 
een schaduw over de ontmoeting I.übke-De 
Gaulle. Achteraf zou gebleken zijn, dat de 
« Deutsche Presse Agentur » verklarinoen 
van Biandl « veikecrd begrepen li.id >̂ en 
trok het nieuwsagentschap zijn beiithi nr. 
Zijn gewestelijke verslaggever nam ontslag. 
En daaimeÉ was de korte frans-duitse wrij
ving uit de weield geholpen dank zij de 
brede i ug v an de pers. 

Terwijl Lül)ke te Parijs met de Gaidle 
sprak, onderhield Kiesinger zich te Rome 
met Moro (zopas gered in het parlement 
uit een stemming, die in verband met een 
zogenaamd komplot in 1964, tegen de hui
dige katoliek-socialistische koalitie dreigde 
uit te vallen) over de europese integratie. 
In europese kringen werd duidelijk dat En
geland reeds nu op samenwerking met de 
Zes aanstuurt en tracht Londen de « van
zelfsprekendheid » van Engelands lidmaat
schap in de toekomst ingang te doen vin
den. 

Ook Spanje kwam in de kijkei door de 
dl uk, die Franco begint uit te oefenen op 
Ameiika in verband met Gibraltar. Het is 
« een vals probleem » doch niettemin 
schijnt Madrid ^r wat voor over te hebben 
om de brit«e aanwezigheid op de rots bin
nen afzienbare tijd door een spaanse af
lossing te vervangen. Het zoekt daaibij toe-

zuidvietnamese regering noch haar ame
rikaanse beschermers bleken op de 
hoogte te zijn van de op handen zijnde 
gebeurtenissen. De bevolking was dat 
wel, doch zweeg, deels uit ang.st, deels 
uit simpatie. Duidelijk werd bewezeïïT' 
dat in Zuid-Vietnam de Vietkong zich 
beweegt als de vissen in het water. Het 
kwam zelfs in verscheidene steden tot 
simpatiebetuigingen vanwege de bevol
king. Daar tegenover staan wel wreed
heden van de Vietkong tegenover de 
bevolking, doch deze zijn niet voldoen
de, om de bevolking tot een aktieve me
dewerking met het regime van Ky aan 
te zetten. Integendeel. Men mag immers 
ook niet uit het oog verliezen, dat de 
Vietkong geen zuiver marxistische ver
zetsbeweging is, doch wel een konglora-
meraat van nationalisten en linksgezin
den (wat in Azië een vaak andere lading 
dekt dan in het Westen). Dit verklaart 

meteen, waarom de bevolking tegen de 
Vietkong niets onderneemt en er eerder 
mee samenwerkt. 

Via Parijs liet Hanoi trouwens ver
staan, (lat zo er al zou onderhandeld 
worden, men eerst zou onderhandelen 
(jver de dagorde der eigenlijke bestands-
besjirekingen, mits stop/etling van de 
bombardementen. Stopzetting van infil
tratie tot op zekere hoogte bleek moge-
liik, doch hoe zou men dat kunnen kon-
Ircderen. liet lijdt geen twijfel dat de 
eigenlijke bestamlsbesprekingen einde
loos zouden gerekt worden zoals des
tijds te Pan Moendjom. Hiermee belan
den we bij de tweede onaangename ver
rassing, het kapen van het amerikaanse 
spionageschip « Pueblo » door Noord-
Korea. 't Leek waarschijnlijk dat Noord-
Korea tot deze piratendaad overging om 
het amerikaanse potentieel in Vietnam 

nadering tot Fiankiijk, dat zelf in AJgeiie 
het britse vooibeeld ten oosten van Suez 
volgt, door de voouijdige ontruiming van 
de vlootbazis Mcis El Kcbir aan te kondi
gen. El oiusi.i.it (lus ^iilaan een vakkuum 
in de Maie Noslium die aan betekenis 
blijkt (e heblien ingeboei, liocwel nu Jlli^t 
het Midden Oosten deze v ei mindering van 
belang steik leiiu. In hoever Fianco's mo
gelijke bepeikm<; \,ui de amerikaanse aan-
we/iglu'id in /ijn land met betiekking tot 
Gibiaitai zou helpen is de vi.]<ig, \(iinit-
dc .\iiRi ik.iucii aU It;_;(11.11 umiK lil t( ii i. \( n-

• te verzwakken, in af.spraak met Noord-
i Vietnam, dat trotiwens op twee fronten 
i toesloeg nl. met de guerilla en met een 
; zich aftekenend offensief van geregelde 
1 troepen in de gedemilitarizeerde zone 
"• tussen Noord- en Zuid-Vietnam. Amerika 
1 was zelfs verplicht de « Enterprise » in 
: de Japanse Zee vast te hotiden en zou 
i deze pas na een ontspanning en als ver-
• zoenend gebaar tegenover Noord-
• Korea naar Vietnam sturen. 
! Het incident bewijst ook dat Amerika 
• buiten Vietnam niet over een voldoend 
- sterke taktische luchtmacht beschikt. Op 
1 het ogenblik, dat de « Pueblo » werd 
i gekaapt waren in Zuid-Korea slechts 12 
; gevechtsvliegtuigen beschikbaar, die 
- echter niet als scherm boven de 
- « Pueblo » konden ingezet worden, om-
- dat ze met kernbommen geladen waren 
i en niet voorzien van een klassieke be-
t wapening. Trouwens : het duurde niet 

3 minder dan drie kwartier vooraleer de 
r amerikaanse diensten van het incident 

op (Ie hoogte waren, waaruit volgt dat 
- het door MacXamara zo geroemde elek-
1 Ironisch waarschuwingsisteem toch niet 
1 /(i \ lug werkt als wordt beweerd. 

lil twee opzichten faalden dus de 
5 Amerikanen zowel in Vietnam als in 
- Korea : ze waren niet op de hoogte van 
- de omvang van de Viefkong-infiltratie 
- noch van het op handen zijnde guerilla-
B offensief en ze werden veel te laat ver-
- wittigd van het incident met de 
- « Pueblo ». Hun tweede falen bestond 

er in, dat ze na de verrassingen niet in 
- staat bleken te zijn,'efficiënt te reage-
e ren. De gevechten in Zuid-Vietnam tus-
- sen guerilla-eenheden en amerikaanse 
- troepen duurden ook deze week en even 
a verbitterd voort, terwijl in het noorden 
n Giap aanstalten maakte om de twee(ie 

tueel veniiindcide doUaisteun tegen Ma
drid kunnen uitspelen. 

In Afrika ten slotte viel vooial het voor
nemen op van Kongo-Kinsjasja, de Tsjaad 
en de Centiale Aliikaaiise Republiek, om 
een ekonomische unie aan te gaan en daar
bij ook nog Kongo-Brazzav ille te betrekken. 
Een integratie die gemakkelijker dan de 
europese zou kunnen verlopen, omdat de 
ekonomie in deze landen pas een begin van 
ontwikkeling dooimaakt, doch welk proces 
kan gehinderd worden door politieke sta
biliteit en gemis aan eivaiing en kaders. 

De oorlog in Vietnam nam een nieuwe 
wending bijna vlak nadat prezident 
.lohnson in zijn jaarlijkse State of the 
Union een rekordbegroting had voorge
legd en in deze begroting een aanzien
lijk krediet heeft voorzien tot voortzet
ting van de oorlog in Vietnam. Wat er 
van de verwezenlijking van zijn sociaal-
ekonomisch programma zal terecht ko
men, die eveneens in deze boodschap, 
zij het met weinig overtuiging aan (Ie 
orde is gesteld, is /eer de vraag. Het is 
een irrealistische boodschap gebleken 
door de twee zeer onaangename verras
singen die zich kort nadien in Vietnam 
resp. Noord-Korea hebben voorgedaan. 

Ettelijke maanden voordien troostte 
men zich te Washington en elders in het 
Westen met de valse liooj) dat Noord-
Vietnam en (Ie Vietkong zouden instem
men met een wajienbesiand, wanneer de 
luchtboinbardeiuenten op Noord-Viet
nam zouden stoiige/cl worden. Het 
heette dat beide tegenstrevers buiten 
adem geraakt waren en dat de .Ameri
kanen een militaire beslissing binnen 
hun bereik hadden. We hebben een 
maand geleden tegenover de/.c blijkbaar 
algemeen gangbare ojivaiting onze twij
fel geuit eii stellen vandaag vast dat 
deze twijfel geweüigd was. Men kan nu 
eenmaal inzake een oorlog als deze in 
Vietnam — totaal in de volle betekenis 
van hel woord — geen klassieke mili
taire maatstaven a,inleggen. In Vietnam 
blijkt een zeer groot gedeelte van de 
bevolking goedschiks {kwaadschiks, dat 
valt hier niet te « berekenen s> maar de 
feiten zijn er) in te stemmen met de be-
vrijdingsstrijd van de N'ielkong. De Viet-
kongstrijders die in Saigon en in andere 
steden nnveihoeds de strijd aanbonden 
tegen de Amerikanen en liet zuidvietna-
mcse leger, wandelden doodgewoon als 
« bui'gers » deze steden binnen, begaven 
zich naar de plaats van de afspraak en 
ontvingen er hun wapens, waarna ze 
hun stelling betrokken en op het afge
sproken uur tof de aanval overgingen, 
o,a. op de amerikaanse ambassade te 
Saigon. De amerikaanse inlichtingen
dienst werd volkomen verrast. Noch de 

.['„Hl BilliillH^^ ,1 . , < J 
Dit is de laatste foto, genomen van de bemanning van de franse onderzeeboot 

« Minerve », die met man en muis verging in de Middellandse Zee. 
e bemanning van de franse onderzeeboot 
uis verging in de Middellandse Zee. 

faze van dit « nieuwjaarsoffensief » in 
te zetten. Door de te late verwittiging, 
de « verkeerde » bewapening en de ver
zwakking van het militair potentieel in 
Korea waren de Amerikanen niet bij 
machte, de kaping van het spionageschip 
ongedaan te maken. Ze zitten vandaag 
in de ongemakkelijke pozitie van een 
grootmacht, die met een dwerg « op de 
markt moet gaan zitten » om ten min
ste de bemanning van de « Pueblo » vrij 
te krijgen. Naar het vaartuig zelf zullen 
ze waarschijnlijk moeten fluiten. 

Het offensief in Zuid-Vietnam bewijst 
dat de oorlog aldaar een volksopstand is 
en ten tweede, dat deze volksopstand op 
een wijze wordt geleid en verwezenlijkt, 
die de modernste oorlogsmachine van 
het ogenblik aan de bazis ondermijnt en 
in verwarring brengt, vaak met zeer 
primitieve middelen. Tegen deze gueril-
lastrategie, waarop ook een klassieke 
wordt gegriffeld, vermag Amerika met 
een zuiver klassiek-technologische stra
tegie blijkbaar weinig in te brengen. Het 
is zelfs beschamend voor de supermo
gendheid Amerika dat een betrekkelijk 
minder belangrijk incident als dat met 
de « Pueblo » in staat is, de verwarring 
in Vietnam nog te vergroten. In de ge
geven omstandigheden — het relatief 
kernevenwicht tussen Oo.st en West — 
zijn met heide gebeurtenissen nog eens 
duidelijk de grenzen van de superinacht 
aangegeven. In deze begrenzing heeft 
men fans meteen de Vietnamese tegen-
eskalatie kunnen nagaan, die niet alleen 
de amerikaanse eskalatie in het gedrang 
bracht doch ook scherp de grote rizi-
ko"s van deze oorlog voor gans de we
reld duidelijk maakt. Beleven we na de 
monetaire bezuinigingen, die gedeelte
lijk door de Vietnamoorlog in Amerika 
werden veroorzaakt, ook een militaire 
« bezuiniging » (een bestand, waarbij 
Amerika hoogstens zijn gezicht zou kun
nen redden) ? Het is een vraag, die 
door de twee onaangename verrassingen 
van het vlak der veronderstellingen 
naar dat van de aktualiteit aan het ver
huizen is. 

K.V.B. 

ONAANGENAME VERRASSINGEN 
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R O D E N O N 

Marian Peter is een non ui t 
de s taat New York die als mis
siezuster naar Guatemala t rok . 
Samen met andere mens£ i 
« van het vak », nl . andere z i 
s te rs en pr ies ters die lid zij i 
van een of andere kloosterg 
meenschap , vo rmde zij ee i 
geurril la-groep. Deze hield zie h 
voornamel i jk bezig met wape 
smokke l voor de pro-castro-re-
volut ionairen. 

H a a r overs ten hebben nu be
sloten haar naar de Verenigde 
S t a t en te rug te roepen. Mis
schien kan ze daar een wapen-
winkel t je beginnen. 

A L L E E N E V E N 

GLIMLACHEN I 
De afs tammelingen van de 

Bourbons zijn talr i jk en ver
scheiden. Na het huweli jk van 
I r ene der Neder landen met een 
Bourbon-Parma weet daar wel 
iedereen iets over. Wat minder 
bekend is, zal wel de verbeel-

De Sovjetvlag in Egypte de achtste verjaring van de werken aan de Assiiandam werd met rus-
sisch en egyptisch vlagvertoon gevierd. 

CLARK M. CLIFFORD 
€ Ik laat me niet ornitologisch klasseien » 

zegde onlangs Clark M. Chjjmd aan joer-
dahsten, in anUvooid op de tnaag of hij in
zake het Vietnam konjlikl een Itamk of een 
duif is. Ondanks dit ontwijkend antwoord 
blijkt uit alleilei dingen, dat Clif^id een 
havik is, zij het dan ook een gematigde : 
een voorstander van een harde koers in 
Vietnam, maar in de ogen van heel wal kei-
haide havikken toch nog een tikkeltje Ie 
flap. 

Hoe zou het anders kunnen ? De politieke 
lijn op het departement van Landsverdedi
ging werd de jongste tijd steeds meer en 
meer direkt door Johnson bepaald. En nu 
McNiimara op 1 maart zijn portefeuille 
neerlegt, was het duidelijk dat Jyihnson zou 
uitkijken naar een opvolgei die er onge
veer dezelfde oplossingen op na houdt als 
hijzelf. De pozitie van Johnson is die van 
een gematigde havik (voor zover er van 
matigheid kan gesproken worden in ver
band met napalm- en andeie bommen...) : 
voortzetting van de cforlog om de tegen
stander aan tafel te bombarderen, maar 
geen voorstander van de door de militaiien 
steeds weer geëiste vrijgeving van alle ob-
jektieven in Noord-Vietnam of van een di
rekt overschrijden van alle eskalatie-trap-
pen. 

De keuze van Johnson is echter nog door 
andere motieven bepaald dan door het Vtet-
nam-konflikt. In de persoon van Claik Clif
ford beschikt hij over een medewerker dis 
niet alleen sinds jaren een trouwe vriend en 
raadgever is, maar die daarenboven geldt 
als een expert in een specializatie die zéér 
binnenkort van pas zal komen : de verkie
zingsstrategie en meer bepaald nog, het win
nen van een schijnbaar op voorhand verlo
ren kampanje. 

Die reputatie heeft Clifford zich verwor
ven door in 1948 Truman, die bij een Gal-
lup\>nderzoek kansloos heette, toch teiug 
naar het Witte Huis te loodsen. Clifford, 
die door Truman in 1946 naar Washington 
was gehaald, maakte een scherpe ontleding 
van de kampanjes die Roosevelt in het 
Witte Huis hadden gebracht en kwam tot 
de konkluzie dat, hoe de massa ook ovei de 
intellektuele kapaciteiten van een toekom
stige prezident oordeelde, ze bereid was zich 
gunstig te laten beinvipeden door een man 
die ze direkt aan het werk zag. Op Cliffords 
advies begon Tinman in de pie-eleklorale 
periode aan een reeks inspektiereizen door
heen gans de States, die hem de kritiek van 
de oppozitie en van de pers bezorgden doch 
die het gunstige rezullaat had dat Clifford 
ervan had voorspeld : de massa gaf haar 
gunst aan de man « die zo zi]n best deed ». 

Indien Clifford had gewild, dan zou hij 
van Truman een pracht van een politieke 
funktie ten geschenke hebben kunnen krij

gen. Hij gaf er echter de voorkeur aan, te 
Washingt\}n een advokatenpiaklijk uit te 
bouwen. Hij deed dat niet zonder sukses, 
want tot zijn kliénlen behoren enkele van 
de grootste amerikaanse fiima's : General 
Electric, Hughes, Standard Oil e.a. Dat is 
geen toeval. Clifford bleef ook tijdens zijn 
werkzaamheden in de advokatenpraktijk m 
dichte voeling met de politiek en met het 
politieke machtscentrum dat het Witte Huis 
heet. Zijn politieke verbindingen aan de ene 
kant en het feit dat hij de advokaat weid 
van zoveel belangrijke concerns aan de an
deie kant, onthullen een specifiek-ameri-
kaansc toestand : de grote slaalsleverayiciers, 
de mammoetbedrijven die werken voor 
landsveidediging en de andeie grote depar
tementen, hebben behoefte aan « hun man 
te Washington >, die politiek goed geïntro
duceerd is en die direkt naar de echte 
machtscentra kan doordringen. 

Clifford is dus allesbehalve een politieke 
nieuwkomer, al gaf hij er totnogtoe de voor
keur aan, zijn invhed aan te wenden ach
ter de schermen zonder de nadelige konse-
kwenties van een politieke loopbaan te moe
ten toisen. 

Ook voor Kennedy voerde hij, tijdens 
diens ambtsperiode, keel wat karweien uit. 
Dat begon al onmiddellijk na de verkiezing 
van Kennedy. De president-elect deed be
roep op Clifford om de ovei gangsperhde te 
helpen oveikoepelen. Een dergelijke op
dracht bewijst, hoezeer Clifford reeds was 
dooi gedrongen in het washingtons topwe-
reldje. Zijn invloed berust in niet geringe 
mate op het feit, dat hij zich uiterst effi
ciënt kweet van enkele kat weien die prezi-
denten uit de penaiie moesten halen. Toen 
de foeinalist Drew Pearson geschreven had 
dat Kennedy niet zelf de auteur was van 
het met een Pullitzer-prijs onderscheiden 
boek « Proflies in Courage y, bekwam Clif
ford de tc) uglrekking van deze beiuering. 
En Johnson bespaarde bij de nasleep van 
een paai l^iiuptie-schandalen en een af
faire van een homo-sexuele medewerker. 

Clifford geldt al jaren als een « eminence 
grise » van Johnson. Hij was haast dagelijks 
bij de prezident, soms tien maal per dag. 
Johnson op zijn beurt was een regelmatige 
gast ten huize van Clifford, waar dan poli
tiek bedreven werd buiten het kijh, cid vav 
TV-kamera's en pemalisten. 

Deze vlotte, eivaien knaap, mindei bril
jant weliswaar dan McNamara, maar waar
schijnlijk efficiënter aan de top van het reu-
zedepaitement dat hijzelf overigens heeft 
helpen oprichten onder Truman — zal het 
oog gevestigd houden én op Vietnam én 
op Johnsons populariteitskurve. Een all
round man : bruikbaar én voor de oorlog 
én desiA>ods voor de vrede, maar in ieder 
geval voor de verkiezingen. 

A.N. TOVANO. 

ding en de onwerkeli jkheid van 
dergelijke families zijn . 

Prinses Frangoise de Lobko-
wicz, de zuster van pr ins Xa-
vier de Eourbon-Parme (de 
schoonvader van prinses Ire
ne) stelt n u voor dat haar 
broer zou gekroond worden tot 
« Koning van de heilige plaat
sen » ... Niet meer of niet min
der. Israël heeft nog niet ge
antwoord . 

V R I J G E V I G 

Het Verenigd Koninkri jk 
heeft zo m a a r 90 banden 
« s taatsgeheimen » over de pe
riode 1923-1937 voor geschied
schri jvers en belangstellenden 
vrij gegeven. Normaal zou dit 
pas na 1973 gebeuren.. Uit die 
dokumenten bli jkt nu dat 
Eden, die toen minis ter van 
bui tenlandse zaken was en een 
« groot tegenstander » van al
le d ik ta turen , aan Mussolini 
'n belangrijk gedeelte van Ethi
opië heeft aangeboden. Dit /.on
der dat de keizer van dit land 
daar ook m a a r iets over wist. 

Engeland wilde wel graag 
Mussolini braaf houden m e t 
het goed van de anderen ! 

VIER MILJARD FR... 
... geeft de franse s taat elk 

j aa r uit voor het onderwijs in 
het Frans in het buitenland. Zo 
m a a r eventjes 32.000 franse le
raa r s en leraressen geven di t 
onderwijs in 1.123 ins t i tu ten 
die door Frankr i jk worden be
s tuurd . Het aantal leerlingen 
bedraagt nu 104.000. Wie he t 
aanta l leerkrachten, ins t i tu ten 
en leerlingen vergelijkt, ziet 
nog duideli jker welke grote in
spanning de franse s laat zich 
getroost . 

A N G S T Z O N D E R E i N D E 

Op alles voorbereid zijn i s 
ui ts tekend. Maar nu al zorgen 
hebben over de onbekende mi-
kroben die de ru imtevaarders 
zouden kunnen meebrengen bi j 
hun terugkeer van de maan , 
gaat toch wel vér. 

