
EEN " TOEGEVING " ? 'm 
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De henoemhig van een leek, pwl De Somer, tol proreklor xian de neclerhiids-
talige sektie der K.U.L. is een feit waarvan we de betekenis stellig niet wensen 
te minimalizeren. Het is echter duidelijk dat deze benoeming niets te zien heeft 
met de kern van de Leuvense kwestie : de eis tot uilbouw van een volwaardige 
Nederlandse universiteit en de daaruit voortvloeiende verhuis der franstalige 
sektie naar Wallonië. De bisschoppelijke vewrdening blijft onverminderd van 
kracht; het Vlaams verzet ertegen 'moei dus onverminderd voortgaan. In de ge
geven omstandigheden zijn de benoemingen van prof. Leemans en prof. De 
Somer slechts uitvoeringsmodaliteiten van het mandement; de persoonlijke op
vattingen en inzichten van de beide professoren staan daai volkomen builen. 
Een « toegeving » is het in geen geval! 

In Vlaamse CV.P.-middens stelt men de benoeming voor als de zoveelste « ge
lukkige kentering n. Inmiddels gaat, achter het rookgordijn van mooie woorden, 
het terugkrabbelen van de Vlaamse C.V.P.-ers volop zijn gang. Nadat het wets
voorstel Verroken praktisch opgedoekt werd door het te verwijzen naar de nog 
op te richten kommissie voor de universitaire expansie, heeft de C.V.P. nu ook 
reeds haar vertegenwoordigers in deze kommissie-van-overmorgen aangeduid : 
de heren Van de Kerckhove, Paiisis en Lefèvre — drie mandatarissen van wie 
geweien is dat zij hevige tegenstanders van de splitsing zijn ! 
En intussen hangt Jan Venoken verder de held uit... 
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Indie men sinds 17 mei de katolieke 
kranten moest geloven, dan was hét gebeurd ; 
« Leuven Vlaams ». gered door Jan Verro
ken, manhaftig aan het hoofd van een ééns-
gezind Vlaams C.V.P.-front. 

Maar hét kwam niet : op 7 juni was het 
wetsvoorstel Verroken nog niet ingediend bij 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers en 
reeds — dus nog voor zijn geboorte — had 
de beschaamde vader het, tot 1968, verwezen 
naar een nog op te richten kommissie. 

De waarheid is clat er op verre na geen 
eensgezindheid is rtot stand gebracht in de 
Vlaamse C.V.P. — nietwaar minister De Sae-
ger, nietwaar oud-minister Moyersoen ? — en 
dat de C.V.P.-leiding het initiatief van Ver
roken niet neemt, zoals de naïeve, hoopvolle 
Vlamingen mochten vernemen van de nieuw
bakken voorzitter Houben. 

De kordate en eensgezinde frontvorming 
van de Vlaamse professoren, studenten en 
verenigingen bevalt de Vlaamse C.V.P. niet. 

Luister naar innnvi , Oe Saeger in zijn toe
spraken te Mee helen en te Kortrijk : 
<( Meehuilen met diegenen die aan negativis
me en demat^ogie doen. moeten wij duchten 
als de pest. Dat moeten wij oveilaten aan de 
V.U. 1 » 

In dezelfde toespraken kondigt De Saeger 
aan. dat de Vlaamse C.V.P. (die « de meer
derheid van dat Vlaamse volk vertegenwoor
digt ») haar stein moet laten horen. En nu 
ijiaar wachten op die stem en wachten op de 
steun die De Sacgei ongetwijfeld zal verle
nen aan J:in Vetroken ! 

Ik ga met De Saeger niet redetwisten over 
de universitaire expansie : hi) ziet alle heil 
in «gespreide kandidaturen ik sta op de er
kenning van hoogstens drie volwaardige 
Vlaamse uni\ersiieiten : 

— een katolieke Nederlandse universiteit 
te Leuven; 

— een staatsuniversiteit te Gent; 

LEUVEN "MOEDERHUIS'' 
— een pluralistische universiteit te Ant

werpen. 
Hierbij kan inderdaad de vestiging van een 

heel-Limburgse Universiteit te Maastricht 
worden voorzien, eventueel met kandidatu
ren en post-graduate seminaries te Hasselt. 

Ook de groeiende Nederlandse afdeling 
van de Brusselse Universiteit zal een stijgend 
aantal Vlaamse studenten opnemen. 

Staan wij even stil bij de prognoses van 
universitaire expansie : over tien jaar zullen 
er 40 a 45.000 Vlaamse universiteitsstudenten 
zijn. 

In het spoor van sommige Leuvense pro
fessoren zweert De Saeger bij de spreiding, 
met het gekend argument : meer universitei
ten in verschillentle provincies vergemakke
lijken de toegang tot de universiteit voor on
ze Vlaamse jongeren van be.scheiden komaf. 

Maar is dit geen pseudo-wetenschappelijke 
verantwoording van wat, in werkelijkheid, 
een politieke koehandel is geweest ? 

Bestaan er geen minder kostelijke en veel 
efficiënter middelen om het beoogde doel — 
intenser deelneming van jonge Vlamingen 
aan het universitair onderwijs — te bereiken? 
Bijvoorbeeld : rovaler studiebeurzen, presala
ris en kosteloze woongelegenheid ? 

Opvallend en bevreemdend bij De Saeger 
(en natuurlijk bij Houben) is de oppervlak
kige luchthartigheid. waarmee de vrees voor 
verlransing van Vlaams Biabant wordt weg-
gepraat. Luister maar naar De Saeger : e Wij 
moeten natuurlijk denken aan de homogeni
teit van ons taalgebied Leuven is een Vlaam
se slad en mag daarop geen uit /onderng ma
ken Wij moeten echter ernstig blijven. Leu
ven wordt nu plots niet met verlransing be
dreigd als de Walen niet onmiddeltijk weg
gaan... Wij moeten maatregelen treffen tegen 

de verfransende invloed, maar laat ons het 
niet als enig argument gebruiken tegen de 
Waalse aanwezigheid te Leuven ». 

Hoe onschiüdig. n ie t? Volgens zijne excel
lentie schuilt et geen gevaar voor de Vlaamse 
homogeniteit en integriteit in het feit zelt 
van een Franse universiteit te Leuven. Kent 
de minister de voorgaanden niet ? Is hij on
wetend van de overeenkomsten tussen haute-
finance, P.V.V. en hogere instanties van het 
vrij onderwijs ? Heeft hij nooit gehoord van 
de Groot-Brusselse projekten ? Of zijn de 
grondspeculaties rond Brussel en Leuven on
bekend aan de minister van Openbare Wer
ken ? 

Is Jos De Saeger niet lid van een regering, 
waarvan de premier openlijk voorstandei is 
van een « Belgique la tine »? 

Met het oog op zijn volgende toespraken 
— en in de luttele dagen dat de 40-iTiiljarden 
begroting van Nationale Opvoeding in de Ka
mer wordt besproken — wil ik De Saeger en 
de Vlaamse C.V.P.-ers toch even het geheugen 
helpen opfrissen. 

Voor 13 mei je>ngstleden — ongeliiksdag 
van tie bisschoppelijke vergadering ! — werd 
de Vlaamse C.V.P. op geen enkel ogenblik 
erkend of geraadpleegd. 

Toen op 13 mei pro (onna nog enkele 
C.V.P. politici met de bisschoppen mochten 
praten, was de besli.ssing en de Franse teksf 
van de verklaring van \b mei reeds vastge
legd. Een echte dialoog met de leden van de 
kommissie Leemans en met de C.V.P. politic» 
werd er nooit gehouden. 

(\ 'er\olg blz. 3) 
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De doorsnee Vlaming is nucli-
ter aangelegd en niet makkelijk 
warm te maken voor formules en 
strijdleuzen, wel komt zijn ge
moed in opstand tegen bepaalde 
ergerlijke toestanden van achter-
sfel en achteruitstelling die de 
Vlamingen na 130 jaar harde 
strijd nog steeds kennen ; bewijs 
hiervan de radikale weigering 
van het bisschoppelijk diktaat. 

De vernederende taalbehande
ling die ons te Brussel te beurt 
valt, laat ook weinig Vlamingen 
onberoerd, omdat biina allen in 
hun leven met dit probleem in 
mindere of meerdere mate wer
den gekonfronteerd, zodat 7e 
heel goed dit hoofdknelpunt in 
de Vlaamse taalstrijd kennen. 

Het probleem Leu\en staat 
voor het ogenblik aan de spils 
van de Vlaamse belangstelling. 
De taalguafheid \an Vlaams Bra
bant y'dï helpen de taaitoestanden 
te Brussel te saneren, zodat het 
motto « Brussel werkelijk twee
talig > vonderw el zou passen bij 
het motto « I.eu\en Vlaams ^. 
Waarom, in plaats van onze 11-
julivieringen uitsluitend te plaat
sen in het teken van Lcu\ en, er 
ook Brussel niet bijnemen ? Dus
doende zouden we de aandacht 
vestigen op twee p^roblemen die 
nauw met elkaar zijn verweven. 

Als kleine Vlaamse strijder te 
Brussel durf ik met aandrang 
aan de inrichters van Il-julivie-
ringen vragen hun \iering te 
plaatsen onder het dubbel motto: 
Leuven Vlaams - Brussel werke
lijk tweetalig. 

J.T., Brussel. 

MINORiSATIE 

Er is maar één gebied waarop 
de Walen werkeliik geminori-
seerd zijn : zij hebben geen 
Waalse katolieke universiteit. 
Wanneer echter de Vlamingen 
die minorisatie ongedaan willen 
maken, dan willen de Walen er 
niet van weten. Van hunnen
twege is dit een zuiver koloniale 
en imperialistische houding ! 

Wat er met Leuven moet ge
beuren gaat alleen de Vlamingen 
aan, de Walen hebben er niets 
mee te maken. De Walen hoeven 
zich enkel bezig te houden met 
de vraag, waar de Waalse kato
lieke universiteit in Wallonië 
moet opgericht worden. 

Van Vlaamse zijde is het ver
keerd, met de Walen een gesprek 
over Leuven aan te gaan. Het is 
altijd een verzwakking, wanneer 
men mensen wil overtuigen die 
met de ganse zaak niets te ma
ken hebben. 

Het is tijdverlies, zich in te 
spannen voor het wetsvoorstel 
Verroken. Dit is toch maar inge
diend om voor de C.V.P. de na
delige gevolgen van het diktaat 
der bisschoppen te ondervangen. 
Het heeft niet de minste kans om 
in een nabije toekomst werke
lijkheid te worden, want er zijn 
te veel Vlaamse politiekers die 
nog altijd bereid zijn ons in de 
rug te schieten. Het grootste ge
vaar \()or het bestaan van ons 
volk komt niet zozeer van onze 
vijanden, maar \an deze bende. 
Voor een minislerzetel verraden 
zij hun \olk. 

De o\erhe\eling kan sneller af
gedwongen worden buiten de 
politiek om. Doch dan moeten 
andere middelen aangewend 
worden. Protesteren bij de bis
schoppen helpt niet : al die pro
testen gaan de scheurmand in. 
Alleen de boycot van alle paro
chiale en katolieke werking kan 
iets uithalen. 

dr. B., Halle. 

LEUVEN 

De blunder van de Belgische 
bisschoppen heeft een goede 
kant : ze heeft de bewustwor
ding van de Vlamingen op een 
nog niet gekende wijze in de 
hand gewerkt. Dit gezegd zijnde, 
kan men zich afvragen of de 
schuld bij de bisschoppen alléén 
te zoeken is. Zijn de grote schul
digen niet elders te vinden ? En 
wel de ekstremistische unitaire 
politiekers uit de drie traditio
nele partijen en heel in het bij
zonder de C.V.P. 

Heeft deze C.V.P. de bisschop
pen niet het wapen in de hand 
gespeeld, waarmee de Vlamingen 
nu weer geslagen worden ? Was 
dit wapen de rampspoedige Her-
toginnedal-faciliteiten voor de 
franstaligen in 19G3 niet ? 

Wat hebben de bisschoppen an
ders gedaan dan deze taalwetten 
toepassen ? En Verroken heeft 
toch die beruchte taalwetten in 
1963 goedgekeurd, « met de dood 
in het hart ». Was het zelfs geen 
overwinning, volgens hem ? Was 
daar niet franstalig lager onder
wijs bij de Leuvense universiteit 
voorzien ? Waren daar niet 

ik 
ben 

uirgesiapen 
wanf . . . 

I I R E L L I 
Duniopillo lil' 
STPR **' 

MATTHtBWS BtDP€N8€0RIJF 
TURNHOUTSEBAAN 1 0 2 , l O R G E RH O UT - TtL. 35.17.83 

• IJHUIZfH : Dierasmal •4- té . Aniw. T.l, 31.011» 
•«fiinentlraat 39-41, Aniw. Iel 33.47.M - Cillifartlei 60. 0«urn«, T.l. 36.IS.22 

franstalige administratieve dien
sten bij de Leuvense universiteit 
voorzien ? Dit was verre van 
een taalwet op het hoger onder
wijs en een overbrenging A an de 
Franse faculteiten van Leuven 
naar Wallonië ! 

Het elektorale zetje van Ver
roken is werkelijk te doorzich
tig. 

H.B., Erembodegem. 

BOOMERANG 

Tijdens de laatste verkiezings-
kanipagne heeft de franskiljonse 
bourgeoisie gemeend, de nadruk 
te moeten leggen op de onafhan
kelijkheid ^an godsdienstige 
overtuiging enerzijds en \an poli
tieke keuze anderzijds. 

Dit moest dienen om de frans
talige C.V.P.-ers te ' bewegen 
P.V.V. te kiezen, zgz. als vergel
ding tegen (lilson's « flamingan-
tisch > beleid. In feite om de 
franstalige overheersing te kon-
solideren. Vermoedelijk bijkom
stig als ruk naar rechts. 

In Brusselse milieus werd in 
die richting sterk gereageerd en 
er zijn redenen om aan te ne
men, dat de opzet in niet g«ringe 
mate toen is geslaagd. 

Die publiciteit schijnt ze«r 
riiime kringen te hebben bereikt, 
zodat nu een onverwachte - en 
voor de auteurs zeker onaange
name - uitwerking verschijnt : 

die soort scheiding van kerk en 
staat op het politieke en verkie-
zingsvlak blijkt bij Vlaamse in-
tellektuelen in goede aarde te 
zijn gevallen. Het Leu\ense lera
renkorps heeft het namelijk aan
vaard en toegepast. De laatste 
zwaai met de kromstaf heeft heel 
wat minder indruk gemaakt dan 
verhoopt : hij is niet in alle 
nederigheid ondergaan. 

Voor de Brusselaars een koele 
ontnuchtering : zij zijn als door 
een boomerang getroffen door 
hun eigen gemene list. Dat zij er 
wijzer en eerlijker door worden 
zal niemand geloven, maar het 
verdient misschien enige aan
dacht te bezien hoe zij, ten dele 
althans, door hun eigen gemene 
zetten berooid dreigen uit te 
komen. 

J.D., Gent. 

FRANS OF ENGELS ? 

Naar mijn bescheiden oordeel 
is het wetsvoorstel, ingediend 
door Jan Verroken in verband 
met het taalstelsel van het hoger 
onderwijs te eng geformuleerd. 

Het drama van de taalkwestie 
ligt vooral in het dubbelzinnig 
aspekt van het Frans in een 
tweetalig land, waarvoor de an
dere taal in veel gevallen moet 
onderdoen. Enerzijds bezit het 
F r a n s een ontegensprekelijk 
hoogstaande kulturele, weten
schappelijke en praktische waar
de ; anderzijds doet het zich als 
statussymbool voor. In het eerste 
geval hebben de Vlamingen er 
alle voordeel bij het Frans te be
heersen zonder hun volksaard en 
eigen taal te verloochenen. In 
het tweede geval moeten de Vla
mingen tegen zichzelf worden 
beschermd : de kultuurverbaste-
riag waartoe het Frans als sta
tussymbool leidt, begint immers 
steeds l>i} de intellektueel onder
ontwikkelde lagen van de bevol
king. De term « kuituur > is in 
dit geval een eufemisme voor 
F'rans brabbelen tot grote hilari
teit van de echte Fransen. Daar 
in de taalstrijd precies dit laatste 

aspekt o^ erheerst, moeten de 
\erfransingskernen worden op
geruimd, ook in de kwestie Leu
ven. Hierbij moet de tijdslimiet 
in funktie staan van de prak
tische mogelijkheden. 

Als Vlamingen hebben we 
nochtans niet het recht onze 
ogen te sluiten voor de evolutie 
van het Engels op universeel 
vlak. Internationale kongressen 
zonder die taal zijn ondenkbaar. 
Er ontstaat zelfs een stroming 
om het hoger onderwijs in het 
Engels te geven. Zo gingen on
langs in Nederland stemmen op 
om een e\entuele universiteit i a 
Limburg op die bazis in te rich
ten. Na de Latijnse en de Franse 
episodes van het hoger onder
wijs zou de Engelse de univer
sele uitstraling van onze univer
siteiten stellig bevorderen, met 
het onschatbaar voordeel geen 
nieuwe vorm van taalstrijd, in de 
betekenis van verbeuJemansing, 
te veroorzaken. 

Daarom durf ik de V.U. vragen 
de wenselijkheid te overwegen 
het wetsvoorstel Verroken in re -
gatieve zin te amenderen. In 
plaats van het princiep streek
taal is onderwijstaal ook aan de 
universiteiten, zou men zich moe
ten beperken tot de kwestie van 
de overheveling van de fransta
lige tektie van Leuven naar een 
gebied in Wallonië waarvan geen 
bedreiging uitgaat voor de kul
turele gaafheid van Vlaanderen. 
In dit geval blijft de mogelijkheid 
open, het Engels bij het hoger 
onderwijs te belrekken. Trou
wens, wanneer Ch. de GauUe 
openlijk het Nederlands als kul-
tureel vijandig voor het Frans 
bestempelt, mag men gerust die 
bewoordingen omkeren. De pre
misse blijft dezelfde. 

J.V., Gent. 

De redaktle draagt geen verant-
woordelijklieid voor de inhoud der 
gepubliceerde Iszersbrievcn. Ze bo-
lioudt lich het recht van keuse 
en inkorlinx voor. Over_ de _ teier»-
rubrlek worJt geen brïefwisseliBg 
ge\ oerd. 

van de redaktie 

B M s s e i ; 9 iuni 1966. 

« öéti*. J internationale persdienst. 

Er zijn dé Jongste weken in rlaAmsgezinde kr in
gen weer t a l van protestkreten en jammerklach
ten opgegaan óter de wijze, waarop de buitenland
se pers schri j f t over. de Vlaamse beweging. 
"Time", «TDie Zeit", de »Rheinische Merkur","Ri-
Tarol", "Le Monde» schitterden naar aanleiding 
•an de kwestie Leuven door ontstellend stompzin
nige, eenzijdige en onjuiste voorlichting. Tel
kens wanneer hier t e lajide d«' golven van de 
Waals-Vlaamse tegenstel l ing hoogop slaan,vallen 
• r brokken in de internationale pers. 
Dat hoeft niemand te verbazen. De buitenlandse 
bladen bevoorraden zich in nieuws over ons ofwel 
bi j haaien u i t het Brussels joemal i s t iek milieu 
Ofv«l b i j eigen korrespondenten die te Brussel 
Weinig anders vernemen dan wat hen toegeflui
sterd wordt tussen twee cocktails "entre nous". 
Het i s hoogst noodzakelijk, dat de Vlaamse bewe
ging daaxtegen reageert r er moet een Vlaams 
persagentschap komen dat ten eers te voorlichting 
over de Vlaamse beweging verspreid in het buiten
land en ten tweede er a ls de kippen b i j i s om 
rechtzettingen naar buitenlandse*redakti»s te 
sturen. 
Dat i s niet het werk van eon polit ieke par t i j ; 
•oor zover het hh.lr aangaat, moet z i jzelf haar 
boontjes maar doppen. Dat i s echter wél werk 
voor de Vlaamse kultuurverenigingen. Wanneer 
slaan zij terzake de handen eens in mekaar ? 

iJ^ 
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ieuven " moederhuis" 
(Vervolg van blz. 1) 

E n men wist maar al te goed waarom : Leuven moet het breekijzer 
zijn dat de taalgrens in Vlaams-Brabant doet barsten 1 Leuven - Waver -
Woluwe : één franstalig blok, dat natuurlijkerwijze zal opgaan in « Ie tres 
Grand-Bruxelles ». 

0 £ is De Saeger de verklaringen vergeten van prof. Woitrin, van de 
Acapsul, van de rector mgr. Descamps, van Spaak ? 

En wat antwoordt de heldhaftige, eensgezinde Vlaamse C.V.P., bij mon
de van zijn vleugelvoorzitter, senator Van de Kerckhove ? 

« De franstaligen mogen te Leuven blijven, voor zover de integriteit 
van de Vlaamse streek niet bedreigd wordt «... 

O p het zo misbruikt argument van de eenheid, wil ik toch nog eens 
replikeren : spirituele eenheid kan niet territoriaal worden uitgedrukt. 
Zoals Lovanium in Afrika, zal morgen de af te splitsen Waalse katolieke 
universiteit een dochterinstelling blijven van de aloude en roemrijke Leu
vense Alma Mater. 

Twee campussen Leuven en Namen , één universiteit : toren van licht 
voor beide volksgemeenschappen en voor de hele wereld. 

T o e n ik in de kommissie voor Nationale Opvoeding de hoogdringen
de bespreking vroeg van he t wetsvoorstel Verroken, werd mij geantwoord 
dat di t niet kon « omdat dit wetsvoorstel er nog niet is ». 

T o e n ik mijn amendementen op de begroting verdedigde, waarbij de 
hogere kredieten aan de K.U.L. én aan de V.U.B, geweigerd worden om
dat de voorwaarden in de wet van 9 april 1965 niet vervuld zijn, stemden 
alle Vlaamse commissieleden eensgezind tegen : de C.V.P., de P.V.V. en de 
B.S.P. 

De bisschoppen kunnen gerust slapen : het antiklerikale België staat 
aan h u n kant . 

En de diepgelovige Vlaming : hij strijdt voort, i n alle werelddelen op 
Gods akker, en in Vlaanderen, wingewest van de machtigen. 

drs M. Coppieters. 

• Een hoogstverdachte kampanje. 

de shape komt 
naar belgië 

'(t.v.o.) We zijn de jongste weken getuigen 
van een groots-opgezette kampanje in ver
band met de verhuis der Navo-hoo£dkwar-
tieren. Deze kampanje maakt ons huiverig 
én door haar nadrukkelijkheid én door 
haar dubbelzinnigheid. We zijn inderdaad 
van mening dat een ongewoon grote pro
pagandistische inspanning rond bepaalde 
toestanden of plannen steeds tot argwaan 
moet stemmen : goede wijn behoeft im
mers geen krans. En wanneer wij vaststel
len dat die reusachtige kampanje dan nog 
stoelt op dubbelzinnigheid, zijn we dub-, 
bel op onze hoede. 

Dubbezinnigheid ? Een greep uit de fei
ten rond de Navo-verhuis. Harmei ging 
naar Washington en werd er ontvangen 
door de Amerikaanse jjrezidertt in hoogst-
eigen persoon, daar waar normaliter Dean 
Rusk volkomen had volstaan. Kort daar
voor en daarna liet men ons verstaan dat 
de verhuis van bepaalde Navo-organen 
« wellicht » zal geschieden naar één der 
drie BenelMxlanden. Lnxemburg liet be
leefd opmerken dat het spijtig genoeg geen 
geld heeft om de Navo te ontvangen. Ne
derland Uet zijn bereidheid duidelijk blij
ken, zo duidelijk zelfs dal men zich niet 
kan ontdoca van de indruk dat het iets té 
nadrukkelijk gebeurde. Onwillekeurig rijst 
de vraag of deze spontane verbale bereid-
schap niet het gevolg is van het feit, dat 
Den Haag reeds zeer goed besefte waarheen 
de verhuis zal gaan : naar België namelijk. 

De Beneiux.-faze in de propagandakam-
panje was uiterst geschikt om de openbare 
mening in België ervan te overtuigen dat 
« iedereen > desnoods de Na\o wil herber
gen en dat BclgiS er uiteindelijk maar 
« toevallig » uitgepikt werd. Volgende fa-
ze : er wordt met ontzettend veel drukte 
\erklaard, dat België geen militaire Navo-
bazissen op zijn grondgebied zal toelaten. 
Eens te meer een louter propagandisti
sche verklaring ; de vestiging van bazissen 
in ons land staat niet eens op de dagorde. 
De verzekering moei alleen maar dienen 
om de goegemeente duidelijk te maken 
« dat het allemaal zo erg niet is ». Volgen
de faze in het offensief : men geeft ons de 
stellige toezegging dat nog niets is beslist, 
dat er nog maanden bedenktijd zijn en dat 
hei Belgisch parlement desnoods wel even 
in kennis van de feiten zal worden gesteld. 

Deze hoofse buiging in de riditing van 
on/.e demokratische instellingen zou wel
licht enige waaide hebben, indien niet ie

dereen met de ellebogen aanvoelde dat de 
teerling al lang — en buiten het Belgisch 
parlement en de Belgische pubUeke opinie 
om — geworpen is : Shape (Supreme Head
quarters Allied Powers Europe) komt naar 
ons land; in het Pentagoon heeft men reeds 
op de stafkaarten de ideale plaats van ves
tiging — langs de autosnelweg Brussel-Na
men in de omgeving van Waver — aange
duid. 

Of het nu Waver zal worden of — om 
Harmei te parafrazeren — Steenokkerzeel of 
Houtsiplou : Shape komt naar ons land. 
En de dubbelzinnige wijze waarop men ons 
als het ware de fbl van gulle gastheren op
dringt, wijst op iets fundamenteel ver
keerds in de Na\o. 

• Er is elders plaats genoeg... 

onze handen niet 
laten binden 

(dr r. ballet) Alles uijst er op, dat wij 
binnen zeer afzienbare tijd zidlen gekon-
fronteerd worden met het officiële verzoek, 
toelating te verlenen tot vestiging van de 
Shape in ons land. De verklaringen van 
talloz£ Nato-personaliteiten en van minis
ter Harmei komen in feite neer op een uit
nodiging tot de dans : « De Navo heeft nog 
geen officieel verzoek gericht tot België; 
als dit verzoek echter komt, zal het onder
zocht worden ». 

Ik heb reeds de gelegenheid gehad, in de 
senaat te verklaren dar ik alles behalve 
voorstander ben van een vestiging van 
Shape bij ons. Er zijn inderdaad een aan
tal redenen die formeel pleiten tegen de 
vestighig van dit miUtair hoofdkwartier in 
België. 

Er is vooreerst het ekonoraisch motief. 
Men mag het welliclit beschouwen als van 
sekundaLr belang, over het hoofd zien ech-
:er kan men het niet. De vestiging van mins
tens 3.000 en waarschijnlijk meer dan 5.000 
mensen schijnt niet van aard om onze na
tionale ekonomie te ontwrichten. Gelet 
echter op het feit dat deze vestiging zal ge-
schietlen binnen een bepaalde streek, is hef 
hoegenaamd niet hvpotetisch te veronder
stellen dat in die streek een aantal span
ningen zullen ontstaan op het vlak van de 
stijgende levensduurte, de moeilijker huis
vesting en hel opvijzelen van de prijs der 
bouwgronden. 

Er zijn vervolgens een aantal politieke 
motieven. Het kan niet ontkend worden 
dat de Navo in krizistoestand verkeert; 
daaraan ligt, zoals algemeen bekend, de 
houding van Frankrijk ten grondslag. Doch 

zelfs als men abstraktie maakt van de 
Gaulle's houding, dan nog blijven er een 
aantal symptomen die er op wijzen dat er 
beweging steekt in de pozitie's van een 
aantal leden der Alliantie, dat er een bries 
is opgestoken die wellicht zal aanzwellen 
tot een forse wind. Minister Harmei zelf 
heeft blijkbaar reeds zijn neus even in die 
bries gestoken; hij waakte er in ieder geval 
over, zijn trouwbelijdenis t.o.v. de Navo 
aan te vidlen met de verklaring dat België 
niets onverlet zal laten om betere verhou
dingen en een ontspanning met de landen 
van het oostelijk blok na te streven. Hoe 
voorzichtig ook geformuleerd, deze verkla
ring komt tegemoet aan het meer dan be
grijpelijk algemeen verlangen dat ons land 
een aktiever rol in de buitenlandse politiek 
zou spelen en dat het met name positief 
zou bijdragen tot een zelfstandig onderzoek 
van de mogelijkheden op vreedzaam naast 
mekaarleven. Indien de minister van Bui
tenlandse Zaken konsekwent zou doorden
ken, dan moet ook hij tot de bevinding ko
men dat het vestigen van Shape in ons land 
net in de tegenovergestelde richting gaat. 

Minister Per Haekkerupt van Denemar
ken — een klein Navo-land net als het on
ze — is beduidend verder gegaan. Hij 
heeft de Navo verzocht, de mogelijkheid 
van een eventuele oost-west-topontmoeting 
te willen onderzoeken. Ook elders gaan er 
bij de Navo-bondgenoten onafhankelijke 
stemmen op, die wijzen op een bepaalde 
evolutie. In Duitsland is het Navo-beleid 
tot in de C.D.U. het voorwerp van debat
ten. 

Een klein land als het onze beschikt over 
zeer weinig middelen om armslag en ruim
te te houden voor zijn buitenlands beleid 
of voor het aanpassen van zijn houding 
aan Ae evolutie, heel wat minder middelen 
dan grotere natie's. Indien België zich in-
frastruktureel te ver engageert, kan het 
niet meer terug als zulks, ingevolge de ver
dere afbrokkeling van de Navo, noodzake
lijk mocht blijken. Wij mogen niet het 
slachtoffer worden van onze al te grote in
schikkelijkheid en het gezond verstand zegt 
ons dus, dat wij voor de vestiging van Sha
pe binnen onze grenzen moeten bedanken. 

• La ville et l'üiiiversité d'Erasme. 

prik in een 

blaas. 
(t.v.o.) De voorstanders van de ene en on
verdeelde K.U.L. te Leuven hebben een 
speciale voorliefde voor hoogdravende ver
klaringen genre « universele uitstraling » 
en dergelijke. Een van hun « argumenten » 
— waarvan ze bhjkbaar verwachten dat de 
Vlaamse boerkens er met eerbiedige ver
stomming door geslagen worden — is de 
duizendvoud herhaalde bewering dat men 
niet mag raken aan de eerbiedwaardige 
<ü université d'Erasme >. De hele franstalige 
pers heeft de jongste weken gedonderd op 
de Vlaamse kultuurbarbaren die hun hand 
dierven uitsteken naar het erfgoed van 
Erasmus. 

In hoeverre was Leuven de universiteit 
van de Rotterdamse humanist f Hij is er 
nocli student noch geatitreerd professor ge
weest. Zijn belangrijkste bijdrage tol de 
groei en bloei van de Alma Mater was de 
oprichting van het « Collegium tiilingue >. 
Nu weet iedereen, die ook maar iets over 
het leven van Erasmus heeft vernomen, dat 
deze oprichting geschiedde tegen het ver
zet in van Leuven en dat maditige bescher
ming van hogerhand nodig was om hei op
zet er door te drukken. 

Wat nvas de mening van Liasmus over 
Leuven ? In zijn briefwisseling vindi men 
daarover talrijke aanvvijzigingen. In 1502, 
tijdens een kort verblijf, leert hij de Alma 
Mater betei kennen. In september schrijft 
hij^een brief aan Willem Hermans, een ou
de kloostervriend uit Stcyn Daarin heet 
het ; « De pest die ons hierheen gevvoipen 
heeft, houdt ons nog steeds hier vast; dit 
jaar heeft de fortuin wel hevig tegen ons 
gewoed ». En verder merkt hij op « dat het 
leven er te boers en te duur is ». 

De eigenlijke Leuvense periode in het le
ven van Erasmus valt tussen 1517 en 1521. 

Op 10 juH 1517 schrijft hij aan Thomas 
More vanuit Leuven : « Hier is overvloed 
aan honds gesnauw en geen beloning ». Aan 
het slot van dezelfde brief vaart hij uit te
gen de Alma Mater : « Ik denk dat zij de 
tanden van de leeuw duchten — inderdaad 
zouden zij de schrammen voelen die zij 
verdienen, als dit niet slecht bij de christe
lijke gematigdheid zou passen. Ik zal echte» 
met volharding mijn best doen, de goede 
studiën te bevorderen zoveel ik kan ». 

Een jaar later, op 5 maart 1518, eveneen» 
in een brief aan More : « Zeer groot is de 
dwingelandij hier van de vermomde wind
builen. Niemand doet hier zaken behalve 
kroegbazen, advokaten en belastinggaarders. 
Wie zou het ergens kunnen uidiouden 
waar er velen zijn die kwaad van u spre
ken en niemand u goed doet ? ». 

Aan Maarten Luther klaagt hij op 30 mei 
1519 zijn nood over de « brutaliteit, kunst
grepen, verdachtmakingen en valse be
schuldigingen » die schering en inslag zijn 
in het akademisch milieu : « En toch is het 
venijn maar uit enkelen ontstaan, doch 
daarna in velen binnengedrongen zo zeer, 
dat een groot deel van deze akademie door 
deze zeer verspreide besmettelijke ziekte 
heet aangetast te zijn ». 

Op 19 oktober 1519 deelt hij mee aan de 
kardinaal van Mainz, Albert van Branden
burg : « Niets gewijds speelt zich hier af 
zonder drinken ». Klachten over de Leu
vense theologen heeft hij doorlopend, zo in 
een brief vanuit Brussel op 5 juli 1521 aan 
de Engelse geleerde Richard Pace : «... voor
al de Leuvenaars, die in 't bijzonder op mij 
gebeten zijn ». 