Toch is er omwille van die 
zorg te Houston in Texas (he t 
ru imtecen t rum) al een buiten
gewone moderne kliniek ge
bouwd en ingericht, waar de 
ru imtevaarders na hun terug
keer een proeftijd zullen moe
ten doorbrengen. 

B R E T O E N E N R O E R E N 

ZICH 
Vooral sinds ongeveer hon

derd j aa r word t Bre t tan je 
langs het onderwijs om aan 
een sterke propaganda onder
worpen. En toch steken de Bre
toenen altijd opnieuw he t 
hoofd op : oud-minister Ple
ven, een t rouwe franse patr iot , 
noemt zich nu al «autonomist», 
gemeend of niet, dat betekent 
iets. Vooral omda t te Pari js 
toch geen onderscheid word t 
gemaakt tussen a u t o n c ^ ' - en 
« separat is t » ! 

De « separat is ten » hebben 
onlangs bommen geworpen m 
de prefekluren van Finistcre 
en van de Cótes-du-Nord... Bo
vendien werden twee gedenkte
kens voor de « resistance » om
ver gehaald. 

Wie zin heeft in een beetje kernenergie thuis, kan zich dat voor
taan in de handel aanschaffen. Een amerikaanse firma brengt 
een elektrogeengroep op de markt, die aangedreven wordt door 
kernenergie. Het geval weegt 1.500 kg. en kan tijdens 5 jaar 25 

Kw. stroom voortbrengen. Prijs : drie miljoen fr.^ , 



Het is met de krant zoals met vele dingen : men aanvaardt ze als iets van-
zelfsprekends, iets dat tot het dagelijkse leven behoort. 
Men denkt er niet bij n-a of het vroeger ook zo was en wie wel op de ge
dachte zou gekomen zijn, met de uitgave van een periodiek verschijnend 
blad met nieuws te beginnen. Het is nu eenmaal zo met alle uitvindingen. 
Denke7i wij maar aan het wiel : de uitvinding ervan xvas een geniale vondst 
die onze beschaving — en ook onze kuituur— een eigen ontwikkeling heeft 
gegeven, die bij andere « wielloze » kuituren als bijvoorbeeld bij de Inca's 
niet zou mogelijk geweest zijn ! 
De krant, zonder zoals het wiel weerslag te hebben op het gebied der tech
nische onttikkeling, heeft wél invloed gehad op de geestelijke evolutie der 
maatschappij — en met « geestelijk » bedoelen wij dan zowel de ideologi
sche, politieke en sociale gedachten en hun verspreiding, als de kidluiele 
ontwikkeling der massa. De werkelijke opkomst van het perswezen na de 
franse revolutie heeft ook de massa-politiek in beweging gebracht : bi] on
ze eigen belgische omwenteling hebben de fransgezinde bladen een nefaste 
invloed uitgeoefend en in de opkomst der sociale beweging speelde?! de 
dag- en weekbladen een grote rol. Dat momenteel andere massa-media een 
sterke konkurrentie betekenen voor de opinie-vormende macht van het dag
blad (dat daarin reeds door een onafhankelijker weekbladpers bedreigd 
werd) betekent niet dat de invloed van het geschreven woord zou verloren 
gaan. Nog altijd is het vizuele beeld beklijvender dan het auditieve en is 
bij dit vizuele het geschreven ivoord blijvender dan het vervluchtigoide 
rV- of filmbeeld. 

Het « scripia manent n is ook hier nog steeds van toepassing en de invloed 
van de pers mag zeker niet onderschat worden... 

Wie is het eerst op de gedachte geko
men om nieuws bijeen te brengen en 
periodiek te verspreiden langs de weg 
van het schriftuur ? 

Zoals bij vele uitvindingen van die 
aard blijken de Chinezen voorlopers ge
weest te zijn, hoewel ook de Egyptena-
naren leeds een (( nieuwskourant » had
den. 

Er was een soort egyptisch « staats
blad » dal benevens officiële berichten 
ook algemeen nieuws bracht. En Herodo-
tos leert ons dal er bij de Egyptenaren 
reeds satirische bladen moeten bestaan 
hebben : « 't Pallieterke » kan dus op 
een zeer oude traditie bogen ! Na de in-
vazie van Egypte door Nebukadnesar 
verscheen een dergelijke krant onder 
Amasis : daarin werden de schandaaltjes 
en schandalen van het hof over de he
kel gehaald. De schrijver ervan bleek 
een ondergeschikte aan het hof te zijn 
en hij werd betaald door rijke joodse 
bankiers. 

Rome is de eigenlijke uitvinder van 
de <( muurkrant » : historici beweren 
immers, dat perkamenten affiches met 
nieuwsberichten werden uitgehangen of 
ter lezing neergelegd bij de haarkapper ! 
De « Acta diurna » zoals men ze noem
de werden onder Julius Caesar, de ont
dekker der « oude Belgen », zelfs tot een 
dagelijkse publikatie i Dat er heel wat 
lektuur aan was blijkt uit een tekst bij 
Juvenalis, waarin van een dame gezegd 
wordt dat zij een halve dag lang de 
krant las : « Longi religit transversa 
diurni. . . ». 

Van een werkelijk (( dagblad » en een 
werkelijke « pers » zal pas sprake zijn 
na de ontdekking en verspreiding van 
de boekdrukkunst. Verscheidene landen 
en steden betwisten elkaar het geboorte-
recht van de krant in haar moderne 
vorm : Venetië, de Noordelijke en de 
Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk, 
Duitsland, Engeland... 

Venetië zond aan zijn agenten in het 
buitenland een soort officieel berichten-
blad, de « Notizie Scritte ». Daarnaast 
bestond er ook een soort nieuwsblad 
waarvan een exemplaar, gedateerd van 
1494, in de universiteit van Leipzig be
rust. 

Het is echter pas na de uitvinding 
van de boekdrukkunst en de algemene 
verspreiding ervan, dat er ook van een 
werkelijke krant zal sprake kunnen zijn. 
Want de voorwaarden om aan de bepa
ling te voldoen, zijn zowel haar perio
diciteit als haar algemeenheid. Het zal 
slechts ongeveer 150 jaar na de uitvin
ding der boekdrukkunst zijn, dat de 
krant zich doorzet. Het dagblad in zijn 
moderne vorm zal echter pas in de 19de 
eeuw algemeen worden. 

Slechts vanaf IGOO zal de krant zich 
ontwikkelen uit de bestaande vorm van 
nieuwsverspreiding : de officiële infor
matiebulletins, de geschreven courant-
brieven tussen de verschillende filialen 
van een koopmanshuis (o.m. de beken
de Fuggerkranten) en de vlugschriften. 

In verband met de laatste vorm van 
nieuwsgeving schreven wij reeds in een 
artikel over de boekdrukkunst, dat zij 
een snelle verspreiding kende door de 
rondreizende drukkers, die van jaar
markt tot jaarmarkt trokken en kliën-
teel zochten. Tijdens die reizen staken 
zij allerhande nieuwjes op. Om een 
eventueel minder talrijk kliënteel wat 
aan te vullen, drukten en verspreidden 
zij dit nieuws. Zo heeft een van deze 
drukkers, die het platbranden van Hei
delberg door de franse troepen mee
maakte, deze gruwelijke daad beschre
ven en in een « nieuwsblad » gedrukt 
en verspreid, tot in Berlijn toe. O p die 
wijze ontstonden de « Fliegende Blat
ter » die ook later nog, na de vestiging 
der drukkers in een vaste woonplaats, 
werkverschaffing betekenden in periodes 
van minder talrijke private opdrachten. 
Van deze blaadjes tot de werkelijke 
krant was er toch nog een hele stap. 
Was de openbaarheid er bij deze blaad
jes wél — openbaarheid die bij de infor
matiebulletins en de koopmanskranten 
ontbrak — dan was er, om van een wer
kelijke krant te spreken, toch nog één 
ontbrekend element : de periodiciteit. 

Van de zogenaamde ((fliegende Blatter» 
werden er in het archief in Schwerin een 
drietal bewaard, gedateerd uit 1611. Zij 
dragen reeds de titel (( Neuwe Zeytung ». 
Ook bij ons verschenen er onregelmatig-
uitkoraende, niet-periodieke nieuws
blaadjes die dan « Tydinghe » of 
» Nyeuwe Tydinge » of (( Warachtighe 
Tydinghe » heetten, naast publikaties 
die wél periodiek verschenen doch 
slechts jaarlijks, halfjaarlijks of zelfs 
maandelijks. 

De eerste dagelijks-verschijnende 

krant ter wereld zou de (( Leipziger Zey
tung » zijn, die in 1660 voor het eerst 
uitkwam. Elke pagina was niet alleen 
genummerd, maar de nummers liepen 
ook door van de ene dag op de andere. 
O p dal ogenblik echter was het kranten
wezen reeds ontwikkeld en bloeiden de 
wekelijkse nieuwsbladen. Vanuit Vene
tië bracht Theophraste Renaudot de 
idee van een regelmatig verschijnend 
berichtenblad mee naar Frankrijk. Men 
heeft hem de « uitvinding » van de 
krant toegeschreven, volgens de meeste 
historici echter ten onrechte. De eerste 
krant van Renaudot verscheen op 1 april 
16.31 en had als titel « Gazette », een 
naam die later algemeen werd voor de 
bladen met politieke strekking. De 
naam was afgeleid van een veneliaans 
muntstuk, gazetta, ter waarde van stui
vers, prijs van de nieuwsblaadjes die 
men in Venetië verkocht. De aanspra
ken van het British Museum op het be
zit van de eerste kr'ant, die natuurl i jk 
een engelse was, bleken op een mistifi-
katie uit de 18de eeuw te berusten : de 
oudste engelse '( newspapers » dateren 
van 1622 en zijn vertalingen van kran
ten, die in de Nederlanden reeds een 
drietal jaren uitgegeven werden. 

De eerste kranten met een wekelijkse 
periodiciteit verschenen in Duitsland in 
1609, en het waren « Relat ion » in het 

h u n onregelmatigheid ? Vast staat ech
ter, dat Verhoeven reeds een zekere pe
riodiciteit plande. Zijn aanvraag aan de 
aartshertogen in 1605 werd vernieuwd 
in 1620. In 1617 reeds verschijnt een be
richt, da t de krant alle acht of ne£,en 
dagen zal uitkomen. 

Abraham Verhoeven bracht bui ten 
nieuws ook artikels tot belering van zijn 
lezers, en om tegemoet te komen aan 
hun weet- en leergierigheid, en illus
treerde bericht en artikel met houtsne
den. De M Wekelycke Tydinghe », die 
vanaf 27 juni 1629 dan een werkelijke 
weekkrant werd, is (ook al is het niet 
de eerste europese krant en evenmin de 
eerste krant in de Nederlanden; Amster
dam was toen reeds een krantencentrum) 
toch de eerste krant in het Zuiden ge
weest. 

Naast Verhoeven was de antwerpse 
drukker Verdussen, die zijn toelating in 
1635 kreeg, de tweede gazettier in de 
Zuidelijke Nederlanden. Antwerpen, da t 
in het Zuiden nog steeds het kui tuur-
centrum was- gebleven, stond ook aan 
het begin van het krantenwezen in het 
Zuiden en was, na Amsterdam, het eer
ste perscentrum in de hele Nederlanden. 
Brugge zou volgen, met Nicolaas Brey-
ghel en diens « Nieuwe Tydinghe ». I n 
Brussel zou de eerste krant pas verschij
nen in 1649 : « Le Courrier Veritable 

HET ONTSTA/ 
Rijnland (katoliek) en <( Aviso », ge
drukt te Wolfenbüttel (protestants). I n 
1940 verscheen te Leipzig een fac-siraile 
druk van beide kranten. Daarmee was 
de franse en engelse aanspraak op het 
geboorterecht van de krant afgewezen, 
maar ook de verklaringen van historici 
op dat gebied als Govaerts en Dubief, 
die o.m. schreef : « Volgens de meest 
moderne opzoekingen is het te Antwer
pen dat deze vernieuwing voor de eer
ste keer... ». 

He t was Abraham Verhoeven, geboren 
te Antwerpen op 22 jun i 1580, zoon van 
een graveerder, aan wie men jarenlang 
de titel van (( eerste gazettier » heeft toe
gekend. Verhoeven had het drukkersvak 
geleerd bij Antoon Spierinck, met wiens 
dochter hij huwde in 1604. T i jdens de 
oorlog tussen de spaanse Nederlanden 
onder Albrecht en Isabella en de Vere
nigde Provinciën vroeg hij de toelating 
om nieuwsberichten over de oorlogsge
beurtenissen te mogen verspreiden. Een 
van zijn eerste nummers geeft een uitge
breid relaas over de slag bij Ekeren op 
17 mei 1605. Kan men aan deze <( Nieu
we Tydinghen » nog niet de kwalifika-
tie van (( krant » geven, omwille van 
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Een nummer van de « Gendtsche Post-Tijdinghen» (Koninklijke Biblioteek Brussel) 

des Pays-Bas » van Pierre Hugonet , die 
in 1650 omgedoopt werd tot « Relations 
véritables ». Deze Hugonet probeerde 
het monopolie te krijgen voor heel de 
Zuidelijke Nederlanden en slaagde er 
ook in. De andere gazettiers trokken er 
zich niet veel van aan, temeer omdat zij 
zich waarschijnlijk beschermd wisten 
door de plaatselijke overheid. Hugonets 
opvolger Foppens ging zich bij de spaan-
se koning beklagen over het feit dat er 
nog andere kranten verschenen dan de 
zijne en nog wel « en flamend »... hoe--
wel in zijn oktrooi uitdrukkelijk ver
meld stond da t hijzelf nederlandstalige 
kranten moest uitgeven voor de men
sen die geen Frans kenden. Inmiddels 
was ook in Gent een krant ontstaan, de 
« Ghendtsche Post-tydinghe » uitgegeven 
door Maximiliaan Graet vanaf 1667. 
Reeds tevoren moeten er in Gent echter 
min of meer periodieke blaadjes uitge
geven zijn. De ((Ghendtsche Post-Tijdin-
ghen n veranderde v^n titel in 1723 en 
werd toen (( Gazette van Ghendt )> : zij 
zou blijven verschijnen tot in... 1940 en 
was toen de oudste nog bestaande kran t 
in de wereld; de (( Frankfurter Post-Zei-
tung » van 1615 had reeds in 1893 opge
houden te bestaan ! 

In andere landen zou de pers vanaf 
het midden der zeventiende eeuw even
eens ui tbreiding nemen en de regeerders 
zouden aldra de invloed en de macht 
van dit geestelijke kommunikatieraiddel 
beseffen. De preventieve censuur werd 
eerst door de gewone (meestal kerkelijke) 
boekencensor, later door een politiek 
censor uitgeoefend en het gebeurde wel 
eens dat de uitgever zich moest verant
woorden voor de publikatie van berich
ten, die de regeerders liever geheim 
hadden gehouden en die aan de waak
zaamheid van de censor waren ontsnapt . 
Toch was er geen persdwang zoals wij 
die nu achter het IJzeren Gordijn of in 
andere diktatoriale staten beleven : de 
krant was geen propagandamiddel voor 
de vorsten en regeerders. Dit belet niet 
dat zij het belang der pers erkenden. 
T o e n Renaudot zijn krant stichtte, wa
ren zowel Richelieu als Lodewijk XI I I 
(( gelegenheidsmedewerkers ». Dit was 
geen nieuwigheid : ook koningin Elisa
beth had voordien al naar de pen ge
grepen om aan joernalistiek te doen... 

Ook belangrijke historische gebeurte
nissen zien wij in de krantenberichten 
van toen weergegeven : het eerste num
mer van de (( Amsierdamsche Courant » 
bracht een ooggentuigenverslag (« soals 
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V Vtkclijckc Tijdingh^o Niara/J 
\ 

Het eerste nummer van Abraham 
Verhoevens « Wekelijcke Tijdin-
ghe » (Koninklijke Biblioteek 
Brussel). 

1 T A L I B N . 
V V t Koovactxi^Mty» lê^^ 

Hgct iüttn^onntx ban JBilmutt natt ^Apd^ QUi^^afütexi 
om l)ftaf-^?rmbanl>?folöatfnteUerboo|bfrai/&m bat^ 
AccQOibi met Mantua m ^et ^off bAn ;^pa((jnim op (ikextto» 

bititiititiauftci£U/(utittutnin gratiën iotrwfj?c^fncgiKnu*. 
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flmbcn€oiUiKht>«fnpjffrtiternimiflft öni ^^cvteqht \^\u KQIMJ 
eiibc öicban Niii»« euYöilUu öun maowrtol^^cn/foa langljt al. 

LAN VAN DE KRANT 
ick selve gesien hebben ») van de ont
hoofding van Johan van Oldenbame-
velt. 

Vergeleken met de toestanden elders, 
beschikte de pers in de Nederlanden 
nochtans over een betrekkelijke vrij
heid. In E'igeland bijvoorbeeld, zowel 
onder Karel I als onder Cromwell, lag 
de pers aan banden : het is Milton, de 
dichter van Paradise Lost,-Kiie zijn stem 
zal verheffen voor de persvrijheid 1 Ein
de der zeventiende eeuw echter zal de 
persvrijheid zorgen voor een geweldige 
opbloei van het krantenwezen : het is 
d a n ook da t bekende bladen als de 
« Ta t l e r », de « Spectator » en de 
.« Guardian » ontstaan en dat bekende 
auteurs, o.m. Swift, h u n medewerking 
verlenen aan de nieuwsbladen. 

In Frankrijk zien wij pas na de revo
lutie een doorbraak van de pers : er 
verschenen aldra een groot aantal bla
den. Ti jdens het Directoire en het Kei
zerrijk werden er vele gesupprimeerd : 
zo kwamen er in 1810 nog slechts een 
zestal uit en de napoleontische censuur 
was streng ! Het is onder de regering 
van Louis-Philippe dat Emile de Girar-
d in zijn krant « Presse » ui tbouwt tot 
een zakelijk orgaan : reklame in alle 
vormen, advertenties en verminderde 
prijs voor wie abonneert zijn vernieu
wingen die hij aanbrengt. Ook het fait-
divers en de roman-feuilleton worden 
door hem ingevoerd... 

We zijn dan reeds in de 19de eeuw; 
de liberale en nadien de socialistische 
gedachte zullen een groter verspreidings-
mogelijkheid vinden en hun doorbraak 
naar de massa mogelijk zien worden 
door de pers . Meer nog dan nu w'as zij 
toen een sterk wapen in de handen van 
de geestelijke en politieke hervormers. 

In Duitsland erkende Fredcrik de 
Grote de mogelijkheden van de krant 
als middel tot beïnvloeding der buiten
landse politiek : minstens drie kranten 
danken hun stichting aan zijn initia
tief. Hijzelf schreef ook artikels : in 
een ervan raadt hij de bevolking, ten
einde deviezen te sparen, het gebruik 
van rogge-koffie aan. 

In de strijd tegen Napoleon, waai in 
Pruisen de kern vormde, was de pers 
een belangrijk wapen. De Fransen za
gen dit ook in : de uitgever Johann 
Phi l ipp Pahn uit Nurenberg werd te
rechtgesteld omdat hij de schrijver van 
een brochure niet wilde aangeven, en 
Zacharias Becker, uitgever der o Natio-
nalzeitung » van Gotha vloog de ge

vangenis in ! De militaire gerechtshoven 
van Napoleon hadden het druk met het 
straffen en terechtstellen van (( persdelin-
kwenten ». 

Een beroemde naam is verbonden aan 
een blad uit die dagen : de dichter en 
dramaturg Kleist stichtte de « Berliner 
Abendblat ter » in ,1810. Andere — even
eens beroemde — namen zijn verbonden 
aan de pers uit die dagen, die de vrij
heidsstrijd tegen Napoleon ondersteunt: 
Görres was de leidende pen en de scher
pe geest in de in 1814 gestichte « Rhei-
nische Merkur », die later moeilijkhe

den zou krijgen met de zuidduitsche en 
pruisische regeringen omwille van haar 
dcmokratische en grootduitse (pro-Habs-
burgse) politieke stellingen. Jacob 
Grimm schrijft in 1816 in een brief aan 
Görres welke invloed er van dat blad 
uitging : uit deze brief blijkt de werf
kracht, niet alleen van een gedachte 
maar ook van de wijz€ waarop ze aan 
het publiek wordt geprezenteerd door 
een bekwaam en penvaardig joernalist. 