Nog datzelfde jaar 1521 vertrok Erasmus 
uit de Nederlanden om er nooit meer weer 
te keren. Zijn vertrek naar Bazel was een 
vlucht om te ontkomen aan de aanvallen 
der Leuvense theologen. 

Zoals U ziet : « 1'université d'Erasme >.,» 

• De bestendigheid der Vlaamse bewe
ging. 

mirakel van 
de idee 

(e. raskin) In de eerste helft der 19de eeuw 
liet niets de latere Vlaamse beweging ver
moeden. M. Lamberty beschrijft het Vlaan
deren van die tijd als volgt : « De heren 
waren het erover eens, in de Vlaamse pro
vinciën zowel als in de Waalse : het Frans 
zou de taal van de staat zijn, de taal die 
telt, de ambtelijke taal. De heren heersten 
niet alleen in het bestuur, in het gerecht, 
in het onderwijs, in de kazerne. Zij heer
sten ook in de bisschoppelijke paleizen, in 
de kastelen, in de fabrieken, in de handels
huizen, in de banken. Zij heersten op de 
openbare weg. Het uitzicht van de Vlaam
se steden was bijna even Frans als dit van 
de Waalse steden. Alle openbare levensui
tingen waren Frans, zowel wanneer zij van 
particulieren als wanneer zij van de staat 
uitgingen. Omwille van de heren Ueten de 
winkeliers Franse uithangborden schilderen. 
Al wie beschaafd wilde zijn, trachtte uit te 
pakken, zo goed als het ging. met Frans. 
AI wie bij de élite wilde komen, wist dat 
hij hiertoe Frans nodig had en maakte ge
bruik van het Frans dat hij kende ». 

Dit alles kon niet beletten dat enige tijd 
later duizenden intellektuelen zich Vlaming 
begonnen te voelen, dat de Nederlandse 
taal- en letterkunde in Xlaanderen herleef
de, dat het gerecht, het onderwijs en de 
administratie ook van het Nederlands 
dienden gebruik te maken, enz. Kortom, 
wat enkele tientallen jaren terug totaal on
mogelijk leek, was nu werkelijkheid ge
worden. 

In de eerste jaren na de tweede Wereld
oorlog had het er de schijn van alsof de 
Vlaamse beweging had opgehouden te be
staan. Zulks is geenszins verwondeilijk. De 
repressie die in eerste instantie anti-
Vlaams was, kende immers geen genade. 

Toch betekende dit niet het einde der 
Vlaamse beweging. Integendeel, zij is uit 
haar asse herrezen. Politiek vindt dit zijn 
uitdrukking in het Volksuniesucces bij de 
jongste parlementaire verkiezingen. Psycho
logisch in de golf van verontwaardiging 

(Vervolg blz. 4) 
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die er opsteekt, telkens het Vlaams recht 
met de voeten wordt getreden. 

Zo bij het T.V.-optreden van baron Guil-
laume. Zo bij de kapitulatie van Herto-
ginnedal. Zo bij het jongste bisschoppelijk 
mandement i.v.m. de Leuvense universi
teit. 

Is de Vlaamse beweging dan een « socio
logisch mirakel » ? O.i. vormt zij geen uni
cum. De geschiedenis kent talloze vooibeel-
den van acties en bewegingen, die ondanks 
de meest ongunstige omstandigheden toch 
de kop boven water hebben kunnen hou
den. Denken wij maar aan de Tachtigjarige 
Oorlog, de 19de eeuwse arbeidersbeweging, 
de Ierse vrijheidsstrijd en talloze andere. 
Allen waren zij het resultaat van een maat
schappelijke wet, die men als volgt zou 
kunnen formuleren : een idee die aan een 
menselijk waardegevoel appelleert, over
leeft de zwaarste beproevingen. 

Ideeën, die geen irreëele geestesconstruc-
ties zijn. verzekeren niet alleen de conti
nuïteit van de bewegingen die door hen 
worden gedragen. Zij zijn ook in staat, deze 
bewegingen naar hun einddoel te brengen. 

De Vlaamse beweging wordt gedragen 
door de volks-nationale idee. Deze is geen 
fantasie of dagdromerij. Zij komt tegemoet 
aan een fundamentele menselijke behoefte : 
het behoud en de ontwikkeling van dat waï 
een volk van een ander onderscheidt, het 
volksnationale. 

Voor ons. Vlaams-nationalisten, is dit al
les een aansporing om op de ingeslagen 
weg verder te gaan. Het geeft ons vertrou
wen en hoop. 

Het schenkt ons de overtuiging dat, hoe 
sterk onze tegenstrevers ook zijn. wij toch 
over het machtiger wapen beschikken : de 
Vlaams-nalionale idee. 

• Het mandement van 1906. 

de taal 
van de 
ondergeschikten 

'(t.v.o.) Er is de jongste weken herhaaldelijk 
herinnerd geworden aan het bisschoppelijk 
mandement van 1906 betreffende de onge
schiktheid van het Nederlands voor het ver
strekken van onderwijs. Het loont de moei
te om de tekst van 1906 nog eens op te dui
ken. We hebben dat gedaan en brengen 
hem hieronder gedeeltelijk en in eigen Ne
derlandse vertaling; de toenmalige veror
dening werd namelijk alleen in het Frans 
afgekondigd. 

' « In de mate dat het universitair onder
wijs de jonge man voorbereidt op een alge
mene aktie in de maatschappij, moet het in 
België verstrekt worden in het Frans. Aan 
het Vlaams zal er een plaats ingeruimd wor
den die omschreven wordt door de beroeps
verplichtingen en door het vaderlands be
lang, dat de letterkunde van de helft der 
bevolking moet bevorderen. De rechter, de 
ad\okaat, de landbouwingenieur en de in
dustrieel moeten de taal van hun kliënten 
en hun ondergeschikten leren. 

< De Vlamingen die een Belgische universi
teit souden willen vervlaamsen, hebben niet 
voldoende nagedacht over de verheven rol 
die een universiteit moet vervullen. Indien 
hun eisen zouden worden ingewilligd, dan 
zou het Vlaamse ras meteen gedoemd wor
den tot een mindei-waardige positie in de 
universele konkurrentie. Degenen die een 
Vlaamse katolieke universiteit eisen, vra
gen aan de Belgische katolieken op over
bodige en gevaarlijke wijze het onmogelijke. 
Hoe groot ook de liefdadigheid is, haar op
brengsten laten ons niet toe om twee uni
versiteiten te betalen. De verdeling van onze 
intellektuele krachten kan overigens, zowel 
vanuit katoliek als vanuit vaderlands stand
punt, slechts rampzalig zijn De redenen 
die ons er toe aanzetten oin de gedachte 
aan een Vlaamse universiteit in België te 
verwerpen, brengen er ons eveneens toe om 
ons te verzetten tegen de invoering van het 
Vlaams als enige of voornaamste taal in 
het humaniora-onderwijs » 

Deze tekst, die afgekondigd werd toen 
onze vaders school liepen en die natuur

lijk in het Frans nog véél verhevener en 
mooier klinkt, was ondertekend door De
sire Joseph, Archevêque de Malines; Antoi-
ne, Evêque de Gand; Gustave Joseph, E\ê-
que de Bruges; Charles Gustave, Evêque de 
Tournai; Thomas Louis, Evêque de Na-
mur; Martin Hubert, Evêque de Liège. 

Antoine, Evêque de Gand, dat was mgr. 
Antoon Stillemans die herhaaldelijk in de 
kring van zijn intimi heeft verzekerd dal; 
« men » zijn handtekening onder de tekst 
had geplaatst en dat hijzelf nooit had ge
tekend. 

Désiré Joseph, Archevêque de Malines, 
was het levendgeworden onbegrip aan het 
hoofd der kerk in België : kardinaal Mer-

_cier. 
Bij het herlezen van deze tekst zal men 

vaststellen, dat vele van de klerikale dood
doeners anno 1906 ook vandaag weer voor 
de pinnen werden gehaald : Ie róle supé
rieur auquel doit prétendre une université, 
Ie point de vue catholique et patriotique, 
notre intérêt patriotique en — natuurlijk 
— la concurrence universelle 1 

Toch was ook reeds in 1906 een plaatsje 
ingeruimd voor de kristelijke « caritas » : 
de rechters, de advokaten en de landbouw
ingenieurs moesten de taal van hun kliën
ten en hun ondergeschikten kennen... 

Men ziet : er zijn heel wat « vaste waar
den •», van de dagen van Désiré Joseph tot 
op heden 1 

de%e week in het land 
• Prof. de Somer benoemd tot prorector. Het Komitee Leuven stelt echter 

vast, dat het bisschoppelijk mandement onverminderd van kracht blijft. 

• Nato-konferentie te Brussel. Er heerst nu zelfs geen twijfel meer over de 
bedoeling, Shape in België te vestigen. 

• Op de Heizel viert de kristelijke arbeidersbeweging de 75e verjaardag van 
Rerum Novarum. Ongelukkige Belgische inspiratie voor pauselijke bood
schap. 

• Slepende staking en lock-out bij Sabena. 

• Ceulemans voor de derde maal Europees biljartkampioen; Anderlecht 
moest in bekerfinale de duimen leggen voor Standard Luik. 

T.V.-reklame en kranten. 

bevrijding 
der publieke 

? opinie / 
(nic V. b.) Een probleem dat in Nederland 
een jaar geleden tof een regeringskrisis 

mgr. doe m 
In een klein en praatziek land zoals het onze zijn er weinig werkelijke ge

heimen en zelfs vanuit een zo ekskluzief en gesloten sanhedrin als het kollege van 
hunne hoogeerweerde excellenties de-Belgische bisschoppen zijpelt het nieuws al 
gauw de straat op. Uit een steeds langer wordende reeks van indiskreties en ver
klaringen valt gemakkelijk op te maken, welke de persoonlijke houding was van 
ieder der zeven bisschoppen ten overstaan van de Leuvense verordening. 

De Vlaamse bisschoppen in het kollege deden afbreuk aan de oude spreuk 
dat alle goeie dingen uit drie bestaan : Mgr. De Smedt en Mgr. Van Peteghem 
zuaren slechts met hun twee om de stem van het gezond verstand te laten horen. 
De Dritte im Bunde, Mgr. Daem, stond aan de andere kant en paste — zij het 
dan ook in omgekeerde zin — de politieke vuistregel van Lode Craeybeckx toe, 
volgens dewelke Antwerpen Brussel niet mag loslaten : de krachtlijn van het uni
tair front in het kollege lag langs de as Antiverpen-Brussel-Namen. 

Vt'at heeft de Anttuerpse bisschop bezield om een houding aan te nemen 
die lijnrecht indruist tegen de consensus van gans intellektueel yiaanderen ? 
Leeft Mgr. Daem zo afgesloten van de Vlaamse gemeenschap dat hij niet eens de 
verbeelding kon opbrengen om te voorzien, welke katastrofale gevolgen de mid
deleeuwse verordening zou hebben voor de kerk in Vlaanderen ? Hij is nochtans 
een zeer geleerd, vroom en verstandig man; sinds kardinaal Mercier echter heb
ben de Vlamingen tot hun schade geleerd, dat zelfs schitterende gaven van het 
hart en de geest gepaard kunnen gaan met een onbegrijpelijke halsstarrigheid en 
kortzichtigheid op het politieke of het sociale vlak. Voor Mercier gold dan nog 
het (zwak en absoluut onvoldoend) ekskuus dat hij totaal vreemd stoyid tegen
over de Vlaamse gemeenschap. Bij de Ooslvlaamse boerenzoon Juul Daem gaat 
zelfs dat niet op. 

Degenen die E.H, dr Juul Daem op de lagere trappen van zijn carrière (het 
woord past wonderivel in het kader van de Belgische kerkelijke verhoudingen) 
gekend hebben, bewaarden doorgaans een goede herinnering aan hem; een in
tellectueel van formaat, een classicus, een ervaren organisator die volkomen op
gewassen bleek voor de achtereenvolgende taken waarmee men hem belastte. Als 
superior te Eeklo, als seminarie-superior te St. Niklaas en later op (het zijspoor 
van) de diensten van het Vrij Onderwijs aan de Guimardstraat te Brussel gaf hij 
blijk van zoveel voortreffelijke eigenschappen, dat kenners hem steeds weer de 
kromstaf en de mijter voorspelden. Dank zij zijn hartelijkheid in de omgang en een 
uitstekend geheugen dat hem toeliet, op het gepaste ogenblik de mensen uit zijn 
grote relatiekring met een attentie te bedenken, beschikte hij over een enorme 
goodwill bij tallozen. Scherp verstand, diplomatie, organisatietalent, soepelheid 
in de menselijke verhoudingen : eigenschappen te over om naar omhoog te klim
men. De hervormingen die na de dood van kardinaal van Roey doorgevoerd wer
den, brachten hem — weliswaar met vertraging — aan de top. Hij was de uit
gesproken favoriet van Mgr. Forni en stond, achter Suenens, tweede op de rang
lijst voor hel primaatschap van België. Uiteindelijk werd het de bisschopszetel 
van Anlwerj)en die, op verzoek van Forni, losgeweekt werd uit liet bisdom Me-
chelen. 

Misschien moeten we de verklaring voor de op het eerste zich onbegrijpe
lijke houding van Mgr. Daem gaan zoeken in zijn afkomst. 

Hij stamt uit een boerenfamilie van St. Antelink, een dorp dat aan de rand 
ligt van de streek waarop het Daensisme destijds zo'n sterke stempel heeft ge
drukt. We kunnen ons levendig voorstellen hoe in dat konservatief-katoliek, een 
tikje liberalizerend boerenmilieu geoordeeld werd over de Aalsterse « oproer
kraaier », de « afvallige » priester die zijn bisschoppen dierf trotseren. Dergelijke 
dingen werken — gewild of ongezuild, bewust of onbewust — zeer lang en sterk 
na in een mensenleven. Wie de streek van herkomst van Juul Daem kent en de 
verhoudingen die daar vandaag nog in de besloten dorpen leven, verbaast er zich 
niet over dat uit dit midden — waar de « Libre Belgiqiie » vandaag nog steeds de 
krant is van het sociaal en geestelijk niveau Daem — een man groeit die, ondanks 
alle grote gaven en hoedanigheden, gedoemd is om een t bewaarder » te blijven, 
een steunpilaar van de orde die de orde is der gevestigde machten. 

Indien daar inderdaad de sleutel zou liggen ter verklaring van een houding 
die anders absoluut onverklaarbaar blijft, dan is meteen duidelijk dat het oor
deel van Mgr. Daem over de Leuvense toestanden een oordeel is uit de vorige 
eeuw, uit een periode en een klerikale mentaliteit die zelfs rerum novarum nog 
niet had vencerkt. 

dio Genes. 

leidde (het Rem-incident)" en inmiddels 
bevredigend opgelost werd, heeft zich in 
België nog niet gesteld. 

Wij leven nu eenmaal in een landje 
waar het opruimen van ultra-konservatieve 
en archaïsche standpunten vaak zoveel tijd 
en energie vergt, dat het betreden van nieu
we wegen ons pas gegund wordt wanneer 
deze in het buitenland reeds tot geklasseer
de en aanvaarde wandelpaden zijn uitge
groeid. 

Hoe dan ook, het probleem van de kom-
merciële televisie moet zich eerlang ook 
hier stellen. In oktober gaat Nederland er
mee van start, Luxemburg zal iets later vol
gen, in Frankrijk liggen de plannen reeds 
klaar, Italië is reeds jaren bezig, Duitsland 
en Groot-Britannië eveneens. 

Alles laat dus voorzien dat binnen zeer 
afzienbare tijd heel België door buitenland
se zenders zal kunnen gedekt worden, zodat 
er hier moet gereageerd worden wil onze 
B.R.T.-R.T.B. niet helemaal vervallen tot 
een steriel instituut dat leeft van geld 
waarvoor de naam « kijkgeld i' niet de min
ste zin heeft. 

Reeds enkele jaren wordt dit probleem 
hier bestudeerd door een semi-offideel or
ganisme met vertegenwoordigers van de na
tionale televisie, van het bedrijfsleven en 
van het advertentie-wezen. 

Buiten wat hol gepraat en enkele vage 
publikaties werd er echter nog niets kon-
kreets verwezenlijkt. Het enige positiefs 
dat ondernomen werd, gold het privé^ini-
tiatief van enkele, meestal Amerikaanse 
reklame-bixreau's die een deel van hun per
soneel in de buitenlandse filiaalbedrij^ en 
een televisie-stage deden volgen. 

Terecht mogen wij ons dus wel afvra
gen, waarom wij ook op het gebied van de 
kommerciële televisie een dergelijke achter
stand kennen. 

Een definitief zeker antwoord valt hier 
moeilijk te geven, maar alles wijst er wel 
op dat ook hier de grondige politieke ver
zuiling van heel ons openbaar leven zijn 
nefaste rol speelt. 

Algemeen wordt namelijk aangenomen 
dat de reklame op de televisie een belang
rijk deel van het door de adverteerders 
bestede budget noodzakelijkerwijze zal ont
trekken aan de fondsen die anders enkel 
voor de dagblad- of weekbladpers voorbe
houden zijn. Men besluit dus dat de ge
schreven pers een vrij aanzienlijk en le
vensnoodzakelijk bedrag zal moeten ontbe
ren. Heel ons perswezen nu is hopeloos 
politiek verzuild, bijna elk dagblad hangt 
geheel of voor een heel groot gedeelte sa
men met een bepaalde politieke partij. In 
dit verband zouden dus ook de partijen 
door de reklame geschaad worden in hun 
door de partijgebonden kranten instand-
gchouden « greep op de massa >. 

Buitenlandse voorbeelden hebben ons 
geleerd dat de pers inderdaad door de re-
klame-televisie belaagd werd... maar, voor 
het publiek altans, geheel in de goede zin. 
Immers, die pers werd gedwongen tot sane
ren, tot rationaliseren, tot moderniseren. 
Kleine kranten verdwenen, maar de gïotp 
dagbladgroepen kwamen sterker dan ooit 
uit de konfrontatie... op één voorwaarde 
echter, namelijk dat zij zich op een bre
dere, meer pluralistische en vooral objek-
tievere leest schoeiden, m.a.w. dat zij zich 
beter kweten van hun informatieve en on
derhoudende taak. 

Zeker voor het Belgische leespubliek zou 
een dergelijke evolutie een ware opluch
ting betekenen. In die zin zouden we door 
de reklametelevisie een belangrijke stap 
verder kunnen komen in de gezondmaking 
van ons verzuilde, oer-konservatieve Bel-
gique-ipapa. Valt nu af te wachten, hoe
lang de traditionelen ook déze bevrijding 
van de publieke opinie kunnen uitstellen. 
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De burgemees te r van Vil
voorde — een BSP-demokraat 
— heeft koudweg een Vlaamse 
s tudentenbetoging verboden. 
O, hi j had er na tuur l i jk zijn 
demokra t i sche » reden voor : 
hij had de inr ich ters de eis 
opgelegd, da t al leen s tuden ten 
ui t Vilvoorde in d e s toet moch
ten mee ops tappen . Daar de 
inr ichters deze toezegging nie t 
konden en wens ten te geven, 
werd de betoging verboden. 

Zoals men ziet : we zijn vol
op in de goede r icht ing a a n he t 
evolueren. Het rech t om te be
togen in socialistisch bes tuur
de gemeenten word t thans 
reeds afhankeli jk gemaakt van 
het voorleggen der idenditei ts-
kaa r t en of van een u i t t rekse l 
u i t he t geboorteregis ter . We 
geven de rode demokra t en de 
raad , op he t ingeslagen pad 
verder te gaan. 

Wa a rom van iedere be toger 
geen bewijs van b u r g e r t r o u w 
vragen ? E n de schriftelijke 
verklar ing dat men ui ts lu i tend 
en alleen op s t raa t wens t te 
komen om hulde te brengen 
aan de burgemees te r ? 

Zoals algemeen bekend, is 
he t een oude socialistische be-
togingsregel : alleen in eigen 
dorp , mannen ! 

:« N I E U W E » M E T O D E 

P.V.V.-minister Vander Poor
ten heeft een nieuwe metode 
on tdekt om de taa lwet ten te 
Brussel te doen eerbiedigen. 
Bij de bespreking van de be
groting van Binnenlandse Za
ken in de senaat verklaarde 
hij « meer heil te verwachten 
van overredingskracht dan van 
repressieve maatregelen om de 
taai toes tand te Brussel te ver
be teren ». 

Nada t de hele Vlaamse be
weging zich t ientallen van ja
ren de ogen ui t de kop heeft 
geweend omda t de taa lwet ten 
geen sankt ies behelsden, v indt 
L. V. V. - f lamingant Vander 
Poor t en plots da t «over re 
dingskracht » dé me tode is. 

De minis te r van Binnenland
se Zaken geeft openli jk toe , 
d a t hij wtetsovertreding niet 
wens t te sankt ioneren en d a t 
hij de voorkeur geeft aan aan
sporingen in de a a r d van ; 
« allons, mess ieurs , u n p e u de 
bornie volonté ». 

D I A L O O G 

Verroken beleeft grootse da
gen : zijn n a a m s taa t iedere 
dag in de kran ten . He t week
blad « De Post » b rach t een 
ekskluzief vraaggesprek m e t 
h e m en daar in lazen we o.m. 
volgende forse volzinnen u i t 
Jan ' s bloedeigen m o n d : « I k 
ben geen flamingant, m a a r een 
Vlaming. Met f laminganten 
kun j e niet p ra ten ; he t is de 
generat ie van vóór 1932. Ze 
zijn idealisten, ik ben een rea
list. Ze bezingen een volk da t 
nooit bes taan heeft. I k kan 
ziek worden van h u n retor iek. 
Voor mij bes taa t he t Vlaamse 
volk ui t beenhouwers , kruide
niers , bakker s , wiel renners , 
k o r t o m mensen van vlees en 
been, mensen van elke dag ». 

We lazen nooit zoveel non
sens in zo weinig lijnen. In 
verband me t Verroken 's anti-
f lamingant isme zouden wij 
h e m het pasverschenen boek 
« Vlaanderen, eisende par t i j » 
van Van Haegendoren willen 
aanbevelen : een up to da te 
pleidooi van een m o d e r n Vla
ming voor het f lamingantisme. 
He t verbaas t ons bu i t enmate 
dat , in deze t i jd van dialoog, 
Verroken zelf zegt niet te kun-

...pauselijke Helzel-boodscliap tut Belgische pen.. 

nen p ra ten met f laminganten. 
He t verbaast ons evenzeer te 
moeten vernemen, da t er tus
sen idealisme en real isme on
verenigbaarheid zou bes taan . 
Bij de opsomming van de be
roepen, waaru i t bl i jkens Ver
roken he t Vlaamse volk be
staat , hebben we e r toch en
kele gemist. Bijvoorbeeld de 
arbeiders . E n de intellektue-
len. 

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

Grote verontwaardiging — en 
terecht ! — in de Belgische 
pers n a a r aanleiding van d e 
openbare terechtstel l ing van 4 
gewezen Kongolese minis te rs 
te Kinsjasa. 

De heren joemal i s t en die de 
gruwelscenes in Kongo een te
rugkeer naar he t b a r b a r e n d o m 
noemden, hebben gelijk. Een 
deel onder hen is echter 
hoogst schijnheilig in zijn ver

ontwaardiging. Want wat te 
Kinsjasa gebeurde, is nog niet 
zo lang geleden ook in België 
gebeurd. Of is het niet waar , 
da t het fusiljeren van « zwar
ten » bijgewoond werd door 
grote kudden op bloed beluste 
toeschouwers ? En da t die te
rechtstel l ingen zelfs georgani-
zeerd werden als onderdeel 
van plaatseli jke kermissen ? 

Moboetoe heeft niets uitge
vonden : de « jus t i ce de rois 
nèg re s» is ouder dan he t 
spektakel te Kinsjasa. 

R E P R E S S I E -
AKTUALITEIT 

Alleen al deze week : ver
zwaring van de straf voor 
mees te r Leynen, de m a n wien 
men beschadiging van rijks
wacht-eigendom te Zwar tberg 
aanwreef op grond van een 
B.R.T. - f i lmopname; zware 
boe ten voor de Volks-unie-

p lakkers te Antwerpen, w a a r 
de rechter voor de zoveelste 
maal weigerde, de in de ge
rechtszaal door 'n «stille» geno
men foto's te doen vernieti
gen. Tussen haakjes : de liga 
van de rechten van de m e n s 
onderzoekt momentee l dit fo
to-incident. 

Oók deze week : een aan ta l 
politie-agenten uit de Brussel
se agglomeratie, namelijk u i t 
St Gillis, verschijnen voor de 
rech tbank onder beschuldiging 
van mishandeling van opgelei
den. De heren o rdebewaarders 
sloegen iemand voor vijf we
ken in het hospitaal ; een ande r 
van hun slachtoffers was een 
week werkonbekwaam. 

Niet verstandig, die Brussel
se agen t en ! Zij sloegen zo 
maar , op de eerste de beste . 
Hadden zij zich beperk t to t 
f laminganten, dan zouden zij 
n u niet voor de rech tbank 
s taan. 

PARLEMENTAIRE KRABBELS 
Zo heeft dan minister Van der Poorten 

de kous op de kop gekregen, bij de inter
pellatie van Mik Babyion over de brutali
teiten van de rijkswacht te Leuven. Vóór 
de stemming over de gewone dagorde had 
Vic Anciaux namens de Volksuniefractie 
nog eens extra de betekenis van die stem
ming onderstreept, nl. dat de goedkeuring 
van die dagorde de goedkeuring van bru
taliteiten van de rijkswacht inhield. De 
gehele oppositie, socialisten incluis, keur
den Van der Poorten af. Deze had het 
blijkbaar zien aankomen, want vóór de 
stemming verliet hij met stille trom de 
vergadering, langs een nauw gangetje tus
sen de hoogste banken, m tegenstelling 
met zijn gewone ministeriële intree langs 
de grote ingang. Van der Poorten had 
deze afstraffing dubbel en dw£.rs ver
diend. Hij is de wat platvloerse P.V.V.-er 
die in een ouderwe's, stuntelig e", slecht 
gesproken taaltje goedkope geestigheidjes 
« veruitwendigt » die dan als zgn. ant
woorden op interpellaties! moeten dienst 
doen. Zijn leesvoer beperkt zich klaarblij
kelijk tot stoffige, houterige \ etboeken. 
Hij werd door het Vlaams liberaal Ver
bond (waarvan hij de voorzitter is) en 
de Stichting Van der Poorten hoog over 
het paard getild. Hij i nu .net een smak 
tegen de begane grond terecht gekomen. 

Bi) de stemming ovei een amendement 
tot verhoging van het pensioen der zelf
standigen stemden de P.^ .V. ers allemaal 
teg . Hier bleek weer eens het schaam
teloos bedrog van deze partij, ('ie tijdens 
de verkiezingen in melodramatische pam
fletten de achterstelling van de zelfstan
digen inzake pensioenen in daverende 
stijl aankloeg. Gillet, een lawaaierige op

geblazen Brusselaar die zich voor een 
allround-deskundige houdt, had vóór een 
paar weken nog naast zijn portret in een 
weekblad voor zelfstandigen, op declama-
torische toon verklaard dat ook een tekort 
aan begrotingskredieten geen reden mag 
zijn om het pensioen van de zelfstandigen 

ken. Piet Leys pleitte voor de car ferry 
Zeebrugge-Dover, 

Jan Verroken beleeft zijn grote tijd. De 
gehele Vlaamse C.V.P.-fractie — die sta
tutair niet bestaat — staat als één man 
achter hem, zo heet het in opgewonden 
krantenartikels. Jan dwaalt sloom in de 
wandelgangen en de leeszaal. Hij produ
ceert een Mona Lisaglimlachje bij elke 
blijk van herkenning. Op de vragen van 
belangstellende collega's hoe het staat met 
het wetsvoorstel, dat wel bij de bladen 

KAMER 
niet te verhogen. Wie zich op de P.V.V.-
ers verlaat is verlaten... 

Hector Goemans hield zijn maiden-
speech, bij de begroting van Verkeer en 
P.T.T. Hij bracht onbarmhartige kritiek 
uit op het beheer der Spoorwegen en de 
Sabena, stelde pertinente vragen in ver
band met het beleid der Posterijen. Spijts 
zijn voorliefde voor beeldende, volkse 
uitdrukkingen en gekruide termen — 
waarmee geen gewijde gezangen kunnen 
worden gemaakt — hield hij zich keurig 
aan een smetloos parlementair woordge
bruik. 

Maurits Coppieters zette zijn duel voort 
met minister Maisse van P.T.T., die zijn 
cijfers bij een vorige interpellatie had be
twist. Hij tekende daarbij verschillende 
punten aan. Het wachten is nu op het ant
woord van de schrale P.T.T.-minister, die 
zich bij zijn eerste optreden als een hef
tige, verzuurde wallingant deed opmer-

sinds weken schijnt ingediend maar blijk
baar niet bij de griffie, antwoordt hij met 
een slim plannetje. Het is moeilijk na te 
vertellen en het is vooral zijn auteur die 
in staat blijkt om de hoge doelmatigheid 
van deze wat mistige strategie te onder
kennen. Wij hopen dat het Vlaamse 
C.V.P.-blok waarover zoveel te doen is 
in de C.V.P.-bladen, 70 hecht is als men 
ons wil doen geloven. Wij hopen dat een 
paar vervaarlijk lijkende barsten alleen 
maar aan de oppervlakte zitten en dat 
de geduchte Leuvense verfransingshaard 
met vereende Vlaamse krachten netjes 
naar Wallonië zal worden geloodst. •* 

In de gotische zaal van het Brussels 
stadhuis stonden tientallen binnen- en 
buitenlandse teporters op een estrade 
samengeplakt, gewapend met camera's en 
filmapparaten, om de Navovergadering in 
beeld te brengen. 

Er ontstond beweging bij de persmen

sen en geklik van apparaten wanneer de 
15 ministers van Buitenlandse Zaken de 
zaal binnenkwamen. Boven alle stak de 
Nederlander Luns uit die met zijn groot, 
kaal en puntig hoofd op een reuze-kobold 
gelijkt. Van den Boeynants, beweeglijk als 
steeds, kneep een paar mindere C.V.P.-
goden in het voorbijgaan kameraadschap-
pelijk in de arm. Zelfs in gezelschap van 
de groten beseft deze staatsman de waar
de van het direct contact met de minderen. 
Couve de Murville, helemaal op de hoek, 
vermoeid en afgetobd, zag er eerder als 
'n slecht geklede Engelsman uit dan als "n 
Franse minister van Buitenlandse Zaken, 
die reeds langer aanblijft dan Talleyrand 
die opeenvolgende vijandige regimes over
leefde. Hi] zat onbewogen bij de toespra
ken die verhuld, alleen tot hem gericht 
waren. Straks moet hij de aanval van de 
14 verduren. J e t i& geen benijdenswaar
dige baan de xnitiatie\en van de baas te 
verdedigen, nadat de/e weer in het « An
cien llégime » heeft gedwaald of een 
napoleontische droom heeft doorwaakt. 

Burgemeester Cooremans zat in 'iet 
midden vooraan zonder uitdrukking. Het 
drong niet door zijn sohedel, dat Van den 
Boeynants hem een lesje m nationaal fat
soer, gaf door in zijn toespraak evenveel 
plaats te verlenen aan het Nederlands uls 
aan het Frans, ook al zullen de ministers 
— net als de koningi.i van Engeland — 
beter Frans dan' Nederlands verstaan. 

In dit prachtig kader dat getuigt voor 
de grote aHistieke begaafdheid, voor de 
verfijnde levensstijl en hoge welstand van 
de Vlaamse gemeensch..p in het verleden, 
is het dubbel pijnlijk deze onbeduidende 
burgemeester te zien tronen als de ver
tegenwoordiger van een verbastering die 
bij zijn collega van Eisene mon«terachtig 
uitgroeit tol ziekelijke vijandschap legen 
die eigen gemeenschap. 

Nik Claes. 
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Groot nieuws : voor de 
eers te maal werd in de ver
gadering van de C.V.P.-afde-
ling St Gillis Nederlands ge
sproken ! En wel door een 
kersvers nieuw lid, dat zo na
ïef was te menen dat zulks 
normaa l was . . . 

Na de vergadering stelde hij 
vast dat er zelfs een « Vlaam
se vleugel » bestond die tot 
dan toe steeds Frans had ge
sproken. 

KOMMUNiE IN 'T F R A N S 

Op 15 mei : plechtige kom-
munie in 't Frans . Op 19 mei : 
eers te kommunie voor de ka-
tolieke scholen in 't Frans . Op 
22 mei : eerste kommunie 
voor de gemeentescholen in 't 
Frans . Dat gebeurde niet in 
Wallonië of in Frankrijk, maar 
in Sint Gillis-Brussel, onder 
deken kannunik Kempeneers! 

E r was wél tweetaligheid : 
o p 22 mei om 16 u 30 ging een 
plechtigheid door in ... het 
S p a a n s ! 

A L G E M E N E 

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

Is de beroering, die veroor
zaakt werd door de bisschop
pelijke verordening over Leu
ven, beperkt tot een min of 
m e e r belangrijke groep van 
« tradit ionele » flaminganten ? 
Of voelt het Vlaamse volk in 
zijn brede lagen mee met de 
protestbeweging ? 

We zijn er van overtuigd dat 
de tweede veronderstell ing de 
juis te is en dat de verontwaar
diging in Vlaanderen zeer al
gemeen is en kringen bereikt , 
die anders de Vlaamse bewe
ging slechts van op zeer grote 
afs tand volgen. E r zijn vol
doende aanwijzigingen om de

ze veronderstell ing te staven. 
Eén dezer aanwijzigingen is 

bijvoorbeeld de springvloed 
van brieven en ingezonden 
s tukken, waarmee de redak-
ties van dag- en weekbladpers 
overs t roomd worden. Een ti-
pisch voorbeeld : het «Sociaal 
Verweer». Dit weekblad kan 
onmogelijk voor flamingan-
tisch versleten worden en 
reageerde t rouwens op de Leu
vense verordening in tipisch-
unitaire-zin. Met als gevolg da t 
het sinds twee weken hele 
bladzijden moet besteden aan 
het plaatsen van lezersbrieven 
die - op een enkele uitzonde
ring na — een radikaal-Vlaams 
s tandpunt verdedigen. 

O N D E R G E D O K E N 

Verleden zondag zou kardi
naal Suenens te Bornem een 
mis opdragen, ter gelegenheid 
van de internat ionale ikonen-
tentoonstell ing in de abdij van 
deze Klein-Brabantse gemeen
te. E r liepen geruchten dat 
Vlaamse s tudenten te Bornem 
zouden komen betogen; de kar
dinaal verzaakte dan maar aan 
de uitnodiging en liet de mis 
opdragen door de prior . 

W a t e e n beschamend 
schouwspel : een kardinaal die 
bij een rustige en in meerder
heid katolieke bevolking zo 
zijn krediet verspeelt, dat hij 
zich niet in het publiek kan 
vertonen en dat hij bij allerlei 
gelegenheden in een anoniem 
autootje en langs achterdeur
tjes moeten komen en ver
dwijnen. 

DE « VLAAMSE TAAL » 

Wij begrijpen volkomen dat 
de toespraak, die door de Paus 
gehouden werd naar aanlei
ding van de 75-ste verjaardag 
van Rerum Novarum verleden 
week zaterdag op de Heizel, 
niet uit zijn pen is gevloeid en 
dat de au teurs ervan in België 
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Daar gaat weer een deel van ons mooie bela'itinggeld : verleden week vrijdag nam de Zeemacht 
de 2.500 ton metende « A 960 Godetia » in dienst 

moeten gezocht worden. De 
paar opmerkingen die ons van 
het hart moeten, hebben dan 
ook geen bet rekking op hem 
maar wel op zijn (s lechte) 
raadgevers. 

De moeite die de Paus zich 
getroost heeft om de Vlaamse 
meerderheid onder de Belgi
sche gelovigen in eigen taal toe 
te spreken, werd gedeeltelijk 
te niet gedaan doordat men 
hem in de mond heeft gelegd 
dat wij « zonen van de Vlaam
se taal » zouden zijn. Onze 
taal is het N e d e r l a n d s ; wij 
weten echter da t men te 
Brussel (en te Mechelen) al 
het mogelijke doet om het 
doordr ingen van die evidentie 
in het bui tenland te verhinde-
len : als zonen van de «Vlaam
se taal» zijn wij inderdaad 
s l e c h t s dialektwauwelaars . 
Dat is toch de bedoeling ! 

Indien de Belgische raadge
vers van de Paus zich enige 
zorg hadden gemaakt om de 
verhoudingen in ons land, dan 
zouden zij het Vatikaan gead

viseerd hebben, een I tal iaanse 
of Latijnse toespraak te hou
den met gelijktijdige vertaling 
in het Frans- en het Neder
lands. Thans moest de (vier-
vijtde-) meerderheid der kris-
ten-demokraten het stellen 
met een Franse toespraak plus 
een (ondanks alle goede be
doelingen van de Paus) on
ooglijk « Vlaams » s taar t je . 

V E R Z W E G E N 

Blijkens de « Libre » van 
verleden dinsdag heeft kardi
naal Suenens t i jdens de vie
ring van Rerum Novarum ver
leden week zaterdag een ho-
melie gehouden waarbi j hij -
s teeds volgens de « Libre » 
aan de Belgische gelovigen zou 
gevraagd hebben, in weer
wil van verschillende « aard
se » beslommeringen een
dracht ig te zijn in een geest 
van eerbied tegenover de per
sonen en de gewijde plaat
sen. 

Het kan geen toeval zijn da t 
geen enkele Vlaamse krant ons 
daarover iets heeft verteld. 
Operatie « houd ze braaf » ? 

DE AS 

Diezelfde « Libre » wist 
t rouwens nog te vertellen da t 
het de akademische overheid 
van Leuven met de wet van 
1965 op de universi taire ex
pansie er om te doen was, de 
as Brussel-Leuven te verwe
zenlijken. Het blad schrijft 
letterli jk : « De wens van de 
leiders der katolieke Alma Ma
ter was eenvoudig het verwe
zenlijken van de as Brussel-
Leuven ». 

Dat is na tuur l i jk niets 
nieuws : Woitrin heeft he t 
desti jds even duideli jk ge
zegd. Maar in het huidig sta
d ium werkt het toch we) ver
helderend dat bladen zoals de 
« Libre « het niet nodig ach
ten, de ul t ieme groot-Brussel
se bedoelingen te verzwijgen. 

DIALOOG 
Mag ik het mij gemakkelijk maken en 

beginnen met twee citaten die m.i. als 
basisgegevens kunnen dienstig zijn ? 

« Vlaams zijn, dat naderhand voor de 
taal en een deel van de cultuur Neder
lands-zijn is geworden, betekent die eigen 
vijze waarop onze vaderen en wij-zelf 
als groep het algemeen-menselijke bele
ven en willen blijven beleven, betekent 
die vrijheid van onder-ons te zijn zoals 
\sij dat gewild hebben er. willen, een wij
gemeenschap te vormen in vrijheid d.i. 
naar onze eigen keuze mens te zijn >. 

(Dr. Michiel Vandekerckhove). 
« Nationaal zijn betekent vooral dat 

men het Vlaamse welzijn alziidig behar
tigt, op alle gebieden, dat men essentieel 
op pluralistische .grondslag wil ageren en 
bovenal de solidariteit van alle Vlamin
gen tracht in sland te houden J>. 

(Dr. M. van Haegendoren). 
Dat is ons alternatief : tegen()\er de 

Belgische oplossingen van de Belgische 
staatspartijen stellen wij onze eigen 
Vlaams-nationale oplossing voor alle pro
blemen. Onze taak is het die oplossingen 
uit te werken, steeds bij te werken en aon 
te passen en te propageren. Ik begrijp 
dan ook niet dat Ferdinand Alpaerts in de 
lezersrubriek van « De Nieuwe » schrijft 
dat Zwartberg « ... weinig of niets met 
Vlaamse beweging te maken heeft >. Ik 
bcgiijp ook met dat mr. Van der KIst op 

de buitenlandse politiek van de regering 
geen kritiek heeft, tenzij wat betreft de 
taaitoestanden op dit departement. 

Een steeds verder doorgedreven vor
ming van de partijleden en kaders is 
dringend noodzakelijk. Ik meen dit te 
moeten benadrukken omdat in de reeds 
verschenen bijdragen voor « Dialoog » te 
uitsluitend de nadruk gelegd werd (jp het 
overigens zeer belangrijke terrein van de 
propaganda. Anderzijds juich ik met beide 
handen de aankondiging van een kad^r-
scholing toe. Buiten ons weekblad, dat 
ook voor niet-leden bestemd is, zou voor 
de leden een maandblad moeten bestaan 
dat de verscheiden politieke problemen 
die zich stellen grondig uitdiept. In zo
verre wij op dit terrein nog niet in staat 
zijn te verwezenlijken wat grotere par
tijen wel kunnen, moeten wij een nuttig 
gebruik maken van politieke geschriften 
allerhande. Het lijkt me dat hier de afde
lingsbesturen een belangrijke taak hebben 
te vervullen, b.v. door het ter beschik
king stellen van een politieke bibliotheek. 

Wat de direkte politieke aktie betreft 
moeten wij vooral zorg dragen alies te 
vermijden wat het tot stand komen van 
een Vlaams front boven de partijen heen 
kan belemmeren. In dit verband kan ik 
niet anders dan betreuren dat na de \er-
kiezingen van 23 mei 196,5 met betiekking 
tot de Vlaamse Demokraten \erklaringen 

•werden afgelegd als b.v. « ... bij ons 
komen ze niet meei binnen ^. Inderdaad, 
wanneer er een mogelijkheid bestaat om 
gezamenlijk te ijveren voor federalisme, 
dat moeten wij die kans benutten ook al 
•wordt door de twee partijen een ander 
doel beoogd. 

Wij moeten zelf een weg uitstippelen 
hoe het federalisuïe kan worden inge
voerd. Dat Brussel hier het probleem zal 
zijn is duidelijk . reeds begint men al fe 
veel het onderscheid te maken tussen 
Vlamingen, Walen en Brusselaars bij vor 
ming van kommissies, regeringen, enz. 
Daartegen kunnen wij niet genoeg reage
ren : er kunnen slechts nederlandsspre 
kenden zijn en franssprekenden. Een 
subnationaliteit dient zo spoedig mogelijk 
te worden ingesteld en alle Brusselaars 
zullen zich moeten bekennen ofwel tot 
Vlaming ofwel tot Waal. (cfr. « Federa 
listische grondstellingen van het Vlaams 
Waals Kollege \oor Federalisme »). Het 
blijkt meer en meer dat de strijd niet moet 
gevoerd wonlen als Vlamingen tegen 
Walen, maar wel Vlamingen en Walen 
tegen de Brusselse machten. Daarom is 
het inderdaad belangrijk, dat kontakt 
wordt gezocht met Waalse federalisten. 

Willen wij een massapartij worden dan 
is het duidelijk dat wij naast ons hoofd 
programma, het veroveren van zelfbestuur 
voor het Vlaamse volk. een gans pro
gramma opstellen dat aangeeft waf wij 
met dit zelfbestuur gaan doen. Dat op dit 
gebied de meningen in de partij zullen 
uiteenlopen is normaal. Maar op voor
waarde dat dit programma op democra
tische wijze, met medewerking van alle 
partijleden e\\ -instanties van hoog tot 
laag, wordt uitgewerkt kunnen hier geen 

onoverkomelijke moeilijkheden rijzen. 
Daarbij hebben wi| bet grote voordeel, 
« nieuwe » oplossingen te kunnen bren
gen vermits wi| niet zoals de andere par
tijen gebonden zipi aan vele verouderde 
strukturen l itgaande van het feit dat 
meer dan 50 % van <ms volk loon en 
weddetrekkenden zijn, lijkt het mij essen
tieel dat aan deze kategorie speciale aan
dacht wordt besteed. 

Wat tenslotte de propaganda betreft wil 
ik eerst en vooral mijn volledig akkoord 
betuigen met de voorstellen die reeds in 
« Dialoog » verschenen (regelmatige pam-
flettenactie) Ik zou er willen aan toevoe
gen • zoek naai afwisseling • men moet 
niet altijd onmiddelliik zien dat het een 
politiek geschrift is. Hoofdzaalc i.s toch dat 
het gelezen wordt ! Om een \ oorbeeld te 
geven • Miss België 1906 is een Vlaams 
meisje ; de intellegentietest hiervoor moest 
zij afleggen in het Frans Kan dit geen stof 
leveren voor een pamflet met natuurlijk 
een foto op de eerste bladzijde ? 

In deze pamfletten moet klaar en duide
lijk worden uitgelegd wal wij met fede
ralisme bedoelen en welke voordelen er 
aan verbonden zipi. 

Dit meende ik te moeten benadrukken : 
belangrijker dan tegen iets te ageren 
(hoewel dit inderdaad dikwijls nodig is), 
IS de niet aflatende zorg om uitwerking én 
propagering van onze eigen Vlaams-natio
nale oplossing. Dat wij als kultuur en 
taalgemeenschap hierbij moeten aansturen 
op integratie met Mederland is eveneens 
essentieel. Door ons programma, door 
onze werking, door onze propaganda rnoe-
ten wij het bewijs le\eren dat wii mo
dern-vooruitstrevende democraten zijn ! 

F.V., St .Niklaas. 
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DANK U, EMINENTIE 
De7e titel is geen teken van zinsverbijs

tering. Evenmin van een plots opduikende 
gelijkenis met de verschillende Van Cau-
welaerts die « Het Volk » teisteren. Een 
jager als Neinrod weet dat geen wild ooit 
zijn aard verliest en dat het inschuiven 
van één enkel onbelangrijk woord als «in
planting », zonder dat er uitdrukkelijk 
bijgezegd wordt dat het toch maar een 
verdubbeling is van wat te Leuven blijft 
bestaan, geen reden is om met jubelende 
bazuinen een nieuwe periode in de ge
schiedenis aan te kondigen. Nog minder 
kan dit « dank u » slaan op de benoeming 
van een hooggeplaatste knecht die uiter
aard het spel van zijn meesters spelen 
zal. Zoals praktisch alle « grote » intel-
lektuelen altijd het spel spelen en dansen 
van de heren die de bevelen geven. Wat 
gebeurde in de Italiaanse en Duitse dik-
taturen, wat nog steeds gebeurt in de 
Sovjetdiktatuur, gebeurt op een eigen 
wijze met deze intellektuelen ook in ande
re machtsverhoudingen . nooit schitteren 
ze door moed en offervaardigheid. 

De dank die we Zijne Eminentie willen 
toesturen slaat wérkelijk op het « mande
ment » dat op 13 mei 1966 werd geboren 
en dat nadat de heersende « Herren > hun 
goedkeuring hadden gegeven, op 15 mei 
aan het lagere volk werd getoond om met 
passende jubel te worden begroet. Tot dat 
lager volk behoorden uiteraard alle Vla
mingen tot en met de Pro-rektor en de 
Vice-rektor van de universele uitstralende 
Leuvense universiteit. 

Het is dank zij de rechtlijnige, duidelij
ke, voor geen enkele verkeerde uitleg vat
bare inhoud en door de krachtige en aan 
het lagere volk aangepaste toon, dat bij 
dit laaggeboren volk enigszins een besef 
ontstond van de plaats in de kerkeliike en 
burgelijke gemeenschap waar het thuis 
hoort. De plaats van de luisterende knech
ten die niet eens behoeven te begrijpen, 
en wellicht hef best niet begrijpen, als zij 
maar aanvaarden en uitvoeren. 

Omdat dit besef nog in zekere mate 
ontbreekt en omdat deze passende en juis
te plaats nog niet erkend wordt als de 
eigen plaats hebben enkele, vooral jonge 
en onervaren mensen niet gejubeld. Na 
enkele jaren aangepaste behandeling zul
len zij dit besef en die plaats met vreugde 
aanvaarden. En zoveel is zeker dat zij na 
een paar maanden lust en het aandachtig 
beluisteren van de wiegeliedjes die bij 
hun jeugd passen, reeds in oktober-no-
vember niet meer zullen jouwen. Juichen 
zullen ze nog wel niet, maar Zijne Emi
nentie is een geduldig en christelijk-lief-
devol herder die weet hoe een korte uit
barsting van woede of een voorbijgaande 
huilbui opvoedend werken kan. 

Zijne Eminentie heeft niet anders ge
wild dan met martelarenmoed en een 
grote pastorale liefde voor het lagere, 
niets begrijpende volk, dit voorbijgaand 
weigeren van toejuichingen te ondergaan. 
Trouwens het kon ook niet anders. Werd 
maar in het minste met dit lagere volk 
rekening gehouden, dan zou niet enkel 
hel waardige kerkelijke gezag aangetast 
geworden zijn, maar bovenal zouden de 
« Herren » ontevreden geweest zijn. - En 
welke marteling had Zijne Eminentie van 
deze « Herren » niet moeten ondergaan ? 
En welk een opstand tegen het kerkelijk 
gezag zou dit niet betekend hebben ? 
Iedereen die iets van geschiedenis afweet 
herinnert zich hoe een Napoléon met de 
Paus omging (maar hij sprak Frans en 
kon dus nooit zelfs maar oneerbiedig zijn), 
ledere toegeving aan het lagere volk zou 
de ineenstorting van de autoriteit bete
kend hebben - na minder dan een week 
zou alles herroepen zijn. En het lagere 
volk had gedacht dat het iets betekende. 
Het zou tevreden geweest zijn, en het had 
u geëerd. Nu hebben tallozen begrepen, 
en misschien zullen zij dank zij die min
achting steeds beter begrijpen. Dank u. 
Eminentie 1 

Nemrod. 

ANTWERPSE 

PROVINCIERAAD 

Tijdens de bui tengewone zit
ting van 2 juni zorgde de V.U. 
bij monde van fraktievoorzit-
te r Wagemans voor een inci
dent zonder voorgaande : een 
regelrechte interpel lat ie van 
de provinciegoeverneur. Zulks 
naa r aanleiding van he t bre
ken van een formele belofte 
van R. Declerck, om pun ten op 
de agenda te zet ten die hem 
tijdig werden overgemaakt 
(voor een bui tengewone zit
t ing is wetteli jk enkel de goe-
verneur daar toe bevoegd) : 

Het was de eers te maal in 
zijn lange loopbaan, aldus de 
goeverneur die dit j aa r met 
pensioen gaat, da t hij zoiets 
meemaakte . En hij vroeg zich 
af of een bepaalde groep soms 
nieuwe zeden in de provin
ciale raad wilde invoeren. Wat 
door een bevestigend hoofdge-
knik van de Volksunie werd 
onders t reept . 

BLAUWE BANBLIKSEM 

Het art ikel dat « Het Volks
belang », orgaan van het Libe
raal Vlaams Verbond, gewijd 
had aan de Leuvense kwest ie 
blijft de blauwe gemoederen 
in beweging houden. 

Vanaudenhove acht te het 
noodzakelijk, publiek stelling 
te nemen tegen dit L.V.V.-
s t a n d p u n t ; hij was nochtans 
di tmaal handig genoeg om zich 
niet de woede van iedereen op 
de nek te halen en dus ver
klaarde hij m a a r s toutweg dat 
« het artikel slechts de au teur 
ervan bindt », dit niettegen

s taande het feit da t het gete
kend was met « de redakt ie ». 

Het b lauw bloed bleef ech
te r koken en de francofonen 
eisten een slachtoffer. De zon
debok was gauw gevonden : 
onze konfra ter Piet van Bra
bant , die verantwoordel i jk uit
gever is van « Het Volksbe
lang ». De vader landse kop
pensnel lers eisten noch min 
noch meer dan de schrapping 
van de heer Van Braban t als 
lid van de P.V.V. 

Toen men zich klaar m a a k t e 
om dit karweit je op te knap
pen, on tdek te men — waar
schijnlijk kna r se t andend — 
dat Piet Van Braban t niet eens 
lid is van de P.V.V. 

De Vrije Voorui ts t revers wa
ren er aan voor hun moei te . 

Tenzij de P.V.V .-voorzitter 
de zaak opknap t volgens zijn 
recept anno 1944 : nekschot ! 

SPROOKJES 
Om nog eens even bij de 

P.V.V.-voorzitter te blijven : 
wist U dat de brave m a n het 
slachtoffer dreigde te worden 
van een kidnapping ? 

Dat is a l thans wat de slim
ste koppen van de r i jkswacht 
hem hebben toegefluisterd, 
kor t na zijn historische B.B.C.-
verklaring. E r zou, a l thans vol
gens deze heren, door de 
Volksunie een plan op poten 
gezet zijn om de P.V.V.-voor
zit ter eenvoudigweg te scha
ken. 

Het wordt tijd dat men in 
de r i jkswacht eens begint 
B.O.B.-ers er op uit te s turen, 
die minder vlug zat zijn en die 
tot laat in de avond in s taat 
blijven om toogpraat deskun
dig te ziften. 

BESPARINGEN 

De regering « bevriest » al
les en nog wat en verzoekt de 
waarde landgenoten, zich in
zake prijzen en lonen een ci-
vieke mat igheid op te leggen. 
Want V.d.B. wil « de frank van 
iedereen » redden en hij geeft 
dus het goed voorbeeld door 
besparingen in de overheids
sector en besnoeiingen op de 
begrotingen. Dat a l thans is de 
officiële versie. 

In het kader van die versie 
past heel slecht de verhoging 
van de subsidie waarvan het 
Pershuis geniet : in plaats van 
200.000 fr per j aa r zijn het er 
300.000 geworden. 

Het geheim van deze anti-
besparingsakt ie ? Het is niet 
lastig om raden ; een premier 
die de schoonbroer van een 
krantenbezi t te r m i n i s t e r 

m a a k t en die overigens m e t 
merkwaard ige vaardigheid een 
aanta l andere k ran ten en joer-
nalis ten voor zijn regerings
ploeg heeft gespannen, is niet 
vies van « publ ic relat ions ». 
E n zeker niet als de rekening 
tóch niet te zijnen huize w o r d t 
aangeboden. 

VERKIEZINGEN IN DE 
OVERHEIDSSEKTOR 

Vorige dinsdag s tond he t 
wetsvoorstel van de V.U.-frak-
tie over de syndikale verkie
zingen in de overheidssektor 
op de agenda. Senator Jor issen 
was er om het te verdedigen. 

De afwezige minis ter Piers 
had een brief geschreven om 
de kommissie te verzoeken, 
het voorstel voor onbepaalde 
ti jd te verdagen tot een nieu
we kommissie in 1967 klaar 
zou zijn met een studie over 
de zaak. Senator Jorissen was 

.het daar niet mee eens. De 
verkiezingen dienden al ge
houden te zijn in 1963, betoog
de h i j . Al drie j a a r gingen 
verloren en er kan geen nieuw 
j aa r verloren worden. De ver-
kozenen zetelen nu al 7 j a a r 
in p laa ts van 4. Men kan ze 
niet in hun zetel houden tot ze 
hun jubi leum vieren. 

Nog goed dat de grondwet 
parlementsverkiezingen voor
schrijft ui ter l i jk om de vier 
jaar , zoniet zou Piers de hui
dige senatoren mischien ook 
sine die in hun zetel houden ! 

KOMMISSIE BLUNDERT 

De Kommiss ie gooide he t 
toen over een andere boeg. 
Men voerde het a rgument aan 
d a t het wetsvoorstel onont
vankelijk was omdat een wets
voorstel geen Koninkli jk Be
sluit kan wijzigen. Men be
greep zelfs niet, dat de griffie 
het s tuk had laten drukken . 
Senator Jorissen betoogde da t 
hij zich nauwkeur ig had laten 
inl ichten eer hij zijn voorstel 
indiende en dat het wettel i jk 
wel in o rde was . 

Vergeefs ! 
De kommiss ie verwierp een

parig het wetsvoorstel als on
ontvankel i jk ! E r werd zelfs 
geen verslaggever aangeduid. 

Na het opheffen van de ver
gadering lekte de b lunder vlug 
uit. In de namiddagzi t t ing 
wenste Jorissen bij mot ie van 
orde het woord te nemen. De 
voorzit ter van de Kommissie 
beweerde echter bij de se
naatsvoorzi t ter , dat er wél een 
verslaggever aangeduid was ! 
Dit werd na de vergadering 
gauw-gauw bedisseld. 

Over de grond van de zaak 
gaf voorzit ter Struye onze se
na to r gelijk, m a a r de kommis
sie kan zich volgens hem juri
disch vergissen ; de openbare 
zitting moet dan de fout goed
maken. Voorzit ter Struye be

loofde Jorissen een verslag em 
behandel ing in openbare zit
ting. Onze senator bevestigd» 
dan deze overeenkomst in e e n 
brief aan de voorzit ter. 

In de wandelgangen van da 
senaat bleek men zeer ver
veeld met de b lunder van d e 
kommissie . En er werd m e e r 
dan gewoon gesakkerd op d e 
V.U.-fraktieleider, die zich met 
alles moeit . 

HET HELLEND VLAK 

Tot einde apri l werden ui t 
ons aller s taatskas reeds an
derhalf mil jard uitgegeven 
voor de werken van burger-
gerlijke bouwkunde aan he t 
hellend vlak van Ronquières , 
plus 450 miljoen voor de elec-
t romekanische ui t rust ing, p lus 
45 miljoen voor de laadbak
ken. 

Daarmee zijn we er echter 
nog lang n i e t ! Minister De 
Saeger heeft op een vraag van 
senator Jorissen geantwoord, 
dat de hele grap uiteindelijk 
minstens drie miljard 319 mil
joen zal kosten. Een hele reke
ning, zouden we zeggen, alleen 
m a a r om sekretaris-generaal 
Willems van Openbare Wer
ken een adeltitel en een graf
steen als van een farao te be
zorgen. 

Want dat zijn naar onze be
scheiden mening de twee enige 
motieven die ten grondslag 
lagen aan het blufprojekt : de 
hoogmoedswaanzin van een 
topambtenaar en de begeerte 
om de Walen te paaien. 

EVEN R E K E N E N 

De hele aanpassing van he t 
kanaal van Charleroi, waarvan 
het hellend vlak slechts een 
onderdeel is, zal uiteindeli jk 
mins tens zes mil jard kosten. 
Is dat een gerechtvaardigde in
vestering ? 

Op bazis van een normale 
rentevoet van 6 % zal de on
derneming ons jaarl i jks 300 
miljoen aan interesten kosten. 
Volgens de meest opt imis
tische schatt ingen zullen er in 
de toekomst jaarl i jks hoog
stens vijf miljoen ton goede
ren over het Charleroi-kanaal 
vervoerd worden, zodat iedere 
ton 15 fr. aan interesten zal 
kosten. Weer eens volgens de 
meest optimist ische ramingen 
zal de aanpassing van het ka
naal, inbegrepen het hellend 
vlak, de binnenschippers hoog
stens een bespar ing van 22 fr. 
per ton toelaten. 

Verschil door ons bij t e 
passen om de hoogmoeds
waanzin van Openbare Wer
ken en de politiek van priori
teit ten bate van Wallonië te 
betalen : 38 fr. per ton, hetzij 
190 miljoen per jaar . Stel u 
even voor dat een Vlaams ont
wikkelingsgebied één enkele 
keer 190 miljoen zou krijgen.. . 

: een politieke techniek die door Lefèvre meesterlijk gebruikt werd en 
sindsdien school maakt. Grote politieke beslissingen (taalgrensafbakening, Hertoginnedal, Leu
ven) worden genomen enkele weken vóór het verlof, op het ogenblik dat driekwart der publieke 
opinie nog uitsluitend denkt aan zon, zee en vakanties. De exodus van juli-augustus moet dan 
olie op de politieke golven gieten. 
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ISIEUWS VAN DE VOLKSUNIEPARLEMENTSFRAKTIES 

SENATOR B A L L E T 

O V E R B U I T E N L A N D S E Z A K E N 

Bij de begroting van Buitenlandse 
Zaken in de Senaat voerde dr. Ballet 
het woord. 

De laatste maanden gebeurden er 
zeer belangrijke zaken op buiten
lands gebied. Frankrijk trok zich vo
rig jaar terug uit de E.E.G.-vergade-
ringen; na het kompromis van 29 ja^ 
nuari 1966 te Luksemburg, ging het 
terug aan tafel zitten, maar het 
hoofdpunt — nl. de invoering van de 
meerderheidsbeslissing — bleef onop
gelost. Daarenboven blijft Frankrijk 
een struikelblok in de Europese één-
making : verzet tegen Hallstein, te
gen Kennedy-ronde, tegen nato. 

Nochtans menen wij dat, zolang er 
dreiging is uit het Oosten, de Nato 
onze enige bescherming blijft. Daar
enboven drijft een verzwakking van 
de Nato ons naar grotere afhanke
lijkheid tegenover Amerika. 

In de Europese éénmakmg moet het 
behoud van de eigenheid en de kui
tuur van de kleinere volkeren verze
kerd worden. In die richting moet Be
nelux snel en zo volledig mogelijk 
verder uitgebouwd. 

Nopens Kongo, ten overstaan van 
de gedurige veranderingen van rege
ringen en regimes in dat lajid, moe
ten WIJ de vraag stellen of het nog 
verantwoord is dat België miljarden 
en technici blijft sturen naar die 
staat, die zelfs niet de door voorgan
gers gesloten verdragen honoreert. 
Waarom niet de technici sturen naar 
andere interessante en ongevaarlijker 
ontwikkelingslanden, bv. naar Zuid-
Amerika ? 

De honger in Zuid-Azië is een schrij
nend probleem en het ware wenselijk 
dat naar het verlangen van de Paus, 
een procent van landsverdediging zou 
afgestaan worden aan ontwikkelings
hulp 

Maar die hulp moet dan worden 
verleend op een doelmatige wijze, on
der toezicht van betrouwbare mensen. 
die erop letten dat de hulp m voe

dingsmiddelen op de plaats kome, 
waar zij noodzakelijk is. 

België zou in Westers verband bij 
de V.S. moeten aandringen op erken
ning van de Chinese Volksrepubliek 
en op een spoedig einde van de oor
log in Vietnam. 

Wat zal de regering doen tegenover 
de oneerlijke konkurrentie van de 
Deutsche Bundesbahn tegenover de 
Antwerpse en andere Benelux-havens, 
bij middel van de «Als-ob Tarife», 
die strijdig zijn met de konkurrentie-
politiek van de E.E.G. ? 

Ten slotte, zal minister Harmei de 
sabotage van de taalwetten in zijn 
ministerie voortzetten ? Zal hij 1968 
de toepassing van de wet van 3.8 63 
voltrokken hebben ? Hij behield Da-
vignon als kabinetschef, benoemde 
Vaes als sekretaris-generaal. Zal hij, 
zoals de geruchten lopen, franstalige 
ambassadeurs zonder taalelcsamen be
noemen te Parijs, Washington, Bern 
en Moskou ? 

VOLKSVERT. M«K B A B Y L O N 

OVER Z. I .V. 

In de Kamer werd verleden week 
door volksvertegenwoordiger Mik Ba
byion tussenbeide gekomen bij de be
spreking van de dokterskwestie en de 
ziekteverzekering. Mik Babyion stelde 
de vraag : waar liggen de oorzaken 
van de duizelingwekkende stijging 
van de bijdragen voor Z.I.V. ? In het 
politiek favoritisme, het partijpolitiek 
opbod, het in de hand werken van de 
geldverspilling in eigen voordeel. 

De heer Eyskens sprak daarover 
reeds in 1959 in zijn regeringsverkla
ring, toen hij zegde : « Reeds sedert 
zoveel jaren spreekt men in de rege
ringsverklaringen over de gezondma
king van de Z.I.V. We kennen er de 
oorzaken van De geplande hervor
ming moet het gestelde doel bereiken, 
t.t.z. de besparingen en de sanering». 

We zijn nu reeds 7 jaar verder; 
waar blijven de besparingen en de 
geplande sanering ? We zien er nog 
niks van !. 

Langs radio en T.V. heeft de mini
ster gezeg'd, dat de misbruiken zouden 
worden weggeruimd. Maar hoe, werd 
er niet bijgevoegd. 

De minister is goed geplaatst om te 
weten, waar die besparingen moeten 
worden gedaan. Hij weet dat de ZIV 
door de mutualiteiten wordt aanzien 
als een privaat jachtdomein dat veel 
opbrengt, doch waar elke jachtwach
ter angstvallig wordt geweerd. 

De socialisten roepen thans art. 52 
van de eenheidswet in tegen de dok
ters. Het is plezant, dit uit de mond 
van de B.S.P. te moeten horen. Zijn 
zij het niet die een gewelddadige sta
king tegen de eenheidswet hebben ge
voerd, die aan het land 8 miljard fr 
heeft gekost ? Vroeger waren ze tegen 
de eenheidswet, nu zijn ze er voor ! 
Ze tempeesten tegen de intrekking 
van de vervolgingen tegen de dokters, 
doch ze kregen toch ook amnestie 
roor stakingsfeiten tijdens de staking 
tegen de eenheidswet ! 

We begrijpen, dat er thans over het 
remgeld niet meer wordt gesproken. 
Gezien én de B.S.P. én de liberale én 
de kristelijke mutualiteiten met de 
mutualiteitsgelden voor een deel hun 
parij kassen vullen. Daarom mogen ze 
elkaar niet teveel in het haar zitten ! 

« Ik heb hier 'n vertrouwelijke nota 
van de Landsbond der Kristelijke 
mutualiteiten, gedateerd 7 - 2 -1966. 
Daarin staat onder meer bet volgende 
« Einde 1964 kwam de waarheid over 
de forfaitaire geneeskunde (die van 
de B.S.P.-polfl{linieken, n.v.d.r.) aan 
het licht en stelde men vast, dat het 
forfaitair sisteem al de nadelen van 
het sisteem per prestatie bevatte en 
nog erger maakte. De forfaitaire 
(B.S.P.-) instelling had er niet alleen 
alle belang bij haar statistieken op 
te blazen, maar kreeg daarenboven de 
waarborg van een konstante uitbrei
ding van het aantal onderstelde ver
richtingen ». Dat is klare taal. Die 
nota vervolgt op het einde : « We 
hebben nu grondige redenen om aan 
te nemen, dat dit forfaitair sisteem 
niet te versmaden winstmarges ople
verde ». 

Minister De Paepe onderbrak hierbij 
onze woordvoerder : Mr Babylon, uit 
eerbied voor de waarheid hebt U het 
recht niet uit die tekst af te leiden 
dat de gelden, die naar de forfaitaire 
instellingen gaan, worden misbruikt 
voor partijpolitieke doeleiden Ik pro
testeer daartegen. Dat staat niet in 
die tekst. 