De Nederlanden hebben in de ont
wikkeling van vlugschrift tot krant een 
voorname rol gespeeld, en in de ont

wikkelingvan de krant zelf staan de Zui-l 
delijke Nederlanden, in het bijzonder-
dan met Abraham Verhoeven, vooraan. 
Geruime tijd werd hij als de eerste « ga
zettier » van Europa beschouwd, maar 
reeds Emmanuel De Bom zette achter 
de titel van zijn boekje « Abraham Ver
hoeven, eerste courantier van Europa ». 
voorzichtig een vraagteken, hoewel an
dere landen zulke historische voorzich
tigheid tegenover hun « courantiers » 
dikwijls niet aan de dag legden ! T i j 
dens de Oostenrijkse peiiode zou het 
krantenbedrijf in de Zuidelijke Neder
landen sterk franstalig zijn; al versche
nen er, buiten de «Gazette van Ghendt», 
nog verscheidene nederlandstalige kran
ten : het « Algemexn Nieuwsl)lad » en 
de « Spectateur Universeel » van Leu
ven. De toename der franstalige kranten 
onder de franse bezetting en het feit da t 
de pers hoofdzakelijk franstalig was, ook 
onder het Verenigd Koninklijk, zouden 
het hunne bijdragen tot het anti-ne-
dcrlands verzet en de scheuring in 1830. 
Na de scheiding zou de vlaamse dag
bladpers zich slechts lang/aam ontwik
kelen : een eigenlijk dagblad bestond er 
niet meer en het is pas in 1844 dat Con
science, De Laet en Theodoor van Rijs-
wijck een vlaams dagblad uitgeven 
« Vlaemsch België «.da: het echter geen 
jaar zou volhouden. Daarmee was ech
ter de ring gesloten, de impuls tot een 
eigen dagbladpers gegeven. De opkomst 
van een nieuwe nederlandstalige pers 
stond in verband met de opkomst \ an 
de vlaamse beweging en het is niet zon
der betekenis dat de centrale hguur van 
« Vlaamsch België >> ook als letteikun
dige in de vlaamse heropstanding mee 
vooraan stond : Domien 'Sleeckx. Ook 
hier is de opgang slechts geleidelijk ge
beurd en het heelt jaren en jaren ge
duurd eer onze dagbladpers enigszins op 
het peil van de buitenlandse zou gera
ken. En dat in een land dat drie eeu
wen geleden in Europa vooraanstond op 
dat gebied, dank zij een ^braliam Ver
hoeven, een Willem Verdussen. een Mar
tin Binnart, een Nicolaas Brevghel. een 
Maximiliaen Graet. . Waren 7ij niet de 
eersten in Europa, dan ziiii /ii toch 
mede de pioniers geweest van een rier 
grootste moderne kommunikatiemidde-
len en hebben daaimede de latcie iniel-
lektuele veiheffing en de geestelijke en 
sociale bevrijding van de mensheid — 
en van de volkeien — iiiogeliil ge

maakt... R.B. 

Daumier, die medewerker was aan « Le Charivari » maakte op die wijze propaganda voor de abonnementenvernieuwing I 
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ONTVOOGDE 
Een der vele klachten tussen en van 

geliuwden is het dalen van het konver-
satieritme. Men hoort zo vaak zeggen : 
we hebben mekaar niets meer te ver
tellen. Op dit onderwerp zal ik bij ge
legenheid nader ingaan. Deze week zou 
ik het nog eens willen hebben over de 
jeugd, die voor vele ouderen, ook ge
huwden en ouders zelf uiteraard, wel 
een onuitputtelijke bron van gesprek is. 
Het probleem is niet nieuw, het is zo 
oud als de mens : het begrip of het on
begrip voor elkaar bij opeenvolgende 
generaties. De oudere generaties hebben 
het lastig, de jongeren te begrijpen en 
de jongeren hoort men maar al te vaak 
klagen : mijn vader of mijn moeder be
grijpt me niet. 

Het is een kwestie van denkwereld. 
De wereld van het kind lijkt nog één 
sprookje te zijn, die van de opgroeien
de knaap of het meisje wordt al ver
mengd met realiteiten, die minder 
sprookjesachtig zijn. Komt men bij de 
twens terecht dan staan we voor een 
krachtig potentieel aan dromen, ver
langens en idealen en een eigen wils-
kapaciteit, die door de ( betrekkelijke) 
traagheid der ouderen tot kortsluiting 
met de vorige generatie leidt. 

Een veel gehoorde klacht van oude
ren over de huidige jeugd is dat deze 
te onafhankelijk is. Men verliest daar
bij uit het oog, dat heel dikwijls door 
de groeiende vrije tijd de ouderen de 
jongeren als het ware de pap in de 
mond geven, om over meer vrijheid of 
onafhankelijkheid dan vroeger te be
schikken, ook omdat er meer welvaart 
is gekomen. De onafhankelijkheid der 
jongeren groeit naarmate hun vor
mingsmogelijkheden groter worden en 
hun ... marktwaarde. Over dat laatste 
hebben we het al meer dan eens gehad. 
Een veel voorkomend misverstand is 
dat de ouderen neiging hebben, te veel 
te veralgemenen. Men heeft neiging om 
alle jongeren met nietsnutten en zoge
naamd moderne-tijdenbelevers over één 
kam te scheren. Tot we dezer dagen in 

§' 
Vlaanderen een aangename verrassing 
hebben mogen beleven, die slechts be
vestigt wat iedereen, die een beetje ob-
jektief tegenover de eigentijdse jeugd 
is gebleven, al lang wist. Deze jeugd 
waarvan men (verkeerdelijk) beweerde 
dat ze niet wil werken en niet wil stu
deren en voor niets meer warm te ma
ken zou zijn tenzij haar eigen (be
twistbare) idolen, blijkt wel warm te 
kunnen lopen voor onze vlaarase en 
volkse strijd. Ze heeft er aan herinnerd 
dat niet alle jeugd louter beatle-, hip
pie-, Ids-is of wat dan ook voor extrava
gante jeugd doorgaat. Diezelfde jeugd, 
die warm loopt voor nieuwe verschijn
selen (of die voor nieuw doorgaan) 
blijkt ook Leuven's strijd in het jeugdig 
hart dragen. De oude of minder oude 
flamingant heeft moeten vaststellen, 
dat de artistiekerige jongeman, van wie 
hij dacht « dat hij voor niets deugde », 
een studentenleider is, die van geen 
klein gerucht is vervaard en met vaste 
hand een Leuven-betoging weet te lei
den. Hij krabt zich in de haren en be
denkt bij zich zelf « dat hij zijn vizie 
op de jonge knapen toch zal moeten 
herzien ». Een zelfde konfrontatie ge
beurt ook horizontaal, aan weerszij 
van de taalgrens. De jongeman, die zich 
zeer besc'haafd in gezelschap weet te 
gedragen, veelbelovend student in de 
kunstgeschiedenis en reeds geziene 
gast op bepaalde vernissages, waar ook 
frankofonen regelmatig hun penaten 
opslaan (soms met minder geestelijke 
bagage dan hun « vlaamse vrienden ») 
wordt door een van die frankofone 
« kunstvrienden » in een Leuven-stoet 
gezien, terwijl hij een bordje « Leuven 
Vlaams » draagt. De schokterapie gaat 
aan het werk in de oudere frankofone 
ziel, « Ie mystère flamand » voegt zich 
bij het misterie van de moderne jeugd. 
Dat had de frankofoon van deze vlaam
se intellektueel toch niet verwacht. Hoe 
is het mogelijk dat een hippe jonge da
me, die in alle boutiques thuis is, zich 
ook kiplekker op een vlaamse betoging 

Het nieuwste sriufje op het gebied van hinnenhidsinrichting: opblaasbare plas-
tiekzetels. Uit Duitsland. In wit, groen, oranje, geel en blauw. 

blijkt te gevoelen ? De voorstelling van 
de Vlamingen in het algemeen en van 
de vlaamse jeugd in het bijzonder door 
de frankofonen, is bij deze laatsten 
blijven hangen in de romantiek, bijna 
steeds de valse romantiek. Hun in ge
brekkig Nederlands gestelde eis ten tij
de van de betogingen te Brussel <, Keer 
naar Uw dorp » wees toen reeds op de 
totaal verkeerde voorstelling die deze 
mensen zich van onze gemeenschap ma
ken. A foritiori moet de verrassing dub
bel zo groot zijn, wanneer de frankofo
ne gemeenschap ontdekt dat de vlaam
se jeugd terzelfdertijd modern en 
strijdvaardig kan zijn. De kloof tussen 
oud en jong is hier uiteraard dubbel zo 
groot dan in de eigen vlaamse natie, om 

M.A. BELPAIRE 
Dit jaar zal liet twintig jaar gele

den zipi dat Maria Elisabeth Bel-
paire oveileed. 

< Bijna een eeuw heeft zij ge
leefd > stelde Dr. JSjzef Muls vast in 
een herdenkingsat tikel. Een eeuw, 
waarin kunst en leven in al hun 
101 men heel wat wijzigingen onder
gingen. 

Geboren in 1853, het jaar dat Con
science zijn « Boerenkrijg » schreef, 
stierf zij in 1948, op een ogenblik 
dat de anti-vlaamse repressie nog 
met was uitgewoed, maai dat reeds 
de eeiste tekens van een ^opstanding-* 
melkbaar waren. 

Zij behoorde artistiek nog lot de 
Romantiek, en dit tekende heel haar 
levenswei k. Nog geen jaar oud toen 
liaar vader, een west-vlaams inge
nieur, stierf, weid ze opgevoed door 
twee VI ouwen met uitzondei lijke 
hart- en geestesgaven : haar moe
der en haar tante Constance Teich-
mann, dochter van de gouverneur 
Theodoor Teichmann. In dit aristo-
hatische antwerpse milieu zou ze van 

jongsaf reeds in kontakt komen met 
een gioot aantal kunstenaais en po
litici, o.m. Peter Benoit, Edgar Ti-
net, Conscience, Jan de Laet, Dr. 
Sthaepman, Van de Vijvere... Haar 
tante, die om haar karilatieve akii-
viteit m Antwerpen en daai buiten 
bijna als een heilige veieerd werd, 
Iceide haai dat waaiachtig kiislen-
dom samengaat met sociale bekom
mernis. 

In de periode voor de eerste we-
leldooilog, toen de stiijd om een 
vlaamse hogeschool op zijn hevigst 
was, steunde zij die aktie, en tater 
zou zij een manifest ter vervlaam-
sing van het kaloUek middelbaar on-
dei wijs tmdei tekenen zeer tot onge
noegen van Kaïdinaal Mercier. Haar 
belangstelling voor de vlaamse ont-
voogdingsstiijd was van kulturele en 
sociale aard : zij beliad nooit het 
politieke terrein. 

Tijdens de eeiste wereldoorlog 
verbleef zij te De Panne : zij schieef 
daaiover in « Vier wondei e jaren >. 
Haar woning werd verzamelpunt 

voor kunstenaars en politici uit de 
meest diveise richtingen : de j>K,nt-
foldalen Frans Daels, Joris Van Se-
veien, Samuel De Vriendt en Joe 
English kwamen er, maar ook Van 
Cauwelaert, Hellepulte, Van de Vtj-
veie en de Deen Joigensen. Zij lea-
geeide verontwaaidigd tegen de anti-
vlaamse hetze van « Le XXmr Siè
cle », een belgisch blad dat in Paiijs 
veischeen, ver en veilig achter het 
front... Toen het aan het front bij 
de Vlamingen begon te gisten, kicam 
de belgische koning bij haai pools
hoogte nemen, om de opinie dei 
vlaamse soldalen le kennen ! 

Haar aitistieke aanleg, uitgebieide 
kennis en kultuiele « bagage » von
den hun xveeislag in haar literati 
weik, waai-van de studies Kiver Dic
kens en Beethoven ivel de maikant-
ste zijn. 

Haar levensweik blijft echter, be
halve haai aktivileit voor « Dtelsche 
JVaiande en Belfort », haar taak van 
vollisopvoeding. De Anna-Bijnsschool, 
het Instituut Bclpaire, de Vlaamse 
Si. Lulgaidisscholeii en tenslotte, de 
Katolieke Vlaamse Hogeschool voor 
Vi ouwen blijven in de Scheldestad 
getuigen vo\)r haar, die op haar wij
ze en haar tenein haar volk en haai 
land gediend heeft. 

een woord te gebruiken, dat weldra bij 
ons algemeen bui'gerrecht zal verwer
ven. 

Is het, om nog even over dit specifiek 
belgisch aspekt van het « jeugdvraag-
stuk » voort te bomen, tevens niet be
droevend te moeten vaststellen, dat de 
eigen frankofone jeugd aan het jeugdig 
dmaraisme geen eigen, volkse zin weet 
te geven zoals onze jeugd ? Wat moeten 
we immers denken van franstalige jon
geren die rond de brusselse kongresko-
lom een herstelbetoging in zuivere pa-
triotardstijl 1918 gaan houden ? 

Op onze ontvoogde jongeien, die van
daag dingen doen, waarvan de ouderen 
in hun tijd niet eens durfden dromen 
(en welke mogelijkheden trouwens ge
deeltelijk door die ouderen bevochten 
werden) mag de vlaamse gemeenschap 
vandaag fier zijn. Onze jeugd kan haar 
dadendrang wel in een pozitieve rich
ting loodsen en is solidair met de hele 
volksgemeenschap. Ze is daarom niet 
minder modern dan gelijk welke ande
re jeugd uit het Westen, ze is integen
deel des te moderner, omdat ze helpt 
bouwen aan een eigen toekomst als 
volk, waar zoveel andere jongeren zich 
vandaag alleen maar vervelen. 

H. 

NAUWGEZETTE KONTROLEUR 
Oberbürgermeister Vogel van Mün-

chen werd door een kontrolleuse van 
de trammaatschappij prompt de bon 
opgezwierd en met 10 mark boete (130 
fr.) bedacht omdat hij een rit had mee
gemaakt zonder te betalen. Te München 
rijden de trams zonder ontvangers, het 
publiek wordt geacht zo eerlijk te zijn 
tijdig een tramkaart te kopen of een ti-
ket uit de automatische toestellen te 
halen. Zei de kontrolleuse (een 35-jari-
ge moeder van drie kinderen) « Als bur
gemeester zou U het voorbeeld moeten 
geven ». Toen de burgemeester vergeet
achtigheid inriep zei de kontrollerende 
dame « Dan is dat maar een slechte ei
genschap voor iemand aan het hoofd 
van onze stad »... 

Terloops : te München zijn tram en 
spoor niet zo mild mot vrijkaarten al
lerhande, toch niet voor politiekers... 
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STREVEN NAAR 
MODERNE PORTRETKUNST 

Met de uitvinding van de fotografie en de stelselmatige verbetering van de foto-

technieken — ook in kleuren — had men gedacht dat een typische vorm van de 

schilderkunst, de portretkunst, zou teloor gaan. Het valt niet te loochenen, dat het 

aantal portretschilders in de wereld gaandeweg gedaald is, omdat er naar het heet 

« geen loekom,st meer in de stiel zit ». Het is eigenlijk een u eerde vicieux » ; om

dat de mogelijkheden van de fotografie zo uitgebreid en zo perfekt qua rezultaat 

zijn geworden zijn er steeds minder kunstenaars, die zich toeleggen op de klassieke 

pottretkunst. Een andere voorname factor was de opkomst van de abstrakte en in

formele richtingen waarvan uiteraard het « tekenen naar de natuur » onbelangrijk 

wordt. Uiteindelijk is er een minderheid portretschilders overgebleven, die vandaag 

tot de vaststelling komen, dat het wel een leefbaar métier is, omdat er dan toch 

nog voldoende belangstelling naar goede portretkunst bestaat, zeer schaars nochtans 

te voldoen ingevolge de algemene evolutie van de beeldende kujisten. 

In ons land kan men de werkelijk 
knappe portretschilders bij wijze van 
spreken op de vingers van één hand tel
len. Onder hen zijn er zeer weinig, die 
een inspanning doen om de platgetre
den paden van de klassieke portretkunst 
te verlaten en deze kunst aan te passen 
aan een evolutie, die dan toch niet meer 
weg te denken is uit de beeldende kun
sten. Er zijn er ook weinig, die pogen 
sommige verworvenheden van de mo
derne publiciteitsmedia en andere vi-
zuele venvezenlijkingen van onze tijd in 
h u n kunst te integreren, al komt hier 
toch geleidelijk iets los. He t is overigens 
ook geen gemakkelijke opgave, een bij 
uitstek klassieke kunst te trachten te ver
zoenen met uitdrukkingsvormen, die op 
het eerste gezicht in een geschilderd 
portret niet zouden passen. Nochtans 
zien we geleidelijk een andere portret
kunst ontstaan. Een der kenmerken van 
deze eigentijdse « klassieke » portret
kunst is de hang naar monochromie. De 
dichterlijke «vrijheid» doet haar intrede 
onder verbanning van de vroegere sakro-
sante vleeskleuren en de vervanging ti-
van door éénkleurige vlakken of mode
leringen, waarin het te portretteren ge
laat wordt geschilderd. 

Men begint te kombineren met vlak
ken en vormen als achtergrond, vage 
reminiscenties aan de abstrakte kunst, 
het kubisme en zo meer. 

Andere kombinaties zijn dan weer 
klassiek : interieur, landschap of een 
voor de geportretteerde bepalende sim-
boliek. Zoveel nieuw is het dus eigen
lijk niet, afgezien van de portretkunst , 
zoals deze in de rand van de verschil
lende moderne stromingen ontstond, 
doch waarbij de fizische gelijkenis werd 
vervangen door een als psichische of 
metafizische kompozitie voorgestelde ge
lijkenis. He t moet wel zijn, dat het door-
sneepubliek voor deze « portretkunst » 
weinig ontvankelijk was, vermits de pro-
to-types slechts in zeer geringe mate 
aan bod zijn gekomen. Ook de heden 
daagse mens, zo hij al wenst geportret
teerd te worden, verlangt in de eerste 
plaats een fizische gelijkenis. 

VAN ROMANTIEK NAAR 
ZAKELIJKHEID 

Een typisch vertegenwoordiger van de 
huidige portretkunst in Vlaanderen is de 
te Brugge wonende en werkende kunst
schilder Aimé Van Belleghem, geboren 
te Veurne, waar hij zijn eerste opleiding 
van zijn vader kreeg, kunstschilder Jos 
Van Belleghem, die als landschapsschil
der een zekere faam in zijn gewest ver
wierf. N a een korte akademische oplei
d ing kwam de tans 46-jarige Aimé Van 
Belleghem zich op 20-jarige leeftijd te 
Brugge vestigen, waar hij o.a. vriend
schap sloot met de vlaamse toondichter 
Renaa t Veremans, die een tijdlang zo
wat zijn geestelijke mentor was. Het was 
een lijd van romantische schilderkunst 
met « muzikale » inslag als we het zo 
mogen zeggen, te oordelen naar de tema-
ta die toen dit jonge oeu\'re overheers
ten. Van meetaf verwierf Aimé Van 
Belleghem een sterke techniek. Vele 
kompozities ontstonden met semi-reli-
geuze inslag en waarbij de klemtoon 

vooral kwam te liggen op het clair-
obscur, zodat op een bepaald moment 
een duits kritikus sprak over « een mo
derne Rembrand t »... Aimé Van Belle
ghem maakte vrij vlug naam als figuur-
en portret-schilder, eerst in het Brugse 
zelf, later geleidelijk over gans het 
vlaamse land. He t aantal personen dat 
hij portretteerde valt niet meer te tellen. 
Zijn portretvizie houd het midden tus
sen een zekere verfraaiing (uiteraard 
vooral in damesportretten) en het be

kende vlaams realisme. Van dere por
tretten gaat zeer veel sfeer uit, vooral in 
deze der laatste jaren, door het weren 
van bijkomstigheden en een versobering 
van het palet. 

Daardoor ontstaat een sterke koncen-
tratie op het gelaat. De moderne ont
wikkeling van het portret heeft immers 
ook de invloed ondergaan van de close-
up in de fotografie, waardoor de schil
dering van halffiguren (met handenstu-
die !) geleidelijk verdwijnt. ledere inge
wijde weet, dat het tekenen en schilde
ren van handen niet zo gemakkelijk is. 
Ook speelt dus waarschijnlijk de gemak
zucht in dit verband bij liet moderne 
portret een zekere rol, des te meer daar 
het aantal kunstschilders, dat \\ ei keiijk 
portret en figuur aankan, in on/e tijd 
zeer klein is geworden. Dit is bij Aimé 
Van Belleghem volstrekt niet het geval, 
zijn vele kompozities bewijzen precies 
het tegendeel, maar zijn evolutie naar 
soms sterk vergrote koppen op reeds niet 
middelmatige formaten laat dan de in
tegratie van deze elementen van het por
tret niet meer toe. 

Portretschilder Van Belleghem heeft 
de jongste jaren niet alleen te Brugge 
gewerkt, doch ook te Antwerpen, Brus
sel, Geneve en Zuid-Frankrijk. Er be

vindt zich zelfs werk van hem in Indone-
zië. Een zijner bijzonderste opdrachtge
vers was minister Van Elslande met por
tretten van zich zelf en van het koninfe-
lijk paar, bestemd voor het ministeriële 
kabinet. Een andere merkwaardige o p 
dracht was deze, uitgaande van de prezi-
dent van Ivoorkust, Houphouët-Boigny^ 
die een portret van zijn echtgenote en 
van zich zelf bestelde. Aan dergelijke be
stellingen kan men wel het peil van Ai
mé Van Belleghem in dit moeilijke en 
steeds zeldzamer wordende genre meten. 
De geraffineerde techniek van de kun
stenaar zal er ook wel voor iets tussen 
zitten. De glacisschildering heeft voor 
Van Belleghem geen geheimen meer en 
verleent aan zijn werk uiteraard een 
diepte en een kleurengloed, die er een 
aparte bekoring van uitmaken. 