De heer Babyion antwoordde : In
derdaad ! Dit staat er niet letterlijk 
in, maar het kan er zo uit afgeleid 
worden. En als men zo gerust van ge
weten is, waarom laat men dan geen 
staatskontrole toe ? Trouwens, U kent 
daarnaast toch ook de CV P.-brief 
van het arr Kortrijk, gestuurd naar 
de schooldirekties Men zal zeggen, dat 
die brief hier niks komt doen, maar 
hij bewijst evenals de tekst van de 
Kristelijke Mutualiteiten, dat er een 
si.steem bestaat om op allerhande 
manieren aan geld te geraken om de 
partijkassen te vullen, niet alleen bij 
de B.S.P., doch ook bij de C.V.P. 1 

V O L K S V E R T . M. COPPIETERS 

OVER E K O N O M I S C H E Z A K E N 

Bij de bespreking van de begroting 
van Economische Zaken op 26 mei 
kwam Coppieters tussen, nogmaals 
1 v.m. de nakende havenuitbreiding en 
industrialisatie van de Wase linker 
Scheldeoever Hij verweet de regering 
gemis aan gecoördineerd beleid Ter
wijl meer dan 5 000 ha beste polder-
grond met onteigening worden be
dreigd ten gunste van inplanting van 
chemische bedrijven — door de « Ge
nerale Bankmaatschappij » reeds op 
kaart gebracht ! — weten de bevoeg
de instanties van mets ! De gemeen
tebesturen niet. het provinciebestuur 
niet... en de betrokken ministers niet. 

Coppieters waarschuwde in 2 rich
tingen • enerzijds voor de begrijpe
lijke en volkomen gerechtigde reac
ties van de. bedreigde « minzame > 
Waaslanders en anderzijds voor de 
toenemende, ongekontroleerde honger 
der kapitalistische groepen. 

Senator Ballet : « De honger in Zuid' 
Azié is een schrijnend probleem en het 
ware wenselijk dat, naar het verlangen 
van de Paus, een procent van de lands
verdediging zou afgestaan worden aan 

doelmatiger ontwikkelingshulp ». 

Geen vrijheid zonder medezeggen
schap van de betrokken bevolking ! 

V O L K S V E R T . M. C O P P I E T E R S 

O V E R NATIONAI_E O P V O E D I N G 

Een P.V.V.-minister — de Vlaming 
Grootjans, die het overigens niet 
kwaad aanpakt — heeft moeten toe
geven... dat er op de onderwijsbegro
ting eigenlijk niet zo veel te besparen 
viel. Harde klap voor de P.V V.-bezui-
nigingsmythe. 

De begroting wordt, door regerings
amendementen, van ruim 38 miljard 
tot ± 40 miljard fr opgevoerd. 

Eén bezuinigingsslachtoffer alvast : 
geen geld voor de bij de wet voorzie
ne Rijkslagere scholen te Brussel. In 
« la tres grande Bruxelles » kost een 
stuk grond voor zulke Vlaamse lagere 
school... 25 miljoen fr ! 

Coppieters kreeg in de Kommissie 
vanzelfsprekend géén antwoord op 
zijn schriftelijke vraag van 26 mei : 
bij hoogdringendheid het wetsvoor
stel Verroken koppelen aan de begro
ting. Het wetsvoorstel was nog niet 
gedrukt... en dan moet het nog « in 
overweging» worden genomen. In
middels zal het wel vakantie zijn ge
worden .. en kan het wetsvoorste] rus
tig op schab gezet Coppieters zal. bij 
in overweging nemen, natuurlijk de 
bespreking bij prioriteit vragen. En 
dan zullen de Vlamingen meteen zien 
hoé laat het is. Spreken Jan en Kie-
booms niet reeds over.. 1968 ? 

Ondertussen heeft Coppieters in de 
Kommissie reeds zijn aanvallen ge
richt op de verhoogde kredieten voor 
de vrije universiteiten ; K U.L. en 
V.U B. Van bij de aanvang der be
sprekingen reeds wees Coppieters op 
de ongerijmde, ongrondwettelijke en 
ondemokratische situatie ' het Par
lement en de bevoegde Kommissies 
voor Nationale Opvoeding spelen in
zake het schoolpakt geen beslissende 
rol meer, zij moeten de «-afspraken» 
afwachten van de Schoolpaktkommis-
sie, « De f drie partijen mogen op die 
wijze de begroting tot in het zotte op
jagen., en centenoorlog voeren. 

Wat kwam er in huis van de voor
naamste resoluties van het School
pakt ? Niets ! De schoolplicht werd 
niet verlengd ! De staatsgelden wor
den niet doelmatig besteed ! Een ern
stige, a-politieke rationalisatie is niet 
tot stand gebracht! 

Coppieters stelde grove politieke 
verkwistingen aan de kaak maar 
deed vooral menig positief voorstel 
voor bezuinigingen, rationalisatie en 
« aggiornamento >. 

Naar jaarlijkse traditie kwam «de grootste ahsentei'^t » — senator prins Alhett 
— iijn woordje plaatsen in het senaalsdebai over hinlenlandse handel {zie onze 

« parlementaire krabbels op blz- 9). 
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SENATOR BALLET 
OVER LANDSVERDEDIGING 

In de senaatsvergadeTing van 17 
mei jl. bepaalde senator Ballet de 
houding van de Volksunie. 

De V.U. s taat positief tegenover het 
principe van de Landsverdediging 
zolang een werkelijke bedreiging dicht 
bij ons blijft bestaan. Ons ideaal 
blijft : wereldvrede en afschaffing 
van alle legers. 

Tegenover de houding van Frank
rijk in Navo-verband dient de vraag 
gesteld : zou bij verdere afbrokke
ling van he t Atlantisch Pakt, het be
houd van een duur leger voor België 
nog zin hebben ? 

Intussen is ons leger veel te duur 
en niet efficiënt : slechts één vierde 
van de meer dan 22 miljard gaat naar 
de werkelijke landsverdediging. De 
rest zijn personeelsuitgaven, vooral 
voor de Augiastal van de Dailly-ka-
zerne, waar 319 hogere officieren 
(waaronder 13 generaals) hun zetel 
hebben. 

Dr Ballet sprak zich ook uit voor 
terugtrekking van onze troepen uit 
Duitsland, tegen de nieuwe gevechts
wagens, tegen overdreven technische 
militaire bijstand aan Kongo. Hij 
klaagde de schandalige taaitoestan
den in de centrale diensten van het 
leger — de minorizering van de Vla
mingen bij de hogere officieren en in 
de Krijgsschool — de onduldbare an
ti-Vlaamse verhoudingen en plagerij
en bij de Zeemacht en bij de strijd
krachten in Duitsland aan. Geen Vi-
vario als opvolger van Melchior ! 

Hij pleitte voor erkenning en sub
sidiëring van de Bond van Vlaamse 
Reserve - officieren, voor officieren 
die niet alleen tweetalig zouden zijn 
(zoals beloofd wordt !) maar die ge
sproten zijn uit eigen volk en voor 
de inrichting van de grootst mogelijk 
nederlandstalige en franstalige een
heden. 

VOLKSVERT. R. MATTHEYSSENS 

OVER LANDSVERDEDIGING 

Reimond Mattheyssens heeft bij de 
bespreking van de begroting van 
Landsverdediging in de K a m e r 
opnieuw een amendement ingediend 
waarbij de soldij van de dienstplich
tigen van 15 op 20 fr wordt gebracht. 
Hij heeft dat eveneens in 1963, 1964 
en 1965 gedaan. Zonder sukses echter. 
De socialisten en de C.VP.-ers hebben 
dat steeds afgewezen. Hierdoor ont
stond zelfs in 1964 een scherp inci
dent tussen onze verkozene en Van 
Eyde. 

Nu de socialisten in de oppositie 
zitten, hebben zij ook een amende
ment ingediend om de soldij op 18 fr 
te brengen. 

De argumenten voor de verhoging 
moeten op minister Poswick indruk 
hebben gemaakt, want hij verzekerde 
dat de soldij voor de klas 1967 op 20 
fr zal worden gebracht. Wij gunnen 
onze soldaten deze verhoging en Rei-
mond Mattheyssens dit sukses. 

SENATOR DE PAEP 
OVER OPENBARE WERKEN 

Naar aanleiding van de begroting 
van Openbare Werken in de Senaat, 
kwam dr. De Paep op de tribune. 

De politiek van Openbare Werken 
moet voor doel hebben een gunstige 
infra^structuur te scheppen voor de 

verschillende activiteiten van ons 
openbaar, sociaal en economisch le
ven. 

De klassifikatie van onze wegen is 
kompleks : staatswegen, provinciale, 
gemeentewegen, wegen van polders 
en wateringen, private wegen. 

Al deze autoriteiten voeren een ei
gen wegenpolitiek; dit kon verant
woord zijn in een ver verleden, 
wanneer het verkeer uiteraard be
perkt was. Deze omstandigheid is ech
ter voorbij gestreefd. In het kader 
van een uitgebreid structuur-pro
gramma moet onze wegenis aan alge
mene gegevens voldoen en worden 
aangepast. 

Trouwens worden nu onze wegen 
beheerd door verschillend* technische 
diensten die elk voor zich de nood
wendigheid van de hun toevertrouw
de wegen bezien, hetgeen aanleiding 
geeft tot grove vergissingen. 

Het plan der voorgenomen opritten 
van de E-3 in het Waasland is daar
van een treffend voorbeeld. Op al de 
plannen die ter zake werden opge
maakt, was een oprit voorzien langs 
de grote weg Beveren-Kruibeke. 

De Dienst van Bruggen en Wegeni 
wilde echter deze oprit aan zijn eigea 
staatsbaantje Beveren - Haasdonk-
Steendorp, de meest kreupele weg 
van heel het land, 11 km lang met 4^ 
kronkels en scherpe bochten. Wan
neer deze weg moet ingericht worden 
als behoorlijk toegankelijk, zal hij 
honderden onteigeningen vergen en 
niet min dan 200 miljoen kosten. 

De flater die hier werd begaan Is 
het gevolg van het optreden van een 
dienst die verouderd is en die geen re
kening houdt met de werkelijkheid. 

Met het advies van de Dienst der 
Autosnelwegen e a . werd zelfs geen 
rekening gehouden. 

PARLEMENTAIRE VRAGEN 
BIJ DE DOEANE 

Volks vert. Baby Ion vroeg de 
minister van Financiën inlich
tingen betreffende het aantal 
disciplinair gestrafte ambtena
ren van doeane en accijnzen 
wegens niet-toepassing van de 
taalwet, onder meer inzake 
het wederrechtelijk aanvaar
den en geldigmaken van fraïis-
talige aangiften. Meer bepaald 
werd gevraagd naar de aard 
van de toegepaste straffen, 
waarom eventueel geen maat
regelen werden genomen en in 
welke wei-omschreven geval
len er disciplinaire straffen 
moeten worden toegepast. 

De minister antwoordde dat 
sinds het van kracht worden 
van de desbetreffende wetten, 
geen misbruiken of tekortko
mingen vastgesteld werden en 
bijgevolg ook geen sankties 
getroffen. Hij noemde verder 
het opsporen van de in het 
Frans gestelde aangiften van 

in- en doorvoer, die in 1965 
door de kantoren van het Ne
derlandse taalgebied ten on
rechte zouden zijn aanvaard, 
praktisch onmogelijk, vermits 
meer dan drie miljoen doku-
menten zouden dienen onder
zocht. Indien konkrete geval
len zouden medegedeeld wor
den, zal er onmiddellijk een 
grondig onderzoek geopend 
worden. 

REISGIDS SPOORWEGEN 

Wim Jorissen wees de mini
ster van Verkeerswezen op 
enkele onnauwkeurigheden in 
de officiële treingids, waarin 
normaal de overeenkomstige 
taal wordt gebruikt voor het 
schrijven van de plaatsnamen 
gesitueerd in een van beide 
landsgedeelten, terwijl voor 
Bnissei en faciliteitsgemeen-
ten de tweetaligheid geldt. De 

vergissingen gebeurden eens te 
meer uitsluitend in het nadeel 
van Vlaamse plaatsnamen. 

De minister beloofde in zij,n 
antwoord dat de gesignaleerde 
fouten in de volgende uitgave 
zullen rechtgezet worden. 

VERGOEDING 

« Met verbazing verneem ik 
uit onverdachte bron dat aan 
de direkteur van een rijkstech-
nisch landbouwinstituut, ge
vestigd in een kleine provincie
stad, een jaarlijkse vergoeding 
van 100.000 fr werd toegekend 
voor woning, verwarming en 
verlichting ». Aldus luidt de 
aanhef van een vraag die volks
vertegenwoordiger Babyion 
aan de minister van Nationale 
opvoeding stelde, en waarbij 
can nadere gegevens verzocht 
werd nopens het toekennen 
van dergelijke voordelen aan 
andere staatspersoneelsleden. 

Het antwoord van de mini
ster drukte eveneens verwon
dering uit, althans nopens het 
door onze volksvertegenwoor
diger aangehaalde feit. Hij ver
zocht de naam te kennen van 
de betrokken direkteur. 

P A R L E M E N T A I R E KRABBELS 
Vorige week eindigde de senaat op 

hetgeen er feeststemming genoemd 
wordt. Senator pruts Albert — men 
heet hein humoristisch ook de grootste 
absentéist — was op bezoek en twee 
ouderen, met 30 jaar zittijd, werden 
gevierd : De Boodt (C.V.P.) en Harmeg-
nies (B.S.P.), beiden ondervoorzitters 
van hun frakties en dus mannen van 
de eerste rij in de senaat. 

Hoewel prins Albert geen 40 jaar is 
doch slechts 32, zit hij van ambtswege 
in de seiiaat van toen hij 24 was. Ge
woonlijk komt hij eenmaal per jaar, 
als de begroting van Buitenlandse Han
del besproken wordt. 

In de wandelgangen werd verteld dat 
Vlaamse C.V.P.-ers bij de prins aan
drongen om vaker de zittingen bij te 
wonen, maar dat hij ze zou gevraagd 
hebben wat ze zouden zeggen, zo hij 
dan met de Volksunie meekoos. Paola 
zal dit wel niet gehoord hebben. De 
C.V.P.-ers drongen toen niet meer aan, 
maar vroegen hem niet te plechtig te 
zijn. 

Nu, dat was hij met. Htj droeg zelfs 
een blauw sporthetnd, waar een deftig 
wit hemd in de senaat gebruikelijk is. 
Wim Jorissen, die tot ongenoegen van 
sommige progressistische (!) partij
vrienden op warmere dagen ook in 
sporthemd durft verschijnen, voelt 
zich nu prinselijk gerugsteund. 

De prins zat op de voorlaatste rij, 
voor de V.U.-senatoren, tussen twee 
P.V.V.-ers. Zijn zetel onderscheidde 
zich alleen door een kroontje boven de 
leuning en zijn stemtoestel heeft hij 
niet moeten gebruiken : er werd niet 
gestemd. Voorzitter Struye is een wijs 
man I 

De prins sprak eerst Nederlands, de 
taal van de meerderheid, nadien Frans; 
evenveel minuten. Het was gechrono-
metreerd. De prins struikelde over een 
paar Nederlandse woorden, maar her

tor eveneens sinds '32. Ook senator De 
Man (66) zetelt langer, eveneens sinds 
'32, maar hij heeft een «gemengde 
loopbaan ». Hij was voor de oorlog 
volksvertegenwoordiger. Al de andere 
senatoren dateren van na de oorlog. 

De Boodt is een Westvlaams inge
nieur die Kempenaar werd. Binnen de 
partij grenzen is hij zeer vlaamsgezind. 
Van hem en van Gerard van den Daele 
schreef « Het Volk » dat ministers die 
als minister vlaamsgezind handelden, 
nooit een tweede maal minister wer
den. Het besluit voor de andere Vlaam
se tninisters-recidivisten ligt voor de 
hand. Harmegnies is een Borain met 
zwaar Henegouws aksent. Hij heeft de 
bijnaam van « interrupteur » omdat hij 

SENAAT 
stelde het evenwicht door hetzelfde te 
doen met een paar Franse. Overigens 
zijn er weinig Vlaamse senatoren waar
van de uitspraak zo verzorgd is. Maar 
velen van hen deden hun hogere stu
dies of zelfs hun middelbare nog in het 
Frans en anderen studeerden niet lang. 

De Boodt (71) en Harmegnies (74) 
zijn niet de oudste senatoren. De frans
kiljonse fossiel Gillon (P.V.V.) is ouder 
(82) en zetelt langer (sinds '32), even
als de B.S.P.-er Rolin (75 jaar), sena-

zoveel onderbreekt. Nu, sinds de nieu
we zittijd, kent hij sterke Volksunie
mededinging. 

De V.U.-senator Ballet hield vorige 
week een uitvoerige rede over buiten
landse politiek. Hij vroeg dat de Navo 
niet in ons land zou gevestigd worden, 
dat België zou helpen bemiddelen om 
China te laten opnemen in de U.N.O. 
en jmakte minister Harmei z!waar aan 
over de taaiverhoudingen in de diplo
matie. 

Bij de onderbrekingen bewees sena
tor Ballet anderzijds opnieuw zijn ge
vatheid als debater. Hij vormt met se
nator Jorissen een geducht duo dat de 
regeringspartijen flink de zenuwen 
prikkelt, tot genoegen van de andere 
V.U.-senatoren, waarbij alleen senator 
Elaut hen soms eens bij de mouw trekt 
om het zo maar te laten! Senator 
Elaut is de demokratie op straat en in 
de vóUcskafees, waarin Rik Ballet en 
Wim Jorissen tot politici gegroeid zijn, 
niet gewoon. Hij houdt meer van aka-
demische disputen en scherp ironische 
pijltjes en staat zichtbaar in de gunst 
van voorzitter Struye, met wie hij sa
men op de kollegebanken zat. Senator 
Elaut^ voor een professor vaak kwa-
jongensachtig, is een graag geziene, fi
guur in de Senaat. Aan de andere kant 
bewees senator De Paep deze week zijn 
grondige kennis van de landbouw
vraagstukken. Zijn betoog stak zoals 
altijd flink in elkaar en hij zette het 
mes in de zieke plekken, zoals liet een 
chirurg betaamt. 

De V.ü.-senaatsfraktie raakt goed in
gereden. 

P.S. — In ons gelijkaardig stukje vori
ge week viel een regel uit, waardoor de 
paragraaf onverstaanbaar werd. Wij 
wezen erop dat de portretten van de 
achtereenvolgende senaatsvoorzitters 
franstalige onderschriften droegen, die 
van de Kamer alleen namen en data in 
Romevnse cijfers. Dit i^atste is ook een 
middel om het taaivraagstuk op te los
sen. 
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Voor het eerst sitids 55 jaar gingen de Britse zeelui in staking, nu drie weken 
geleden. Dat betekent, dat 's werelds grootste koopvaardijvloot — 2500 eenheden 
groot — praktisch lam ligt en bijgevolg dat het hart van de Britse ekonomie ge
raakt werd. Het was nog geen doodsteek, want de gewone Brit begon na twee 
weken nog maar de gevolgen te voelen. De prijzen van de eetwaren bleven na 
twee weken nog relatief stabiel en de ruwe grondstoffen waren nog in voldoende 
mate voorhanden 07n de meeste Britse fabrieken op gang te houden. Doch dag na 
dag ging de wijzer van de Britse ekonomie gevaarlijker naar het rood staan; de 
eerste industrie die tekenen van verlamming begon te vertonen, was natuurlijk 
de auto-industrie. Duizenden auto's stonden op de dokken te wachten voor export. 
Na een week hadden reeds 700 schepen hun lading op de dokken gelost, wach
tend op... het einde van de krisis. 

m ZEELl l VERGETEN 
Het probleem van de zeelui, uitgelokt 

door de National Union of Seamen, die 
62.500 leden telt, klinkt in de mond van 
de stakingsverantwoordelijke William 
Hogarth als volgt : « Sedert de tweede 
•wereldoorlog zijn wij vergeten geworden. 
Wanneer wij inderdaad aan ons land zou
den denken op de eerste plaats, dan zou
den wij geen staking uitlokken, dat 
spreekt vanzelf .. maar wij zouden ver
geten blijven ! ». 

De Britse zeelui, die sedert 1911 geen 
enkele staking kenden, worden vandaag 
de dag nog onderworpen aan een Statuut 
daterend van 3 jaar sóór Koningin Vic
toria's diamanten jubilee. In dat systeem 
zitten de zeelui gevangen in de opper
macht van de zeekapiteins, net zoals hun 
vakbonden in de netten zitten van de boot-
eigenaars. Hun toestand bleek zo achter
lijk dat de vakbonden deze keer er niet 
voor terugschrokken, een loonsverhoging 
van 17 % te eisen ! Daarmee zouden zij 
natuurlijk de limiet van 3 1/2 % gemid
delde loonsxerhoging, die maximaal om-

huidige staking op 20 niillioen pond (2,8 
miljard fr.) per maand geschat. De helft 
daarvan wordt op rekening geschreven 
van de handel - de goederen die Engeland 
niet kan uitvoeren leveren de buiten
landse konkurrenten - en de andere helft 
moet op rekening gebracht worden van 
de vermindering van scheepsopbrengsten. 

Indien deze staking een jaar lang zou 
duren - hetgeen ongelooflijk is, maar nu 
duurt ze reeds 3 weken — zou dit een 
verlies voor de rederijen betekenen van 
125 miljoen pond. Dat zou natuurlijk de 
ruïne betekenen van de Britse ekonomie. 
Maar het National Institute of Economie 
and Social Research heeft in haar cijfers 
uitgemaakt dat zelfs zonder deze zeelui-
staking de Britse ekonomie er niet minder 
slecht zou voorstaan. Volgens dit instituut 
— dat onder linkse inspiratie staat — is 
deze staking slechts een voorbeeld of een 
waarschuwing voor het feit dat Groot-
Brittanië vooral nood heeft aan een ef-
fektieve inkomenpolitiek. 

Volgens het instituut is het absoluut 
noodzakelijk voor de Britse ekonomie, dat 

De Britse koningin bracht onlangs te Oostende hulde aan de Belgische zeeluL 
Haar eigen zeelui voelen zich echter verwaarloosd. 

ENGELAND'S EKONOMIE 
•wille \an aiiti-inflatiemaatregelen op na
tionale schaal kan worden toegestaan, 
overschrijden. De Britse ekonomie kan 
niet meer toestaan dan 3 1/2 %, anders 
gaat zij de berg van de inflatie af. 

De scheepseigenaren van hun kant wa
ren wel bereid tot 13 % loonsverhoging 
te gaan (bewijs dat de achterstand van de 
zeelui inderdaad erg was !), maar Hogarth 
en de zijnen wilden dit in geen geval aan
vaarden. « We kunnen het nog weken uit
houden ». De zeelui willen 17 % én de 40-
urenweek. Dit laatste in ieder geval. 

De zeelui, die ongeveer 3000 f, verdie
nen \oor een werkweek van 56 uren, wil
len hetzelfde loon voor 40 uren, plus 
daarbij « overuren » voor de bijkomende 
16 uren. 

Waarom hebben de zeelui-\akbonden 
zolang gewacht om dit te eisen ? In hoofd
zaak omdat de National Union of Sea
men sedert 1960 geplaagd zit met enkele 
kommunisten, die reeds verschillende 
keren wilde stakingen uitlokten. Vak
bondsleider Hogarth wou deze kommunis
ten en hun aanhangers niet verliezen. Hij 
bracht hen in de top van zijn vakbond, 
maar tegelijkertijd dwongen zij hem tot 
steeds exticmer stellingnamen. 

• NOODTOESTAND. 
7-0 erg is een zeeUiistaking voor de 

Britse ekonomie, dat Wilson zich ver
plicht zag o\er te gaan tot een maatregel 
die slechts 5 keer werd toegepast in de 
laatste 50 jaar. Hij deed de koningin een 
« noodtoestand-wet » ondertekenen, waar
mee hl) prijzen-kontrole kan opdringen 
en de havens kan doen ontruimen door 
middel van de Royal Navy, zodanig dat 
de buitenlandse schepen aan de overvolle 
dokken zouden kunnen ontladen. Op ge
vaar af van svuipathie-stakingen van de 
dokkers ! Om dit laatste ge\aar t ontgaan 
verkoos Wilson echter nop een speciaal 
onderzoekskomitee van vier man op te 
richten, geleid door een rechter van het 
hof van beroep, Lord Pearson. Dat komi-
tee ?ou in 14 dagen tijd een rapport moe
ten inleveren over de toestand van de 
zeelui en afgaande op dat rapport zouden 
oplossingen gezocht worden. 

Ondertussen worden de gevolgen \an de 

de loonkosten onmiddellijk en drastisch 
beperkt worden binnen de perken van de 
toegestane loongroei, die de groei van 
3 1/2 % van de industriële produktie niet 
mag overschrijden. 

• INKOMENSPOLITIEK ESSENTIEEL. 
De Britse regering heeft tot nu toe in 

deze krisis een beetje gedaan alsof het 
zwaard van Damocles niet boven haar 
hoofd hangt, onder het voorwendsel dat 
het rapport van de kommissie van Lord 
Pearson de oplossing zou brengen. Slechts 
één instantie hield bij hoog en laag vast 
dat de hele inkomenspolitiek spaak loopt, 
nl. de Prices and Incomes Board van Mr. 
Jones. 
De «Economist» beweert, dat precies Lord 
Pearson de man is die verantwoordelijk 
is voor de katastrofe var de Britse ekono
mie op het einde van de Tory-suprematie 
in 1965. Hij is een man die vooral met het 
ouderwetse systeem van « arbitrage » 
werkt, zoals hij deed in de elektriciteits-
langzaam-aan-aktie v. 1964. De metode van 
arbitrage — het in twee bijten van het 
probleem — deed slechts een enorme 
loonstijging ontstaan en dat is precies het
geen nu weer voor de deur staat. Voor de 
«Economist» is er slechts één oplossing . 
de zeelui moeten gelijkaardige loonsvoor
waarden als de arbeiders te land krijgen. 
Dat is een minimum. Maar onder geen 
enkele voorwaarde zou nu een hogere 
loongroei mogen toegestaan worden dan 
de 3 1/2 %, die zelf reeds te hoog is voor 
de Britse ekonomie. 

• NOG STEEDS INEFFICIE.XT. 
De Britse natie leeft immers boven haar 

stand. Het leenvolume bij het Interna

tional Monetary Fund is op. Groot-Brit-
tanië leent nu reeds 2,4 miljard dollar, 
waarvan het volgend jaar 1 miljard moet 
terugbetalen, en de rest tegen 1970. 

De socialisten o.l.v. Wilson beloofden 
een ekonomisch mirakel door de defensie
uitgaven drastisch te snoeien en de mili
taire verplichtingen van Engeland de 
wereld rond fel in te krimpen. Er zou ook 
meer efficiënt gewerkt worden in de in 
dustrie. Aan het eerste — de militaire 
besnoeiingen — werd inderdaad gevolg 
gegeven. Aan het tweede, de ekonomische 
efficiency, echter niet. 

De Britse ekonomie is tot nu toe on
danks alle inspanningen niet tot een effi
ciënter gebruik van haar mankracht ge
komen. De beste Britse staalfabrieken 
hebben nog steeds een groter gebruik aan 
mankracht dan buitenlandse staalfabrie
ken. Gemiddeld, zo heeft men uitgerekend, 
produceren zij slechts 1 miljoen ton per 
duizend arbeiders, terwijl zij er volgens 
de beste internationale normen praktisch 
het dubbele zouden moeten produceren. 
Voor de hele ekonomie kan men zeggen 
dat een Britse fabriek 2 tot 3 mensen no
dig heeft waar een Amerikaanse fabriek 
voor dezelfde kwantiteit produkten slechts 
1 arbeider nodig heeft. 

De grote oor/aak hiervan ligt bij de 
vakbonden zelf, die uit vrees voor werk
loosheid on-efficiënte restrikties opleg
gen. 

• SCHEVE BALANS. 
Het was om dit probleem tegen te gaan 

dat Wilson enkele weken geleden besloot, 
tot de « selektieve werkloosheidsbelas-
ting ». De diensten en konstruktie-indus-

deze week in de wereld 

• Kinsjasa na de terechtstellingen nog steeds onrustig. 

• Te Moskou vergaderen de ministers der War schau-landen. 

• Gedeeltelijk ruimtesucces der Amerikanen met Gemtni-9. 

trie moesten ongeveer 175 fr p. man extra 
belasting betalen, zodanig dat zij minder 
mensen zouden tewerkstellen. De verwer-
kende industrieën kregen daartegenover 
precies 50 fr toelage per tewerkgestelde, 
dit opdat deze tak van de ekonomie voor
uit zou gaan. 

Onrechtstreeks betekende deze belas
tingsmaatregel een soort subsidie aan de 
export-industrie en een soort « straf >, 
voor de dienstenverlenende en konstruk-
tie-industrie die teveel mankracht ge
bruikt. 

Het ettekt is nu echter dat de verwer
kende en dus vooral exporterende indus
trie voortgaat met een in-efficiënt gebruik 
van mankracht, terwijl er eigenaardig ge
noeg geen effekt is op de kogten-redu-
cering, zoals de socialistische planners 
van het ministerie Callaghan hadden ge
dacht. 

De vakbonden zitten daar weer voor 
iets tussen. Het laatste jaar ging de pro
duktie slechts 1 % omhoog, terwijl de 
lonen 8,5 % stegen. 

Dit alles brengt mee dat de Britten weer 
voor een betalingsbalans-krisis zitten. 

Wilson deed daarvoor de Britse inves
teringen in het buitenland sterk besnoeien, 
door middel vau een nieuwe bedrijfsbe-
lasting. Normalerwijze zou daarmee min
stens 250 millioen dollar aan kapitaal 
minder het land uitvloeien. 

De defensie-besnoeiingen overzee zou
den ook minstens 200 millioen dollar min
der moeten doen afvloeien, hetgeen één 
vierde betekent v<.n de defensie bestedin-
geii overzee ! (De Britten zouden weggaan 
uit de dure Adenbasis. uit Guyana, uit de 
Zuid-Arabische Federatie, en slechts 10.000 
soldaten houden in Maleisië in plaats van 
de 55.000 nu). 

De besnoeiingen via ekonomische in
vesteringen overzee en militaire vesti
gingen — allemaal te zamen, zouden moe
ten 500 millioen dollar minder betekenen, 
hetgeen overeen komt met het deficiet op 
de handelsbalans. 

Maar zal dat genoeg zijn ? 
Het Britse aandeel in de wereldmarkt 

van afgewerkte produkten is in de laatste 
10 jaar verminderd van een 20 %-aandeel 
tot 13 %. De enige weg om een nieuwe 
markt te scheppen ligt in het potentieel 
vaii de 200 miljoen Europeanen. Maar op 
dat stuk is de Britse socialistische rege
ring nog niet ver gevorderd. 

li,H.M. 
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DA$ MILITAER 

Een besparingskommissie bij 
het Britse ministerie van 
Landsverdediging zorgde er 
voor dat een militaire wacht 
— telkens twee man — die m 
het hart van Londen bij het 
paleis van de hertog van York 
opgesteld stond, eindelijk defi
nitief afgelost werd. 

De kommissie was er name
lijk achter gekomen dat de 
wacht ingesteld werd ten tijde 
van Napoleon, met als op
dracht de paarden van de her
tog van Welhngton bij de teu
gel te houden. 

EIGEN ASPIRINE 

In 1949, toen Mao Tse Toeng 
te Peking zijn regime vestigde, 
moest China nog aspirine in
voeren. Er werden in het land 
zelf niet meer dan een 100-tal 
chemische produkten vervaar
digd. Vandaag omvat de pro-
duktie meer dan 8.000 chemi-

Tsjang Kai Tsjek voor de vierde maal prezident van « Chi 
vestzak-Rijk van het Midden vieren schoolkinderen deze 

na » vet kozen In de hoofdstad van zijn 
(demokiatische!) krachttoer. 

EAMON DE VALERA 
leiland's prezident Eamon de Valeta ts 

de jongste ttjd volop m het nieuws. 

Enkele weken geleden, tijdens de Paas 
dagen, werd te Dublin de vijftigste ver-
jaaidag van de « easier rising > gernerd, 
aan deze Paasopsland is de naam de Valera 
onverbiekelijk verbonden. Onlangs werd 
hem door de Leuvense iiniversileil het dok-
toraat honoris causa veiieend, deze gebeur
tenis viel piaktisch samen met de twin
tigste veijaaidag van de moord op Boims 
en met hel bisschoppelijk mandement over 
Leuven, wal vanxeljspi ekend bitleie kom-
mentaren rond de voor de hand liggende 
pnralleel uitlokte. En verleden week kozen 
de Ieren, zij het dan ook met een ten op
zichte van 1959 fel geslonken meeideiheid, 
de 83 jaiige bijna blinde rebel en staats
man terug als prezident voor een tweede 
ambtstermijn van zeven jaar. 

Sinds een halve eeuw ts de te New-York 
uit een Ierse moeder en een Spaanse vader 
geboren wiskundeleiaai de drijvende hacht 
van de lei se natte en tevens het levend 
symbool van haar heroïsche xcorstelmg naar 
de zelfstandigheid 

Bij de 1 easier rising » x>an 1916 behoor
de de Vale)a in de rebellenleiding tot de 
minderheid die afkeung stond van de ge
plande gewapende opstand Toen echter de 
meerdei heid beslist had dal er zou gevoch
ten uorden, legde Dei — zoals zijn 
i'rienden hem noemen — uch mei alleen 
bij deze befhsimg neer : hij voerde ye met 
een dergelijke konsekwenlie dooi dat hij 
een der aller laatsten was om na de neder
laag de wapens te strekken Het feit dat 
hl] Amerikaans staatsburger was, redde hem 
het leien de Engelsen wensten niet, zich 
door zijn terechtslelling de wrevel op de 
hals te halen van de tse? machtige Ierse 
emigratie tn de V.S Eamon de Valera ont
snapte naar Amerika, uaar hij zich bezig 
hield met het inzamelen van het strijd-
fonds dat de Sinn Fem moest toelaten de 
strijd tegen de gehate Britlen op grote 
schaal voort te zetten. 

In 1921 veroverde de nationalistische 
Sinn Eein paittj bij de verkiezingen bijna 
alle parlementszetels m Znid-Ierland. Deze 
grootse overwinning nas de inzet van een 
der meest troebele episodes m de onafhan-
kelijkheuUstrifd de burgeroorlog de strijd 
tan Ieren tegen Ieren De meerderheid der 
nieuw gekozen parlementsleden legde zich 
neer bij de Bntse beslissing om aan Ier
land het statuut van een dominion te ge
ien De harde kern rond de Valera was het 
daarmee niet eens en wenste de strijd voort 
te zetten loor de totale onafhankelijkheid 
van heel Ierland, inbegrepen hel Noorden. 
Het werd een verschrikkelijke broederstrijd, 
n aarbij dan heide zijden van de barrika-
den wapenbroeders uit de « easier rising \ 
stonden. Het was trouwens William Cos-
giaie, rebel van 1916, die de Valera's leven 

spaarde toen deze voor de tueede keer — 
ditmaal in de strijd tussen Ieren onderling 
•— de u apens moest strekken In deze troe
bele periode zijn eeuwige — tipisch Kelti-
scJie — velen en konfltkten ontstaan die 
zich vandaag nog laten gelden 

Keiin O Higgins uas tijdens de burger
oorlog een der bitterste tegenstanders van 
de lalera, als minister van justitie k«l hij 
77 rebellen ter echtstellen. In 1927 werd 
O'Higgms op een zondagmorgen neerge
schoten Een broer van Kevin, Thomas 
O'Higgms, richtte in 1932 de prc-fascisti-
sche blauwhemdenbeweging op die de Va
lera's Fianna Fail de weg naar de macht 
trachtte af te snijden Bij de prezidents-
verkiezingen van verleden week was het op
nieuw een lid van de O'Higgms-clan, de 
naar z.ijn vermoorde oom genoemde Tho
mas F O'Higgins, die hel tegen de Valera 
ojmam en nipt de duimen moest leggen. 

De Valera's onverzettelijk vasthouden 
aan de maximale doeleinden van de onaf
hankelijkheidsstrijd bleek de juisle weg te 
zijn : m 1932 werd hij met steun van de 
travaillisten premier en sindsdien is hij bij-
7,0 onafgebroken aan de macht gexveest; 
stride 1959 is hij prezident van de Ierse 
Vrijstaat. 

De Valera is een epische figuur, een der 
laatste grote revolutionairen, een harts
tochtelijk rebel voor de zaak van zijn volk. 
Ook als staatsman bleef hij met beneden 
de maat van zijn reputatie Hij voerde zijn 
land wi-is en voorzichtig doorheen de twee
de wereldoorlog en zijn nasleep en hij is 
een Realpolitieker die thans aan het ein
de van zijn opstandig leven voldoende wer
kelijkheidszin ueet op te brengen om — 
ondanks de open Noordierse wonde — een 
vrijhandelsverdrag met Groot Britla me te 

'zien als een beslissende stap om ztjn nog 
steeds geïsoleerd en aan de rand van het 
uereldgebeuren levende volk dichter bij 
Europa te brengen. 

Sinds de onafhankelijkheid heeft de tijd 
blijkbaar stilgestaan m Ierland. 

De sliijd legen de Brillen en onderling 
had al te veel krachten — ook geestelijke 
krachten — opgeslorpt en het land bleef 
als het nare gebogen over zijn eigen ver
leden, gebiologeerd door een epos waarvan 
het de volle omvang slechts besefte toen 
het voorbij was. Sinds enkele tijd echter ts 
een evolutie merkbaar en komt geleidelijk-
aan de industrialisatie op gang 

De nieuwe (en laatste) preiidentiele 
ambtsperiode van de grote rebel valt sa
men met een keerpunt • een nieuwe gene
ratie — sinds eeuwen de eerste die tn een 
normaal, vreedzaam Ierland ÏS opgegroeid 
— begint de handen uit de mouwen Ie ste
ken om, met vertraging, de Valera's strijd 
te bekronen met de opbouw van een mo
derne natie. 

A N Tox ano. 

kahen, waaronder een hele 
gamma plastieken, kunstrub
ber, kunstmest, kunstgarens en 
natuurlijk aspirine. 

In 1949 konden slechts 
12 000 akademisch gevormde 
geneesheren de ingevoerde as
pirine voorschrijven aan de 
580 miljoen Chinezen. In 1962 
was er nog steeds een groot te
kort aan geneesheren; hun aan
tal was nochtans reeds opge
lopen tot meer dan 120 000 
Westerse geneesheren hebben 
zich herhaaldelijk van de de
gelijkheid en de gevorderde 
stand der Chinese geneeskun
de kunnen overtuigen. China 
staat in de bestrijding van 
cholora, builenpest en malaria 
verder dan de overige ontwik
kelingslanden. 

HUN VOORBEELD 

Een Westduitse uitgeverij 
van jeugdboeken verzocht 
180.000 knapen tussen 5 en 17 

jaar in de Bondsrepubliek, een 
lijst op te stellen van de man
nen die zij beschouwen al» 
hun held en voorbeeld. 

Na optelling der uitslagen 
kwam volgende lijst uit de 
bus : John F. Kennedy, Wmne-
tou, Albert Schweitzer, de ei
gen vader, voetballer Uwe See-
Ier, astronaut G_issom, James 
Bond, de eigen leraar, Konrad 
Adenauer, prins Philhp 

De vraag naar het beroep 
dat Westduitse knapen zich 
wensen, liet een eveneens 
merkwaardig lijstje te voor
schijn komen In volgorde : 
boswachter, voetballer, astro
naut, oerwouddok ter. 

KUBA 
De jongste tijd was er tussen 

Kuba en de Verenigde Staten 
opnieuw verhoogde spanning. 
Een incident nabij de Ameri
kaanse marinebazis Guantana-
mo, waarbij een Kubaans sol
daat door Maime's werd ge
dood, was de aanleiding voor 
wederzijdse beschuldigingen. 
Washington beweerde dat Cas
tro de spanning had gezocht 
om de aandacht van binnen
landse moeilijkheden af te lei
den en dat de Kubaanse dikta-
tor blijkbaar een voorwendsel 
hanteerde om de bazis van 
Guantanamo in te kunnen pal
men. Castro antwoordde met 
de beschuldiging, dat de V.S. 
een nieuwe aanval op het sui
kereiland voorbereiden. De 
Russen mengden zich in het 
debat met de verklaring dat 
Amerika een schandalige leu
genkampanje voerde; de orga-
nizatie van de AAA -landen 
deed een oproep tot alle vol
keren ter wereld om vrijwilli
gers naar Kuba te zenden. 

Het incident bij Guantana
mo heeft in ieder geval eens te 
meer de aandacht er op geves
tigd dat Amerikaanse steun
punten — vooi al dan op Kuba 
— een voortdurende potenti
ële bron van moeilijkheden en 
spanningen zijn. 

"^If'iifp 

Een beeld van de Britse zeeliedenstaking : de bemanning verlaat 
de pakketboot« Vaal», een kanjer van 32.000 ton 



Sinds enkele jaren (om juist te zijn sinds 1964) werd te Antïuerpen teiiig aange
knoopt met een wel zeer eigenaardige en unieke toeristische att)aktie^ namelijk het 
openstellen voor bezoekers van de Sinjoorse ruien. Ruien zijn ondergrondse kana
len, omvangrijke riolen, die dienen voor de afvoer van afvahuater dat afkomstig 
is uit de huizen. 
Vroeger waren deze ruien open maar ze werden in de loop der lijden overwelfd en 
•Verdwenen meestal onder de kasseien van de oude Antwerpse stiaten. De straat-
naamborden in de Scheldestad, en dan vooral in het oude gedeelte, zijn boven
gronds nog de enige getuigen voor het bestaan van de brede, diepe onderaardse 
gangen en waterlopen. Anderzijds zal menige bewoner van een woning-met geschie
denis nog wel kunnen verwijzen naar verbindingen die het huis heeft met de rui
en. Een en ander gaf m het verleden overigens stof voor echte en vermeende ge-
'schiedenissen. 

invTaanderenl 

Men bemerkt duidelijk hoe vandaag nog de geiuelven met hun grillige hoeken en kuiiun hun oorsprong vei ladcn . 
de individuele bemoeiing der aanpaler den om hun eigendom te vergroten. 

Hoe ontstonden deze merkwaardige 
afvoer kanalen ? Het antwoord vindt 
men in de historie van de stad. Reeds 
in de vijfde eeuw was er een grachten
gordel rond Antwerpen, althans wat 
toen als stad bekend stond : een buicht 
en enkele handelsnederzettingen Zo zou 
de bekende (en misschier wel enigzins 
beruchte) BurchtgTacht uit deze periode 
stammen Geschiedkundigen situeren 
deze plaats e aan de werf o als de baker
mat van de Sinjoienstee. De B u n h t . met 
in het midden de St. Walburgiskapel, 
kende een vrij snelle ontwikkeling zodat 
na verloop van tijd een nieuwe omwal-
ling noodzakelijk bleek en ei uitenide-
lijk rond 1100 een ruienstelsel werd aan
gelegd waarvan de lijn tegenwoordig 
nog te volgen is aan de nand van de 
straatnamen : Suikerriii fezuietenrui, 
Mindeibroedersrul en Roohliet . In de 
dertiende eeuw volgde een nieuwe uit
breiding met onder meer de Katelijne-, 
Lombaard en Steenhouweisvest waar
aan m de veertiende eeuw nog de Fal 
konrui de Stijfselrui, de Ankerrui de 
Brouwers\liet en de M o r werden toege 
voegd. In de vijftiende eeuw volgde nog 
een vertakking langs verschillende stra
ten-naar de Ilerentalse vaait die de stad 
van zutvei water moest voorzien Ver
dere mtbreiding werd nadien onmoge
lijk gejnaakt, doordat in de zestiende 
eeuw (Ie Spaanse vestingen in opdracht 
van /^Iva werden gebouwd en gegraven 
zodat-de" stad als het ware \n een keurs
lijf gediongen /at. 

• De overwelving. 

niet altijd kon aangewend worden 
Daarom werden in de loop der tijden 
overwelvingswerken uitgevoerd Een der 
eerste grachten die daardoor onder de 
straatkeien verdween was ook de oud 
ste, namelijk de Burchtgracht die reeds 
in de zestiende eeuw sporadisch over
welfd werd. Sporadisch inderdaad, want 
de werken werden stukje bij brokje uit
gevoerd, niet door de diensten van de 
stad maar door de boordeigenaars /elt. 
En het was er deze goede lieden hele 
maal niet om te doen, hinderlijke reu 
ken weg te werken of overstiomings 
gevaar te keer te gaan, nee zij zochten 
door de o inkeldering » van de ruien 
hun eigendom te vergroten ! Het dient 
wel gezegd dat ook het toenmalige stads 
bestuur nu en dan blijken gaf van enig 
initiatief inzake overwelvingen maar 
dan ook weer niet om hygiënische mo
tieven, wel om bijvoorbeeld de kerk van 
St. Carolus-Borremeiis te kunnen bou
wen. Hiertoe zagen de vroede vaderen 
zich verplicht, een gedeelte van de Kate
lijne vest tl onder te stoppen " om aldus 
meer ruimte te krijgen vooi hun bouw
plannen Overigens kon in die tijd van 
een ernstige aanpak geen sprake zijn 
vermits toen reecis de stadsbegioiingen 
naar adem snakten ' 

• Het pistool van Napoleon. 

Tot in de laatslgtnoemde eeuw ble-
ven,de ruien open kanalen, dienende 
enerzijds als riol n voor het afvalwater 
en anderzijds ook enigzins voor het ver-
kee t van kleinere vaartuigen zo in de 
aarci van de reien te Brugge Zi] waien 
vaak obr/aak van veel stank en broed 
plaats van ongedierte — vooral ratten 
— omdat de bewoners dikwijls afval in 
het waicr stortten en het spuisisteem (dat 
ook nu nog met Scheldewaier weikt) 

De oude stadsvesten luieti en afvoer-
grachten bleven in alle grote steden 
bloot en open tot in de achttiende eeuw, 
toen Engeland het signaal vooi de « hy
giënische renaissance D gaf. Toen kwam 
er ook schot m het wegwerken van de 
Antwerpse ruien maai het zou duren 
tot in 180.̂  NIapolecjn naar de Sinjorcn 
stad kwam, vooraleer er werkelijk sprake 
kon zijn van een grote aanpak De kei 
zer besliste dat — met of zonder sluiten 
de stadsbegioting — Antwerpen moest 
omgevormd worden tot een stad die als 
een « pistool zou gericht zijn op het 
hart van Engeland » In een vtsie met 
dergelijke afmetingen pasten natuurlijk 
geen openliggende, stinkende ruien En 

zo geschiedde het dan dat op grote 
schaal aan overwelving werd begonnen 
en dat in een korte tijdspanne de mees
te boordeigenaars waren overgegaan tot 
het uitbreiden van hun eigendom, ver
mits zi] door het wegwerken van de 
grachten mochten beschikken ovei een 
gedeelte van het gewonnen terrein. In 
1835 was nagenoeg drie vierde van het 
acht kilometer lange Antwerpse ruien
stelsel overwelfd en in 1882 werden de 
laatste meters van dit pitoreske kanalen-
stelsel onder de straatkasseien gemoffeld. 
Een en ander was er oor/aak van dat het 
binnenste van de ruien om de tien iie-
ters van uitzicht en eventueel van om
vang verschilt, daar iedere boordeige-
naar de « inkeldering » op zijn manier 
uitvoerde ! 

• Vlaams onder de grond. 

Evenwel werden de van toen af in h u n 
geheel volkomen ondergtondse ruien 
daarmee niet zondei zorg aan hun lot 
oveigelaten Wel integendeel droeg men 
er zorg voor tien steeds in een goede 
konditie te houden omdat zij een oer
oud en degelijk riolenngssisteem vorm
den In de loop van de negentiende 
eeuw werden zij grondig aangepakt en 
op het einde van dat " jaarhonderd » 
werden kanalizemigsweikeii uitgevoerd. 
Deze bestonden uit het wegwerken van 
alle hindernissen die een tegelmatia;e 
loop van het watei Konden beletten, 
onder meer de onregelmatigheden die 
ontstaan waren door de overwelvmgtn. 
Voordien reeds had men de bodem van 
de ruien van een kasseibestrating voor
zien om een snellere en gemakkelijker 
afloop van het water te verkrijgen Na
dien werden hoge bermen aangelegd, 
die boven de hoogste waterstand uitsta
ken en zodoende een vrij egale looj) tot 
stand brachten Ook de aflopen van de 
huizen in de onderaardse kanajien die 
vaak zeer hoog in de gewelven ui tmond
den, werden langs de wanden afgeleid 
tot op een kleine hoogte boven de vloer. 
En om het geheel dan voUdig te maken 

en om te beletten dat men in het ondet 
grondse kanalenstelsel de weg zou kivi» 
geraken, werden in de ruien zelf stiaat. 
naamborden aangebracht. Opmeikeli|| 
is dat deze « platen » bestaan uit «j. 
smolten lava en dat de namen steeds uit.̂  
sluitend in het Nederlands werden \er. 
meld, ook in de tijd toen te Antv\eipen 
de normale straatbordeii tweetalio; \(j 
ren. Een haast letterlijke ondersircpmii 
van het feit dat de Sinjorenstad nooit m 
haar diepste binnenste werd a.ni!;eiasi 
door de destijdse franskiljons ! 

• Schelde m schuifjes 

SI 

Zoals wi] reeds hoger vertelden bc 
staat er een spui-sisteem in de ruien N'ci 
zoals dat reeds in de vroegste eeuwen 
werd toegepast, kan men water \ m de 
Schelde in deze kanalen laten komen 
tot op een hoog peil en het nadien met 
veel kracht weer naar buiten lozen Het 
is haast hetzelfde sisteem als dat uordl 

per 
toegepast bij de zogeheten spuiha\en, 
waarbij de aan verslijking ondeihevige 
getijhavens worden leeggespoeld. 

Bij hoge ti] laat men een grote lioc 
veelheid water in een spuikom, die door 
een sluis kan afgesloten worden Bij la 
ge tij laat men — door de sluis te ope 
nen — het opgehoopt water met volle 
kracht door cle havengeul jagen zodat 
het aangezette slib weer weggesjjoeld 
wordt. 

Hetzelfde gebeurt in de Antvserpse 
ruien aan de mondingen, ondei de 
Scheldekaden, werden bij de Brouwers-
vliet, de St Pietersvliet. de Koolvliet de 
Suikerrul en de Sint [ansvliet dubbele 
deuren (eigenlijk schuiven) aangebiacht 
om het watei in of uit te laten. 
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.'Iet getijdenboek. 

De ruien leli werden over hun gehele 
afstand verdeeld in vakken die afgeslo
ten kunnen worden door binnenschui-
ven. O p de/e wijze kan men bij vloed 
(specialisten meten wanneer juist het 
goede peil wordt bereikt) een hoeveel
heid water in de Antwerpse ondergrond 
ophopen en vervolgens weer « loslaten ». 
Men begint in regel met het voorste vak 
dat bij lage tij wordt opengesteld, zo
danig dat de verzamelde watermassa met 
kracht naar buiten vloeit en hierdoor 
i l le afval meesleept. Op deze wijze 
wordt sektie np iektie gespuid en wor 
den de ruien over hun ganse lengte vol
ledig gereinigd. 

Om te beletten dat schepen die aan 
de kade meren ter hoogte van de mon
dingen schade lijden, werden duikers 
gebouwd onder het peil van de laagste 
waterstand. He t gehele sisteem werkt zo 
doelmatig dat in de ruien nagenoeg geen 
spoor van stank (die men redelijker
wijze mag verwachten in een dergelijk 
ondergronds kanalenstelsel), wordt ge
vonden en dat er zelfs voot ongedierte 
als ratten en andereminder appetijtelijke 
beesten geen gelegenheid tot aarden is. 
Bezoekers in spé hoeven dan ook niets 
te vrezen . Overigens worden de spui-
akties met de regelmaat van een klok 
uitgevoerd In regel zijn de Antwerpse 
ruien nm de vijf dagen gereinigd. Hier 
dient wel rekening o;ehouden te worden 

met de getijden in de Schelde, wat dan 
mede oorzaak is van de vrij onregelma
tige bezoekdagen, die men kan te we-
ten komen door te telefoneren naar de 
Antwerpse Dienst voor 1 oerisme (Peli
kaanstraat 6; telefoon 0.? 32.01.03). Klei
ne tochten duren een uur en kosten 35 
fr., grote tochten duren anderhalf uur 
en kosten 70 fr. 

• Kapellen en polen. 

,1 ie v tonnen « poten » van een moderne pa)king door de oeroude gewelven heen. 

Dergelijke bezoeken zijn overigens 
meer dan de moeite waard. Zij vinden 
plaats met twee daartoe speciaal uitge
ruste boten die elk twaalf personen kun
nen meenemen, dat wil zeggen tien be
zoekers en twee roeiers die de vaartui
gen met lange stokken doorheen de ka
nalen « bomen ». Er zijn grote tochten 
die anderhali uur duren en kleine uit
stapjes die iets minder dan een uur in 
beslag nemen Ondanks alles is het een 
sensatie. Langs de Rubensstraat komt 
men onder de Meir waar de gewelven 
de klank van de donder weergeven als 
er 'n tram of een zwaar vehikel boven 
door de straat rijdt. Langs de Katelijne-
vest en de Mi'nderbroedersrui gaat het 
naar de zogeheten « Kapel », gelegen 
onder de St. Pauluskerk en aldus ge
noemd omdat de gewelven boven dit 
« kruispunt » van vier ruien inderdaad 
de indruk geven van een bede-oord met 
romaanse of vroeg-gotische bogen. On
der de Katelijnevest bemerkt men de 
<• spoten •> van nieuw-opgerichte gebou
wen. Hier steken de betonnen funde
ringspalen van een moderne parking 
door de oer-oude gewei ven heen. Het 
wordt inderdaad van overheidswege 
voorgeschreven, bij bouwwerken op of 
in de nabijheid van de ondergrondse 
waterlopen, de nodige voorzorgen te 
treffen en de oude gewelven niet verder 
nodeloos te belasten. Overigens werden 
deze goed bewaard, ondanks de eeuwen 
van vocht en kilte Tot nog toe heeft 
men maar zeer weinig onderhouds en 
herstellingswerken dienen uit te voeren. 
De noemenswaardige ondernemingen op 
dat gebied kunnen gemakkelijk vermeld 
worden en sproten dan vaak nog voort 
uit bijzondere omstandigheden zoals in 
1923. toen een gedeelte van de Suikerrui 
vernieuwd diende te worden^ot in 1928. 
toen een nieuw gewelfsel in gewapend 
beton de steeds groter wordende ballast 

van de Meir en de Meirhrug mede 
diende te komen schragen, nei zoals dat 
het geval was in 1933 voor de Falkon-
en Minderbroedersruien ot na de ooi log 
toen een vliegende bom her postgebouw 
en daarmee ook een gedeelte van de rui 
onder de Lomhaardvest veimelde. 

Voor het overige ziet de bezoekei tij
dens de rondvaart de ruien 'oah zii de 
eeuwen hebben getrotseerd met hun ge
welven die doen denken aan kerkruim
ten of kloosters De diepte van deze ka
nalen gaat gemiddeld tot tussen 5 en 6 
meter onder de straten van de Schelde
stad. De grootste breedte vindt men in 
de Lomhaardvest waar zij meer dan 10 
meter bedraagt terwijl een hoogte van 
bijna zes meter wordt bereikt ! 

Daartegenover staat de kleinste, na
melijk de Burchtgracht. met een hoogte 
van 2 m. en een breedte die nauwelijks 
1,5 meter bedraagt. 

In de Antwerpse folklore en sagen 
hebben de ruien een vrij aanzienlijke 
rol gespeeld. 

Er worden door de volksmond spook
geschiedenissen i-ond geweven. Wat vrij 
aannemelijk is als men bedenkt dat Ant
werpen steeds een stad is geweest die 
door waterduivels als Lange Wapper, de 
Kludde enz. werd gepest. Onderaardse 
ruien, die vroeger soms uitgaven op ou
de kelders van burgershuizen, vormen 
trouwens het ideale terrein voor lugu
bere of vreesaanjagende geschiedenissen. 
Zo wordt er verhaald van een zeer 
wreedaardige bende die haar slachtof
fers deed verdrinken via een kelder die 
kon vollopen door een verbinding met 
de ruien. Een andere geschiedenis die 
voor waar wordt opgedist, spreekt van 
rovers die langs de ruien om in wonin
gen binnendrongen. Een een derde ver
haal — het lijkt ons het meest aanne
melijke — vertelt dat de onderaardse 
kanalen van .Antwerpen tijdens de oor
logsjaren weleens tot schuilplaats dien
den bij bombardementen. 

In ieder geval dient de gegadigde be

zoeker zich door eventuele angstaanja

gende verhalen met te laten afschrikken. 

Dergelijke dingen horen in het kader 

en maken -'» de belevenis mant des te 

opwindender om. 
Siai De Lie. 



14 WIJ, 

EEN 
VEELZIJDIG 
MAN 

Hij werd reeds vaak door het buis
je getrokken, de koene bout over 
wie ik het hier wil hebben. En desal
niettemin, zijn humeur blijft stra
lend, als ware hij de enige rode to
maat aan een struik vol groene en 
onderontwikkelde soortgenoten. Als 
hij verschijnt en dat doet ie regelma
tig, stijgt verbaasd gemompel of mee
warig kommentaar uit de monden 
van de aanwezige alweters. Als je 
hem leest, -want hij publiceert, dan 
kijk je na drie a vier zinnen verbaasd 
naar je twintigsie-eeuwse kleding, 
want de stijl van onze man ligt er
gens tussen de Lovelingszitsteren en 
de auteur van De - Bedrogen - Doch
ter - Die - Het - Hoofd - Boven • 
Water - Wist - Te - Houden. 

Deze figuur heeft veel pijlen op 
zijn boog : naast deze van het zo
juist aangehaalde Verschijnen en van 
de Letterkunde, heeft ie er nog een 
van Kandidaat - Kamerlid, Kandi
daat - Gemeenteraad- en Kandidaat-
Provincieraadslid en tenslotte een 
laatste schepje als Partijvoorzitter. 
Asjeblief! 

En nu, beste lezertjes, komt de 
vtaag : « Wie is deze veelzijdige 
man ? ». Zij die moesten naar de pen 
grijpen of wild-entoeziast de redaktie 
opbellen met het antwoord « Meester 
Van der Eist •>, zullen onmiddellijk 
als straf een steunabonnement van 
tenminste duizend frank op dit on-
volpiezen blad dienen te betalen. 

De ontwikkelde lezers uit Antwer
pen (en daar zijn er geen andere) 
zullen me reeds « door hebben Ï en 
zij mogen inderdaad aanspiaak ma
ken op mijn schouderklopje wanneer 
zij schuchter fluisteren : Mare Baert. 
Ja, lieve mensen, Antwerpen heeft 
altijd vreemde figuren binnen zijn 
soms gastvrije muren geherbergd : 
voor de eerste Wereldbrand Zotte 
Rik en Mijnheer Scheerdijk, voor de 
tweede Wereldbrand de heer Fren-
sen, en thans voor de derde Wereld
brand Mare Baert, met de eigenlijke 
naam Antoon Van Marcke, broer van 
wijlen de gekende Eugene Vain Mar
cke, oprichter van de Flandria Maat
schappij. Ge ziet dat een goede af
komst niet altijd borg staat voor een 
veizekerde funktie in de haute bour
geoisie. 

Hoe dan ook, onze vriend Mare 
Baert is in de grond een goede kom
mersant : hij pleegt artikels in eeii 
veei tiendaags krantje neer te pennen, 
aitikels die er vooral op gericht zijn 
duisternis te brengen in verlichte 
geesten. 

Vooral kafeetjes (ook onze Vlaam
se Tijl-lokalen en andere Tyrols) 
wolden door hoofdopsteller Baert re
gelmatig gepiospekteerd teneinde een 
of meerdei e nummertjes te verzetten. 

Bovendien is de heer Van Marcke 
leider en stichter van de Partij van 
het Licht, partij welke zich steevast 
bij elke verkiezing kandidaat stelt en 
in het Antwerpse kan rekenen op 
een duizend stemmen. Op de senaats
lijst van Licht waren er vorige ver
kiezingen zelfs 1600 stemmen uitge
bracht, klaarblijkelijk afkomstig van 
Huysmans-fans. 

Ge ziet, dat de Antwerpenaar al
tijd bereid gevonden wordt voor een 
lolletje. 

Toen ik Mare voor enige maanden 
op het lijf liep en hij me tussen baard 
en snor aansprak, zei ik hem dat ik 
eigenlijk meer voor de Volksunie 
voelde dan voor zijn Licht. « Maar 
dat is toch hetzelfde, ik of de Volks
unie... » riep ie, verbaasd over zo
veel onwetendheid mijnerzijds, uit. 
Opgelet, Mr. Van der Eist, opgelet 

haar 

De afgelopen week ben ik — om het 
nog zéér eufemistisch uit te drukken •— 
in een echte rotstemming geweest. Mis
schien kent u dat wel r het begint ge
woonlijk met een klein niemendalletje, 
maar iets loopt verkeerd. Bij mij was 
het een doodgewone witte saus (voor de 
volleerde kooksters onder u wil ik het 
ook wel vertalen : een béchamelsaus) die 
mislukte. Ze mislukte niet helemaal 
hoor, anders zou ik een reden gehad 
hebben voor mijn ontevredenheid en 
misnoegdheid. Nee, maar toen ze op ta
fel stond, lagen er hier en daar .— o 
schande 1 — een paar uitdagende en 
vernederende klontertjes bloem in. Mis
schien zou alles nog geen blijvende spo
ren hebben achtergelaten, als mijn duur
bare, maar soms zo sekure en van vrou-
wenijdelheld geen verstand hebbende 
echtvriend, mij niet met een onschuldige 
blik in zijn verbaasde ogen gevraagd 
had « of die saus nu eigenlijk niet an
ders was dan anders ». Hij wou graag 
weten wat die kleine bolletjes — ja, hij 
waagde het die minuskuul kleine klon
tertjes <( bolletjes » te noemen — pre
cies ^varen, en waarom ik die vroeger 
niet in de saus deed, en nu ineens wel. 

Als u al eens in deze situatie hebt ver
keerd, als u al eens op een dergelijke on
behouwen maar geraffineerde wijze in 
uw kooksterstrots bent gekwetst, dan 
weet u waarschijnlijk wel uit eigen on
dervinding hoe ik op deze opmerking 
heb gereageerd. « Dat ik het al wel ver
moedde dat hij niet meer van me hield, 
maar dat hij het dan beter maar direkt 
kon zeggen in plaats van het me met 
kleine steken onder water duidelijk te 
maken. En dat ik het beu was van alleen 
nog maar huishoudster te zijn en dan 

nog altijd kritiek te krijgen op alles wat 
ik deed, en als het dan toch zo slecht 
was, mijn eten, dan moest hij het in het 
ven'olg maar zelf doen. We zouden dan 
wel eens zien wat het werd, maar dat hij 
op mij niet meer moest rekenen, ik pas
te ! ». Rezultaat : hij heeft op zijn eentje 
een hele bloemkool, overgoten met de 
gewraakte saus, kunnen opeten, want ik 
heb woedend mijn jas van de kapstok 
gerukt, met een fikse klap de voordeur 
achter me dichtgegooid, en ik ben weg
gegaan. Nu kwam ik hiermee wel bedro
gen uit, de baas bleef thuis kalmpjes zijn 
bloemkool verorberen, en kwam me niet 
achterna. Ik heb ongeveer twee uu r in 
onze bossen rondgelopen, en ik ben uit
eindelijk — gekalmeerd en met pijnlijke 
voeten, want in mijn haast was ik ver
geten schoenen aan te trekken en pan
toffels zijn nu niet bepaald het geschik
te schoeisel om in het bos rond te d^va-
len .— van lieverlede terug naar huis ge
gaan. 

Mijn vernedering was kompleet : mijn 
eigen sleutel lag binnen, en dus moest 
ik wel bellen om weer in de echtelijke 
woning toegelaten te kunnen worden. 
De baas van die echtelijke woning ver
welkomde mij met de woorden : (( Wat 
kom jij hier doen, ik dacht dat je niets 
meer van me wou weten en dat je liever 
alleen wou blijven ». 

De rest van het gesprek ga ik u niet 
vertellen, want dat was voor mij veel te 
pijnlijk, en toen er tranen bij te pas 
kwamen, was het ook niet meer voor 
publikatie geschikt. 

Da t was het begin van mijn mizera-
bele rotweek. De volgende dag was de 
s temming. thuis wel weer opgehelderd, 
maar dan moest ik naar mijn werk toe. 

KENNER DER MANNELIJKE PSYCHE 
De burgemees te r van Boden te ich in Nedersaksen s t e u n t zich bij h e t ui t
oefenen van zijn a m b t b l i jkbaar op een u i tgebre ide kenn i s v a n de m a n . 
neh jke mbors t . Hij r i c h t t e a a n zijn vrouweli jke o n d e r d a n e n volgende 
oproep : « Ik besef volkomen d a t de m a n n e n m e in de s teek zuUen l a t e n 
w a n n e e r ik h e n vraag , de s c h u u r a a n de hoek v a n de Schoo l s t r aa t en de 
Hoofds t raa t af te b reken De schuu r m o e t weg en de g e m e e n t e heef t geen 
geld. D a a r o m zal ik z a t e r d a g om 9 uu r zélf m e t de a fb raak beg innen . Ik 
verzoek ü , medeburgeressen , uw gezonde en k r a c h t i g e e c h t g e n o t e n t e r 
p l aa t se te s t u r en o p d a t ze zouden k u n n e n toeki jken terwij l h u n oude en 
s t r a m m e burgemees te r werkt . I n d i e n een v a n h e n de wondere inva l zou 

kr i jgen om mij te he lpen , d a n zal ik m e d a a r t e g e n n i e t verze t ten . Een 
bier (omwille van h e t stof) kr i jg t h i j op de koop toe. Ik ben van m e n i n g 
d a t h e t u zal ve rheugen , uw n i e t s n u t t e n te we ten op een p l a a t s w a a r ze 
t e n m m s t e k u n n e n zien en leren, hoe gewerk t moe t worden ». 

Was het nu nog een overblijfsel van de 
klontersausgeschiedenis, of lag het alleen 
maar aan mijn eigen onhebbelijkheid, 
maar alles stak me tegen. Eerst en voor
al kwam ik een half uu r te laat aan, om
dat een of andere stomme automobilist 
niet uit zijn ogen had gekeken en ge^ 

-probeerd had de t ram te laten ontspo
ren door er met alle geweld tegenaan 
te botsen. Natuurl i jk botste ik (figuur
lijk dan, want ik keek wel uit mijn ogen) 
op de baas, die veelbetekenend'op zijn 
horloge keek en zich afvroeg of ik ei
genlijk niet al lang aan het werk had 
moeten zijn. 

Met ongelovige ogen luisterde de boe
m a n naar mijn verhaal, en besloot da t 
ik dan vanavond maar wat langer moest 
blijven, « dan zijn de spitsuren voorbij 
als u naar huis gaat, en dan loopt u min
der gevaar dat er nog zal gebotst wor
den ». 

En daar zat ik dan ! Een hele dag in 
een muf kantoor, met kollega's die h u n 
mond niet wilden houden, maar die 
uren aan een stuk vervelende oude mop
pen vertelden. Het zou allemaal nog niet 
zo erg geweest zijn, hadden ze mijn kwa
de bui stilzwijgend over het hoofd ge
zien, en niet gevraagd wat ik eigenlijk 
had. Ik heb het gezegd, wat ik had, en 
de rest van de dag heeft men mij met 
rust gelaten, want mijn uitleg was niet 
bepaald erg ladylike. 

T o e n ik om vijf uur alleen achter
bleef in het lege kantoor, had ik moeite 
ora mijn traantjes niet rijkelijk te la ten 
stromen, want ik had toch zo'n mede
lijden met mezelf I Gelukkig had mijn 
echtvriend nu wel begrip voor mijn ho
peloze en hulpeloze situatie, en hij ont
ving me liefdevol en met veel troost
woorden. 