Men kan stellen, dat de portretkunst 
bij Aimé Van Belleghem voor onze tijd 
in zeer goede handen is. Het is een psy
chologisch verantwoorde weergave van 
de menselijke verschijning, doorgaans 
met zuiver-adellijke allure en koloris-
tisch en technisch de perfektie benade
rend. Over Van Belleghem als kompozi-
tie-schilder kunnen we in het bestek \ a n 
dit artikel niet uitweiden, dat zal voor 
een andere keer zijn. Zijn verschijning 
als portretschilder in een tijd, waarin de
ze kunst nog slechts sporadisch beoelcud 
wordt, mag gelden als een voorbeeld van 
moderne portretkunst. Daar hij zelden 
expozeert valt des te meer op, hoezeer 
hij zich ingeburgerd heeft in dit moei
lijke vak bij het grote publiek. 

R. CORTY. 
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Z A N N E K I N " HEROPGERICHT 
Jaren voor de eerste wereldoorlog reeds bestond er in Vlaanderen belangstelling 
voor Zuid-V laanderen en iverd door Pro Westlandia een kulturele aktie gevoerd in 
de « zuidelijkste Nederlanden » zelf. De namen van o.m. dr. Borms en Cyriel Rous
seau zijn in verband met deze aktiviteit te vermelden. Dat de naam Gantois verbon
den is aan een herrijzend volksbewustzijn aldaar tussen de twee oorlogen, weet nu 
al wel ieder bewust Vlaming. Minder bekend is het feit dat in Vlaanderen en Noord-
Nederland « steunorganizaties » bestonden van kleinere of grotere omvang, zoals bij
voorbeeld de Michiel de Swaenkring, het Michiel de Swaenfonds en zoals de in 1938 
gestichte vereniging Zannekin. Het doel dezer verenigingen was niet zich direkt in 
de « strijd » ter plaatse te mengen, wél steun te verlenen aan alle iniiiaiieven, van 
IVelke zijde of welke aard ook, die in staat waren het volksbewustzijn op te wekken 
of te verstevigen. 

De iioodzakelijkheid, opnieuw over 
een dergelijk « steunfonds » te beschik
ken, voor de Zuid-Vlamingen zowel als 
voor de Vlamingen die in Wallonië ver
blijven, drong zich meer en meer op. 
Daarom kunnen wij de wederoprichting 
van de vereniging « Zannekin » slechts 
met vreugde begroeten en aan alle le
zers die iets kunnen doen in die zin, 
aanraden het hunne bij te dragen — al 
beperkt zich die bijdrage tot de finan
ciële kant . 

De vereniging heeft zopas een oproep 
gepubliceerd, voorafgegaan door een ver
antwoording, die wij hieronder afdruk
ken. Uit deze verantwoording blijkt de 
ernst waarmee het doel omschreven en 
begrensd, de taak opgevat en aangepakt 
wordt. 

« De vereniging Zannekin werd ge
sticht door wijlen Mr. W.J.L. van Es in 
1938. T o t en met 1944 waren de soms 
zeer talrijke leden min of meer recht
streeks betrokken in de werking ten ba
te van het nederlandse volk in Zuid-
Vlaanderen. Er werd besloten de wer
king te hervatten. Met de bedoeling hul
de te brengen aan het werk van onze 
voorgangers, werden verdienstelijke ou
dere medewerkers tot ereleden benoemd. 

« De doelstelling van de vereniging 
Zannekin is het thuisfront te zijn van ie
dere persoon of van elke vereniging die 
er naar streven, een nederlands volks
bewustzijn op te wekken, te versterken 
of in stand te houden in deze gebieden 
binnen onze oudste volksgrenzen, die in 
de loop der tijden geheel of gedeelte
lijk naar de taal geromanizeerd werden. 
De vereniging werft haar leden buiten 
deze gebieden en ze zal zich onthouden 
van elke inmenging in de werkzaamhe

den van de gesteunde organizaties. Ei
gen initiatieven zullen slechts genomen 
worden met goedvinden van degenen, 
die ter plaatse de verantwoordelijkheid 
van de werking dragen. 

« De aktie in de geromanizeerde Ne-
dei ianden werd tot nog toe gevoerd ten 
koste van onbegrensde offers te midden 
van onvoorstelbare moeilijkheden. 
Klachten over afwezigheid van steun of 
zelfs van kontakt zijn nu nog al te ge
grond, vraag om begrip en medewerking 
komt onvoldoende terecht en hulp van 
goedwillenden wordt ondoelmatig en 
soms op een ongewenste manier ver
leend. Met de inachtneming van de bij
zondere noden zal, door een bundeling 
van alles wat ten bate van de verfran-
ste Nederlanden kan ondernomen wor
den, de aktie aldaar in grote mate win
nen aan diepte, omvang en doelmatig
heid. 

« Het inzetten van waardevolle krach
ten ten bate van een nieuw arbeidsveld 
zal ruimschoots goedgemaakt worden 
door de verdieping van het inzicht in de 
doelstellingen van de \laamse beweging. 
Voor zeer velen, die het broodnodige 
dagwerk voor Vlaanderen met zijn be
perkte objektieven voor hun rekening 
nemen, zal het koiuaki niet de zuiver 
nederlands denkende volksgenoten uit 
de geromanizeerde gebieden een welko
me verruiming van hori/on betekenen. 
Overigens zal de gioei van het neder
landse volksbewustzijn en van een neder
lands samenhorigheidsgevoel in deze ge
bieden, die onze tegenstrevers voor goed 
veroverd achten, de beste, zoniet de eni
ge beveiliging vormen voorl iet eentalige 
kernland. 

« Van de aktieve leden van de vereni

ging Zannekin wordt verwacht, dat ieder 
naar aanleg of deskundigheid een be
paalde taak op zich neemt. De meer pas
sieve leden betalen een minimum lidgeld 
van 400 fr. of fl. 30 per jaar. Allen zul
len geregeld op de hoogte gehouden 
worden van de verrichte werkzaamhe
den. Een jaarabonnement op Notie-
Flandre, Zuid-Vlaams Heem en Band is 
in het lidgeld inbegrepen. Lidgeld en 
steunbijdragen kunnen gestort worden 
op naam van dr. J. Rut ten, Frilinglei 
160, Brasschaat, postrek. n r . 471496. » 

Deze stellingname is ondertekend door 
dr. m. Schaap, dr. jur. A. Deckmyn, dr. 
med. Luc Carton, dr. jur. Camerlynck 
en dr. med. J. Rut ten. 

BELANGSTELLEN IN... 
... retrospektieve tentoonstelling Ma-

gri t te in de Galerij Isy-Brachot, Louiza-
laan, Brussel. Deze tentoonstelling om
vat een reeks onbekende jeugdwerken 
van de onlangs overleden surrealist en 
acht tot nog toe nooit tentoongestelde 
beeldhouwwerken van Magritte. Het is 
een der meest overzichtelijke tentoon
stellingen van dit uitgebreid oeuvre, 

... tentoonstell ing Toon Vanmechelen 
in Caryatide, Vrijheidsplein 4, Brussel, 
tot 20 februari . 

... Salon van de Vlaamse H u m o r me t 
de tweejaarli jkse pri js van roze, zwar
te en grauwe humor , in het Rik Wou
tersstudio, E. Jacqmainlaan 126, Brus
sel, tot 15 februari . 

... retrospektieve Alfred Ost, in het 
provinciaal begijnhof te Hasselt, tot en 
met 3 maar t a.s. 

... monografie Alfons Vermeir, door 
Guy Van Hoof, 100 blz. met 6 kleurenil
lustraties en 34 zwart-wit, bij de Ak-
sent-uitgaven, Pacifikatiestraat 38, Ant
werpen. Werk dat aansluit bij he t 
vlaams expressionisme en tot de be
langrijke figuratie behoort . 

file:///laamse
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POËTISCH ERFDEEL DER NEDERLANDEN 
In de .reeks « F-aëtisDh Erfdeel -der M^denüanden » uitgegeven door Heideland, 

HasseVt, "^eradhijnsn gef^geM Vix>emfezingen uft het werk van onze nederJandse 

dichters van NoorM. en Zuid. E<et mr. 56, « Aan tée Zelfkant » vamMarcei Beer-Men, 

hebben <«^ meeiés tosmiinges'teM. ¥mar -xjns êiggen <rm de 'vier volgende deeltjes, mrs. 

57,58,59 en W. Ti] bevatten poëzie van August van Cauwelaert (De zielen rijpen 

van iierdriei.)„ van Riohard Minne (Malve en £,r:icaj)„ aan J.W. Schulte NordPholt 

(Achlfer -een rmmer vem Ticfht) •en xrtm "Garmt Stmm^lmg '(Eïndstand.). Twee Noord

en twee Zuiduederlanders, twee ^elovi^eu e-n twe£ vrijzinnigen : een evenreM^e 

en evenwichtige viwndtelmg. 

Wat ^ e Jiaam en iaanaa Tiaoa deze vier 
betreft , zou men ze tmt d e « poe tae mi-
nores » kunnen x^keoen, wie Jaet echter 
niet aan ej.n eigen stem ontbreekt . Dat 
« Heidelarud » ^e aan >ons voorstelt door 
een keuze laLt i nm poët isch oeuvre, is 
niet al leen £en erJsenaaing van hun spe-
cifieke waarjde, m a a r tevens een be
vestiging van he t feit, d a t een l ir iek £n 
een l i te ra tuur niet alleen bestaan uit 
enkele « grote » jciamen, maar dat zij 
een nijke veisohaidenheid jzijja — af t i 
t ans zouden jnoe ten :ö.§n — van xmde 
en jonge namen , d a t zij een xijTidom 
aan gevoel ,en beeld en vorm te bieden 
hebben in menigvuldige gestal ten, in 
naa r poëtische waar-de e n zuiverheid zo 
onderscheiden werk . En in deze ver
scheidenheid heeft zelfs het epigonale 
nog plaats en zin : Karl Kraus dicht te 
bi jna uitdagend-zelfbevestigend : « Ich 
bin nu r eine von den Epigonen, die in 
dem alten Haus der Sprache wohnen. 

oioch Èa& 
ben, ich 
Theseaa ] 

'ich dinim mieiia «igeees Erle-
brönhe aus und ich zers töre 

Epi^onaal ikam maen deze ^viex:zem. vaaa 
Augus-t Van Cauwelaerl niet noemen, ad 
is er aanvankeli jk wél beïnvloeding : 
enkdie gezelliaanse klanken, wat Van 
de Woesti jniaanse barok. Uit een na-
tuurschi lderend impress ionisme en ui t 
d e droefgeestigheid der eers te bundels 
b reek t zijn persoonli jkheid ook poë
t isch daet s t e rks te d o o r in zijn oorlogs
verzen : enkele e rvan behoien tot d e 
bes te oorlogsgedichten uit onze litera
tuur , a l t a n s uit die per iode. Zij werden 
©ok in dit bundel t je opgenomen. Gaar
ne hadden wij zijn gedicht aan de in 
Vlaanderen gesneuvelde jonge dui tse 
expressionist ische dichter ^ e i n h a r d Jo
hannes Sorge in dit bundel t je gelezen... 

J.W. Schulte-Nordholt , geboren te 
Zwolle in 1920, is de au teur van een 

aanta l bekende his tor ische werken, 
vooral over de Verenigde Sa ten . He t i s 
ttrouwens d o o r zi jn boek over JLincaLa, 
«ftat wij het eerst zijn n a a m hoorden . 
O p het gebied der poëzie is hij echter 
©ok bedrijvig geweest : h i j schreef een 
zestal bundels , en gaf daarnaas t ook 
verscheidene bloemlezingen ui t . Zijn 
verzem rn^rn i n inan sdrakke vo rm v a a k 
aauchter, op Jiat prozaïsche af. 

E e n diap redigieius grondgevoel door
s t r o o m t deze verzen, ook in de mitolo-
gische ©m anekdot ische temat iek . 

De l)loemlezing uit Richard Minne's 
gedichten, « Malve en erica », word t in
geleid d o o r Karel Jonckheere . Minne is 
als dichter een un icum in onze litera-
Ijuur. Veel schreef hi j n ie t : wa t hi j 
d icht te (en hier denken wij voorname
lijk aan die vinnige, frisse «Zoete In
val ») is gewaarmerk t door het teken 
der persoonl i jkheid die hij was , door 
de virtuQ^iteiit waa rmee hij he l gesMone 
dagehjkse woord omtoveren kon tot 
poët ische zegging en he t alledaagse ge-
feeuren tot poë t i sch onderwerp kon ma
ken. 

Als "vierde en laa ts te in de reeks ie
m a n d die in h e t Zuiden ook m e e r o m 
ande re dan o m poët ische akt ivi te i ten 
Tjekend is : Ga rmt Stuiveling, professor , 
essayist, kr i t ikus -(« Uren Zuid » in 
Vlaamse Pocke t ) , ui tgever van verza
melde werken en van bloemlezingen, 

MODERN VLAAMS VOLKSBOEK 

JAN GRABBE 
In deze tijd waann men mekaar de iisef poogt uf te &teiken imet seksoAele &bses-
sieverhalen heeft de jonge vlaamse uitgever Johan Sanmev&be,, die zijn sp&ren 
reeds verdiende in de tui xd bekende Galge-mtgeverij, het gewmigd •een echt vlaams 
volksboek nét te ^even in eugen beheer. J&han Sonneville heeft inderdaad enkele 
jaren geleden een eigen uitgeverij opgericht waarin deze « Jan Crabbe » tans ver
schenen is als Sfinx-Paperback nr. 3 De heer Sonneville, die als schrijver zelf een 
premie in de wacht sleepte bij de Reina-Prinsem-Geerünckprijs, tikte éit pittbige 
volksboek op de kop, dat Raymond Van den Bmxmit im „. Kmitgo schreef. Nm. kan 
men zich waarschijnlijk moeilijk groter tegensteltaag vmarsteUkm. écm een boek 
over 14e eeuwse vlaamse kaper, geschreven in heit Kfovigm van wiak vóór de « de
pendance ». En daarmee staan we eenb te meer voor een der talrijke kamtriosten 
in ons rdj,ke vlaannse lev£.u. 

Raymond Van den Brandt , geboren 
in 1915 te Antwerpesn, veribledf tiemÊai-
len ja ren in Komgo„ wipte al en toe eens 
over naar Vlaanderen, deed goede za
ken, en verblijft momenteel met zijn 
famLLte i n Zamd-Afrika. £ a n tiipiische ko
loniaal kan men h e m niet jooeraen. W ^ 
is nij vwat aaien noermt « ̂ rin Lebemann »>, 
iemajad die ler he t zjjne Kan neemt, i n 
alle eer en deugd jmaar d a n weer me t 
met een hedige schroom voor heUige 
huisjes Iteze stanapit hi j mét w-are wed-
lust üMmver an «njin feoek, d a t een kjTB-
n:eK is o\<ar Jaet lev^sn «an d e te Mude 
(het huidige St. Anna ter Muiden b i j 
Sluis) getooren vlaamse kaper Jan Crab
be, die d e .zee bij wi,J2ie van spreken m e t 
de moedermelk in zijn korpus kreeg eai 
la ter met een Engelse t rouwde. De affi
niteit tos-sem schiij'Ver len romanfiguuur 
zal o(s»erigeas wel de .reden zijn„ waar
om deae Vlamitig dit fel gekru ide hoek 
over wiaatnse heJdeaadaden o p ree em in 
taveernen m Afrika schreef. Hij d e e d 
da t tamelijk gewetensvol, raadpleegde 
ta l visaa histoaische bronnen en s .ng ook 
te rade (bij kemaers vam de 14e eeuw ua 
onze gewesten. Het rezultaat was ©en 
lijvig boek (300 blz.) waarin met een 
vanzefflfsiprekendSmd, d ie (ons gemnananiiri-
zeerdem m»©! wneemiial aandrael, iart 
VlaaiEws ais 'm. •scaiort ojniimerBrie itaal teis-
sen Frankr i jk , Ean^flaoad em VlaandLrcn 
fungeert, in .eon tópisdh archaïsche 
vorm, m:ieft mcasgal iiMait lamgalse smokkel-
woorden en dus feeJeimaail geen A.B.N. 
Naar ons gevoel is het verhaal te lang 

ui tgesponnen e n h a d het 100 blz. kor-
iter kunnen zajn. He t zou a a n pregnan-
tie gewonnen hebben. Anders is het i n 
een zeer d i rek le taal geschreven,, die 

öEts m wesum^ Jaanmmmert a a n d e sitijl v,sm 
Char les De Cositer in diesms Uylemspie-
©hei. 

Zonder l i teraire pre tent ies geschre
ven denken we dat deze « Jan Crabbe » 
(he t tegenpool van J a n C r e m e r onge-
twijfeiki, een mannel i jke zeebonk em 
vechtersibaasi, d ie m e t de groten van 
zijn ti jd even w a n i g komphmentem als 
m e t zijn kleine tegens tanders m a a k t e ) 
in Vlaanderen zijn weg zal maken , a ls 
rondbott-stige zedenschets van een tijd, 
"waarin de Vlaming zowel te land a l s 
t e r zee hed. vaak d e toon aangaf of d e 
d a n s leidde 

R.C. 

r edenaa r op kulturelle en andere verga
deringen en b i j e e n t o m s t e n . Dat hij o o k 
dichter is, wist men in Vlaanderen wel . 
Dat zijn lyrische p roduk t ie een zevental 
bundels omvat , ds al veel minder be
kend. Klassieke verzen, sonne t e n 
kwatr i jn , overwegen in deze liriek, d i e 
gaat van he t anekdot isch-verhalende 
der « thuisreis » to t de gedachten l i r iek 
in « Wordend Kris ta l », en h e t amal 
gaam van beide in een « Horizon-taal », 

Als kennismaking m e t de liriek v a n 
deze vier d ichters die, zonder de beken
de namen der neder landse l i te ra tuur ta 
behoren, toch een eigen lied weten t a 
2ingen e n e e n eigen siteaaa laten b o r e n , 
zijn deze bundel t jes u i t e rma te ĉ e-
schikt : alleen h a d d e n we graag voor 
d e moordrtederiandse an t eu r s , eveneens 
als voor d e vlaamse, een kor te inleiding 
gehad. 

P&ati'sch Erfdteei der Nederlanden Sir. 

57-58-59^. Prijs per deei : -W fr. Heide-

tand, Hasselt, 

MARC GALLE 
Dr. Mare Galle, auteiur van studies o\tx 

Bu\sse en Couperus, dichter, docent aan 
het Hoger In&lituut voor Toneel eo kuU 
tiiursprcidijag, is de mecsten onzer le«T* 
zeker beter bekend als de radio-taedeu er-* 
ker, die de dagelijkse korte tJtalmbriel. x«r«i 
zorgt. Dat wij allemaal deze taalwcnken 
kunnen gebrulkeii, aal wd nieaaaiïd t»e» 
twistietn. Het xnïtiatief i a a <Se B.R.T. «m 
de^e dagelijkse rubrid; in haar pnograjniBa. 
in te schakelen was da« ook leer gelukkig, 
temeer OHSkdat men daardoor eea giocH; pu
bliek beroken kon. De taairubriek < Voor 
wie haar geen geweld aaóa doet » v'ordt uü« 
gezonden siiads 1 lïoveimber 1965. Gezien 
de vluchtigheid van .bet ges,pioken woord, 
vroeg menig luistetaar om over de tekst, 
dezer rubrieken ie kuiinca beschikkca. De 
B.R.T, gaf de 23S leffiea ©p üang^jjeeljsla:-
ten uit (12 stuks) met eea ieislbods. En l)ij 
de uitgieverij Heideland veracheen nu onder 
dezelfde tjiel als de rubriek < Voor wi« 
haar geen geweld aan éixt » een pocket 
(V.P.-Mcks jiar 216-217) o*et 325 niiforaekeai. 
Prijs 60 fr. 

Wdj bofe^en het boekje vooreekei mei aan 
te bevelen aan de luisteraars van des-c n»-
briek ; m] jnaMen er de waarde en liM TIUÏ 
wel vam beseffen. W\e. echter geen tijd l>feft 
of in éx. OTiTnogeKjkheid verkeert die radio 
te bdliaSfcteren op dat uur, raden wij aan. 
fcet te fas^»»!. Nïeit ak doorlopende tekfunr,^ 
als een har>dbo€k. van « zo hoort het ». Wel 
«>m het af « i toe open te slaan, en «i een 
stukje in te lezen. Leg het op je schriifia-
fcl, in je bureati, in het handschoenvak san 
je autoL.. Want vergeet niet : een goed Vla
ming spreekt goed Nederlands. Of pn3l)eert 
het in ieder geval te doen I En daartoe kaa 
dit boekje nrterst-niitt^e dienst 'bewijzen i 

Een (uiteraard futuristische) kijk op de architektuur van het jaar 2.000 : nieuwbouw op palen in een « ruimtevaart-stijl >. 



wu It 

• TV TV- TV • TV TV TV TV- TV 'TV-TV 

'"'fff., i«3Hp . 1 * 

' smliilii* !"!*• 
.«lliTlBasnnl" 

JIJ1"' I illj^l 

rm ËL • ill» 

Waarover men uiet <;pieekt — ecu hemel op aarde » derde deel van een reek-^ programmas over 
woon- en leefproblemen. {Vrijdag 26 februari —21iii5 — Biiissel Nedeilands). 