Naarmate het weekend echter weer 
wat dichterbij kwam, verbeterde ook 
mijn stemming. En toen de lange week 
eindelijk ten einde was gelopen, was ik 
weer net zoals anders. 

Ik vrees echter dat ik op kantoor heel 
wat heb goed te maken tegenover mijn 
kollega's. Men kan van mannen toch 
niet verwachten dat zij begrijpen dat een 
eenvoudige saus die eens klontert zo'n 
grote invloed heeft op het humeur van 
uw onderdanige dienares... 

free beck. 

voor het voorzitterschap en de infil-
ty anten. 

Een andere figuur uit de Antwerp
se politieke folklore is dhr. Marcel 
Bueulens, die nog niet zo erg lang 
de arena betreden heeft. Overigens 
met een zeer gering sukses : zeshon
derd stemmen bij de voorbije ge
meenteverkiezingen. Tenslotte is het 
niet om het even wie toegelaten, zon
derling te doen. Dit spijts het lof
waardige programma van kandidaat-
burgemeester Bueulens : vlaggetjes en 
wimpels aan al de officiële gebouwen 
en veel triomf- en andere bogen in 
het stadscentrum — lichtig, luchtig, 
piet tig en vredevol. 

Nochtans bezit Antweypen niet 
meer het monopolium van de zon
derlinge politici; ook Amsterdam 
maakt het thans mee dat een groep 
zonderlinge gasten zich kandidaat 
stelde voor de gemeenteraad, nl. de 
zo fel in de kijker lopende provo's. 
Eigenlijk ietwat inkonsekwent : de 
anarchisten die deelnemen aan een 
demokratische verkiezing. Moest ik 
Amsterdamse wezen en moest er nou 
eens geen toffe jongen h la Hugo 
Schiltz in deze stad zijn, ik zou toch 
wel even in overweging genomen 
hebben de herrieschoppers een stem
metje te gunnen. Al xvas het enkel 
maar om het malle gezicht van het 
provo-raadslid mee te maken tijdens 
een begrotingsdebat. 

Anna P. Lasre. 
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DE INTERNATIONALE IKONENTENTOONSTELLING 
Volgens een vrome legende zou de heilige Lukas, schilder en geneesheer wiens naam 
boven het « poëtisch evangelie » de eeuwen trotseert, een verschijning van de jon
ge Moeder Gods geschilderd hebben en zo meteen het oerbeeld van de ikone heb
ben gemaakt. De ikone (van het Grieks « eikoon » : beeld, afbeelding, portret) is 
in de schilderkunst een welomschreven begrip en een aparte stijl : de geschilderde 
albeelding van heiligenfiguren uit de Grieks-Russische ortodoxe kerken. Ze be-
ttnai doorgaans uit een niet-omkaderd houten paneel van veelal ongeveer 35 op 
30 cm dat in tempera-techniek beschilderd is volgens een speciale stijl, de zgn. 
nmniera bizantina. 
Jje kunstgeschiedenis heeft voor het ontstaan van de iko)icnkunst natuurlijk an
dere bronnen gevonden dan de Lukas-legende. Maar ook de werkelijkheid laat nog 
plaats genoeg voor veel raadsels, geheimzinnige verbindingen en fanlazie. 

De ikonenkunst heeft haar verre wor
tels in de Syrisch-Palestijnse ruimte, het 
oorspronkelijk land van het Kristendom. 
In dat oud liultuurgebied voedde zij zich 
aan de laat-antieke overlevering, zo bij
voorbeeld aan de Egyptische wandschil
deringen en de mummiebeelden. Ook in 
hun techniek herinneren de vroegste 
ikonen aan deze overlevering : ze werden 
geschilderd in wastechniek, d.w.z. dat de 
houten panelen overtrokken werden met 
gekleurde waslagen waarin dan de teke
ning met gloeiende naalden werd aange
bracht. 

De vroege ikonenkunst verspreidde zich 
over gans Klein-Azië beslissend voor de 
verdere, definitieve ontwikkeling werd 
haar beïnvloeding door de byzantijnse 
kunst. In Byzantium, het « Rome van het 
oosten », treedt de ikone voorgoed Je 
kunstgeschiedenis in ; ze neemt de trotse 
trekken aan van de byzantijnse kunst die 
de hemel ziet als een strenge, verheven 
hiërarchie van heilige gestalten. De Jezus 
van de ikonenkunst is een gans andere 
dan die wij kennen uit de hoogtepunten 
van de Westerse schilderkunst ; hij wan
delt niet in volmaakte, geïdealiseerde 
menselijkheid over de wereld, maar hij 
verschijnt als plechtig en verheven por
tret van Pantokrator, de wereldbeheerser. 
Of hij troont frontaal tussen de buigende 
gestalten van Maria en Johannes in de 
Deësis. Met de byzantijnse kunst dringen 
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de ikonen ook door naar de Balkan, naar 
Rusland en Italië : byzantijns zijn de mo-
saieken van Ravenna, Venetië, Rome en 
Palermo. De Italiaapse primitieven -
Duccio, Cimabue en andere Giotto's -
sluiten technisch en geestelijk aan op de 
byzantische paneelschilderng, de ikone. 

In de Slavische ruimte met haar eeu
wenlange onveranderlijke tradities werd 
de ikonenkunst tot de blijvendste en be
stendigste kunstrichting die het onrustige 
Europa ooit heeft gekend. De maniera 
bizantina veroverde niet alleen de geo
grafische ruimte, ze veroverde tevens de 
tijd en zij spant een indrukwekkende 
boog over duizend jaren. Terwijl in Italië 
en de Nederlanden het realisme, het lijn-
perspektief en het vogelperspektief, het 
clair-obscur werden ontdekt, bleef de 
ikonenschilder hoogmoedig - deemoedig 
eeuwenlang dezelfde figuren in dezelfde 
strenge stijl vervaardigden binnen de 
grenzen van een wetmatigheid die in het 
Westen zonder tegenhanger is. 

Op de meeste ikonen prijken inschrif-
ten : teksten uit de Bijbel of verklarin
gen bij de figuren. Dank zij deze inschrif-
ten is het doorgaans gemakkelijk, de 
plaats van ontstaan der ikone te achter
halen. Men vindt letters en schrijfwijzen 
uit Kleinaziatische landen, uit Grieken
land, Roemenië, Servië, Bulgarije ; aan de 
hand van deze gegevens kwam men tot 
het klasseren van de stijlkenmerken der 

School van Kreta, 16e eeuw. 

De Moeder Gods met de 3 handen. 

verschillende streken. Ikonen uit de Bal-
kanlanden zijn produkten van dekoratieve 
volkskunst, de anatolische zijn doorgaans 
plomp, terwijl de ikone in haar meest 
verfijnde en «'erheven vorm uit Byzan
tium en uit enkele Russische scholen komt. 

De ikone is eeuwenlang nauw verbon
den geweest met het religieuze en het 
dagelijkse leven van de mensen, in wier 
landen de kunst werd beoefend. Niet al
leen vindt men ze in vaak indrukwekkend 
aantal in de kerken of in de grootse iko-
nenwand - de ikonostas - die in de Rus
sische kerk het koor v. h. schip scheidt, 
ze drong tevens door i. het volksleven. In 
het huis van iedere gelovige (ook vandaag 
nog in talloze huizen op het Russische 
platteland) hangt de ikone in de « rode 
hoek », verlicht door de olielamp, gekust 
en vereerd door gans de familie : een sim-
bool van de goddelijke al-aanwezigheid en 
tevens een genadebeeld dat heil en zegen 
moet verstrekken en het boze afweren. 

De grote behoefte aan ikonen werd 
gedekt door de zgn. ikonenscholen. Ook de 
school-traditie is zeer oud : zij grijpt te
rug op Byzantium, Saloniki, Kreta en de 
heilige berg Athos. De ikonenscholen wer
den soms gevormd door een groep leken-
schilders ; doorgaans waren het echter 
afdelingen von grote kloosters waar de 
sakrale kunst werd iieoetend. De monni
ken beschilderden de liouter panelen tus
sen de goddelijke diensten door en als 
onderdeel ervan. Door speciale gebeden. 
door vasten en onthecliting herciddeii -ij 
zich voor i)|) mm laak en beijverden n\ 
zich, om ;iet fiiystiek karnkter van de 
ikonenkunst te verdiepen. 

Deze strenge, .eilieven, iii,\ stiekt' scliil 
derkunst niaakl een onvergeleiiike indruk 
op ons. Westerse mensen, die niet meei 
leven m de grote t'adit-e van de absolute 
eenheid tussen Kunst en ii(ids(liensf Met 
bewondering en met deemoed kijker, wij 
oj) naar de liiëratischp ueslalten. WTCI 
vorstehike verscliijninfi in de eeiivoudi.ye 
vlakke tecliniek niet algezwakt wordt 
door détail of genre versiering, \lieen 
hemels liclit scliiinl ud het l)oiiter oaiu-el 
dat ons "en blik «uiil ui eeu loniei uces 
telijke. bovenaardse dimensie. 

De Internationale 'konententoonsielling 
in de Abdij te Bornem is een unieke ge-

-_ .., . . e eeuw. 

legenheid om kennis te maken met de 
ikonenkunst. Er werd, zowel wat het aan
tal als wat het gehalte betreft, een indruk
wekkende verzameling bijeengebracht die 
een zeer goed overzicht geeft van de tech
niek en de stijl der verschillende scholen. 
De kataloog is een blijvende verrijking 
voor iedere biblioteek ; op zeer overzich
telijke wijze wordt in de tentoonstelling 
de maniera bizantina en de plaats van de 
ikone in het kerkelijk leven van het oos
ten duidelijk gemaakt. 

Slechts twee randbemerkiugen : spijtig 
is de ruimte in de kloostergangen en 
-zalen wat nauw bemeten, zodat het be
zoeken van de tentoonstelling op dagen 
van grote toeloop nogal bezwaarlijk is. 
En voor een dergelijke unieke tentoon
stelling met werkelijk internationale al
lure lijkt ons de tijd - van 21 mei tot 20 
juni - wat krap bemeten. 

Toon van Overstraeten. 

VWS - CAHIERS 
Deze driemaandelijkse vtigave van 

de Vereniging der Westvlaamse 
Schrijvers waarvan het eerste nnm 
mer nu verschenen ts, zal telkenmale 
s^ewijd worden aan een H eslvlaams 
auteur — vaimf ^on Maerlani lot op 
heden. 

Hel nerste nui'ipici (s i^exvijd oan 
Marcel Mallhijs Benevens een korte 
maar fiegeliike biografie van de au-
i.eur dooi hernand Bonneure, bevat 
dil uuminei de volledige deiinilieve 
"tl in 1964 door MaU.hijS aanzienlifk 
oniircwcrkle tekst van de novelle 
« Het Turkie krornzwaard » Het is 
"en (ter bate novellen van deze au
teur, en trfihih een der beste uit 
oiizc litrniiina '/.i] werd opgenomen 
'Il lat van hlnemlezingen. ook tn bui 
'enidiid'ie 'Duitse 'n Fi/inseK 

II /f rrit tnsch'iiven, kan dat doei 
bil Rat 'ieys, Stationsstraat 23, Kor-
kelnie, tiostrekening 51-67.'f7. 
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platenrubriek 
twee puike 

promotieplaten 

aan « weggeefprijzen » ! 

haendel, met lorin maazel. 

De bekende platenfirma's zijn on
langs begonnen met een nieuwe pro-
pagandataktiek : de promoliepla(t. 
Hierdoor verstak men een fonoplaat 
die uittreksels brengt van een reeks 
nieuwe uitgaven, en zulks tegen be
lachelijk lage prijzen. 

Vermits men hiervoor de matrijs 
der nieuwe platen kan gebruiken, is 
de kwaliteit doorgaans onberispelijk 
en kan een zuiver luistergenot wor
den gewaarborgd voor de moeilijkste 
muziekliefhebber. 

Deze week bespreken we twee pro
motieplaten. Als eerste een uitgave 
van Philips (nr. D 88083Y). Tegen 
de prijs van 99 fr. brengt deze firma 
uitgebreide stukken van de Water-
muziek en Vuurwerkmuziek door 
C.F. Haendel. In tegenstelling met 
andere propagandaplaten lag het 
niet in de bedoeling Haendel te lan
ceren, maar wel de dirigent Lorin 
Maazel, waarvan verschillende platen 
op de hoes-achterzijde worden ver
meld (o.m. Hohe Messe van Bach, 
diens 4 Suiten en 5 Brandenburgse 
Koncerten). 

Het bijzondere aan Maazel, gebo
ren in 1930 te Parijs, is dat hij met 
het Radio Symfonie Orkest van Ber
lijn een briljante vertolking brengt 
van barok en in het bijzonder van 
Back. Wijzelf stonden enigszins te
rughoudend : wij geven de voorkeur 
aa7i vertolking van barokmuziek op 
instrumenten uit die tijd. En hebben 
een afkeer van uitvoeringen h la Tos-
canini, waarbij veel Toscanini en 
weinig Bach wordt gespeeld^ 

De promotieplaat van Philips heeft 
ons echter genezen . wal Maazel hier 
presteert, getuigt evenzeer van zijn 
eigen dinamische persoonlijkheid, als 
van de eerbied voor de geest van de 
komponist. 

Haendel's feestmuziek, die zo be
roemd is dat we ze hier niet nader 
moeten voorstellen (op de platenhoes 
wordt dat trouwens gedaan) komt 
hier in al haar klankenrijkdom en 
kleurenpracht tot haar volste recht. 

chopin en schubert in miniatuur. 

Deutsche Grammophon Gesell-
schaft heeft deze promolieplaat (nr. 
104.407) gelanceerd als propaganda 
voor de uitgave van tivee prachtige 
kassetten : Kamermuziek van Schu
bert (8 platen voor slechts 1.450 fr.) 
en uit het Klavierwerk van Chopin 
(zelfde voonuaarden). 

Tomns Vasary speelt op de promo 
tieplaal 5 mazurka's, een berceuse, 
een polonaise (de bekende nr. 6 in 
As) en variaties op een Duits lied. 

Op de andere zijde speelt het be
roemde Amadeus-kwartet het Trio di 
Trieste en Jörg Demus, piano, een 
deel van Schubert's kamermuziek die, 
minder gekend dan zijn liederen, een 
zeer hoge graad van verfijnde muzi-
k-aliteil bereikt. 

De plaat, van buitengeiuone hoe
danigheid, kost slechts 99 jr. Voor 
wie zich beperkt tot de aankoop van 
de promotieplaat geldt natuurlijk 
het nadeel dat van Schubert slechts 
delen van werken, meer bepaald een 
beweging, er op voorkomen. 

Voor Chopin geldt deze bemerking 
niet : hier zijn het volledige klavier-
we>ken. 

Stef. 

dr. maurits van haegendoren 

vloanderen eisende partij! 
De publikaties van dr. Maurits van Haegendoren over de Vlaamse beweging vol

gen mekaar op met de regelmaat van een klok. In 1962 verscheen « De Vlaamse 

beweging nu en morgen », een pocketuitgave in twee banden die onmiddellijk een 

bestseller werd en waarvan Heideland niet minder dsn drie drukken op de markt 

kon brengen. Twee jaar later was er opnieuw een pocket : « De Vlaamse bewe

ging, verweer en aanval ». En weer tiuee jaar later hebben we een lijvig boek uit 

de nieuwe reeks Heideland-Dokumenten voor ons liggen : <( Vlaanderen, eisende 

partij! ». Voor dit nieuwe werk van meer dan tweehonderd bladzijden heeft de 

voorzitter van de Stichting-Lodewijk de Raet zich laten bijstaan door dr. jur. R. 

Vandezande, algemeen voorzitter van het V.V.O. 

In tegenstelling met zijn vorige wer
ken brengt dr. van Haegendoren thans 
geen globale probleemstelling en inven
taris van de Vlaamse beweging in haar 
ruimste betekenis, met inbegrip van 
haar sociaal-ekonomische problematiek. 
Bewust beperkt hij zich tot de taal- en 
kultuurproblemen, tot wat hijzelf 
noemt « het taalflamingantisme waar 
wij met ongeduld een pun t willen ach
ter zetten, om als normale mensen in 
een normale maatschappij te kunnen 
leven ». Hij zegt tevens, waarom hij 
« Vlaanderen, eisende partij » b innen 
deze beperkte dimensie heeft gehouden: 
o Er dient een ruime Vlaamse consen
sus tot stand te komen omtrent een 
aantal radikale eisen. Een dergelijke 
eensgezindheid draagt bij tot de ver
sterking van de Vlaamse volkswil die 
bij iedere mislukking, met wat meer 
verbittering gekruid, agressiever 

wordt... ». 
De vrijwillige beperking tot de eigen

lijke taal- en kul tuurproblemen brengt 
mee dat dr. M. van Haegendoren vol
komen in het midden laat, naar welke 
strukturen de Vlaamse beweging uit
eindelijk moet streven. Zoals in zijn vo
rige werken spreekt hij zich ook thans 
weer uit voor « de autonomie van 
Vlaanderen-als-geheel (en niet per pro
vincie), een federalisme sui generis... ». 
Hij is echter de mening toegedaan dat 
dit streven naar nieuwe strukturen niet 
ten koste mag gaan van de strijd die 
iedere dag opnieuw moet gevoerd wor
den op het vlak van onze taaleisen : 
« In geen geval mogen zij die de fede
ralistische omvorming van de staat als 
de beste oplossing beschouwen, h u n 
medewerking onthouden aan het een
voudig taalflamingantisme ». He t komt 
er dus uiteindelijk op neer dat de voor
zitter van de Stichting-Lodewijk de 
Raet in zijn nieuw boek een Vlaams 
eisenprogramma heeft opgesteld, waar

achter zowel de minimalisten als de na
tionalisten zich zouden moeten kunnen 
scharen. 

Dit pleidooi om rond een welbepaald 
flamingantisch programma een ruime 
Vlaamse consensus te groeperen, bete
kent echter niet dat verzaakt wordt aan 
onverzettelijkheid en radikalisme : cc Ik 
wens ongeduld en radikalisme als gees
telijke kwaliteiten van de Vlaming te 
beschouwen... ». 

Zoals we dat gewoon zijn uit de vo
rige werken van dr. M. Van Haegen
doren, bevat ook « Vlaanderen, eisende 
partij » een schat aan citaten, cijfers en 
gegevens die in de loop der jongste ja
ren werden bijeengezameld; een bijko
mende en niet te versmaden attractie 
van deze publikaties is, dat zij aldus 
een uiterst gestoffeerde kroniek van de 
Vlaamse beweging vormen — de door-
snee-Vlaamsgezinde zowel als de toe
komstige historicus vinden hier b innen 
een overzichtelijk bestek een schat aan 
dokumentat ie die anders nog moei
zaam zou moeten bijeengezocht worden 
en die in haar samenhang buitengewoon 
verhelderend werkt. 

Met een bijzondere belangstelling . 
hebben we vanzelfsprekend in « Vlaan
deren, eisende partij » de bladzijden 
doorgenomen die handelen over de Leu
vense universiteit. In de huidige om
standigheden is a l k e n al dit hoofdstuk, 
de gegevens dat het bevat en de uiterst 
kordate eis waarin het rezulteert, de 
aanschaffing van het boek ruimschoots 
waard. Dr. Van Haegendoren is er van 
overtuigd da t « de Vlaamse beweging 
als een allerdringendste eis dient te 
stellen dat alleen een Vlaamse universi
teit te Leuven blijft en de Franse vol
ledig naar Wallonië wordt overge
plaatst ». En wat de verhuis naar Wal
lonië betreft, specifieert hij : cc Waver? 
Neen!. . . De Franse universiteit dient 
liefst in het volle Wallonië, bijvoor

beeld te Namen, t?e worden ingeplant ». 
Als zwaartepunten van een algemeea 

flamingantisch offensief ziet de a u t e u r : 
de eis tot invoeren van de subnationali
teit; de herinrichting' van de provincies 
volgens de taalgrens (oprichting van de 
Brusselse agglomeratie als tiende pro
vincie en aansluiting van de faciliteiten
gemeenten bij het arr. Brussel extra-
muros); inschrijving van de kinderen te 
Brussel in het Nederlands of Frans 
taalstelsel volgens objektieve criteria of 
volgens subnationaliïeit of taallijst; een 
taalwet op het hoger onderwijs en over
brenging van de Franse faculteiten van 
Leuven naar het volle Wallonië; wette
lijke vernederlandsing van het bedrijfs
leven. Deze belangrijkste eisen worden 
aangevuld tot een programma van der
tig punten. Hoe dr. M. Van Haegendo
ren dit programma wil doorgevoerd 
zien, zegt hij in zijn slotwoord : « Al
leen het konsekwente radikalisme i» 
rendabel als men een politiek wil voe
ren waar men iets anders mee bereikt 
dan de brave mensen bezig te houden . 
Van niet-preciese, niet-principiële eisen 
en van eisen die geminimaliseerd en 
schuw worden geformuleerd, weet men 
bij voorbaat dat de eisers mensen zijn 
die tot alle toegevingen bereid zijn ». 

Dit boek — dat door de auteur werd 
<( opgedragen aan allen die vervolging 
leden voor Vlaanderen » en dat staat 
onder het motto « politiek mogelijk is 
datgene wat, door een sterke volkswil 
geschraagd, krachtdadig wordt geëist » 
— is een realistisch dokument . Realis
tisch omdat het niet heenpraat over de 
vele tegenslagen en nederlagen die de 
Vlaamse beweging in talloze kleine en 
grote Hertoginnedalen heeft geleden. 
Realistisch omdat het toch geschreven 
is vanuit een optimistische visie, die ge
looft in de mogelijkheid om rond een 
bazisprogramma de steeds groeiende 
kracht en energie van de Vlaamse bewe
ging samen te ballen. 

Bij het verschijnen van » De Vlaam
se beweging nu en morgen » in 1962 
hebben we het ongelooflijk succes van 
deze pockets beschouwd als een der 
meest hoopgevende feiten in de Vlaam
se beweging op dat ogenblik : een der
gelijke massale belangstelling, die 
slechts uiterst zelden zelfs literaire 
schlagers te beurt valt, wees toen op een 
gelukkige kentering in de Vlaamse 
openbare mening. We zijn er van over
tuigd dat « Vlaanderen, eisende partij » 
een nieuw gproot succes wordt. We be
velen het boek zeer warm aan bij ieder
een die op enigerlei wijze « aan Vlaam
se beweging doet ». 

Dr. M. Van Haegendoren - « Vlaan
deren, eisende partij 1 » - Heideland-
Dokumenten - 208 blz., ingenaaid 105 
fr. (1966). 

t .v.o. 
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het mijnalarm van maurice de veilde** 
« Het Mijnalarm van Maurice De Wilde » .• zo luidt de titel van een pocket die 
zopas is verschenen bij de uitgeverij Van In, te Lier. In dit boek is de volledige 
tekst opgenomen van de ophefmakende televisie-enquête, te samen met een over
zicht van de voorgeschiedenis van en de reacties op de uitzending. De publicatie 
brengt een dossier dut uniek is in de geschiedenis van de Vlaamse televisie zowel 
nis van de informatie in ons land. 
De enquête ontstond op het hoogtepunt va)i het Kempense mijndrama, in het be
gin van dit jaar. Na diverse tussenkomsten werd zij besnoeid en dan een maand 
lang uit de ether gehouden. Uiteindelijk kwam zij ••( in aangepa.sle vorm n op het 
scherm, aangevuld met een interview met de toenmalige vice-premier, de heer Spi-
rioy. 

zonder weerga. 
Het incident kent zijn weerga niet in 

de annalen van de radio- en telvisievoor-
lichting in België. Het lokte talrijke be
schouwingen uit over de regeringstussen
komsten in de berichtgeving en over de 
wijze waarop de radio en televisie hun 
taak moeten vervullen. Bovendien bleken 
de enquête en haar lotgevallen belangrijk 
te zijn voor de goede kennis van de ach
tergronden, -waarop de kolenkrisis en het 
drama van Zwartberg moeten worden 
gezien. 

De tekst van de enquête woi-dt vooral-
gegaan door enkele hoofdstukken, waarin 
een overzicht wordt gegeven van de mijn-
krisis in de loop van de jongste maanden. 

Na de enquête zelf wordt een beeld ge
bracht van de reacties (bij de per.sreacties 
wordt ook ons blad geciteerd) en van de 
gebeurtenissen in verband met het verbie
den van de uitzending, o.m, de toespraak 
van Maurice De Wilde bij het ontvangen 
van de Bert Leysen-prijs. Het iaalste 
hoofdstuk van het boek v,ordt gevormd, 
door het omvangrijk antwoord van de 
toenmalige minister-staatssekretaris der 
Nederlandse kultnur op een vraag, toen 
gesteld door senator Wini Jorissen. 

vrije informatie. 
Zü is deze publicatie een « dossier van 

een omstreden tv-uitzending » geworden, 
maar ook een « dossier van een drama > 

zoals dat door de publieke opinie werd 
medebeleefd. Wellicht kan zij tevens de 
aanloop vormen voor een studie over wat 
nodig is om de vrijheid van berichtgeving 
en opinievorming in dit land te vrijwaren. 
Het boek is tevens een hulde aan een goed 
en moedig journalist. 

In « Het Mijnalarm » wordt ook een tip
je opgelicht van de sluier waarmee de 
weggeknipte delen in De Wilde's « aange
paste » enquête zedig werden bedekt. Eén 
dezer gewraakte passages bevatte de onge
zouten oorlogsverklaring van de heer Cox, 
voorzitter A.C.V.-Limburg : « Als de rege
ring niet op haar beslissing terugkomt, 
dan vechten we het op straat uit 2>. Het is 
best te begrijpen cat men deze taal niet 
meer wenste te horen na de .\.C.V.-kapi-
tulatie ! 

«Het Mijnalarm van Maurice De Wilde» 
is de eerste uitgave in ons land, waarin 
een dergelijk (zakelijk maar aangrijpend 
en zeer menselijk) dossier over en van 
een televisie-uitzending wordt samenge
bracht. Op de eerste (titel-)pagina van 
onze pocket schreef .Maurice De Wilde : 
« Van harte aan WI.I en dank voor de ver
leende steun, die meer dan noodzakelijk 
was »... 

t.v.o. 
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TOERISME 

LE GARD 
Het zuiden van Frankrijk, de « Midi» in volle zomer 
aan een schappelijke prijs ? Onmogelijk, zult U zeggen. 
En U denkt daarèij waarschijnlijk aan de smalle en 
niet te lange strook Azuren Kust, met namen als een 
klok zoals St Trop en Juan, waar het inderdaad binnen-
kott overvol en dus niet goedkoop is. De Midi, het land 
van de zon, is echter zoveel groter en hele streken er
van zijn niet of ternauwernood bekend bij de buiten
landse toerist. Als U een goede neus hebt om ergens in 
Provence of Languedoc er zo'n rustige streek uit te pik
ken, dan komt U beslist nog voordelig aan uw trekken 
en dan hebt U meteen de kans om véél te ontdekken 
dat nog niet bedorven is door de mode en de grote toe
loop. Wijzelf hebben de proef op de som genomen : een 
gelukkige wind waaide ons vorig jaar naar het départe
ment du Gard. Een eind van de grote toeristische we
gen ontdekten wij de échte wereld van de Provence 
en Languedoc, die van Mistral en van de « Lettres de 
tnon Moulin » ; paradijs onder een eeuwig-blauwe he
mel waar dag en nacht het grootste orkest ter wereld 
— dat van de cigalotm, de krekels — een machtige par
tituur speelt ter ere van de zon. 

-t ^ 

- : T ^ « > ^ . 

TUSSEN BAMBOE EN BlOU 
Rechtaan-rechtuit — over Reims, 

Troyes, Auxerre, Nevers, Thiers en Le 
'Puy — geraakt een krachtpatser met 
zijn wagen wel in één dag ergens op 
zijn plaats van bestemming in de 
Gard : Alès, Nimes, Le Grau, Le Vi-
gan, Uzes of een kleiner centrum. U 
doet het beslist rustiger en aangena
mer in twee dagen, met overnachting 
ergens in de buurt van Nevers of Vi
chy. Wijzelf deden het nóg trager; 
we bekloegen ons niet dat we Cler
mont-Ferrand, het merkwaardige Le 
Puy, de gorges du Tarn en het woes
tijnachtige landschap der Gausses — 
reeds in de Gard zelf — «meenamen». 

• ZEE, ZON EN BERGEN 

Het Gard-departement paalt in het 
Oosten aan de maclitige Rhóne-vallei 
met haar oude kultuursteden Pont St 
Esprit, Orange, Avignon, Beaucaire, 
Tarascon en Arles. Ten zuidoosten 
ligt een der merkwaardigste land
schappen van Frankrijk ; de Rhóne-
mondmg met het uitgestrekt deltage
bied van de Camargue waar de « gar-
dian » — de Europese cow-boy — nog 
wilde paarden temt en kudden vecht-
stieren bewaakt, waar de roze fla
mingo nog volop inheems is en waar 

Saintes Maries-de-la-Mer ligt, wereld
beroemd om zijn zigeunerbedevaart in 
mei. Naar het westen toe glijdt de 
vlakke kuststrook van de Middelland
se zee over in het grootse meridionale 
landschap van de Garrigue, dat ver
vuld is met de bedwelmende geuren 
van thijm en lavendel en duizend an
dere kruiden. Verder naar het noor
den strekt zich de bergketen der Ce-
vennen uit met als hoogste top de 
Aigoual : noodlotsgebied van de bloe
dige strijd tegen de Hugenoten. Het 
centrum bij uitstek in deze op enige 
afstand van de kust zeer rustige 
streek is Nimes. 

• NIMES LA ROMAINE 

Een onvergetelijke stad, Romeins 
én Spaans tegelijk, met enkele van de 
indrukwekkendste getuigenissen van 
de Romeinse beschaving. De arena 
van Nimes is terecht wereldberoemd 
en wordt door velen hoger aangesla
gen dan het Colosseum : geen eer
biedwaardige dode stenen hier, maar 
een arena die zondag aan zondag ge
vuld is met de beweeglijke zuiderse 
massa der « afficionados». La Mai-
son Carrée in het hart der stad is een 

« La inaison carree » te Nimes. 

tempel in Griekse stijl, vandaag mu-
zeum : de bestbewaarde en een der 
zuiverste die de Romemse beschaving 
heeft achtergelaten. Voor een bezoek 
aan het antieke Nimes moet U be
slist meer dan één dag voorzien. U 
vervolledigt dit bezoek door een tocht 
naar de een 20-tal km verder gele
gen « Pont du Gard », hét toeristisch 
kenteken bij uitstek van het departe
ment : een indrukwekkende Romein 
se aquaduct die, 49 meter breed en 
275 meter lang, in een koene worp de 
Gard overbrugt De Romeinse relie-
ken van de Gard behoren tot de 
merkwaardigste van heel Europa. 

Stippen we terloops aan dat het de
partement ook enkele grotten met 
fraaie prehistorische rotstekeningen 
telt en natuurlijk talloze merkwaardig 
heden uit de grote kultuurperioden. 

• TROPEN IN POCKETFORMAAT 

Wist U dat de bekende film « Le sa 
laire de la peur •» om een zeer bijzon 
dere reden in het Gard-departement 
werd gedraaid ? Aan de voet van de 
Cevennen hgt een tropische wereld in 
miniatuur : het enige bamboewoud 
van heel Europa. Niet zo maar een 
zorgvuldig ingepakte wintertuin, 
maar een heus bos waar de bamboe 
groeit tot dertig-veertig meter hoogte 
En enkele kilometers verder, in de 
Gausses, kan men zich aan de rand 
der Sahara wanen : een onbarmhar
tig woestijnlandschap, groots in zijn 
ontzettende eenvoud, geblakerd door 
een eeuwige zon. 

Dieper in de Gard, naar de zee en 
de Rhone toe, is het land milder en 
vloeit het — naar de Bijbelse uitdruk
king — over van melk en honig, al
thans van wijn. De namen Cótes du 
Rhone en Tavel schijnen (wij zijn 
geen grote kenners) een begrip te zijn 
en Ghateauneuf du Pape ligt nauwe
lijks op de klassieke boogscheut af
stand. 

Wij hebben op verschillende plaat
sen in de Gard de lekkere keuken 
van de streek genoten in overvloedige 
maaltijden die in prijs schommelden 
van 6,5 NF tot 9 NF. Mits een goede 
neus en wat zoeken vindt U wel een 
hotelletje waar U net en komfortabel 

kunt huizen aan een prijs die U In 
Frankrijk voor onmogelijk had ge
acht. Kampeerterreinen zijn er bij 
alle gi'otere centra; zwem- en visge-
legenheid is er in ruime mate. 

• ONTSPANNING 

De vallei van de Rhone telt enkele 
festivalsteden met hoogstaande kul-
turele manifestaties gedurende de zo
mermaanden : het festival van het 
ballet te Orange, de toneelweken te 
Avignon. 