T E N H U I Z E V A N 

ETIENNE SABBE 
Vanavond /ijn we te gast bij de 
algemene njksarchi\aris van 
België, Etienne Sabbe, die één 
en ander vertelt uit zijr leven 
en loopbaan : hij werd in 1901 
te Oostende geboren; aan de 
gentse universiteit ging hij la
ter geschiedenis studeren waar 
Henri Pirenne zijn professor is 
geweest. Hij promoveerde tot 
dokter in de geschiedenis met 
het proefschrift « De klooster
hervormingen in Vlaanderen 
en Lotharingen in de tiende en 
elfde eeuw ». In zijn « Geschie
denis van de belgische vlasnij-
verheid » — waarmee hij geag
gregeerde werd van het hoger 
onderwijs — onthult hij onver
wachte teorieën over de legen
darische eigenschappen van 
het Leiewater. Later kreeg hij 
de opdracht om het oorlogsar
chief van 1914-1918 te ordenen 
en in 1945 om de archieven, 
meegenomen door de bezetter, 
weer te rekupereren. Etienne 
Sabbe verbleef meermaals in 
de Verenigde Staten waar hij 
een studie maakte van de ame-
rikaanse archiefdepots. 

Sedert 1955 is hij als alge
meen rijksarchivaris belast 
met het toepassen van de ar
chiefwet die bepaalt dat alle 
staatsbeheren en rechtbanken 
verplicht zijn hun archieven, 
ouder dan honderd jaar, te de
poneren in het rijksarchief. 
Ook do gemeenten en instellin
gen van publiek recht mogen 
hun archieven aan liet rijksar
chief toevertrouwen. Moge zijn 
taak enigzins dor lijken, Etien
ne Sabbe denkt er anders over 
en doet de oude papieren weer 
herleven : hij kan niet alleen 
prettige anekdoten ophalen, 
maar vindt achter de doku-
mentcn ook een denkwijze, 
tipich \oor de negentiende 
eeu\v. 

(Maandag 12 februari — 
2lul5 — Brussel Ned ). 

W A A R O V E R M E N N I E T 

S P R E E K T 

DEEL DRIE : EEN HEMEL 
OP AARDE 

Waar in de twee vorige uit
zendingen het dilemma werd 

gesteld tussen de behoefte aan 
wonen in familie en gemeen
schap, en de werkelijkheid van 
het huidige woonmilieu met 
zijn uit de hand gelopen orga-
nizatie, wordt in dit derde deel 
uitgekeken naar een oplossing. 
Verscheidene merkwaardige 
buitenlandse verwezenlijkin
gen worden onder de loep ge
nomen : de Siedlung Halen bij 
Bern in Zwitserland, een po
ging om aan de rand van de 
stad een nieuwe woongemeen
schap op te bouwen. Deze ne
derzetting is echter te klein om 
een echt autonoom stadsele
ment te vormen. De bewoners 
blijven bijvoorbeeld nog aange
wezen op de nabije hoofdstad 
om hun inkopen te doen. Bo
vendien is de groep mensen die 
er verblijven sociaal niet vol
doende heterogeen samenge
steld om te kunnen te spreken 
van een reprezentatief staal 
van de bevolking. Een waai de-
oordeel over dit kompleks 
blijft dan ook beperkt. Het 
universitair kollege te Urbino 
in midden-Italië betekent een 
interessant eksperiment geba-
zeeid op hetzelfde principe dat 
in Bern de bouwers bezielde. 
Hier worden trapsgewijs in 
een heuvel individuele woonccl-
len voor studenten gekonstru-
eerd die tevens vlot en funktio-
neel verbonden zijn met alle 
gemeenschappelijke diensten 
van de universiteit : restau
rant, biblioteek, kollegezalen, 
sekretariaat. Eveneens merk
waardig is de nieuwe Italiaan
se stad, een verwezenlijking 
van de sociale diensten van de 
firma Olivetti, die in Ivrea uit 
de grond lees. Ook in Neder
land, Frankrijk en Groot-Brit-
tanié wordt gezocht naar nieu
we woonformules : in Amster
dam bouwden de aichiteklcn 
Aldo van Eyck en Herzberger 
respektievelijk een kinderte
huis en een studentenverblijf, 
beide in beton. De franse ge
meente Avoriaz zag een gloed
nieuw hoteldorp verrijzen r 
centiaal liggen de gemeen
schappelijke diensten, er om
heen komen de individuele 
woongelegenheden. G i o o t-
Brittanië mag reeds bogen op 
het South-Banckcentrum te 
Londen en op de nieuwe stad 
Cumbernauld in Schotland. 
Voor deze laatste heeft men er
varing opgedaan uit de eksne-
limenten van de nieuwe steden 

die na de oorlog rond Londen 
werden gebouwd : in Cumber
nauld wordt de voetganger op
nieuw gewaardeerd, zodat de 
stad niet alleen aangenaam le
ven betekent maar ook veilig
heid : van alle europese ste
den telt zij het minste ver
keersongevallen. Studies en 
tests hebben intussen uitgewe
zen dat de bewoners van al de
ze nieuwe centra opgetogen 
zijn over hun verblijfplaats. 

Met deze drie uitzendingen 
is de kous niet af : een vierde 
programma « Een plein in de 
polder », overgenomen van de 
nederlandse televizie (VARA), 

wordt gewijd aan een realiza-
tie van onze nooiderburen : 
Meerpaal, een gemeenschaps
huis in een drooggelegde pol
der. Het is de verwerkelijking 
van het streven dat in de drie 
vorige programma's de onder
toon vormde : teruggaan naar 
een vorm van gemtegreerd ge
meenschappelijk wonen. 

Het scenario voor « Een he
mel op aarde » werd geschre
ven door Geert Bekaert. Rcali-
zatie : Jei Cornells . 

(Vrijdag 16 fcbiuari — 21u35 
— Brussel Ned.). 

S I R W A L T E R S C O T T 

Uit de leeks Best Sellers van 
de britse Rediffusion Televisi
on, een opvoedende serie over 
grote britse romanschrijvers, 
wordt vanavond een aflevering 
uitgezonden gewijd aan de fi
guur van Sir Walter Scott. Een 
deskundige, Moray McLaren, 
belicht voor de kijkers werk 
en persoon van de auteur. De 
grote verdienste van Walter 
Scott ligt hierin dat hij voor 
de roman hetzelfde heeft ge
daan als Shakespeare deed 
voor het teatcr : hij gaf hem 
een menselijke dimensie, waar 
men voordien enkel kon spre
ken van een gemaniëreerd, 
minderwaaidig literair pro-
dukt. De bekende Waverley no
vels van Walter Scott hebben 
in de hele wereld weei klank ge
vonden en werden gedeeltelijk 
beweikt tot opera's : Lucia di 
Lammermoor is nog steeds po
pulair. Tijdgenoot en beste 
vriend van Scott was de ro
mantische dichter Byron, die 
onrechtstreeks aanleiding was 
\oor Scott om van een dicht
kunst over te stapjjen tot de ro
man — een keuze die de we
reld meesterwerken heeft be
zorgd. De film plaatst de fi

guur van de schrijver tegen de 
achtergrond van 't enig mooie 
Abbotsford, zijn geliefkoos
de verblijfplaats. Regie : John 
Rhodes en Graham Watts . 

(Vrijdag 16 februari — 22ul3 
— Brussel Ned.), 

D E M A N M E T D S 

P A R A P L U 

Indien u meent over een goed 
ontwikkelde speurzin te be
schikken dan krijgt u vana
vond de kans om eens de proef 
op de som te maken. Ergens 
in een engels dorp overleed La
dy Edwma Black. Het ziet er 
naar uit dat zij een heel na
tuurlijke dood is gestorven, tot 
inspekteur Martin argwaan 
krijgt en de personen uit haar 
onmiddellijke omgeving aan de 
tand gaat voelen. Dat zijn : 
haar echtgenoot, G r e go r y 
Black, haar gezelschapsdame, 
Elisabeth Graham, die erg goed 
kan opschieten met de heer des 
huizes, en tenslotte het dienst
meisje Ellen. Vergist de in
spekteur zich terdege of is er 
spiake van moord ? Deze keer 
is Sherlock Holmes niet in de 
buurt om het raadsel op te los
sen. De man met de paraplu is 
een politieverhaal van W. Din
ner en W. Morum, vertaald 
door Lode Verstraete. 

Rolverdeling : Gregory : 
Frangois Bernard, Elizabeth 
Graham : Jeanne Geldof, In
spekteur Henry Martin : Ge
rard Vermeersch, Ellen : Noia 
Oosterwijk. Het dekor werd 
verzorgd door Paul Degueldre. 
Kris Betz voerde de regie. Het 
is een programma van Jozef 
Van Gorp. Produktie : Hubert 
Van Herreweghcn. 

(Dinsdag 13 februari 
— Brussel Ned.. 

20u25 

Op de Vlaamse TV 
ZATERDAG 10 FEBRUARI 
I I 45 to t i 4 00 : Olympische winterspelen 
te Grenoble — 14 30 : Volksuniversiteit 
— 16 00 to t 17 30 : Olympische wmter-
i j -elen te Grenoble — 18 55 : Zondman-
net je — 19 00 . Ben de Beer . De vis-
dicven -— 19 25 * Au to roma — 19 52 : 
Mcded<»lingen - Hier spreekt men Neder-
londs — 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : 
Liefde onder het dak ' Dure dieren — 
20 50 Canzonissimo — 21 50 : Echo — 
22 20 : Olympische winterspelen te Gre
noble — 23 10 : TV-nieuws. 

ZONDAG n FEBRUARI 
1 1 00 . Euchonstieviering m de St -Leo-
narduskcrk te Zoutleeuw — 11 45 ï 
Olympische winterspeien te- Grenoble —— 
14 0C Voor boer en tuinder — 14 30 : 
Tiencrk lonken presenteert : « De Mon-
kees » Een gekregen paard -— 14 55 : 
Binnen en buiten — 17 00 : I tohaons 
hed'estei t ivol te San Renio — 18 10 : 
Klem, klem kleutert je •— 18 30 . Sport-
reportage — 19 00 . Flash, de he ders
hond, avonturenf i lm voor de jeugd — 
19 57 . Mededelingen — 20 00 : TV-
nieuws — 20 15 Sportweekend — 
20 40 : Ui t met Rocco Gronota —• 
21 40 : Premiere magazine" — 22 30 : 
Olympisch" winterspelen te Grenoble — 
23 00 . TV nieuws 

MAANDAG 12 FEBRUARI 
1 1 45 Olympische Winterspelen te Gre
noble — 1405 to t 15 10 . Schooltele
visie — 18 25 . Passé par tout — 18 55 : 
Zandmannet ie — 19 00 Stingroy 

WOENSDAG 14 FEBRUARI 

16 00 : Olympische Winterspelen te Gre
noble — 17 00 : Televisum — 18 00 : 
Schooltelevisie — 18 55 Zcndmannet je 
— 19 00 ; Wie weet, wint — 19 25 : 
Tienerklanken Joegoslavische fo klore — 
19 52 : Mededelingen - De Weerman — 
20 00 : TV nieuws — 20 25 : De Dick 
van Dyke-show : De gemiste kans — 
20 50 • Panorama — 22 00 " Olympische 
Winterspelen te Grenoble — 23 00 : TV-
nieuws 

DONDERDAG 15 FEBRUARI 

11 45 : Olympische Winterspelen te Gre
noble — 14 05 to t 15 10 : Schooltele
visie — 16 30 to t 18 30 : Olympische 
Winterspelen te Grenoble — 18 55 : 
Zandmonnet je — 19 00 : Posse-partout 

— 19 30 : Tienerklonken — 19 52 : 
Mededelirtgen Hter spreekt men Neder
lands — 20 00 TV nieuws — 20 25 : 
Oorlog en Vrede, door Leo Tolsto) (eerste 
deel) — 21 40 Premiere — 22 15 : 
TV nieuws — Rond 22 25 to t 23 00 : 
Olympische Winterspelen te Grenoble 

VRIJDAG 16 FEBRUARI 
11 45 : Olympische Winterspelen te Gre
noble — J4 05 to t 15 10 • SchGoltelevï-
sie — 18 25 : Schooltelevisie — 18 55 : 
Zondmonrwt je — 19 00 " Filmmuseum 
van de schaterlach — 19 20 " Ziet u er 
wa t in ? — 19 35 Zoekl icht — 19 52 : 
MededcHngen - De Weerman — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 Oorlog en vrede, 
door Leo Tolstoj (tweede deel) — 21 35 ; 
Waarover men niet spreekt — 22 15 l 
Sir Walter Scott — 22 40 : O'ympisehc 
Winterspelen te Grenoble — 23 40 : TV» 
nieuws. 

Onze seloktie 

Alarm m Marinestad —-
dan je denkt — 19 52 
- Weerman — 20 00 : 
20 25 De vluchtel ing 
een vluchtel ing — 21 15 
Etienne Sabbe, ri jksarchivoris — 22 05 
Gast programma De katho l ieke gedachte 
en actie — 22 35 . TV nieuws 

19 25 Jonger 
• Mededelingen 

TV-nieuws '— 
• De dood yca\ 
• Ten huize van 

ZATERDAG 10 FEBRUARI 
21.50 BRUSSEL NED. 
ECHO 

ZONDAG 11 FEBRUARI 
21.35 NEDERLAND I 
RADETZKY-MARS 
F i l m 

20.45 FRANKRIJK t 
LE PASSAGE DU RHIW 
Film van Andre Cayatte. 

DINSDAG 13 FEBRUARI 

1 1 45 • Olympische Winterspelen te Gre
noble — 14 05 to t 15 10 • Schooltele
visie — 17 00 • Olympische Winterspelen 
te Grenoble — 19 00 . Schooltelevisie •—• 
19 25 Zandmonnet je — 19 30 : Tiener
k lanken — 19 52 Mededelingen - Hier 
spreekt men Nederlonds -—• 20 00 * TV-
nieuws — 20 25 : De man met de pora-
plu pol i t ieverhaal — 21 35 : Medium 
— 22 10 • TV-nieuws — + 22 15 - t o t 
23 00 : Olympische Winterspelen te Gre
noble 

MAANDAG 12 FEBRUARI 
21 15 BRUSSEL NED. 
TEN HUIZE V A N ETIENNE SABBE 
RIJKSARCHIVARIS 

DINSDAG 13 FEBRUARI 
20 25 BRUSSEL NED 
DE M A N MET DE PARAPLU 
Pohtieverhaal door W Dinner en 
W Morum 

21.50 BRUSSEL FRANS 
WALLONIË 68 
La pétrochimie dans la Basse Sambre 
door Henri Mordant. 

WOENSDAG 14 FEBRUARI 
20 30 BRUSSEL FRANS 
TIRE A PART VER V A N KONGO 
Kongolezen in België. 

21.00 NEDERLAND I 
DARK PASSAGE 
Film. 

DONDERDAG 15 FEBRUARI 
20.25 BRUSSEL NED. 
OORLOG EN VREDE 
(War and Peace) 
Eerste gedeelte van een engelse te-
fevisieregistratie 

21.00 NEDERLAND I 
DE JAARGETIJDEN 
TV-spel. 

VRIJDAG 16 FEBRUARI 
20.25 BRUSSEL NED. 
OORLOG EN VREDE 
(War and Peace) 
Tweede en laatste gedeelte van een 
engelse televisieregistratie. 

21.35 BRUSSEL NED. 
WAAROVER MEN NIET SPREEKT 
Een hemel op aarde. 
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MEULEBEiK 
Er is alweer sprake over een 

fuzie tussen twee grote klubs 
uit het brusselse, nl. Daring en 
Crossing Molenbeek. 

Ze zitten allebei zowat in de 
penarie. Crossing moet zijn ter
rein verkopen aan de gemeen
te om uit de « poef » te komen, 
en Daring, met een kontrakt lo
pend tot 2002 in de pollen, 
blijft toch altijd in de onzeker
heid over wat met haar terrei
nen zal gebeuren. 

Het schijnt daarbij zo een 
beetje de betrachting te zijn 
burgervader Machtens één gro
te klub van (waaile zaain va) 
« Meulebeik » op te richten. 
Door een fuzie van Crossing en 
Daring. Crossing-boss Fosset 
hééft al laten verstaan dat hij 
er niet tegen is, op voorwaar
de dat hij voorzitter wordt, 
want Daring zit met de dikste 
« hambras » en moet dus toege
vingen doen. Jacques Lecoq 
merkt hierbij echter op dat Da
ring, als zij voortijdig haar 
terreinen verlaat, hiervoor een 
bom duiten zal ontvangen, een 
faciliteit die Crossing niet 
heeft. 

Daring heeft nu laten verstaan 
dat Fosset wel goed kan pra
ten, maar dat men bij Daring 
absoluut geen fuzie op het oog 
heeft, noch met Crossing, noch 
met een andere klub. En dat 
Daring een zee van tijd heeft 
en dus zeker de zaken niet 
moet overhaasten. 

We zullen nog even geduld 
moeten hebben. 

BONDSBEZWAREN 
In een keurige tekst en in het 

bondsblad heeft de koninklijke 

belgische voetbalbond zijn be
zwaren gepubliceerd tegen het 
zg. wetsvoorstel Declercq. Wij 
hebben vroeger in ons blad die 
voornaamste bezwaren samen
gevat. Het is dus overbodig er 
hier nog eens op terug te ko
men. De lezer weet dat wij al
lerminst tegenstander zijn van 
een wet, die de zaken eens zou 
kunnen rechtzetten. Er is in
derdaad nogal veel dat niet 
meer door de spreekwoordelij
ke beugel kan. Bij voorbeeld 
nog maar het feit dat de spe
lers, liefhebbers of al dan niet 
verkapte beroepslui, totaal af
hankelijk zijn van de willekeur 
van een « postuur », dat in de 
meeste gevallen met alles reke
ning houdt, behalve met de be
langen van de spelers. Het feit 
ook dat een kinderhandteke-
ning geldend is voor eeuwig en 
altijd, en beslist over het falen 
of het lukken van een voetbal
carrière. 

De bond zegt zelf dat er heel 
wat moet veranderen, en dat 
hij al te traag is geweest om 
zich aan nieuwe situaties aan 
te passen. Anderzijds wijst hij 
kategoriek alle staatstussen-
komst, i.e. het wetsvoorstel, af. 
Hij wil zelf zijn boontjes dop
pen. 

Waar wacht hij dan op om 
met een degelijk reglement ter
zake de staatstussenkomst 
overbodig te maken ? 

We zouden de eerste zijn om 
dit toe te juichen. Maar in af
wachting... 

EEN BOON VOOR BOONE 
De Vlaamse taal is wonder-

zoet. Vooral als ze klinkt door 
mikro's van de waalse televi-

zie, want dat gebeurt niet zo 
heel dikwijls. 

Het was wel het geval toen 
een R.T.B.-reporter Ferdinand 
Boone, keeper van Klub Brug
ge en de Rode Duivels, een 
« gouden schoen », ging inter

viewen. Boone beantwoordde 
verstandig, openhartig en 
vriendelijk alle vragen, en hij 
deed dat, zoals gezegd, in zijn 
moedertaal. Heel normaal zou 
men zeggen, maar toch eerder 
zeldzaam. 

Hoe steekt Boone daardoor 
gunstig af — en dat zeiden ons 
ook franssprekenden — tegen 
de Vlaamse sportmensen die 
voor de mikro's van de R.T.B. 
ten allen prijze Frans willen 
spreken, en daardoor de dikke 
clown uithangen, tot groot jo
lijt van de franskiljons vooral, 
die menen zich een aap te moe
ten lachen om het taaltje dat 
die mannen uit hun kloefen 
slaan (maar dat daarom niet 

Rtidi Serruys won verleden zondag op de wielerbaan van Char
leroi de nationale titel voor individueel omnium. 

zoveel slechter is dat het hun
ne). 

Nu vinden wij de geste van 
Boone des te prijzenswaardi
ger, omdat men ons vertelt -~ 
we weten natuurlijk niet of het 
waar is — dat Boone, als kafee-
baas te Brugge, wél zijn plan 
kan trekken in de taal van BB. 

In ieder geval : fijn van Boo
ne. We hopen dat zijn voor
beeld navolging krijgt. 

DUITEN 

Als ge het nog niet mocht we
ten : in 1969 worden de wereld
kampioenschappen wielrennen 
betwist in ons bloedeigen va
derland. (Misschien zijn er 
daartegen toch niet-geschorste 
belgische renners om mee te 
rijden...) 

De inrichting daarvan wordt 
toegekend aan de meestbie-
dende klub, en dat is nu reeds 
gebeurd. In principe tenminste, 
want het parcours moet nog 
goedgekeurd worden, maar dat 
is slechts een formaliteit. 

De wedstrijd wordt georgani-
zeerd op de (auto)-omloop van 
Zolder-Terlanen, waaraan een 
stukje zal worden toegevoegd, 
om er niet helemaal een krite-
rium van te maken. En de or-
ganizatie wordt toevertrouwd 
aan auto-moto-wielerklub Be
ringen, waarbij zes andere wie-
lerklubs uit het limburgse aan
sloten. 

De mannen uit Beringen heb
ben er zo maar liefst 7,5 mil
joen fr. tegenaangegooid, en 
boden aldus een half miljoen 
meer dan de tweede, Vielsalm. 
Het is ons geen zorg hoe ze dat 
geld gaan terugwinnen, maar 
we menen ons toch zo halve-
lings te herinneren dat er nog 
Belgen geweest zijn die de 
W.K. ten allen prijze wilden in
richten, en die er dapper hun 
broekske aan scheurden. En 
die hadden dan nog lang geen 
7,5 miljoen geboden. 

Wat er ook van zij, wij wil
len niet in de Limburgers hun 
schoenen staan. Wel in die van 
moeder B.W.B. 

hAÏEUX VAUT... 

In een van zijn steeds knap ge-
schieven « jlèches » veUelt Jacques 
Lecoq van « Les Spoils > dat er on-
/angs voor de jeugdwedstrijd 
(UEFA-juuiores) België-Luxemburg 
op het terrein van Union Sinl-Gillis 
amper vijflionderd toeschouwers wa
ren opgekomen. De wedstiijd ging 
door bij kunstlicht. 

Vvor een gelijkaardige tvedstrijd 
te Paiijs, maar dan 's namiddags, 
waren er niet minder dan 15.000 kij
kers. Hel verschil van de differentie 
was dat men hier bij ons die wed
strijd had geoiganizeerd voor de gro
te mensen, die echter veel te gebla-
zeerd zijn om zich met « kindervoet
bal T> bezig te houden, en dat men 
te Parijs de schoolgaande jeugd had 
geïnviteerd. Gtatis uileraard. 

Zoals Jacques Lecoq het zegt, 
moest men ook hier bij ons die door
gaans mc*jie jeugdzuedstrijdeji op een 
namiddag spelen en de scholen uit
nodigen. Op die manier zou men pu
bliek hebben en zo tegelijkertijd een 
beetje propaganda voeren voor de 
voctbahpoit. Ze heeft het hard no

dig, lüant wij ondervinden dagelijks 
dat de belangstelling er bij de jeugd 
uitgaat. De ooizaken daarvan doen 
hier niets ter zake. 

Tot daar gaan we volledig akkc*oid 
met wat Lecoq schrijft. 

Volgt dan het besluit van zijn ar
tikel : 

« Mais mieux vaut être deux heu-
res au football applaudir des juniors 
— aldus Jacques Lecoq — que sacri-
fier des après-midi entières a défi-
Ier dans les rues, Ie poing tendu et 
les imprecations plein la bouche... Je 
ne dois pas vous rappeler, je pense, 
oil cela se passé... ». 

(Het zou beter zijn gedurende 
twee uur op een voetbalveld de ju
niors te gaan IX^ejuichen, dan ganse 
namiddagen langs de straat te lopen, 
met gebalde vuisten en de mond vol 
scheldwoorden. Ik moet er u wel niet 
aan herinneren, denk ik, waar zulks 
gebeuit.) 

Wij denken dat inderdaad gesno
pen te hebben. Maar hier kunnen we 
Jacques Lecoq toch niet meer vol
gen. 

Oh zeker, het zou veel beter zijn 
als onze schoolgaande jeugd niet op 
straat hoefde te komen tim met ge
balde vuist rechten op te eisen, die ze 
al meer dan een eeuw had moeten 
krijgen. 

Zoals de zaken nu staan echter en 
op het ogenblik dat gans Vlaanderen 
als één man rechtveert om in de 
kwestie Leuven een klein beetje 
recht te eisen, geloven ivij niet dat 
het in de grond slecht is dat ook de 
jeugd met'doet. Het gaat toch om de 
toekomst van Vlaanderen. Of niet ? 
En om de toeliXjmst van die jonge
ren. 

Wi] vinden dat Jacques Lecoq vrij 
veel « toupet > heeft, om op het ogen
blik dat een heel groot stuk van de 
vlaamse jeugd opmarsjeert, zeer dik-
ivijls onder de leiding van de le
raars, er zich van af te maken met 
het lakonieke « ze zouden beier naar 
de voetbal gaan ». 

Hieimee zijn we echter, vrezen we, 
aangeland op een terrein waar onze 
boss ons met veel zxuier zal verjagen. 
Laten we het met gezwinde pas ver
laten en terugkeren naar de sport. 

Wij hebben de indruk dat Jacques 
Lecoq met zijn uitlating de relativi
teit van de »portbetekenis uit het 
oog verliest. 

Wij kunnen hem niet volgen als 
hij beweert dat een voetbalmalchke 
beter zou zijn dan interesse en deel

name aan een kwestie die een heel 
volk beroert. 

Het zou ons spijten dat onze 
jeugd ergens rond een voetbalveld 
stond te balken van geestdrift en 
niet A}u weten dat er zoiets als een 
kwestie Leuven beslaat. 

Wij hebben de indruk dat Jacques 
Lecoq hier de sport een taak wil in 
de schoenen schuiven, die ze vlooit 
mag hebben : het afleiden van de 
aandacht van belangrijker zaken. 
Het is misschien niet zo erg dat de 
jeugd zich interesseert aan de bil-
omtrek van Eddy ge weet wel, en aan 
de adoniskop van noss' Roger, en met 
aandacht de sportbladen spelt, ^en 
koereursfoto's verzamelt. Dat mag 
allemaal zijn. Maar dat mag haar 
niet beletten dat alles als rommel 
opzij te schuiven, waiineer het er op 
aankomt zich in te zetten voor se
rieuzer dingen. 

De sport mag er zijn, maar ze mag 
de mens niet, zoals Godfried Bo-
mans het zo duidelijk uitdrukte, zo 
stom maken als 't achtereind van een 
verken. Hij heeft heus nog wat an
ders nodig dan biceps en ellebogen. 
Ook in Leuven. Neen, Jacques Le
coq, deze keer doen we niet mee. De
ze keer menen we dat het beter is 
dat de jeugd — en dan liefst zonder 
gebalde vuisten en scheldwoorden 
(als het kan) -^ de straat opgaat, 
dan dat zij naar uw voetbalmalchke 
zou gaan. Dat kan later nog gebeu
ren, als er niks anders te doen is. 
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DRIE BOEKEN UIT DE 
VLAAMSE AKTUALITEIT ! 
Drie boeken uit hef nieuwe Galge-fonds. Drie boel<en die geen 
Vlaming ongelezen mag laten. Drie boeken waarop de 5 novem-
ber-slogan van toepassing is : « Het gaat ons allen aan ». 

MATRAKKENSABBAT 
DOOR WIJ-REDAKTEUR NIC V A N BRUGGEN 
Het begrip Matrakkensabbat dat door Nic van Bruggen 
uitgevonden werd, tekent het optreden van rijkswacht en 
politie. Het boek stelt vast, beschuldigt, waarschuwt en 
suggereert oplossingen. Een keihard boek voor een betere 
belevenis van de demokratie. Met 50 ontstellende foto's. 
Dat de franskiljonse « Le Soir» de inbeslagname van 
Matrakkensabbat eiste zegt genoeg. 168 biz - 85 F. 

STOP EEN TANKER 
IN UW HAVEN 
DOOR DE IRS MERTENS 
Wie de TV-reportage van Maurits De Wilde gevolgd 
heeft, heeft ook al met deze Galge-pocket kennis ge
maakt. De Heer Mertens, hoofdingenieur van het water
bouwkundig laboratorium te Borgerhout, geeft in di t 
vlijmscherpe manifest DE oplossing voor Vlaanderens ha
ven- en industrieproblemen. Moedig en met een verbluf
fende kennis van de feiten trekt hij van leer tegen de 
vastgeroeste principes van de antwerpse havenbonzen. 
240 bIz - 85 F. 

BRIEF AAN EEN BISSCHOP 
DOOR JAN MARIS 
De auteur van de brief, die een schuilnaam koos, is heel 
goed geplaatst om met kennis van zaken de kerkeli jke 
problemen te behandelen. De brief is als het ware een 
inwendige kr i t iek van de vlaamse gelovigen. Hij is geen 
aanval op.het geloof, wel een bittere aanklacht op de 
verzuil ing van de kerk, op de gevolgen of het ontbreken 
van de gevolgen van de koncil iebesluiten... 
De Galge is niet zonder reden de énige uitgeverij in Vlaandaren di:; de 
problemen radikaal aanpakt, in voorbereiding is de pocket « De Leu
vense Januari-revolte», 'n keiharde diagnose waarin professoren, stu-
dentenleiders en geëngageerde buitenstaanders aan 't woord komen. 

De Galge-pockefs vindt u bi| de erkende boekhandel, of ontvangt u 
na inzending van deze bestelbon : 

Uitgeverij De Galge, Schulstraat 4, Antwerpen. 

Bestelbon 
Gelieve mij te zenden : Matrakkensabbat ex. 

Stop een tanker in uw haven ., ..ex. 
Brief aan een bisschop ex. 

Naam : ^ , , , . . ^.-.'i.v-..'j j . . ;.', .;.••.' 
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BRILLEN 
Laatste modellen 
Degelijk aangepast, door 
gediplomeerde optiekers 

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

C O N T A C T L E N Z E N 
Gespecializeerde d i e n s t 
Gedipl. Spec. Van Pottelbergh 
- KOSTELOZE DOKUMENTATIE -

Voor afspraak : 
Tel (053)28870 
Zonder verbintenis. 
Volledige terugbetaling 
van alle ziekenbonden 

LEDEN : 10 % KORTING 

HERMES 
SCH€^L 54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnierlaao 
Tel. 11.00.33. 
Brussel. 

VOI.I.KDiriR 
SEKIU-JI AIUA.^T 
KlUSl S l.N 2 JAAH 

Steno- en 
daktvlogiafie 
in vier talen 
Boekhouden 
Sociale wetge\ing. 
Moderne talen 
Handels 
correspondentie. 

Üaa en avondlesser. 
De school vkaar Vlarninper 
zich thuis voelen 

Beter en voordeliger 

Groepen en maatschappijen 
allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenbl ik van 
de dag van het jaar middag
en avondmalen aanbieden. 

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag, 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien k r i j g t 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 ZEEVIS 
Fisverdelers eo dlepvrie»-
houders, vraagt inlichtin
gen en prijslijst 

FIRMA DEPREZ 

Vismijn 104 

O O S T E N D E 

Tel . : (059) 717.15 
LB 109 

W I M M A E S 

vraagt O ïljn militanten in -noei-
lijke ogenblikken (boete en gevang) 
niet in de steek te laten. Stort on
verwijld uw steun op één der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbank van uw gemeente • 

— rek. nr. 1100/37.305 van het 
V.M.O. • Antwerpen ot 

- rek or, 1100/36.971 van bef 
Vlaams Solidariteitsfonds 

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan onder mijn persoonlijk toe-
zicbL 

Informeer eens naar het publiciteitstarref voor deze plaatsruimte. 

U zult verbaasd zijn én van de geringe prijs én van het rendement. 

Hebt u ze allemaal ? 

— Sociaat-ekonomisch ontwikkelingsplan voor 

Vlaanderen 1 9 6 6 - 1 9 7 6 

— Brussel, stad zonder gezicht 

— Tet Tweede Aktivisme 

— 40 jaar Vlaams Nationalisme 

— Kongresrede Mechelen 1963 

— Volksunie, fundament en taak (december 1967) 

— Witboek Zwartberg 

Bestelling door storting 

op pr. 1476.97 van Volksunie v.z.w.d., M. Lemonnierlaan 82 

Voor een bedrag van 110 F ontvangt U het ganse pakket. 
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We weten het al als we dit tijpen. Paul 
V.d.B. is heengegaan als de grote misken
de. Maar de perskomraentaren ontbreken 
nog deze woensdagavond. Er is anders 
stof in overvloed. Bisschoppen die het 
lied der vlaamse meisjes tot hun lijflied 
maken « Wij hebben 't zolang vergeten, 
maar keren tot Vlaanderen weerom » ; 
het dagenlang persspelletje : « Valt ze 
of valt ze niet » ; het dieper inboren op 
wat steeds duidelijker wordt « de bel-
gische krizis van de staat 1830 ». 

GAZET VAN A N T W E R P E N 

Nog voor dat de vlaamse bisschoppen-
kettingreaktie was begonnen, schreef L.M. 
dat de Vlamingen eisen dat de bisschop
pen niet langer onze opgang naar autono
mie zouden tegenwerken... want er ko
men andere tijden. 

« Het is (ie diepe wens van vele voor-
aanstiianden uit de vlaamse gemeenschap, 
dat het episkopaat en méér in het biezon-
der dan de vlaamse bisschoppen, om pas
torale redenen geen kloof zou doen ont
staan tussen de Kerk en het kerkvolk, dat 
hier overtuigd is van het goede recht zij
ner inzichten en verlangens en dat zijn 
eensgezind streven naar algehele kultu-
rele ontvoogding en autonomie ook door 
zijn geestelijke herders wil gedeeld zien. 

Wij willen er, in de verantwoordelijke 
taak van voorlichting, als spreekbuis der 
publieke opinie, met nadruk op wijzen, 
•welke diepgaande politieke en pastorale 
gevolgen in de ene of andere richting de 
beslissingen kunnen hebben die deze da
gen genomen worden. 

Daarom mogen beslissingen, die reeds 
langer hadden moeten genomen worden, 
niet meer opnieuw worden uitgesteld, liet 
kan niet anders dan nadelig zijn voor de 
universiteit, voor het land en voor de 
kerk, terwijl het gezag elke dag iets meer 
wordt afgebroken ». 

LA LIBRE BELGIQUE 

_ Vorige week schreef de Libre onder de 
titel « Sie kommen » een jammerlap over 
het vaderland dat tweemaal werd aange-
rallen door de Pruisen : eenmaal onder 
de leiding van Willem II, dan onder die 
yan Dolf met de snor. Nu worden wij 
door de vijand van binnen uit aangeval
len zucht de Libre. De Führer van die 
aanval vermeldt zij niet. Twee dagen later 
kennen we hem dan, het is Mgr Desmedt ! 

« De verklaring van de Bisschop van 
Brugge is nog gevaarlijker op het vlak 
van de rangorde der kristelijke waarden 
daar ze het recht van de « grond » en van 
het « volk » op de eerste plaats zet. 

Want welke zinnige betekenis zou men 
geven aan termen als « kulturele on
schendbaarheid » of « integriteit van mijn 
geboortegrond » ? Is er in de wereld een 
enkele kultuur, die naam waardig, die 
niet geniet van vreemde inbrengt ? 

...Wil Monseigneur van Brugge bedui
den dat al wie woont in Vlaanderen en 
het Vlaams niet spreekt, moet verdreven 
•worden van de vlaamse grond ? 

Naar waarheid zijn deze uitdrukkingen 
ontsproten aan een zuiver sentimenteel 
nationalisme. Men begrijpt dat zij zouden 
gebruikt worden door lieden zonder 
werkelijke intellektuele vorming. Zij zijn 
ontoelaatbaar in de mond van een bis
schop. Wij betreuren uit de grond van 
ons hart deze kommentaar te hebben 
moeten schrijven. Maar wij zijn het niet 
die uit onze rol treden. 

Wij vragen ons zelfs uiteindelijk af of 
Mgr. De Sraedt nog over voldoende eigen
schappen beschikt om de rol te vervullen 
van zieleherder over een bisdom. Het is 
niet aan ons om deze vraag te beant
woorden •». 

HET VOLK 

Wordt het de val van de regering op 
'« dolle dinsdag » vraagt Miei Van Cau-
welaert ? Toch zal ook de nieuwe rege
ring het probleem Leuven moeten onder 
ogen nemen. 

« Al is het politieke horizont momen
teel potdicht, al heerst er verdeeldheid 
in alle gezag.sorganen, wij blijven hopen, 
Öat het gezond verstand aan franstalige -
kant ten slotte zal zegevieren. Wanneer 
de waalse bisschoppen en C.V.P.-parle-
feentairen zich even bezinnen, moeten zij 
toch tot de overtuiging komen, dat opko
mende en toekomstige katolieke genera
ties van Wallonië hen niet dankbaar zul
len zijn, omdat zij — wellicht voor altijd 
•— de kans op een katolieke universiteit 

in eigen taalgebied hebben afgewezen. 
De val van de regering is natuurlijk 

geen oplossing voor het leuvense pro
bleem. De ervaring leert echter dat de 
oorzaken van de val van een regering 
diep doorwegen, wanneer er over de vor
ming van haar opvolgster wordt gespro
ken ». 

D E S T A N D A A R D 

In zijn zaterdagbeschouwingen boort 
Manu Ruys naar de diepte van de huidige 
krizis. 

« Dat verzet van de Brusselaars is het 
meest negatieve element in het dossier. 
Maar tevens een van de belangrijkste re
denen voor de vlaamse opinie om geen 
duimhreedte toe te geven. Alle groepen 
die van geen verdere vlaamse machtsvor
ming willen weten, zijn klaar wakker. Het 
is een bondgenootschap over de partijen 
heen. Een nederlaag van de Vlamingen 
te Leuven zal meteen het sein zijn voor 
het grote offensief in en rondom de 
hoofdstad. 

Afgestemd als zij is op de kwestie-Leu
ven, beseft de vlaamse gemeenschap mis
schien niet scherp genoeg, dat Brussel het 
hoofdprobleem blijft. De brusselse burge
meesters hebben zopas een Agglomeratie-
raad opgericht, waarin de Vlamingen ge
woon niet meetellen. Dat is niets minder 
dan een oorlogsverklaring. Machlens dien
de deze week bij de senaat het beruchte 
wetsvoorstel in, dat voorziet in de an
nexatie van tientallen vlaamse randge
meenten. Vik Anciaux toonde donderdag 
in de Kamer aan, hoe de burgemeesters 
met de taalwetten spotten. Cappuyns en 
de taaikommissie worden uitgelachen. En 
de regering laat gebeuren. 

Er zijn heel onlangs in de franstalige 
kranten hoofdartikels verschenen, die een 
pure belediging zijn voor de Vlamingen. 
Kr zijn door franstaligen beschuldigingen 
geuit, die druipen van kwade trouw. Er is 
door rijkswachters gestampt en geslagen 
op kinderen. Dit alles kan niet worden 
gerangschikt onder het gewone incident 
en het faits-divers. 

Het vlaamse land wil niet om de twee 
jaren met dergelijke krizis opgescheept 
zitten. De zure appel moet vandaag wor
den doorgel)eten. In de kakofonie van de 
vele verklaringen en de mist van de vele 
intenties, is dit wel zeer duidelijk : dat 
niemand — geen kardinaal en geen ko
ning , geen pressiegroep en geen partij-

VAN DE V.U.-LEIDING 
De verenig<le N'olksuniefrakties ^an Kamer ea Senaat bespraken de politieke 

loestiind na het ontslag van de regering. 
De frakties verheugen er zich over dat de regering tot ontslag werd gedwongen 

door de eensgezinde wil van het vlaamse volk, ondanks het feit dat deze volkswil 
in het parlement op onvokfoende wijze tot uiting is gekomen. 

Eens te meer is in de kwestie Leuven geblokcn d;-.t de traditionele partijen niet 
meer bij machte zijn de grote politieke problemen op te lossen op een wijze die 
beantwoordt aan de volkswil. 

In die omstandigheden is een beroep op het kiezerskoips noodzakelijk, ten ein
de de vernieuwing en versterking van de vlaamse \olkswil \olwaardig te laten door
dringen in het beleid \ an het land. 

De Volksuniefrakties eisen dan ook vervroegde verkiezingen. 
Tenslotte onderstrepen de frakties dat de krizis om Leuven nogmaals het bewijs 

levert dat alleen de invoering van het Federalisme het land kan \r i j \ \aren \:m het 
wegzinken in een voortdiuende krizistoestand. 

leiding — nog bij machte is om straffe
loos, tegen de vlaamse gemeenschap in, 
een slechte oplossing op te leggen. 

De vlaamse gemeenschap wil vrede en 
vriendschap en nauwe samenwerking 
met de Walen. Maar zij wil niet meer 
worden uitgedaagd. Zij wil geen avontu
ren, maar zij wil ook niet meer in eigen 
huis worden voorbijgezien en geminacht 
door personen, die nog nauwelijks de 
naam van landgenoten verdienen. 

De vlaamse afgevaardigden in het par
lement en de vlaamse ministers zullen de 
komende dagen moeten bewijzen, of zij 
het nog verdienen deze gemeenschap te 
vertegenwoordigen », 

VOLKSGAZEr 
Jos is blij dat de bisschoppen minder 

pak krijgen op politiek vlak op de kato
lieke massa, maar is het gevaar niet groot 
dat zij zich niet tot ons, BSP-, maar tot die 
verdomde Volksunie wenden, die dan na
tuurlijk gekleurd wordt met de klassieke 
termen « fanatiek nationalistisch ». 

« De gevolgen van deze stuurloosheid 
kunnen zowel kwaad als goed zijn. 