Voor de liefhebbers van échte fol
klore en eerlijk-sensationeel spekta
kel heeft de Gard iets buitengewoons 
m petto : de stierengevechten, ü hui
vert en U denkt aan de « charcute-
rie » in de Spaanse arena's ? Ja, af en 
toe wordt ook het zand te Nimes of 
elders m het departement gekleurd 
met stieren bloed Maar de Camargue 
en Languedoc hebben hun eigen tra
ditioneel stierengevecht, waarbij « 11 
biou » levend de arena verlaat om en
kele dagen later opnieuw slag te le
veren De « course provengale » heeft 
hoegenaamd mets met de Spaanse te 
zien, wij vinden ze mooier, spannen
der en sensationeler dan de corrida. 
Enkele mannen in sportieve witte kle
dij — de razeteurs — moeten in de 
arena een vechtstier uit de Camargue 
beroven van de dunne touwtjes en 
«cocardes» die hem aan de gevaar-
lijk-lange en scherpe horens beves
tigd zijn. Het IS een bliksemsnel, 
uiterst elegant spektakel waarbij de 
stier — sluw en geslepen na jaren van 
gevechten — een indrukwekkender te
genstander IS dan de toro voor de to
reador. Een «course proven9ale» in de 
klassieke arena van Nlmes, in de 
^chaduw der platanen te Beaucaire 
— de Stierenstad bij uitstek — of op 
een dorpsplein bij de kermis is een 
gebeurtenis waar U nog lang blijft 
over napraten En daarmee is de 
gamma van de tauromachie nog lang 
niet af : er zijn de « encierro's » t i j
dens dewelke stieren losgelaten wor
den UI de straten der steden en dor
pen ; de «abrivado's», snelle stampada 
tussen de ruiters van de Camargue; 
in de Camargue zelf de * ferrada's », 
waarbij de jonge stieren het brand
merk van hun « manade » op de flank 
krijgen. 

Dat alles en nog veel meer vindt U 
onder de zuiderse zon, in de warme 
zomer die even opgefrist wordt door 
de lucht der Cevennen of door de mis
tral die in de Rhónevallei zijn boos
aardigheid verliest en verder een bries
je wordt. 

Voor inlichtingen over de Gard komt 
U terecht bij uw reisagentschap of bij 
V.T.B.-V.A.B. 

T. van Overstraeten. 
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vtaams nationaal |^B 

giro en 
dauphiné 

De Giro d'Italia geniet slechts de ma
tige belangstelling \ a n onze doorsnee -
vielerliefhebber. 

Slechts vi)f van « onze » renners ne 
men er aan deel. 

Hun klasseiing is niet zo schitterend, 
doch zij hebben hej er lang niet zo 
kwaad afgebiacht Mits een tikje mee-
\al hadden ze een tweetal ritten kunnen 
%\ innen 

Jos Huvsmans die vorig jaar een 
piachtige Ronde van Zwitserland reed, 
be\estigde zi)n ktimmerstalenten in de 
19de Guoi i t . Hij hield praktisch gelijke 

I 

tred met Zilioli, Anqueti l en Gianni 
Motta en eindigde voor Gimondi, Ador-
ni en J inenez . 

Adorni, die na zijn fantastische tijd
rit een zware inzinking doormaakte, 
werd aan de leiding door zijn landge
noot Motta op waardige wijze vervan
gen. 

Deze 2" jarige Milanees, die twee jaar 
geleden als « prof » debuteerde, won in 
1964 reeds de 2lste rit van de Giro en 
eindigde vijfde in de eindrangschikking. 
Datzelfde jaar won hij de Bernocchi. de 
Ronde van Lombardije en de Baracchi-
Trofee Vorig jaar won h i | een achttal 
wedstrijden. 

Thans dringt hij. na Adorni, Dancelli 
en Gimondi, tot het internationaal wie-
lerpodium door 

In de Dauphiné Libéré dook plots ook 
Herman Van Spnngel terug op, na vele 

Geen Ford Lotussen, maar minstens even dure « Old limeis » ??2 de acJtlste uitgave 
van de klassieker voor oude wagens . Brussel - Alle en terug (440 km) verleden 

zondag 

Een nieuwe Fangio ? Caclto Fangio zoon van d'' beroemde fuan langio, aan tiet 
sluti) van een toni Lotus. 

weken gedwongen werkloosheid. 
Na een veelbelovend voorseizoen, tij

dens hetwelk hij herhaaldelijk aan de 
rand van een grote overwinning stond, 
I ak Herman zich de elleboog. T h a n s 
r> lat hij weer Spring(e) levend aan de 

irtlijn, klaar om zich heel veel wieler-
1 em bij elkaar te fietsen. 

en de 
" grote" ronde 

Met Huysmans en Van Springel be
staat er een klein kansje dat wij in de 
Ronde van Frankrijk toch nog mooie 
ogenblikken zullen beleven. 

Die twee jonge renners zitten in de 
ploeg van Cais Cools, samen met Nol-
mans. Messelis en Boons, die thans ook 
in Italië rijden, en Houbrecht , Bouc-
quet, In t Ven e a. 

Naast de ploeg van Rik Van Looy zon 
deze beloftevolle groep jonge renners 
wel eens voor een aangename verrassing 
kunnen zoigen... 

Er zijn thans vijf Franse, drie Italiaan
se, twee Spaanse, twee Belgische en een 
Nederlandse ploeg voorzien door Tour-
baas Jacques Goddet . 

Het is spijtig en onlogisch, dat door 
deze beslissing van de inrichters, van de 
Ronde van Frankrijk de ploegen van 
Driessens en De Kimpe niet in de gele
genheid worden gesteld hun kansen te 
verdedigen in het Grote Avontuur, da t 
nu met rasse schreden naderbij komt... 

een nieuwe titel voor 
mon ceulemans! 

T e Doornik won Raymond Ceule
mans zijn zoveelste biljarttitel : de Eu
ropese titel kader 71/2 \verd de zijne. 

De Franse ex beroepsbiljarter Jean 
Marty — helemaal geen vechtersnatuur 
— moest uiteindelijk de keu leggen voor 
de robuste Ravmond. Met dertien 
matchpunten en een nieuw rekordgemid-
delde van 53 82 schreef hij opnieuw een 
gulden bladzijde in zijn carrièreboek. 

De van zenuwen trillende Fransman 
kon het in de eindwedstrijd niet halen 
van Ceulemans en moe*t met lede ogen 
toezien hoe onze landgenoot het pleit 
won. 

sportjes 
Schaken is een edele sport 

waaitn wij heet weinig mee te 
praten hebben. 

De Russen zijn er zowat onge
naakbaar tn. 

S'nds 1^^7 toen dr Max Euwe 
zijn schaakwereldtitet veiloor, ts 
deze met meer uit Russische han
den gegaan. 

Wereldkampioen Tigian Petios-
jan >36) is na zijn oveiwinnmg op 
zijn 29jauge lands,enoot Bons 
Spasski voor dite jaar veizekerd 
van de titel die hij in I96J aan 
die andere Rus — Michael Bot-
umntk — ontfutselde. 

De donkeie Tigiau Petrosjan, 
met de foise haviksneu<> en door 
diingende arendsblik geniet m 
zijn geboortestad Erexvan in Ar
menië een zeer giote populari
teit 

Zoals hier bij ons renners en 
loelballers worden gevierd, zo 
Vleiden de 4imeniers gedurende 
teiscinllende dagen feest toen Pe-

tiosjan in 1963 voor het eeist zee-
reld kam pioen werd. 

Schaken is Tigian Peliosjan's 
tiveede natuur. 

snelschaker 

Hoewel hij schaken betrekkelijk 
laat heeft geleerd — op 12-jarige 
leeftijd — ts Petrosjan velschil
lende uien per dag aan het oefe
nen 

Voor zijn plezier en~ ontspan 
ning speelt hij bij voorkeur bil-
jatt en tafeltennis. 

HIJ IS een echte vertegeniuoor-
digei van de moderne school, 
waarbij het accent vooral op het 
positiespel valt. 

Is het ttouwens niet opmerke
lijk dat hij tot de allei beste snel
schakers ter weield behooit, het
geen ook aan zijn taklische kwa 
litetten geen twijfel laat 

HIJ is een man met ijzeren ze
nuwen In zijn 20ste paitij tegen 
Sfmsski kwam dit sterk tot uitmg 
en beïnvloedde sterk de uitslag 

Schaken is een echt edele spoil 
en hel pleit mei in ons voordeel 

dat ivij hier bij ons geen giote fi
guren hebben tn deze denksport. 

He* volksveimaak zoals pitjes-
bak, vogelpik e d. ts nog te veel 
in ttek. 

Wanneer wordt er eens een ern
stige inspanning gedaan om bv. 
een schaakschoot op te richten of 
om deze spoil ook op school Ie 
laten beoefenen f C.T. 

voetbaibemerkingen 

Van een gekend voelbaldiiigent uit 
de kempen ontxnngen we onder-
slaande peituiente bemeitiingen : 

Bestaat de voel bal nog om het ge-
levetde spel, of alleen om de eeibie-
diging van reglementen en toepassing 
van systemen ' 

Alles woidt nu afgestemd op het 
defensief karakter; vandaar open
stellen van de off side val en hel op
tiekken van de betonmnur. naar 
blijft het aantrekkelijke veikeltjke 
voelbalspel? 

Hel publiek uoidt zulk vertoon 
hailsgrondig beu De huidige voet-
bat uordt gelegeerd door teglemen-
len en systemen. 

Neem b.v hel doelgemiddelde van 
Waterschet (58-40) en dit van Sp. 
Chailerot (36 35) de zwakste ploeg 
op x'oetbalgebied promoveert naar 
eeisie klas. Eend)acht 4aht speelt 
om de titel van kampioen 4de klas 
legen La Louvière, resultaat 14-2, 
nochtans wordt La Louvièie geklas-
seetd Men kan in de toekomst even
goed opgooien . knus of mnnl. Niet
temin betekenen de doelpunten het 
zou' van de voetbal Men jaagt de 
zuiveie liefhebbers ifeg van de voet
balvelden ^-let heeft 50 jaar geduurd 
om voetbal populair te maken, de 
commerctèle voetbal keldert het aan 
ttekkelijke spel. Hel gouden kalf pri
meert ' 

ISiel de gewonnen of veiloren mat
chen moeten beslissen. Alleen het 
doelgemiddelde is de zuivere waarde
meter van het geleverde spel Uitein
delijk zijn het de resultaten van de 
30 seizoenmalchen die tellen, met 
enkel het onlogische van een beslis
sende lestmalch mei gebeurhjke ver
lengingen, aantal hoekschoppen of 
omgezette strafschoppen. 

EW. 

file:///verd
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H. 
B O O M K W E K E R I J E N 

l A M B R E C H T S P.v.b.a. • Dries 16. Beerzel (Antw.) 
Telefoon : 015/41198 • Bestuurder Jos Feyaerts 

TUINAANLEG 
O N D E R H O U t ) 

Laan- en bosbomen, kanada's, sierdennen. rozen, 
sierstruiken. massrotsen, alles voor de tuin. 

GELD VANAF 3 . 2 5 % 
Loontrekkenden tot 100.000 F ; teil-
standigen, landbouwers tot 500.000 F. 
Auto, grond, eigendom 
Krediet, geen voorsctiot 

20.000 = 60 X 
50.000 = 60 X 

100.000 = 60 X 
100.000 = 120 X 

tot 100 7: 
nodig. 

376 
940 

1880 
990 

Telef. : 03/35.9S.85, tot 21 uur of schr 
F.B. Bissclinppenhoflaan 69 te üeurne-
Antwerpen. — Ik kom thuis. 

iKONSTRUKTIEWERKHUIZEN S T O K O T A 
Stookolietanks in alle afmetingen. 

VEHZORGDE AFWERKING. 
GUNSTIGE PRIJZEN. 
«e l . : Antwerpen 03/ 37 95 89. 

Gent 09/ 26 49 41. 
Dendermonde 052/ 470 60. 

LEKEN GEVRAAGD VOOR MISSIEPOST IN KONGO 
Zijn er in Vlaanderen nog 5 IDEALISTEN of KEIHARDE 
REALISTEN (dat is het zelfde) te vinden die voor een paar 
jaarkes wil len komen werken ? 

2 REGENTEN, 1 REGENTES, 1 VERPLEEGSTER en 1 SOCIALE 
ASSISTENTE. 

Dringend ! Vertrek begin september van dit jaar... 
Inlicht. ; Missieklub, paters van de hh. harten, TREMELO (Br.) . 

Voor ' t leggen van vloeren 
— plaatsen van faïence in 
keukens en badkamers 

Sierscliouwen, 
slerbogen 
en open haarden 
alsook 
kleine breekwerken. 

BEIRENS RENE 
Lenaertstraat 51, 
BRUSTBM. 
Tel. : (011) 735 19. 

ALLE V E R Z E K E R I N G E N 
TeL : (03)33.66.61 van 9-12 u. - 7-10 uur. 

JAN GOOSSENS 
VICTOR DRIESSENSSTRAAT 61 
ANTWERPEN, 

Stelt zijn kandidatuur bij alle Vlamingen voor 
& elke verzekeringsvorm en schenkt aan alle 
^'' jong-gehuwden gratis brand- en B.V. familiale 

(alle risico's tegen derden) . 
AUTO — MOTO NOG STEEDS AAN OUDE TARIEF. 

St.-Martens-Bodegem 
WELGELEGEN CAFE 
TE HUUR. 

Lokaal VU -
Duivcnlokaal. 

FIRMA HELLINCKX & ZONE.N 
Stationsstraat 42, 
St.-AIartens-Boaegem. 
Telefoon : 52.10.93. 

D O R T M U N D E R 
Thierbrauhof 1 
te Leuven. 

Alle tater- en zondagen 
Opper Beieren orkest. 
Stemming • plezier. 
Alle dagen, 's middags en 
's avonds beste keuken, 
niet duur. 
Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffel en koffie. 
Bijzonder ingericht voor 
groepsreizen scholen enz. . . 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's. 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop. 

D O R T M U N D E R 
Thierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

prima koud buffet. 
Open dag en nacht. 
Zalen voor vergaderingen, 
enz. 

DORT-BIERKELDER 

Oude Markt 22 Leuven. 
Schoonste bierkelder 
van het land. 

Niet vergeten dat men In 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt met de 2 Hertjes. 

DORT THIEKHRAl HOF 111 
tangs autosnelweg Antwer-
pen-Aken. Tessenderio 

DORT THIERBRAUHOF IV 

Autosnelweg Aalst 
Café rest (lOÜO pi.) 
Ruime parkeergelegenheid. 

SCHl IMHI BBKRM Al BASSEN 
met 
Gebreveleerde 
bedelikmgslagen 

BESSC3H I MA I BASSEN 
(Brevet 5'297ü8) 
mei 
Gebreveteerde karkassen 

I 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

NS..5IZ7-<S! 

STAK' 
(Brevet ol27ti7) 

TE ZELE (O VL.) 
GEWATTH ER I )h BEI )SPB El EN 
WOLLEN DEKENS 
le l . (0.52) 44641 en 44642. 

Indien I' geer verkoper 
in uw omtrek kent stuur 
ons een kaartie en we 
zenden I het adres van 
de dirhts biigelegen ver 
koper Star Zele 

HERMES 
SGH«®L 54 Zuidlaan 

'211 .M Lemonnierlaao 
Te» 11 00.33. 
BrusseL 

VOLLEDIGE 
SEKRE1 ABIAAT-
K.1 BSUS IN 2 JAAR. 

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

Dag- en a\'ondlessen. 
De «chool waar Vlamingen 
zich tliui8 voelen 

Beter en roordeliger 

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

BINNEN- EN BUITENLAND: 

RUDI VAN DER PAAL 
Jan Van Rijswijcklaan 62. 
A N T W F R P F N. 

Telefoon ; 03/38.91.24. 

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

W E N T E L P O O R T 

type ALUG 

Standaarduitvoering 
Poort gans in aluminium. Omlijsting 
in gephosfateerde staalplaat. 
Zeer lichte bediening. 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

BREVET 
23098 

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

Z O N H O V E N " 
Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36 

VEKicv^ciMwjovjrtui.kjER GtVKrtAGJ VOOR NOOK bR .̂ c r-fcN 
EN HET OOSTELIJK GEDEELTE DER PROVINCIE ANTWERPEN. 
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persspi egel 
Het water is te fel over de dijken gelopen. 

De strategische terugtocht is in de meeste 
dagbladen begonnen rond de zaak Leuven. 
Hertoginnedal nummer zoveel wordt geeste
lijk voorbereid. Sommigen menen zelfs dat 
de Paus gemobiliseerd werd. Wordt dat zo
iets als de algemene ban op Vlaanderen zo
als in de tijd van Jacob Van Artevelde ? 

Om een beetje het Noorden te behouden 
in het mistgordijn dat wotdt opgetrokken 
moet men bij de weekbladen te rade. 

De Vlamingenjacht in de P.V.V., de hang-
partij in Leopoldstad en de Nato waren an
dere fel beschreven onderwerpen. 

DE POST 

In een geestig fiktief gesprek tussen < een 
eminentie » en zijn kamerdienaar, een zekere 
< Broeder Jacob », leren we klaarder zien in 
de nieuwe marsrichting rond de zaak Leu
ven. 

« — Broeder Jakob ! 
— Eniinenrie ? 
— Is het PROG al gereedgekomen ? 
— Het PROG, Eminentie ? 
— Het Plan tot Redding van Ons^ Geacht , 

broeder. We leven in een tijd van afkortin
gen en het zal ten andere nog vaak ter Spra
ke komen. 

— Ah, jnist. Het wordt op dit ogenblik in 
zevenvoud getikt. Eminentie. 

— M'at doen we ook weer niet de dialoog, 
broeder Jakob ? 

— Die laten we hervatten. Eminentie. Daar 
is een man voor gevonden. 

— Zeer juist, broedei. Wijzelf zeggen niets 
meer. 

— Er zijn er, die beweren, dat we al te 
veel hebben ge/egd. 

— Extremisten, broeder Jakob. Anti-demo-
kratische demagogen, die het welzijn van de 
staat... eb, ik bedoel de Kerk, in gevaar bren
gen. En wat \ erder ? 

•— De pers krijgt liclitpimten, Eminentie. 
Lichtpimten, die de gelovigen in staat zallen 
stellen, de zaak ontdaan van alle emoties, in 
alle rust en bezinning opnieuw aan een oor
deel te onderwerpen, met alle begrip voor de 
problemen en de ware christelijke bezorgd
heid van hun herders. 

— Excellent, e.\cellent ! Ga voort. 
— De lichtpunten zullen evolueren tot 

Nieuw Licht en dit op zijn beurt tot een gans 
Nieuwe Situatie, die gelegenheid zal bieden 
het wetsvoorstel-\'erroken weliswaar niet in 
te trekken, want ook de heer Verroken heeft 
een ge/icli(, maar in de ijskast te zetten, han
gende de Nieuwe Ontwikkelingen, n 

D E N I E U W E 

Het weekblad De Nieuwe ademt nog volop 
de geest van het verzet rond de bisschoppe
lijke beslissing. Pater Callewaert kwam terug 
op de tekst van Pater Van Bladel van vorige 
week en onderschrijft die volkomen, verder
gaand met de aftakeling van de myte van de 
« universele uitstraling van Leuven n, Jinie 
Brasseur blijft spontaan verontwaardigd soms 
met een timbre dat doet terugdenken aan de 
romantische geladenheid van Machteld van 
Vlaanderen, beschreven door Hendrik Cons
cience in zijn beste dagen. 

« Maar ook dit is nu bekend ; enkele bis
schoppen hebben zich tegen het diktaat ver
zet, doch waren verj)licht mee te onderteke
nen. Een misstap die zij nu met zware wroe
ging zitten uit te boelen, /o vertelde me een 

GELDSCHIETERS 
Par t i cu l i e r vraagt op zijn eigendom 
2e r ang hypotheek . Ik geef 9 % 
in teres t . 
Schri jven le t ters D 46 g a z e t 

<r ingewijde », die nog vee! meer weet, maar 
dan : « Dingen die ik steeds zal verzwijgen, 
zelfs ten koste van mijn hoofd », zo zei hij. 
Ik zal zijn pijnlijk vertrokken gezicht met tie 
dichtgeknei>en ogen nooit meer vergeten. Ook 
niet de stilte die volgde. En de zin die hij 
daarna zei : « Omdat ze te schandelijk zijn, 
kind, te... schandelijk ». 

In hetzelfde blad schetst Mark Grammens 
leer raak de 90" wending van vele bladen, 

« Als men dan vaststelt, dat dezelfde pers
organen, mensen en verenigingen die plotse
ling aan het juichen gaan bij het lezen van 
een conimuniqué dat geen enkel nieuw ele
ment bevat (de opstand tegen het bevel had 
toch niet tot doel één persoon te promove
ren ?), ook stilaan — sommige zelfs al dade
lijk de woede, dat is d e hele Leuvense 
rexolte, beginnen af te keuren, wordt het 
maneuver toch een beetje doorzichtig. Voor
al de argumentatie van de afkeurende beris
ping klinkt goedkoop. Gewoonlijk staat er im
mers, dat al deze agitatie niets uithaalt, ja, 
dat ze nadelig zou zijn voor de goede zaak. 
Alsof de eerbiedige manier waarop door tal
loze mensen — waarachtig niet alleen stu
denten — voor 13 mei aan de bisschoppen-
konferentie werd medegedeeld hoe men over 
de ontwikkeling dacht, zo enorm veel zou 
uitgehaald hebben . Er zijn van die goedkope 
redeneringen die de flagrante leugen dicht 
benaderen. » 

HET BELANG VAN LIMBURG 

In het Limburgs obscurantenhlad slaat 
groot-inkwisiteur senator Leynen een meelij
dende toon aan over de paters Van Bladel 
en Callewaert, die hun mening over het bis
schoppelijk mandement te vrijmoedig schre
ven. Men voelt bij Leynen zo het heimwee 
naar de brandstapels. 

ff Het artikel van pater Callewaert laat dui
delijk uitschijnen dat ook deze auteur niet 
uitgaat van een katholiek-kerkelijk doch van 
een zuiver nationalistisch en terzelfdertijd 
anti-klerikaal standptmt. 

Kloosterlingen zoals de paters Van Bladel 
en Callewaert beseffen zeker niet welk kwaad 
ze berokkenen, door verwarring te zaaien in 
de geesten. Zij zouden nuttig kimnen naden
ken over de definitie van de hoogmoed, die 
zij in hun theologische cursussen toch zeker 
geleerd hebben : « Appetitus inordinatus pro-
priae excellentiae ! n 

Wij denken niet dat wij te hard geweest 
zijn in ons antwoord op deze misleiders van 
het katholieke denken. Ondanks alles zijn we 
bereid voor hen te bidden : « Heer, vergeef 
het hun, want zij weten niet wat zij doen. » 

EUROPE-MAGAZINE 

In éénklank met de Libre, die ook vraagt 
dat alle rebellen zouden buitengeworpen wor
den uit de Leuvense hemel, denkt een oude 
konservatief in dit blad terug aan de schone 
tijd van de jaren twintig toen rektor Ladeu-
ze, Romsée, Beeckman, Joris Lens en der
gelijke ketterse flaminganten onverbiddelijk 
buiten zwierde. 

« Aan de Leuvense universiteit heeft de 
jonge man van de jaren 1966 zeker de eer
bied niet meer voor de akademische overhe
den dat wij opbrachten voor mensen van het 
formaat van een Mgr. Ladeuze bijvoorbeeld. 
Onaantastbaar was hij in onze ogen, omdat 
hij de vertegenwoordiger was van het ge/ag 
dat wij nodig hadden in onze veulensjnren 
en van deze stevige goedheid die leerlingen 
zo waarderen bij hun meesters. Mgr. Ladeu
ze wist van aanpakken, van af het ogenblik 
dat een of andere ekstremist meende de na
tionale of kristelijke eenheid van de univer
siteit in gevaar te mogen brengen werd de 
deugniet weggejaagd, n 

DE NIEUWE GAZET 

Dit P.V.V.-blad meent te weten waar het 
C.V.P.-schoentje nijpt in verband met de 
C.V.P.-houding rond Leuven. De Pauselijke 
woorden op de Heysel worden zelfs in dat 
verband ingeschakeld. 

« De Paus heeft in zijn boodschap tot de 
Belgische Christelijke Arbeidersbeweging 
overduidelijk gezinspeeld op de crises, waar 
hij kardinaal Suenens en de bisschoppen 
hulde bracht en de trouw van de Belgische 
gelovigen aan het episcopaat prees (dus op»-
vorderde). De passus in het Nederlands kwam 
er als een diplomatiek toemaatje bij. 

In het licht van wat voorafgaat, rijst dan 
de vraag of de Paus zich tot het juiste pu
bliek richtte. Maar het zal wel zijn bedoeling 
geweest zijn, over de hoofden heen, tot de 
studenten en de Vlaamse katholieke intelü-
gentia te spreken. 

Of hij ook daar gehoor vond of vinden zal, 
heeft het stormachtige applaus op de Heizel 
niet bewezen. 

Politiek blijft het vraagstuk Leuven gesteld, 
omdat de Vlaamse C.V.P. na de krachten te 
hebben ontketend, die ten slotte aan haar 
greep ontsnapten, nu te kiezen heeft tussen 
een breuk met de Waalse groep of een nieu
we aderlating ten bate van de Volksunie. 

Gelet op de krachten die met het oog op 
de « bedaring der gemoederen » gemobili
seerd worden, heeft het er de schijn van dat 
het laatste het geval zal zijn. » 

LE MATIN 

Zowat de Libre Belgique van de P.V.V.-
pers, eiste dit dagblad sankties tegen de re-
daktie van het Volksbelang, blad van het Li
beraal Vlaams Verbond. En ze kwamen on
middellijk, deze sankties. 

ff Alle of nagenoeg al onze Vlaamse par
lementsleden en ministers zijn lid van het 
L.V.V. Dit wil niet zeggen dat zi> allemaal 
het opvliegend fanatisme van sommige re
dacteurs van « Volksbelang » delen, die zich 
beter bij de rangen van de « Volksunie » 
zouden vervoegen dan zich de kwaliteit van 
liberalen toe te eigenen. Hetgeen ons in het 
L.V.V. verontrust is geenszins zijn flamingan-
tisme dat zeer gemakkelijk met een waar
dige liberale traditie gepaard kan gaan, maar 
het extremisme van sommige van zijn leiders 
dat ten slotte gans de beweging in het ge
drang heeft gebracht en dat door de h. Van-
audenhove zelf, wij herhalen het, streng en 
openlijk werd veroordeeld. Laat ons hopen 
dat zoals het het geval geweest is bij de bis
schoppen, het stopsignaal niet te laat werd 
gegeven. 

Men zal in ieder geval het ettergezwel van
daag moeten uitknijpen. Op het initiatief van 
de hh. Kronacker en Sprockeels, zal de zaak 
deze donderdag-morgen door de P.V.V.-
groep van de Kamer worden besproken in 
aanwezigheid van voorzitter Vanaudenhove 
die eens te meer de eensgezindheid die in 
januari j.1. door het compromis van Luik be
komen werd, zal herhalen. » 

VOLKSGAZET 

« De blauwe kardinaal gebruikt zijn 
kromstaf » grinnikte dan ook de rode kardi
naal Jos Van Eynde, toen Omer Van Au-
denhove de redakteur van het L.V.V. de le
vieten las. 

ff De blauwe kardinaal heeft de kromstaf 
gebruikt met een virtuositeit en een geweld 
die Mgr. Suenens en zijn zes medeplichtigen 
ternauwernood nog zouden durven bezigen. 

Hij heeft de auteur van een in het libe
rale ff Volksbelang > verschenen artikel 
streng veroordeeld, door hem te verlooche
nen en te beweren dat zijn geschrijf alleen 
hem persoonlijk b i n d t Er stond nochtans 
ff de redactie » onder ! 

De presidentiële veroordeling wordt be
krachtigd door de instemming of het verle
gen stilzwijgen van de liberale volksvertegen
woordigers, senatoren en ministers die lid — 
en bestuurslid ! — zijn van het Liberaal 
Vlaams Verbond en vooral van M. Vander-
poorten, zijn voorzitter en tevens minister 
van binnenlandse zaken, D 

SPECIAL 

Maakt in een vraaggesprek kennis met 
Willy De Clerq de vice-eerste-minister. Door 
sommigen wordt die man voorgesteld aU 
« Vlaamsgezind ». Nu hij deze week met do 
zaak van het L.V.V. zijn masker mee liet 
vallen, begrijpen we weeral beter de peda
gogische waanzin die hij ui tkraamt over « het 
bilinguisme -n. Tipische Van Audenhove • 
Van den Boeynantspraat. 

« Er is zeker een taalkwestie en er zijn 
lieden die ze willen vergiftigen. Maar ik heb 
vertrouwen in het gezond Belgisch verstand. 
O p het uur van Europa is het niet het ogen
blik om België af te breken. Persoonlijk 
hecht ik een bijzonder belang aan de kennis 
van de twee talen. Ik heb trouwens met de 
huidige ministers Van der Poorten en Groot
jans een wetsontwerp ingediend dat de stu
die van de tweede nationale taal overal in 
België zou verplichtend maken, te beginnen 
van af het eerste jaar van het lager onder
wijs. » ^ 

HET VRIJE WAASLAND 

Niet alleen Waalse en Linkse bladen m a a r 
ook verschillende Vlaamse keren zich tegen 
de vestiging van de Nato in ons land. 

« De vestiging van de Nato in ons land is 
een der vele kontroversen, die haar het le
ven zullen zuur maken. Een der aspekten 
daarvan : vestiging van 60.000 buitengewoon 
kapitaalkrachtige vreemdelingen, die in staat 
zijn in hele streken van ons land de nu al 
manke verhouding prijzen en lonen te ont
wrichten, werd nog onvoldoende belicht, doch 
is niettemin een zeer reëel gevaar voor ojaze 
ekonomie. » 

DE STANDAARD 

Kloeg scherp de moordpartij op politieka 
tegenstanders aan door de nieuwe heersers 
in Kongo op touw gezet. Manu Ruys had 
gelijk als hij de schijnheiligheid aankloeg 
van heren die jubelden toen hetzelfde hier 
gebeurde nog niet zolang geleden. Zo d'ouden 
schoten zo verhingen de jongen. 

ff Hypokriet waren in elk geval de veront
waardigde reakties san sommige achtbaren 
bij het vernemen van het galgenspektakeL 
« Dat is alleen mogelijk bij negers ! » 

Is dat werkelijk zo ? Zijn de heren soms 
vergeten, hoe er bij de bevrijding een paar 
honderd politieke terechtstelllpöen in ons 
kristelijk België plaatsgrepen ? En hoe die te
rechtstellingen bijgewoond werden door een 
bloeddorstig publiek dat soms toejuichte?.-
Zijn wij zoveel beschaafder dan die zwarte 
massa, die in het aanschijn van de dood 
plots door een bijna religieuze angst bevan
gen wordt en in paniek wegvlucht ? Na de 
terechtstellingen gingen onze sadisten rustig 
naar huis voor een ontbijt met eitje en jam. 

Hypokriet is ook de dreiging dat België 
zijn ff edelmoedige » hulp zal staken. Is het 
werkelijk waar, dat wij zoveel aan Kongo 
wegschenken ? Er zijn de beurzen (die bij 
ons verteerd worden), er zijn de toelagen 
(heel dikwijls om de zwarte leiders z o ^ te 
houden) en er zijn de enkele honderden mil
joenen waarmee wij onze leerkrachten, ma
gistraten en officieren betalen. Maar hoeveel 
miljarden verdient het Belgische bedrijfsleven 
niet aan Kongo? » 

W a k e r Luyten. 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L. LUYTEN 

Trooststraat 12 
(Gemeenteplein) 

Edegem. Tel. 03/53.0571 

f* 

v*1 

pas verschenen: westland-pocket nr . 1 
HET FEEST VAN DE HAAT 
120 BLZ. 

handelend over 

KOLLABORATIE — 
door 

NEMROD, medewerker aan ons weekblad 

3 0 FR. 

VERZET REPRESSIE AMNESTIE 

BESTELLINÜEN — stort 30 fr. op prk. nr. 9202.80 van ut 
VLA.^MSE VUIENDEN VAN DE WEST 
HOEK, Fazantenlaan 21, De Panne (met 
de vermelding • Westland-pocket nr. 1) ; 

—• of stuur onder gesloten omslag een 
briefje van 20 fr. -f 10 fr. postzegels op. 
aan bovenvermeld adres. 

DE W E S T I A N D P O C K E T S 

brengen U 
— de Vlaamse Beweging in het ver

leden ; 
- aktuele Vlaamse problemen. 



bewegi 
ANTWERPEN 

Antwerpen-stad 
KOLPORTAGES 

ledere zaterdag met het blad 
• Wij » en « De Schelde ». Vertrek 
lokaal « Tyrol », Nationalestr. 22 
om 15 uur. 
BESTUURSVERKIEZING 

Op de bestuursvergadering van 
2G mei werden de functies ver
deeld. 

Voorzitter : Dr. Delahaye, St., 
Jansvliet 16, Antwerpen. Secreta
ris : Coddé M., p-a. secretariaat afd. 
Frankrijklei 8, Antw. Ondervoorzit
ter ; VValscharts B. Penningmees
ter : Walscharts R. Organisatie : 
l \ o Schiltz. Propaganda ; nog niet 
vastgesteld. 

Andere bestuursleden ; Van 
Bruggen N., Vermeulen L., De Laet 
Fr., Dierck J., Vandeberg H., Mr. 
Wilniots, Bergers G., Bachot T. 
DIENSTBETOON 

Met V.U. geen problemen wan
neer u ze tijdig voorlegt op het 
vast secretariaat der afd,, Frank
rijklei 8, toegankelijk alle werkda
gen van 13 tot 17 uur, donderdag 
tot 19 uur 30, zaterdag gesloten. 
Tel. 32.8101. 
STEUN 

Voor meer propaganda in uw 
afd. stort maandelijks een kleine 
bijdrage op het postrek. 6162.45 van 
penningni. Walscharts R.„ Antwer
pen. 
SEKTIE NOORD 

Het bestuur van deze sektie no
digt alle leden en simpatisanten 
uit op de voorlichtingsvergadering 
van 17 juni in het lokaal Vicky, 
St. Jansplein 7, om 20 uur 30. Spre
kers : H. Schiltz en Ludo Van 
Wauwe, student aan de Leuvense 
Universiteit. 