Indien eruit voortspruit dat de kato
lieke massa zich wendt naar het publiek 
avontuur, dat in België wordt vertegen
woordigd door de P.V.V. en door de 
Volksunie (de waalse linkse groeperingen 
lijken veel minder aantrekkelijk voor een 
deel van de katolieken) dan kunnen wij 
spoedig belanden in een toestand van on-
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Rijkskracht 

bestuurbaarheid die tot het einde vaa 
België kan leiden. Dit gevaar is verre \ an 
denkbeeldig : kranten als « La Libre Bel-
gique » verdedigen thans openlijk de po
litiek van Vanaudenhove, terwijl vla:i..ise 
(2.V.f'.-mandatarissen, in slee van te zoe
ken naar overeenstemming met de vlaam
se socialisten (en zelfs met de B.S.P. in 
haar geheel), bij voorkeur op hetzelfde 
podium gaan staan als de heren van de 
Volksimie, in de hoop morgen een front 
met deze nationalisten tot stand te bren
gen, tegen alles wat in Vlaanderen vrij
zinnig is of weigert, bij alle vlaamsge-
zindheid, fanatiek nationalistisch te wor
den. 

De gevolgen van de huidige stuurloos
heid, rezultaat van een onverwachte de
missie van het kerkelijk gezag, kunnen 
ook goed zijn, indien de « beschikbaar >' 
geworden massa's de andere richting 
worden uitgeleid. Wij verwachten niet dat 
zij zich plots tot de socialisten zullen 
wenden. Maar het zou ons al zeer ver
heugen, zo wij weigerden, ondanks alle 
verwarring, de demokratie te verlooche
nen en af te zieiLvan de sociale vooruit
gang ». 

P A L L I E T E R K E 

Maakt zich woest over de dolle ban
bliksems die de Libre in alle vlaamse 
richtingen slingerde nu de oude dame 
deze laatste weken duidelijk over haar 
toeren draaide. 

« In zijn kroniek « d'Homme a homme »; 
vergeleek meneer Patrocle van de « Li
bre » de meisjes van het H. Hart Insti
tuut te Heverlee, die zich verleden week 
door regen en sneeuw, noch door de wa
terkanonnen van de gendarmen lieten af
schrikken om gedurende een paar uren te 
betogen en waarvan er een tiental wer
den opgebracht, met « andere jeugdige 
personen die rond vier uur 's ochtends te 
Brussel, of aan de haven van Antwerpen, 
worden opgepakt >. 

Of tot welke even domme als gemene 
smeerlapperij de machteloze razernij de 
« gedistingeerde » meneer van de «Libre», 
kan verleiden ». 

HET VRUE VOLK 

Zelfs de ultra-linkse krant van onze 
noorderbroeders zag nu eindelijk in dat 
de vlaamse beweging geen nazi-boel is, 
al geeft het blad dan nog volgende kleur
rijke beschrijvingen. 

« Rook- en brandbommen vliegen door 
katedralen en kerken, ruiten gaan aan 
diggelen, de kardinaal en bisschoppen 
worden uitgejouwd, waar zij verschijnen. 

De rijkswacht heeft over vijf provin-
eies zijn maximale kracht moeten inzet
ten. De regering ontvangt per dag hon
derden protesttelegrammen. De regering 
is ook gespleten, een scheuring dreigt in 
de (katolieke) kristelijke volkspartij. In 
feite is die scheuring al voltrokken. Een 
hersenschudding door een klap met een 
politieknuppel is geen nieuws meer. 

Kort en goed — de manoeuvre van de 
franstalige katolieke akademische over
heid te Leuven is zelfs voor veel frans
taligen een onbegrijpelijke en zelfs dom
me daad. En behalve La Dernière Heure 
hebben ook andere waalse persorganen 
dat ronduit geschreven. Maar de fransta
lige pers keert zich na een week verwar
ring de laatste uren ook zeer hevig tegen 
het fascistische vlaamse straatgeweld. 

Dat straatgeweld is inderdaad zeer he
vig. Echter : het woelige betogen is nu 
eenmaal gekoppeld aan de belgische 
volksaard en de Walen kunnen de Vla
mingen op dit pimt nog best wat leren. 

Onafwendbaar echter hebbén de vlaam
se extremisten — met name de stoottroe
pen van de vlaamse militante organizatie 
— zich in de strijd gegooid. En elk mo
ment kunnen dan ook de massabetogin
gen van vooral zeer jonge mensen (dui
zenden eh duizenden middelbare scholie
ren) uit de hand lopen en tot ongelukken 
leiden. 

De jeugd voelt zich echter sterk. De 
vlaamse professoren hebben zich achter 
de studenten gesteld. De vlaamse pers is 
dag in dag uit in het geweer en de vlaam
se vleugel van de Christelijke Volkspartij 
zit met het pistool op de borst. Verkie
zingen komen in zicht. Laat men Leuven 
rotten, dan geeft men de extremistische 
partijen en voornamelijk de vlaamse 
Volksunie een grandioze troef in handen. 

De Volkstmie heeft voortdurend de 
laatste jaren geknaagd aan de vlaamse 
vleugel van de C.V.P. ». 

WALTER LUYTEN. 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 

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

»iit op zijn privaat karnavalbal op 
itaterdag 24 februari a s . om 20 uur, 
in de zaal ï i j l , Halewijnlaan 94, 
linker Oever Antwerpen. NaiTen-
pakken en dergelijke toegelaten. De 
« Roméo's » spelen ten dans. Deel
neming in de kosten 30 fr. 

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

KOLPORTAGE 
Vertrek om iO uur lokaal Ty

rol, Nationalestraat 22, Antwerpen. 
SEKTIE O O S T 

Zondagmorgen 21 januari trot
seerden meerdere leden en simpa-
tizanten de koude om met ons blad 
te kolporteren in de sektie. O p een 
goed uur tijd werden 63 nummers 
aan de man gebracht en 6 brochu
res van het soc. ekon. plan van 
de Volksunie. Het bestuur van sek
tie Oost dankt langs deze weg de 
trouwe propagandisten, voor de 
talrijke opkomst. 

Onze sektie is steeds aktief en 
vooraan in de vl. nat. strijd. 

Leden en simpatizanten steunt 
ons met de daad. Neemt aktief 
deel aan de akties voor « Leuven 
Vlaams ». 

Antwerpen Stad 
KOLPORTAGE 

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

Vertrek om 10 uur lokaal Tyrol, 
Nationale straat, Antwerpen. 

Borgerhout 
MORGEN ZONDAG 
KOLPORTAGE 

Zoals afgesproken verzamelen wij 
morgen zondag 11 februari, te 10 
uur voormiddag, bij Bert Verbee-
len, .lozef Posenaerstraat 37. Dit
maal komt deze wijk aan de beurt. 
Wij durven verhopen veel nieuwe
lingen op de kolportage te zien. 
Einde zoals gewoonlijk rond 12 
uur . Iedereen op pos t ! 

LEDEN EN 
ABONNEMENTENSLAG ! 

Die lopen onverminderd voort en 
wij mogen ons verheugen in een 
gestadige aangroei van leden- en 
abonnementenaantal . 

Geeft onverwijld namen en adres
sen van gegadigden door aan het 
bestuur dat dan, desgevallend met 
de nodige bescheidenheid, voor de 
rest zorgt. 
W I J ZIJN BEREID 

De huidige spanning rond het 
probleem Leuven en de verneder
landsing van het hoger onderwijs, 
vergt al onze aandacht . 

De spontane blokvorming moet 
ons toelaten stand te houden en 
door te zetten opdat wij de ge
wiekste politiekers zouden beletten 
deze probleemn op een zijspoor te 
loodsen. 

De komende weken zullen ons 
wellicht noodzaken ons steeds pa
raa t te houden, om waar nodig, 
met klem onze gerechtvaardigde 
eisen kracht bij te zetten. Buiten 
de voorziene vergadering van gis
teren vrijdag in de Handelsbeurs 

is er reeds een nieuwe bijeenkomst 
op het getouw gezet voor 21 februa
ri, eveneens te Antwerpen. Ande
re plannen liggen mogelijk ter stu
die. Kandidaat-medewerkers geven 
zich op bij de adressen onder so
ciaal dienstbetoon. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 

Ten gerieve van hen, die voor de 
eerste maal kennis nemen met ons 
blad Wij, herinneren wij eraan 
dat onze mandatarissen zich steeds 
ter beschikking houden van gelijk 
wie, ook niet-leden, om hen met 
raad en daad bij te staan. 

Hierna de adressen : 
Juul Dillen, Buurtspoorweglei 87, 

tel. 350928. 
Bert Verbeelen, .lozef Posenaer

straat 37, tel. 355708. 
Frans Dirks, Karel Van den Oever

straat 26, tel. 363894. 
Mevrouw Raets (lid kommissie 

van Openbare Onderstand), Vin-
gottestraat 41, tel. 367997. 

Best is vooraf een afspraak te 
maken. 

Zij die wensen lid te worden of 
abonneren kunnen terecht bij 
Frans Dirks, postrekening 495172 
Borgerhout. 

Lidgelden nog steeds .50 fr. voor 
bet hoofdlid en 20 fr. voor het bij-
lid. 

KNS FEESTVOORSTELLING 
VOOR DE VOLKSUNIE 

Nog slechts een paar weken 
scheiden ons van deze feestvoor-
stelling. Opgevoerd wordt « Storm 
over Firenze » van Luc Vilsen op 
dinsdag 27 februari te 20 uur . 

Kaarten op hogervernoemde 
adressen of rechtstreek bij de ar-
londissementele sekretaresse : Mia 
Dujardin, Mechelse.steenweg 314 te 
Edegem. Tel. 513667 - Postrekening 
108318. 

Prijzen der plaatsen van 200 tot 
en met 20 fr. 

KERMIS DER 
VLAAMSE HARTEN 

Misschien kocht U rond het jaar
einde vele lootjes van verscheidene 
verenigingen. Aan U nu de beurt 
als verkoper op te treden. 

De opbrengst konit ten goede 
aan de Vlaamse Vereniging voor 
Jeugdzorg, v.z.w. — dus voor onze 
eigen kinderen. Daarom is het dan 
ook meer dan gemakkelijk ze te 
verkopen. 

Waa r blijven zij die lid zijn van 
verscheidene verenigingen ? 

Loten kan men bestellen of afha
len bij Bert Verbeelen (zie adres 
hierboven). 

TENTOONSTELLING 
Tot 13 februari blijft in de feest

zaal te Borgerhout, Turnhoutse-
baan 92 de tentoonstelling geopend 
van de werken van kunstschilder. 
Mevrouw Elise Marie, van onze ge
meente. Toegangsmen van 10 tot 
18 uur. 

Deurne 
KOLPORTAGE 

Onze volgende kolportage zal 
doorgaan op 11 februari 1968. 

Verzameling om 10 uur in het 
lokaal Plaza, hoek Gallifortlei en 
De Montereystraat te Deurne. 

HEDEN AVOND 
IN LOKAAL PLAZA 

Heden avond, 10 februari 1968, 
van 20 uur af speelt de vlaamse bil-
jartclub een terugwedstrijd tegen 
de club « Rood-Wit » in het lo
kaal Plaza. Vlaamse supporters 
zijn steeds hartelijk welkom. 

A K T I E P R O G R A M M A VAN 
5 N O V E M B E R - K O M I T E E 
1. De plaatsel i jke en reg iona le 5 november -komi tees , even

a l s de plaatsel i jke afdel ingen van de verenigingen die op 
na t ionaa l vlak zijn aanges lo ten bij het 5 november -komi -
tee, w o r d e n opgeroepen om de pa r l emen t s l eden uit h u n 
gebied aan te moedigen, die zich inze t ten voor een we t 
tel i jke rege l ing van de overheve l ing van L e u v e n - F r a n s 
n a a r Wal lon ië , van de wet te l i jke twee led ighe id van de 
V.U.B, en tegen i ede re i np lan t ing van L e u v e n - F r a n s in 
het Brusse lse . 

2. Dezelfde ins tan t i es w o r d e n aangezet om reg iona le mee
t ings en betogingen t e o rgan ize ren , w a a r b i j de v laamse 
bevolking w o r d t voorge l ich t over de huid ige s i tuat ie . 
Hie rb i j d ien t men zich n o c h t a n s te houden aan de s logans 
en s t a n d p u n t e n door het na t ionaa l komi tee goedgekeurd . 

3. Het o p t r e d e n van pol i t ie en r i j k swach t w o r d t s che rp ge
volgd. Doss iers zullen samengeste ld en k lach ten inge
d iend bij de bevoegde ins tan t i e s . 

LIDMAATSCHAP 
De hernieuwing der lidkaarten 

werd beëindigd. Kortelings zal de 
afdeling een nieuwe ledenslag orga
nizeren. Wacht niet tot men U 
komt opzoeken maar help ons bij 
de verdere uitbouw van de afde
ling. Stuur naam, voornaam, adres, 
geboortedatum en een bankbiljet 
van 50 fr. naar de h. Hilven, Gen. 
Slingeneyerlaan 117, Deurne. Enke
le dagen later ontvangt U uw lid-
kaart thuis onder gesloten omslag. 
Tevens ontvangt U maandelijks, 
volledig gratis, ons plaatselijk blad 
Trefpunt. 

Geel 
DIENSTBETOON ' 

ledere derde donderdag der 
maand en dit vanaf februari. 

Telkens te 9 uur 30 's avonds, zal 
senator Roossens zich ter beschik
king houden in café « Sportwaran-
de » op de Markt te Geel. 

Hebt u problemen, leg ze hem 
voor en hij zal steeds in de inale 
van het mogelijke er een oplossing 
trachten voor te vinden. 

Hoboken 
BESTUURSVERKIEZING 

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

BRABANT 

Herenthout 
LIDKAARTEN 
ABONNEMENTENSLAG 

Slechts één derde van de lidkaar
ten 1968 is hernieuwd. Wij zouden 
echter uiterlijk 15 februari deze 
hernieuwing willen afwerken. Im
mers, eens deze vernieuwing ach
ter de rug kan er normaal tot de 
bestuursvernieuwing 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. 

HET VOLKSUNIEBAL 

Ons eerste bal dit jaar, op za
terdag 10 februari in de zaal De 
Garve, Van Praetlei, moet een reu-
zesukses worden. 

Dit dansfeest, dat eerst aange
kondigd was onder het motto 
ff Vrolijke Uurtjes », zal nu gesteld 
worden 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
af 20 uur zal er muziek zijn. Deel
name in de onkosten 20 fr. 

Wilrijk 
AFDELINGSBAL 

Het eerste lustrum-bal van onze 
afdeling gaat door in de zaal « Har
monie », Heistraat 71 (tegenover 
het vlaams huis <t Lange Wapper ») 
op zaterdag 10 februari 1968. Aan
vang 21 uur. Inkom : 25 fr. Or
kest : « The Domino's » en als ver
rassing ook nog de folksingers : 
Isa en Erik. 

Brussel 
MEDEDELINGEN 

Donderdag 29 februari kanton
nale bijeenkomst voor alle leden en 
vlaamsvoelende simpatizanten met 
dr Vic Anciaux als gastspreker. 

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

MEDEDELINGEN VAN HET 
ARRONDISSEMENTSBESTUUR 
BRUSSEL 

1. l iet bestuur vergadert op vrij
dag 16 dezer te 20 uur in de zaal 
« Uilenspiegel ». Nemen hieraan 
deel : de leden van het bestuur, de 
provinciale voorzitter, de mandata
rissen van Kamer en Provincie. 

2. De afdelingen worden eraan 
herinnerd dat er op 31-3-1968 een 
Provinciale Kaderdag voor Brabant 
gepland is. De Kaderdag zal plaats 
hebben te Kortenberg en mag bij
gewoond worden door de bestuurs
leden en leden der afdelingen van 
Leuven en Brussel, liefst vergezeld 
door hun echtgenote. Verdere richt
lijnen o.m. betreffende de inschrij
vingen volgen via de afdelingsse-
kretarissen. 

3. Ledenhernieuwing : alle afde
lingen zijn tans in het bezit van de 
te hernieuwen lidkaarten voor 1968. 
Er wordt aan herinnerd dat <le 
hernieuwing moet afgesloten wor
den einde maart . 

Brussel - Halle - Vilvoorde 
ABONNEMENTENSLAG 

Wij mogen in geen geval het vel 
van de beer verkopen eer hij ge
schoten is. Nu reeds viktorie kraai
en is te vroeg. ,Willen wij de pre
mie uitgeloofd door het Partijbe-
stiiur in de wacht slepen dan zijn 
er nog steeds 285 abonnementen te 
plaatsen. Pas na 31 maart 1968 en 
voor zover wij de hoofdprijs weg-
kapen mag, heel eventjes maar, 
aan een rustbed van lauweren ge
dacht worden. 
KOLPORTAGES 

Kolportage Machelen : 110 num
mers verkocht. 

Volgende tochten : op 18 februa
ri : Eppegem; op 3 maar t : Op
wijk; op 17 maar t : Diegem. 

Telkens : bijeenkomst om 9 uur 
achter de KVS of om 9 uur 30 aan 
de kerk van de bezochte gemeen
te. 

Afdelingen die het bezoek wen
sen van de arrondissementele 
ploeg, komen terecht bij J . Ver-
looy, Jette, tel. 254448. 

Essene • Hekelgem • Teralfene 
KALENDER 

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

Orkest « 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. 

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

iette 
KOLPORTAGE 

Volgende tocht : op 11 februari 
naar Malderen. 

Het afdelingsbestuur rekent op 
nog enkele medewerkers, vooral 
dan op een paar jongeren. 

Bijeenkomst om 9 uur aan het 
station van Jette. 

ZOEKERTJES 
Juffrouw : 25 j . naaister (dipl. 

naad en snit, 5 j . prakt.) zoekt 
werk in het brusselse als naaister 
of verkoopster. Tel. 43.69.88. T 7. 

HYPOTEKEN 

MEVÈKAN 
kr R'vierenlaan. 57 Deurne C 

Gevraagd 5 heren uit de beide 
Maanderen, voor plaatselijk bu
reel. Hoge blijvende bijverdienste, 
geen verhoop of verzekeringen. 
Inl. na 20 uur. Tel. 09265804. T 8. 

Gemeubeld appartement, op 100 
meter van het strand te Raversijde 
(Middelkerke), te huur voor de 
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 grote 
publiciteit Schrijven Et. Vervaecke, 
Noordkustlaan 10. Groot-Bijgaar
den. T 211 

Handelskorrespondent, meerta
lig, 42 jaar en nu gebroodrooit, 
zoekt betrekking. Wie helpt? T 9. 

Hoofdredakteui : 
T. van Overstraelen 

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

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

Jaarabonnement " 300 fr. 
Halfjaarlijks : 170 fr 
Diiemaandelijks : 95 fr. 
Abonnement buitenland : 

480 fr 
Steunabonnement 820 fr. 

( m i n m u m ) 
Losse nummers 8 fr. 

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

Veranfw uitg. Mr F Van der 
Eist, Beizegemstr, 20, Brus. 12. 

Aanbevolen 
Huizen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS GLASAL 

Engerstraal 161. l-.rp;- kwerp> 
Tel 02/.">9 7f-i,S 

DE KNIIGI M l M N 
l:\ lil l i o r \ 

O N V E R W Ü L S I B ' V A B 

<L PIET POT « 
Antwerpen s ge/cli ig ' t t 

BierUeldei 
Grote Pietei Polstraat 4 

(bij Suikerrui) 
Open van al ü uur !• avonds 
Maandag en dinsdag eeslolen 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n v 

Maatsch. zetel Antwerpen 2 
Tel. . 03/49 .30 4ö 49 1-5 94 

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

te St-Amands a.d Schelde 
Mosselen Paling 

Uitbater Jan Brugmans 
_ I.B 110 

De specialist dei 
s tandaarddeuren 

J . L E E M A N S , D e u r n e z . 

Van Havrelei 70. T 35.63.17 
Agent : De Coene Kortrijk 

— LB 113 
EURO-DOMl 

Moderne wooninrichtinj; 
Kruidtuinlaan 6 

(tussen A. Maxlaan en 
E. Jacqmainlaan) - BRUSSEL 

Tel . 02/18.17.17 
. LB 114 

BLANKENBERGE 

a R u b e n s h o f > 

Westslr. 79 F. (050;41671 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension 

LB 116 

« 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 
Jozef Suveeslraat 2 

Gelagzaal - 120 plaatsen 
Tel. : 050/350.67 

LB 117 

Fr. PARQUIN P.v.b^ 
Lg Lobroekslraal 44 

ANTWERPEN 
Telefoon : 03/36.16.47 

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

LB 120 



22 

bewegi 

BRABANT 

Halle 
KANTONNALE VERGADERING 

Op 26 januari had te Halle <le 
driemaandelijkse kantonnale ver
gadering plaats. Meer dan (iO V.U.-
inilitanten woonden, samen met 
het voltallige arrondissementsbe-
stunr, deze gespreksavond bij. Ui
teraard stond de bijeenkomst in 
het teken van I.,enven. !)r. Vic An-
ciaiix gaf voor het zeer aandach-
tij; publiek een uiteenzetting over 
de verschillende aspekten van het 
jMobleeni Na een debat hierom
trent Vi'erd de werking in het ar-
rondi.ssenient besproken : de V.U-
uitgave « Ons Brabant », de organi-
zatie van het sociaal dienstbetoon, 
de \ oorbereiding van de verkie
zingsstrijd. 

Bij de bespreking van de finan
ciële kant van de werking bleek 
eens te meer, dal het kanton Halle 
tot de steimpilaren van ons arron
dissement moet gerekend worden. 

DANSFEEST 
Ons jaarlijks dansfeest vindt 

plaats op zaterdag 24 februari (Pa-
lochiezaal, Sl-Rothus). Orkest «The 
Musical Friends ». 

Kraainem 
Sint-Stevens-Woluwe 
Sterrebeek 
Wezembeek-Oppem 
ABONNEMENTENSLAG 

Onze afdeling staat tans op de 
eerste plaats voor de abonnemen-
ten«er \ ing met meer dan .̂ .M) t. Ii. 
van haar streefnorm. 

Wie nog niet abonneerde, kan 
dit nu onmiddellijk doen; stort 
2S0 fr. voor een abonnement tot 
einde 1%8 op prk 4898 van de Kre-
dietl>ank te Slnt-Stevens-VVoluwe 
met vermelding : \<)or rek nr. 10.883 
van de Volksunie. 

Sint-Joost-Ten-Node 
KANTONNALE 
VERGADERING 

Alle bestuursleden en kaderleden 
uit de gemeenten Etterbeek, Kraai
nem, Sint-.loost-ten-Node, Sint-
La mbrechts-Wokiwe, Sint-Pieters-
Woluwe, Sint-Stevens-Woluwe, 
S(errebeek en Wezembeek-Oppein 
worden dringend verzocht aanwe
zig te zijn op de belangrijke kan
tonnale vergadering te Wezem
beek-Oppem op donderdag 15 fe
bruari a s om 20 uur. 

Lokaal : café Goovaerts op de 
hoek van de de Burburelaan en de 
Lenaertsstraat. 

Op de agenda : overzicht van J e 
aktuele politieke toestand door 
\olksvertegenwoordiger Dr. Vic An-
ciaux; planning voor de komende 
niaanden; gelegenheid tot debat. 

Vi'i'f rekenen ten stelligste op av, 
aanwezigheid. Voor de leden uit 
het stedelijk gedeelte wordt desge
vraagd gezorgd voor vervoer (tele-
foneei- naar nr. 203782). 

Tienen 
VOLKSVERGADERING 

Kr was te Tienen op 2.5 januari 
een volksvergadering, die een suk-
ses werd. 

De heer Fagot, voorzitter van 
het N'laams Komilee Hageland, 
sprak over de ekonomische toe
stand van Vlaanderen. 

Dr. V. Anciau.\ gaf een duide
lijke uiteenzetting aangaande het 
probleem. 

Ken langdurig applaus dankte J e 
beide sprekers. 

Vilvoorde 
WERK VOOR DE BOEG 

Op 18-2 : opnieuw kolpoi tage, 
diMnaal te Eppegem en omliggende 
(U'eerde, Zemsi), 

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

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
DANSFEEST 

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

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

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

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

Zoals de eer.ste keer mochten we 
ons terug verheugen in een schitte
rend geslaagde kolporlage op de 
zaterdag.se markt te Aalst. Op ee.i 
minimum van tijd 200 nummers 
verkocht. De Volksunie heeft te 
Aïdst een goede beurt gemaakt. 

Heden zaterdag terug kolporta-
ge. Ken drie(;il vroegere propagan
disten hebben beloofd om opniemv 
\an de parlij te zijn. 

Kr werden nu 300 nummers be
steld. Wij starten in « De Vriend
schap » te 10 luir. 

Denderleeuw 
ABONNEMENTENSLAG 

De afdeling behaalde 50 ten hon
derd van de norm. De bestuursle
den gelieven een kleine inspanning 
te doen opdat toekomende week 
100 ten honderd bereikt worde. 

Dendermonde 
ARRONDISSEMENTEEL BAL 

Te 15uggenhoul-Bos in de « Sa
lamander » op zaterdag 17 februa
ri. 

Open : 20 uur 30. Reuze-tombo
la. Orkest « Bert Brent o. 
VOLKSUNIEBAL 

In de « Salamander » te Buggen-
hout heeft het Volksuniebal plaats 
op zaterdag 17 februari 1968 om 
20 uur 30. Bert Brent en zijn so
listen. Toegangsprijs : 50 fr. 
(Kaarten te rezerveren : tel. 052-
44270, 052-44345, 09-795539. 

De Pinte 
KOLPORTAGE 

Kolportage met het weekblad 
1 ^^'ij » zondag 11 februari. Verza
melen om 9 uur 30 aan de kerk. 

Gent 
KOLPORTAGEKALENDER 
VOOR FEBRUARI 
11 februari De Pinte; 18 februari 
Nazareth; 25 februari Deurle en St 
Martens-Latem. Telkens verzamelen 
om 9 uur in het lokaal « Ouder de 
Toren » St. Jacobs 20. 
WELDRA : 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

Zeer binnenkort wordt ook hel 
afdelingsbestuur van Gent ver
nieuwd. Deze bestuurshernieuwing 
is nu, minder dan ooit een formali
teit. De nieuwe bestuursleden zul
len inderdaad af te rekenen heb-
lien met zware opgaven : de orga-
nizatie van de wijkwerking in gans 
de stad Gent; de parlementsverkie
zingen in het voorjaar 1969 en de 
gemeenteraadsverkiezingen in het 
najaar 1970. 

Kan als bestuurslid in aanmer
king komen : Volksunie-leden, min
stens 18 jaar oud, en die in 1967 re
gelmatig lid waren (hoofdlid, bij-
lid, studentenlid). Bovendien moet 
men het grondgebied van de afde
ling Gent bewonen; dit is de stad 
Gent, St. Denijs-Westrem, Afsnee 
en Drongen. 

De kandidaturen moeten schrif
telijk gesteld worden, tegen ten 
laatste vrijdag 23 februari. Zij moe 
ten toekomen op adres van de af
delingsvoorzitter : Roeland Raes, 
Rij.senbergstraat 34, Gent. 

Op de bestuiu-svergadering ver
wachten wij alle Gentse V.U.-leden 
zonder uitzondering. De kiesver-
richtingen gaan door op vrijdag 1 
maar t van 19 uur 30 tot 21 uur 30 
Vlaams Huis Roeland. 

Gentbrugge • Ledeberg 
BESTUURSVERKIEZING 

De statutair voorziene verkiezin
gen van het nieuwe afdelingsbe

stuur gaan door op vrijdag 8 maar t 
in café Lunapark, Brusselsesteen
weg 408, te Gentbrugge. 

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

Herzele 
VOORLICHTINS-
VERGADERING 

Heden zaterdag 10 februari heelt 
te 20 uur in de zaal « Breugelpa-
leis » te Herzele om 20 uur een 
voorlichtingsvergadering plaats 
over « Waarom overheveling van 
Leuven-Frans naar Wallonië ? ». 

Sprekers : een professor en en
kele vlaamse studentenleiders. De 
avond wordt ingericht door de 
\ laamse verenigingen van de ge
meente. Toegairg \ r i j . 

Kruibeke - Bazel - Burcht 
ZANGAVOND 

Op vrijdag 16 februari a s . treedt 
Willem De Meyer te Kruibeke in 
de grote parochiezaal op met het 
Soldatenkoor van de Ciblsten uit 
Aalst. 

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

Mere 
VOLKSVERGADERING 

We mochten op zaterdag 27 ja
nuari een honderdtal simpatizan-
ten begroeten voor de gespreks
avond met dr. Leo Wouters. In 
een klare en direkte taal verklaar
de dr. Wouters liet probleem Leu
ven en was tevens zo volledig, dat 
er nadien maar 2 vragen gesteld 
w erden. 

Iedereen was zeer tevreden over 
de/e avond en op de eerste plaats 
het plaatselijk bestuur, dat 3 nieu
we abonnementen en evenveel 
nieuwe leden mocht boeken. 

Een geldinzameling bracht 2.061 
fr. op, waarvan 1000 fr. gestort 
werd voor het V.N.S.U.-Leuven. 

De afdeling Mere heeft 80 t. h 
van- de haar opgelegde norm inza
ke nieuwe abonnementen bereikt. 
«Hierbij <Joen' we een oproep tot 
onze simjAitizanten om ons nog 
tenmLust'e een. tweetal nieuwe abon
nementen en ook enkele nieuwe 
leden te bezorgen. 

Merelbeke 
SPAARPOT-AKTIE 

De afdeling is met haar spaar-
potaktie begonnen. Bij de talrijke 
huisbezoeken vonden we niets an
ders dan instemming. Eerstdaags 
komen de andere leden en lezeis 
aan de beurt . 

VOS MERELBEKE 
Vrijdag 10 februari om 20 uur 15 

in het « Wijnhuis » Flor Grammens 
over 40 jaar Uilenspiegelstrijd. 

Nevele 
ABONNEMENTENWERVING 

Ook te Nevele werd de streef
norm beieikt. Het afdelingsbestuur 
hoopt het streefgetal te verdubbe
len. Dit kan zeker, als de propa
gandisten van de omliggende ge
meenten een kleine inspanning 
willen doen. 
BAL 

Op zondag 25 februari te Neve
le in zaal Novy. 

Volksvertegenwoordiger Th. .1. 
Wannijn vraagt, deze datum vrij 
te houden. 

Het gekende orkest Bert Brent 
zorgt voor een ezellige avond. 

Oudenaarde 
KOLPORTAGE 

Zondag 14-2 kolportage te Ber-
chem (VI) en 'Ru ien . Vertrek te 9 
uur 30 stipt aan Pallieter Leupe-
gem. Dit berichtje geldt als uitno
diging voor de kaderleden. Wij 
verwachten een goede opkomst. 

Sint-Amandsberg - Oostakker 
VERGADERING 

Op dinsdag 20 februari, om 20 
uin- in kafee <c Sint-Amand », Anl-
werpsesteenweg 119 (aan het ge
meentehuis) nodigen we alle leden 
en simpalizanten uit op de grote 
en belangrijke vergadering, waar
op de heer De Grave U., provin
ciaal raadsli<l, Uet onderwerp « .so
ciale politiek » zal bespreken. 

G R O O T BAL 
Zaterdag 16 maart geven we ons 

jaarlijks dansfeest in het « Hotel 
de Lourdes », 'O.L. Vrouwslraat 6 
te Oostakker, met het befaamd or
kest « Bert Brent ». We \erwach-
ten U allen met vrienden en fami
lie. 
ABONNEMENTENSLAG 1968 

Onze abonnementenwerving is 
reeds goed ingezet; al onze propa-
.gandisten en militanten roepen we 
o|), om Inm volle medeweiking te 
verlenen. 

Zele 
VOLKSBAL IN HET 
VLAAMS HUIS 

De Zeelse Tirolerkapelle (15 muzi
kanten) brengen stemming en ple
zier bij de oijening van de feest
zaal van het vlaams huis. Klooster
straat 59-61 te Zele. 

WEST-YLAANDEREN 

Alveringem 
ZITDAQ 
VOLKSVERTEGENWOOR
DIGER E. LOOTENS 

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

Assebroèk 
10 JAAR V.U. 

Het verschijnen van nr. 12 van 
het afd. blad « Nu i>, betekende 
meteen 10 jaar V.U.-werking op de
ze gemeente. Dat zulks gevierd 

wordt hoeft geen betoog : iedereen 
wordt verwacht op vrijdag 16 feb. 
a.s. in de zaal « Oud Assebroèk », 
(i, Roelantsplein. Overhandiging 
\ an afd. vlag volgens ontwerp van 
J Mahieu staat op het program
ma. Financiële steun voor n ,Nu », 
en voor de afd. vlag is welkom 
door storting of overschrijving op 
postrekening nr. 405100 van de 11. 
Rob. De Bruyne, Wantestr. C4, 
Assebroèk Wie minstens 50 fr gi
reert zal het blad « Nu » regelma
tig toegezonden krijgen. 

Brugge 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

De voor medio februari voorzie
ne bestutusverkiezingen van de af
deling Brugge werden verdaagd tot 
1 maar t a.s. om 20 uur in het 
Breydelhof. Eerstdaags worden d e 
leden jwrsoonlijk tot deze belang
rijke vergadering uitgenodigd. Ei; 
zijn reeds verscheidene kandidatu
ren ingetliend. Nieuwe kandidaten 
kunnen nog steeds terecht bij dd.. 
voorzitter L. Bols, Baliestraat. 

Brugge - Torhout 
PROV. ANZ-ZANGFEEST TE 
ST MICHIELS 

Zondag 3 inaart, in de nieuwe 
sporthal Ie van «Ter Groene Poort»-
St MichieK vindt het lüde zangfeest 
van ANZ-Westvlaanderen plaats. 

Kortrijk 

HALFVASTENBAL 
SV de Vlaamse Klub houdt op 

jaterdag 24 februari een halfvasten-
bal in lokaal 1302. Begin : 20 uur 
30. Gratis tombola en prijs voor het 
best verkleden. Deelname in de 
kosten : 25 fr. 

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

MEDEGEDEELD 
Antwerpen 
VORMINGSAVOND 
a WERE-DI » 

De eerstvolgende vormingsavond 
gaat door op vrijdagavond 1 :naart 
te 20 uur 15 stipt in lokaal « Schel-
dehof », Oude Korenmarkt 28, Ant
werpen. • 

Tenia : De « Los van Frankrijk »-
beweging in het raam van de inter
nationale politiek (Versailles tot 
1939). Spreker : Ward Hermans. 
Toe.gang vrij. 

V.M.O. 
Zaterdag 17 februari in zaal 

« Thierbrau » op de Groenplaats 
te Antwerpen bal van de Vlaamse 
Militanten Oiganizatie. Steun on
ze meest aktleve militanten door 
aanwezig te zijn op hun b a l ! 

Aarschot 

VOLKSVERGADERING 
Vrijdag 16 februari e.k. om 20 

uu^ in zaal F'lorlda (Nest Sterckx) 
Leuvensestraat te Aarschot, grote 
volksvergadering onder het tenia : 
ff Wa t gebeurt er te Leuven ? Het 
gaat ons allen aan ! ». ' 

Sprekers : P . Daels, P . Raskin, 
praeses VNSU en een hoogleraar. 

Inleider : Willy Kuijpers. 
Wij verwachten een zeer talrij

ke opkomst! 

Borgerhout 
VMO-BAL 

Het VMO-bal gaat door te Ant
werpen, Thierbrauhof, Groenplaats 
op 17 februari, inkom 30 fr. 

Edegem 
KULTURELE KRING 

Op vrijdag 16 februari om 20 
uur in de zaal van de Generale 
Bank, Pr ins Boudewijnlaan, 
spreekt mevrouw Renard - Delee-
beeck, professor aan de Hoge
school voor Vrouwen en lid van 
de Raad van Beheer Bond Grote 
en Jonge Gezinnen over « Het 

Nfenwe Gezin » ol het gezin in de 
evolutie van de tijd. 

Moderne opvallingen scheppen 
nieuwe problemen ! 

Hoe kan men ze aanpakken 
vooi- het behoud van een « gelukkig 
ge/in » ? 

Gent 
DAVIDSFONDS 
BRUGSE P O O R T 

Brengt, in samenwerking met het 
Noorstarfonds, op vrijdag 16 fe
bruar i 1968, om 20 uur, op zolder, 
bij het haardviuir, 24, Fluweel
straat (zijstraat Bruge steenweg). 
Gent, een avond poëzie door Poe-
tika met Tine Ruysschaert, L,ieve 
Goethals en Hugo Gevaert, in het 
dekor van de fototentoonstelling 
van Daniel Polet uit Gent 

EEN VERRASSING 
Davidsfonds Brugse Poort deelt 

mede dat de abonnementen een 
gratis-voorstelling meer krijgen dan 
oorspronkelijk aangekondigd. In sa
menwerking met het Ministerie 
van Nederlandse Kuituur komt het 
Brussels Kamer Toneel op bezoek, 
op 10 maar t 1968 met de eenak
ter Ben je Bang (jeugdproblemen) 
in de zaal van de VTB-VAB, Ka-
landenberg 7, Gent. 

Zottegem 
WILL TURA 

Zondag 3 maar t 1968 komt de 
internationale vlaamse zanger Will 
Tura naar de Egmontstad. 

Na zijn schitterend optreden t e 
Cannes naast zijn landgenoot Ada-
mo, staat Will een groot sukses te 
wachten. 

De 2.000 man grote V.W. Eu
ropa zaal, Grotenbergestraat, Zot
tegem, is de plaats der bijeen
komst. 

De opbrengst komt volledig ten 
goede aan de jonge voetbalklub 
F.C. Mimkzwalni, die het feest or-
ganizeert. 

De klubsekrelaris, tevens sekre-
taris van de V.U.-afdeling Vezeke, 
L'ytterhaegen Julien, nodigt alle 
slnipalizanten uit lot dit op en top 
vlaams feest. 

Inkom HO fr., begin om 19 uur . 
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DOE ALS WIJ: BOUW MET «KUNNEN»! ! ! 
vanaf de EERSTE STEENLEGGING een VEILIGE BELEGGING 

iti niniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiii 

ook in 
Uw isereik 

5 X CNOVERTROFFEN MOGELIJKHEDEN: 

I. EEN RUIME EENSCEZINSWONINC 
met grote hall, garage, bureel, CV-plaats, bergplaats, 
grote living, geïnstalleerde keuken en badkamer, 2, 3 
of meer ruime slaapkamers. 
Dit is tenminste RUIM !!! 

PRIJS : vanaf 650.000 F 

VOORAF GRONDIGE STUDIE 
OM U een ontwerp te bezorgen dat U nooit had durven dromen ! 
OM Uw financiering gratis in orde te brengen aan de voordeligste voor

waarden en tot 90 % ! 
OM dank zij technische specialisten uw gebouw construktief te ontwer

pen om een ongelooflijk lage kostprijs te bekomen ! 
OM dank zij een doorgedreven technische organisatie een minimum 

bouwtermijn te kunnen waarborgen ! 
OM U vooraf een juiste budgetering te kunnen opmaken ! 

I I . EEN MEESTERWONINC MET HET 
«ETIKET van STANDING» 

. . . ru im genoeg om uw bureel prakt i jk of magazijn in te vestigen. 
En een afwerking die uw standing vereist : marmer, parket, italiaance 
faience, prachtige gordijnkasten van muur tot muur, dekorerende open 
haard, apparte toi letten en vestiaire, badkamer met ligbad en/of 
apparte douche. 
PRIJS : natuurlijk minder dan 950.000 F 

IV. U HOUDT VAN DE NATUUR : 
naargelang het kader bouwen wi j voor U de villa ' t zij in hoevestij!, 
' t zij klassiek, ' t zij modern, steeds aangepast aan uw eigen smaak, 
budget en leefgewoonten. GEEN PROBLEEM ; U kan di t ?:eker Bezoek 
even één onzer informatiecentra en U kr i jgt een juist idee van wat 
voor mogelijkheden U al heeft en . . . onderschat ze niet ! ! ! 
U kan een villa bouwen vanaf 600.000 F 

Ml. U WENST HET VOORDEEL VAN EEN VILLA 
INGEWERKT IN EEN TWEEWOONST !!! 

Niet moei l i jk . . . vertrekkende van een reuze villa (bijna kasteel) ge
ven wi j U een dubbelwoonst en U woont in d i t prachtig geheel. 
EN DE PRIJS ? Goedkoper dan indien U alleen zou bouwen 
en een speciale reduktie voor samenbouw ( 650 .000 F) 

V . K O M F O R T EN VERZEKERDE OPBRENGST in 
onze appartementsgebouwen : 

die qua grootte, afwerking en prijs, onvergelijkbaar zi jn met deze die 
U elders vindt. EEN voorbeeld : deze prachtige SUN RESIDENCE in 
het « Hof van Havenith » appartementen met 1/2/3 slaapkamers, al lu-
min ium ramen, thermopane, centrale verwarming, sauna, uitzonderl i j
ke brandbeveiliging, badkamers met houtbekleding en automatische 
handdoekdrogers, enz.. . 

HUN PRIJZEN ? ONVERGELIJKBAAR : vanaf 450.000 F 

INDIEN U METONSZOU BEGINNEN... ZOUDT U HET WEER DOEN! 
want een onderneming opgegroeid tot de ZESDE KATEGORIE biedt waarborgen ! 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN n.v. 
ANTWERPEN 

M«ir 18, f d . (03)31.78.20 
GENT GENK HOLSBEEK / LEUVEN 

Onderbergen 43, t d . (09)25.19.23 Win^erslagstraa^ 22, tel. (OT 1)544.42 Rotselaarsebaan 37, tel. (016)459.28 

Waarborg yan 

ernst 

degelijkheid 

service 

Voordeiigste prijzen 

600 arbeiders in dienst 

Ruimste grondenkeuze 

Wenst U nadere inlichtingen 
stuur dan deze bon naar één onzer informatiecentra. 

Naam 

Adres Woonplaats 

Tel. privé : - Tel kantoor : 

wenst inlichtingen en gratis brosjure : 

1. over gronden voor villabouw : Q : ' 
over gronden voor hoogbouw : Q j '^'' voorkeur gelegen te 
over gronden v eengezinswoning : • • 
over gronden voor geldbelegging ; Q •..*.-*.'.'.'.'....'.'.'. 

2. over 't bouwen van 

bij voorkeur gelegen te 

of bezit reeds grond, gelegen te 

3. over de aankoop van een bestaande vyoning • 

Duid aan met een X waarover U Inlichtingen wenst te ontvangen. 
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ZIJ MAAKTEN DE KAPITULATIE ONMOGELIJK: 