Het zo scherp gestelde vraagstuk 
« Leuven » kan en mag niemand 
onverschillig laten. 
HERDENKING 

Op zaterdag 11 juni e.k. richt 
het Verbond Recht en Orde zijn 
jaarlijkse Joris van Severen - her
denking in. 

Te 19 uur 30 wordt een H. Mis 
opgedragen in de kerk van de Pa
ters van Afrika, Keizerstraat 23, 
waarna om 20 uur 30 een korte 
plechtigheid doorgaat in het lokaal 
« 't Blazoen », Gemeentestraat 5, 
te Antwerpen. 

Berlaar 
VLAAMSE KRING 

De Vlaamse Kring nodigt u uit 
op de Gudensporenviering, zater
dag 2 juli, zaal Rubens. 

Optreden St. Pietersfanfare, Beer-
zeis gemengd koor. 

Feestrede : volksvertegenwoordi
ger Anciaux. 

Daarna gezellig samenzijn. Begin 
20 uur. 

Hoboken 
SPREEKBEURT 

O p 17 juni a.s. algemene leden
vergadering. Een van onze volks
vertegenwoordigers zal ons tijdens 
deze bijeenkomst komen spreken 
over een nog nader te bepalen on
derwerp. Wij vragen onze leden, 
deze da tum vrij te houden en nu 
reeds propaganda te maken. Ieder
een is welkom en wij verwachten 
een talrijk publiek. 

n JULI IN HOBOKEN 
Het past dat ook in de gemeen

te Hoboken op 11 juli menig 
Leeuwtje zal wapperen. Daarom 
heeft het bestuur ,van onze afdeling 
besloten, ook dit jaar weer een 
vlaggenverkoop op touw te zetten. 
Bij al de bestuursleden van de VU 
afdeling Hoboken, kan men inlich
tingen verkrijgen aangaande prijs 
en afmetingen van deze fraaie 
Leeuwenvlaggen. Haast U, want 
het aantal is beperkt. 

Mortsel 
REIS NAAR VLISSINGEN 

Reisgezelschap a Tijl » onder
neemt op zondag 26 juni een één-
daagse boottocht naar Vlissingen. 
Vertrek aan de steiger « Flandria » 
te 9 uur en terugkomst te 21 uur. 

Ook niet-leden van het gezelschap 
kunnen aan deze reis deelnemen 
mits betaling van 150 fr. 

Inlichtingen en inschrijvingen in 
Vlaams Huis Ï Tijl », Antwerpse
straat, Mortsel. 

Turnhout 
Jaarlijkse kaderdag op zaterdag 

a.s. 11 juni. 
Te 13 uur 15 autokaravaan onder 

het motto « Leuven Vlaams ». Ver
zameling te Herentals op de Molen-
vest (aan de Zandpoort), te 13 uur 
15. 

Aanplakbrieven voor auto's wor
den ter plaatse bezorgd. 

De protestkaravaan « bezoekt » 
Geel, Mol, Turnhout en de tussen
liggende gemeenten. 

Te 15 uur (stipt) kadervergade
ring in het Lindenhof, St. Anto-
niusstraat. Turnhout. 

Beknopte toespraken, aan het 
einde gevolgd door een debat waar
aan alle aanwezigen kunnen deel
nemen. 

« De Volksunie en de Kempische 
problemen », F'r. Anthonis; « Leu
ven in het brandpunt », -Bert Her
mans; <r Taktiek en Strategie in on
ze Propaganda », Toon van Over-
slraeten, nationaal propagandalei
der van de Volksunie. 

Voorzitterschap en slotwoord : 
Jo Belmans. 

Na afloop : gezellige samenkom
sten in verschillende Volksunie-ge-
legenheden. Vlaamsgezinden uit de 
Kempen : Werk mee aan de uit
bouw van de Volksunie in het ar

rondissement Turnhout. Na de dik-
tatoriale « verordnung > van het 
Belgische Episkopaat; na de uitla
tingen van massamoordenaar met 
de schijnheilige glimlach Van Au-
denhoven; na de brutaliteiten der 
gendarmen op bevel van Ober-
sturmführer-humanist Van der 
Poorten; allen op post in de auto-
karavaan en op de kaderdag. 

Wilrijk 
BEVLAGGINGSAKTIE 11 JULI 

Op 11 juli a.s. hangen al onze 
mensen « de beest » uit. Zij die nog 
geen leeuwevlag bezitten kunnen 
er een bestellen in het Vlaams huis 
« Lange Wapper » of bij onze voor
zitter Ir. R. Van den Bossche, 
Doomstraat 24, tel. 37.21.84. 

Onze leeuwevlaggen zijn uitge
voerd op drie verschillende afme
tingen : 50 cm. x 70 cm.; 70 cm. x 
100 cm.; 100 cm. x 150 cm. In wol 
met franjes kosten zij respektieve-
lijk 80 fr., 160 fr. en 350 fr. In ny
lon met franjes komen zij respek-
tievelijk op 100 fr., 180 fr. en 400 
fr. Bij de bestelling mag men niet 
vergeten mede te delen of de vlag 
aan een stok zal gehesen worden 
of uit een raam gedrapeerd. Deze 
inlichting is nodig voor het aan
naaien van de ringen. 

SPOEDIG HERSTEL 
Onze kopman, Dr. Florent Veeck-

mans, onderging een zeer ernstige 
operatie, die gelukkig volkomen 
slaagde. Namens gans de afdeling 
wensen wij hem langs deze weg 
een spoedig en volledig herstel toe. 

BRABANT 

Brussel 
Het Brabants Guldensporenzang-

feest 1966 heeft plaats op zondag 3 
juli e.k. te 16 uur (stipt) in de gro
te Magdalenazaal, Duquesnoystr. 
14 te Brussel (nabij het centraal 
station). 

Treden op : Josée Standaert , Lo
de Dieltiens, Juliaan Wilmots en 
Jan Brouns als dirigenten voor de 
massazang. 

Jozef van Overstraeten is de 
feestredenaar. 

Toegangsprijzen : 60 fr. (zitplaats 
vooraan), 30 fr. (algemene inkom), 
15 fr. (kinderen tot 12 jaar en 
jeugdgi-oepen). 

Te verkrijgen : door storting op 
PR. 1144.15 van ANZ-Brabant te 
Brussel 4 (tot 25 juni inbegrepen). 
Op het VTB-sekretariaat, E. Jacq-
mainlaan 126 te Brussel. In lokaal 
« Graaf van Egmont », Van Praet-
straat 28 te Brussel. Bij de be
stuursleden. Vanaf 15 uur aan de 
ingang van de zaal. 

Voor meer inlichtingen kan men 
zich steeds tot het sekretariaat van 
het ANZ-Brabant, Kruisdagenlaan 
13, te Brussel 4, wenden. 

Boortmeerbeek 
Op 9 juli 1966, wordt een 11 juli 

viering gehouden in de zaal Movri, 
Hanswijkstraat, Boortmeerbeek on
der voorschittersschap van dhr. A. 
.Segers met als feestredenaar dr Vic 

'Ancïaux en opgeluisterd door het 
orkest Peter Philips. 

Iedereen is hartelijk welkom. 
Ruime parkeergelegenheid op het 
dorpsplein rond de kerk. 

Merchtem 
O p vrijdag 3 juni ging in ons lo

kaal een geslaagde ledenvergade
ring door. Voor een talrijke op
komst gaf Tuur Ebraert ons een 
klaar overzicht van de politieke ge
beurtenissen sinds de laatste ver
kiezingen. O m 9 uur 30 kwam dr 
Anciaux toe om ons op bondige 
wijze de aktuele problemen uiteen 
te zetten, waarna een gesprek volg
de. 

De vergadering eindigde om 11 
uur 30 in een zeer gemoedelijke 
sfeer. 

Schaarbeek 
Derde kantonale gespreksavond 

met volksvertegenwoordiger Vic 
Anciaux op donderdag 16 juni a.s. 
te 20 uur, te Steenokkerzeel, in de 
zaal « Bonte Os », rechtover de 
kerk. 

Alle bestuursleden der afdelin
gen plus een zeer groot aantal le
den en sympatisanten worden 
verwacht ! 

Elingen 
Helpt de kas van het arrondisse

ment Brussel door een bezoek aan 
liet Tuinfeest 

25 en 26 juni, telkens om 15 uur. 
In de boomgaard van Piet Vran-

ken, Hallebaan 26, Elingen. 

Hoofdredak teur 
T. van Ove r s t r ae t en . 

Hedak t i e sek re t a r i s : 
S. de Lie. 
Alle br ie fwisse l ing voor 
r edak t i e n a a r 
Rota typ , Sylv. Dupuisl . , 
110 Brus . 7, - Te l . 23.11.98 

Beheer : 
Maur ice Lemonn ie rL 82 
Brussel L - Te l . : 11.82.16. 
Alle k lach ten voor niet 
on tvangen van b lad op di t 
ad re s . 

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

450 F. 
S t e u n a b o n n e m e n t : 750 F . 

( m i n i m u m ) 
Losse n u m m e r s : 8 F . 
Alle s tor t ingen voor het 
blad op pos t r eken ing : 
171139 « W I J » - Vlaams
na t i onaa l weekb lad . 

Veran tw. ui tg. Mr. F . Van 
de r Eist, Beizegemstraa t 20 
Brussel 12. 

ERLAU TUINMEUBELEN 
Niet d u u r - -wel h a n d i g 
(nooi t schi lde i ' en) . 

Al leen- invoerder : 

D E M E Y E R E 
Kor t r i j k s t r aa t 
INGELMUNSTER. 

Aanbevolen 
Huizen 

HERBERGEN 

B e z o e k a D e v e e r m a n » 
te St -Amands a.d. Schelde. 

Mosselen • Pa l ing 
Ui tba te r : J a n Brugmans . 

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

« P E T E R B E N O I T » 
Frankr i jk l e i 8 - An twerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle special i te i ten 

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

Guido Gezel les t raat 39 
ZWIJNDRECHT. T. 52.70.70 

B O U W E N W O N E N 

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

J. L E E M A N S , D e u r n e z. 
Van Havrele i 70 T. : 35.63.17 
Agent : De Coene - Kor t r i jk 

HOTEL - RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
a R u b e n s h o f » 

Wests t r . 79. • T. : (050)41571 
Lokaa l Volksunie 
Kamers -pens ion . 

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

gezellige sfeer. 
Verminder ing voor g roepen . 
El isabethl . 105. TeL 632.70. 

UURWERK • JUWELEN 

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

Dewin te r s t r . 11 - Oudergem 
T. 72.45.43 T e r m i n u s t r . 35. 
10 % kor t ing v. leden V.U. 

PLASTIEK 

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

Lg. Lobroeks t raa t 44 
A N T W E R P E N . 

Telefoon : 03/36.16.47. 
Kuipen en s tape lbakken voor 
pekel, d iepvr ies , verpakking . 
s tocker ing . 
Polye thyleen : zakken, vel
len en folie op ro l . 

RAADPLEEG ONS. 

NOUS AVONS PEUR 
(P.H. SPAAK, BOURGEOIS EN, NAAR MEN ZEGT. 
SOCIALIST) 

Uw vrees is ongegrond, makker Paul-Henril Op 11 juli 1966 worden in het 

noorden van Spaakistan duizenden Leeuwen méér gehesen. 

En ofschoon Jos van Eynde het houdt bij « Geen Leeuw, geen Haan, maar de 

Rode Vlag », toch zullen B.S.P.-ers met nog wat Vlaams zelfrespekt de Leeuw 

vlaggen. 

Vraag de folder '66 met alle inlichtingen over de vlaggen: 

NATIONALE BEVLAGGINGSAKTIE 
Waterstraat 133 

SINT-AMANDSBERG - Telefoon : 09/51 15 83. 

1. bedrukte vlaggen katoen wollanyl 
(a l leen met k lass ieke leeuw) 

1,5 m. X 1,5 m. 
2 m. X 2 m. 

310 fr. 
530 tr. 

430 fr 
750 fr 

2. geborduurde vlaggen nylon wollanyl 
(k lass ieke en m o d e r n e leeuw) 

1 m. X 1 m. 
1,45 m X 1,5 m. 
1,45 m. X 2 m. 
2 m. X 2 m. 
2,5 m. X 3 m. 
3 m. X 3 m. 
4 m. X 2,4 m. 
4 m X 4 m 

460 fr. 
880 fr. 
990 fr. 

1 430 fr. 
2 420 fr. 
2 750 fr. 
3 740 fr. 
4 290 fr. 

495 fr. 
925 fr. 

1 015 fr. 
1595 fr. 
2 640 fr. 
2 970 fr. 
3 960 fr. 
4 620 fr. 

3. geborduurde wimpels nylon 
(klass ieke en moderne leeuw) 

1 m. X 2,5 m. ( m e t lussen) 900 fr. 
1 m. X 2,5 m. (me t sloof) 850 fr. 

wollanyl 

990 fr 
935 fr 

wollen franjes aan drie zi jden: 15 fr. per m. 
nylon franjes aan drie zi jden: 45 fr. per m. 

1. (J betaal t , na on tvangs t van de vlag, aan de f irma die u de vlag mét de reken ing 
toes tuu rde . De vl;ig w o r d t dus niet o n d e r r e m b o u r s gezonden. 

2. Vergeet nrct op te geven : a. of uw vlag aan een mast word t gehesen of uit een 
r a a m ged rapee rd ; b. of u, w a n n e e r u een g e b o r d u u r d e vlag bestelt , 'n m o d e r n e 
of 'n klass ieke leeuwef iguur wens t . 

3. Bij de bed ruk t e vlaggen is de m o d e r n e leeuwef iguur niet ve rkr i jgbaar . 
G e b o r d u u r d e p rov inc ie en verenigingsvlaggen kunnen op alle formaten w o r d e n 
gemaakt . 
Vraag een offerte. 

4 De verzendingskos ten zijn niet begrepen in de opgegeven pri jzen. Voor ka toenen 
vlaggen en voor bestel l ingen van 10 en meer vlaggen w o r d e n ze niet aange rekend . 



bewegingsyjjjzer 

BRABANT 

Landen 
De Oberbayernfeesten ter ope

ning van de Guldensporenviering 
te Landen, kenden tot nu toe niet 
de belangstelling die nodig is om 
in de toekomst stand te kunnen hou
den. Als oorzaak hiervan noemen 
wij de tegenwerking van plaatse
lijke overheid alsmede de sterke 
druk van de franskiljonse kliek van 
Landen op de plaatselijke bevol
king. De inwoners van onze streek 
zouden moeten voelen dat zij ge
steund worden door gans Vlaande
ren want zij leven nog te veel in 
de afzondering van uit de tijd dat 
zij bij de provincie Luik behoorden. 
Een enig afdoend middel : een be
zoek van Vlaanderen aan Landen ! 

Wie neemt het op zich een uit
stap per bus in te richten naar een 
paar plaatsen in de omtrek met be
zienswaardigheden en daarna een 
paar uur ontspanning te Landen op 
de Oberba\ernfeesten, op zaterdag, 
'J juli a.s. ! 

Alle inlichtingen kunnen verkre
gen worden op het sekretariaat van 
de V.V.B., 15 Strijderslaan, te Lan
den. 
I I JULI-VIERING 

Het 11 juli-komitee van Landen 
heeft tijdens een bestuursvergade
ring beslist de 41 juli-viering in het 
teken te stellen van «c Leuven 
Vlaams ». 

Het 11 juli-komitee-Landen ver
zoekt alle Vlaamse parlementairen 
hun krachtige steun te verlenen aan 
het wetsvoorstel-Verroken. 

LIMBURG 

Genk 
De afdeling richt vier wijkverga

deringen in, te weten op dinsdag 
14.().6{) in café 't Voske, Weg naar 
As 298; op woensdag 15.6.66 in ca
fé « Meng », Grote straat 2; op 
donderdag 16.6.66 in café Ober-
bayern, Hoevenzavel; op vrijdag 
17.6.66 ten huize Jef Olaerts, Ven-
nestraat 187. 

Samen met een gesprek over de 
aktuele problemen zal de verdere 
werking van de afdeling besproken 
worden. 

Opoeteren - Gruitrode 
Het tweede Heel-Limburgs S|M)-

renfeest op zondag, 17 juli om 15 
uur met steun van het « Noordstar-
fonds » belooft een groot sukses te 
worden gezien de medewerking 
van talrijke N'laamse, kulturele en 
jongerenorganisaties. 

Zullen optreden : het 50 man ster
ke trom - fluit- en drumbandkorps 
uit Schinveld (Oost Limburg), de 
Maasfee, fanfare St. Dyonisius uit 
Opoeteren, en Volkskunstgroep 
« Die Landauwe » uit Genk. Om
lijsting : Ridders van Hoorn, sa
menzang o.l. V. Meester Clijsters M., 
bindteksten door en van L. Brou
wers en verscheidene jeugdgroepen. 

Feestrede door de heer W. Kun
nen. Groeten uit Oost-Limburg 
door Adv. Hosselet van de kultuur-
diens( Maastricht en namens de 
jeugd door W. Plessers, voorzitter 
Heel-Limburgse jeugdraad. 

Bij slecht weder vindt het pro
gramma plaats in het Eurokamp 
zelf, doch in overdekte ruimten. 

OOST-VLAANDEREN 

Asist 
PRIESTER DAENSHULDE 

0|) zondag 19 juni : traditionele 
Daeushulde \ an het Priester Daens-
fonds. Bijeenkomst te 9 uur 30 aan 
de Hopmarkt. Iedereen van harte 
uitgenodigd. 

BROEDERBAND 
De on\erbiddellijke dood heeft 

onze vereniging niet gespaard. 
In de loop van 1965-1966 werden 

ons meer dan twintig trouwe Broe-
derbanders ontnomen. Een plechti
ge zieledienst met offer en kansel
rede zal voor deze duurbaren opge
dragen worden in de kerk van St. 
Martinus (hoofdkerk te Aalsl) op 
zondag 12 juni, te 10 uur. 

Onmiddellijk na de dienst : 
rouwzitting in «i De Vriendschap », 
Kerkstraat. Korte rouwrede door 
volksvertegenwoordiger Dr Leo 
Wouters en een eerw. Pater. 

Bij de offerande zullen speciale 
gedenkenissen worden uitgereikt. 

Geen enkel Broederbander, geen 
een nationalist mag daar ontbre
ken. 

KADERDAG 
Alle afdelingsbesturen worden 

voltallig verwacht op de arrondis-
sementele kaderdag op zaterdag 18 
juni 19()6 te 14 uiu- in het Vlaams 
Huis « De Vriendschap », Kerkstr. 
9, te Aalst. V^olgende vier sekties 
werden geprogrammeerd : sociaal 
dienstbetoon, finanties, propaganda, 
oi-ganisatie partijwerking. 

Deze sekties vergaderen afzonder
lijk en de besluiten worden op het 
einde van de vergadering voorge
dragen. Senator Wim Jorissen en 
volksvertegenwoordiger dr. Van 
Leeniputten zullen er eveneens het 
woord voeren. 

KOLPORTAGES 
Verleden zondag waren zes man 

op post voor de kolportage te Me
re. 

Op korte tijd werden 250 num
mers verkocht. Flink gewerkt man
nen. 

Op zondag 19 juni daags na de 
kaderdag, grootse kolportage te 
Aalst stad met het « Witboek over 
Zwartberg » en dit met de vaste 
medewerking van al onze manda
tarissen. Geen enkele propagandist 
mag hierbij ontbreken. Vanaf 9 
uur stipt vertrekken de ploegen aan 
De Vriendschap. Aalst wordt over
spoeld met het Witboek. Ons deel: 
500 nummers. Persoonlijke uitnodi
gingen volgen. 

Voorlopig programma : zondag 19 
juni : Aalst. Zondag 26 juni : Lede. 
Zondag 3 juli : Erembodegem Cen
trum en Terjoden. Het kanton Ni-
nove-Geraardsbergen wordt door 
eigen propagandisten bewerkt. 

Dienstbetoon 
Babyion M. (volksvertegenwoor-

di,ger) : 
Roeselare : ten huize Westlaan 

145, ook op afspraak, tel. 20208; el
ke maandag 17-19 uur; Rumbeke : 
café Het Oud Stadhuis, Markt; 3de 
zaterdag 9-9 uur 30; Izegem : café 
Plaza, Kruisstraat, 3de zaterdag 10-
1) uur; Ingelmunster : café De Gou
den Leeuw, Markt, 3de zaterdag 11 
uui 30-12 uur; Meulebeke : café De 
Kring, Stationstraat, 3de zaterdag 
14-15 uur. 

Coppieters M. (volksvertegen
woordiger) : 

Beveren-Waas : café St. Marti
nus, 3de zaterdag 11 uur; S t iNi-
klaas : Dr. Verdurmenstraat 6, 3de 
donderdag 9 uur 30 tot 11 uur. 

Goemans H. (volksvertegenwoor
diger) : 

Berchem : ten huize, Grotesteen-
>\eg 86, dagelijks 9-10 uur. 

Leys P. (volksvertegenwoordiger): 
Zedelgem : bij veearts Leuridan, 

tel. 29082, 3de vrijdag 19-20 uur; 
Torhout : bij apotheker Vlieghe, 

Lebbeke 
VLAAMSE KLUB 

Nadat de eerste kulturele aktlvi-
teit van de Vlaamse Klub is uit
gegroeid tot een groot sukses, wen
sen wij onze leden en sympathi
santen te wijzen op het feit dat op 
zaterdag 11 juni een groots opge
vatte boekenbeurs zal gehouden 
worden in de zaal « Inter-Nos », 
Brusselsesteenweg. Dit wordt dan 
de 2de kulturele manifestatie van 
de pas gestichte Vlaamse Klub van 
onze gemeente. Deze boekenbeurs 
loopt tot en met zondag 19 juni e.k. 
Op zaterdagnamiddag 11 juni e.k. 
om 18 luir verrassing voor de jeugd 
met het bezoek van « .Johan » en 
Rosita » uit « De Alverman », die 

hun boeken komen ondertekenen. 

Merelbeke 
Scliaal|>enningenaktie Leuven. Van
daag stop voor de schalen, morgen 
voor de stoelen. Suenens wil niet 
horen, hij zal dus voelen. Schaf u 
het nieuwste kerkgeld aan. Prijs : 
50 fr. per 100, 400 fr. per 1.000, 3.000 
fr. per 10.000 Te bekomen bij : Pe
ter de Wit, A. Rodenbachlaan 8; 
Jef Oudenhuize, J. Verhaegenwijk 
5; Piet de Pauw, G. Gezellelaan 38; 
K. Van Damme, J. Verhaegenwijk 
36; of op per 8827.28 van Piet de 
Pauw, 6125.00 van Kamiel Van 
Damme, 5066.02 van P . De Wit. 

De Leuven-penningen zijn voor
zien van 10 verschillende (duidelij
ke !) wensen en wenken ! 
KOLPORTAGES 

Dank aan de afdelingen Zwijn
aarde, Oudenaarde, Gentbrugge, 
St. Amandsberg en Gent die van 
de arrondissementele kolportage 
van 5 juni een groots sukses maak
ten : twee openluchtmeetings wa
ren de bekroning van een prach
tige propagandatocht doorheen de 
gemeente! 

Enige verandering, na aanvraag, 
in het verder programma : 12.6 : 
Destelbergen; 19.6 : Gent; 26.6 : 
Deinze; 3.7 : St. Amandsberg. 

Wij rekenen opnieuw op alle me
dewerkers ! 
LEUVEN-AVOND 

Op vrijdag 24 juni, te 20 uur 
stipt, richt V.O.S.-Merelbeke een 

Hofstraat 9, tel. 22556, 3de vrijdag 
20-21 uur. 

Lootens E. (volksvertegenwoordi
ger) : 

Koekelare : ten huize, Oostmeet-
straat 56a, op afspraak, tel. (051) 
58031. 

Mattheyssens R. (volksvertegen
woordiger) : 

Mortsel : ten huize Liersesteen-
weg 326, op afspraak, tel. (03) 
513599. 

Schiltz H. (\ olksvertegenwoordi-
ger) : 

AntNverpen : ten huize Wetstraat 
103, tel. (03) 357284, maan- dins- en 
donderdagen 17 uur - 18 uur 30. 

Van der Eist F. (volksvertegen
woordiger) : 

Neder-over-Heendieek : ten huize 
Beizegemstraat 20, op afspraak, tel. 
(02) 162833. 

Van Leemputten R. (volksverte
genwoordiger) : 

Velzeke : dagelijks, ten gemeen-
tenhuize 11 uur - 12 uur, of ten hui
ze op afspraak, tel. (09) 700832. 

Wannijn J. (volksvertegenwoor
diger) : 

Machelen (Leie) : café Leiezonen, 
Stationstraat, 3de vrijdag 19 uur. 

volksvergadering in over Leuven. 
Gastspreker is meester Frans 

Baert, voorzitter van het Aktieko-
initee Leuven. 

Allen op die avond naar zaal 
« Nova », St. Pieterskring, Hundel-
gemse steenweg, Merelbeke-Dorp. 

Nieuwkerken 
Na een maand werking van de 

nieuwe afdeling werden bijna vijf
tig leden ingeschreven. Ook Nieuw
kerken is op weg naar de honderd 
leden : het dinamisme van de be-
stuursploeg staat daa r borg voor. 

O p zondag 26 juni a.s. wordt de 
aktie a Witboek over Zwartberg » 
dan ook besloten in Nieuwkerken 
met een grote meeting met Mau-
rits Coppieters als spreker. Daarna 
verbroedering tussen de leden van 
de nieuwe afdeling en de arron
dissementele propagandistenploe-
gen. 

Nadere gegevens volgen nog. 

Oudenaarde - Ronse 
KOLPORTAGES 

De propagandisten gelieven nota 
te nemen van de kalender voor de 
eerstvolgende twee maanden : 

12 juni : Berchem-Ruien; 19 ju
ni : Melden - Kwaremont - Zulze-
ke; 3 juli : Kruishoutem - Nokere; 
24 juli : Wannegem - Lede - Ooike-
Moregem. 

Men verzamelt telkens te 9 uur 
in het lokaal Pallieter te Leupegem. 
De arr. verantw. Nest Smet nodigt 
nog de propagandisten afzonderlijk 
uit voor elke kolportage. 

St Niklaas 
KOLPORTAGE « WITBOEK 
OVER ZWARTBERG „ 

De inzet was fantastisch ! Op 
zondag 5 juni werden door vijf pro-
pagandistenploegen alle beschikba
re exemplaren aan de man ge
bracht : in totaal 790. 

De ploeg Beveren verkocht in ei
gen gemeente 290 nummers . 

De ploeg Zwijndrecht bewerkte 
Melsele en Kallo _met 200 nummers. 

De ploeg St. Niklaas in eigen 

Wouters L. ( volksvertegenwoor
diger) : 

Gent I Roeland, Korte Kruisstr. 
3, elke vrijdag 18 - 20 uur; ten hui
ze, Krijgslaan 118, op maan- en vrij
dagen 14 - 17 uur na telef. afspraak 
(09) 223941 

Ballet H. (senator) : 
Antwerpen : ten huize J. Van 

Rijswijcklaan 74, op afspraak tel. 
(03) 380577. 

De Paep G. (senator) : 
Beveren-Waas : ten huize, tijdens 

spreekuren. Kallo : café Scaldis, 
Fabriekstraat 45. 

Elaut L. (senator) : 
Gent : ten huize, St. Pietersnieuw-

straat 1,30, elke zaterdag 14 - 16 uur. 
Jorissen W. (senator) : 
Lier : De Hoorn, K. Albertstraat, 

3de maandag 20 - 21 uur; Mechelen: 
Salainander, Adegemstr., 3de zater
dag 11 uur 30 - 12 uur 30; Nijlen : 
Bonte Os, Kerkplein, 3de maandag 
19 - 20 uur; Duffel : Welkom, Han-
delstraat, 3de maandag 21 - 22 uur. 

Roosens R. (senator) ; 
Antwerpen : ten huize, Markgra-

velei 28. Alle dagen 's morgens tij
dens spreekuren of op afspraak tel. 
(0.3) 370137, maandag, woensdag en 
vrijdag ook van 19 uur - 20 uur 30. 

stad 100, de ploeg Scheldekant 100 
nummers in Temse en de ploeg l.o-
keren 100 nummers in Belsele en 
Sinaai. Dit was ook voor de laat
ste drie ploegen de totale voorraad. 

Volgende week, dus op zondag 
12 juni, komen de volgende gemeen
ten aan de beurt : Meerdonk, S t 
Gillis, De Klinge, St. Pauwels, Eks-
aarde, Daknam, Kruibeke, Bazel, 
Verrebroek, Kieldrecht en Doel. De 
nodige maatregelen werden reeds 
genomen om met grotere voorra
den op stap te gaan. Het ganse 
Waasland moet en zal de waar
heid over Zwartberg kennen. Het 
Waasland laat Limburg niet los ! 

WEST-YLAANDEREN 
Wervik - Geluwe 
11 JULI 1966 

De afdeling Wervik-Geluwe zal 
in het vooruitzicht van 11 juli eea 
grootscheepse kampagne voeren bij 
de leden en sympatisanten om op 
Vlaanderens hoogdag met de leeuw 
te bevlaggen. 

Leeuwenvlaggen in alle maten en 
prijzen zijn van nu af reeds ver
krijgbaar bij het bestuur. 

ZOEKERTJES 
Tijdens meeting of betoging werd 

een d.inKsimrwerk verloren. De 
vinder gelieve zich in verbinding 
te stellen met redaktie. 

Jong leraarsgezin wonende op 
100 m. van de zee te Raversijde-
Middelkerke, wenst, tegen vergoe
ding, gedurende de zomermaanden 
enkele kinderen tussen 4 en 11 jaar, 
op te nemen. Voor inlichtingen > 
tel. 059-729.40. 

Grote bank in Frankfurt zoekt 
vrouwelijke daktylo 20-24 jaar vooi: 
minstens 2 jaar. Goede noties En
gels, noties Duits zijn voldoende. 

Zoek betrekking als vertegen
woordiger (event. depothouder)i 
Oud 39 jaar. Bezit personenwagen. 
Woonachtig omgeving Beringen 
(Limb.). 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
Tussen 15.20 en 17 00 : Afwisselend ; 
Autorennen. Grote Prijs van Fran-
corchanaps en KunstrijcJen op de 
schaats — 17 0O : De Plmtstones 
(herh. van de 137e afl.) — 18.45 a 
Klein, klein kleutertje — 19.05 3 
De hond en de diamanten, avontup 
renfilm voor de jeugd — 20.00 : TV-
nieuws — 20.15 : Sportv^Jeekend — 
20.40 : De stem In het glas, tv-spel 
door Leopold Cuoco en Gianni Isl-
dori — 21.40 : Festival. Bekroonde 
korte films — 22.20 : TV-nieuws. 

M A A N D A G 
19.30 : Teletaalles : Engels. 37e les » 
The famous actor 19 45 : Open
baar kunstbezit « Piëta » door Al
bert Servaes (1883-1966) — 19.55 : 
De Weerman — 20.00 ; TV-nieuws — 
20.30 : Maigret en de Inbreker»-
vrouw, eerste van een serie detec
tiveverhalen van Georges Simenon — 
21.40 : Zuidafrikaanse Letterkunde 
en Toneel — 22.20 : TV-nieuws. 

D I N S D A G 
19.30 : Tienorklanken — 20.00 J 
TV-nieuws — 20.25 : Bonanza —• 
21.15 : Antwerpen, nationale haven 
— 22.05 : Diapason. Vandaag ; God
fried Devreese — 22 30 : TV-nieuwa 

W O E N S D A G 
10.30 : Televisum — 19.55 : De 
Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 
20 25 : ' t Is maar een woord — 
20.55 : Speelfilm ; Met de rug tegen 
de muur, politiefilm van Edouani 
Molinaro met Jeanne Moreau en 
Gérard Oury — 22.25 : TV-nieuws. 

D O N D E R D A G 
19.30 ; De Plintstones 138e afl. : 
Naar eer en geweten — 20.00 ; TV-
nieuws — 20.25 : De Dick van Dyke-
show. 12e afl : Huwelijk voorgoed — 
20.50 : Kijk omhoog — 21.30 : Pre
mière — 22 00 : Gastprogramma. Het 
vrije woord • Lekenmoraal en -filo
sofie — 22 30 : TV-nieuws, 

Z A T E R D A G 
19.30 : Teletaalles : Engels. Herh. 
van de 37e les : The famous actor 
— 19.45 : De Weerman — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.25 : Polk and Bluea 
Festival (II1> _ 21OC» : Ten huize 
van Mr. Lode Craeytoeckx, burge
meester van Antwerpen — 21.50 : 
TV-nleuws — 21.55 tot 23.05 : Un
man, Wittering en Zigo. spel van 
Giles Cooper 

V R I J D A G 
19 30 : Tienerklanken. Wie zijn de 
Provo's ? — 20.00 • TV-nieuws — 
20.25 : Slechte tijd coor sergeanten. 
'5e afl. : Wills eiland — 20.50 : 
Kalinka-shovï — 21 30 • De onkreuk-
baren. 20e afl. : Het bock (The Pea) 
— 22.20 : Nina Simone. Optreden 

,v»n de Amerikaanse zangeres — 
23.00 : TV-nieuws. 

Solidariteit met Inaia 

In India worden miljoenen mensen met de hongerdood 
bedreigd. Dat drama kan niemand onverschillig laten. India 
moet geholpen worden in zijn strijd tegen de honger. 
India moet geholpen worden in het uitvoeren van zijn 
ontwikkelingsprogramma. Dit is het doel van de Solida
riteit met India. Uw deelname is onontbeerlijk. "Solida-
riteitschecks" worden van huis tot huis rondgedeeld. Er 
zijn er ook voorradig in postkantoren, grootwarenhuizen 
en kruidenierszaken. U hoeft ze enkel in te vullen en op 
te sturen aan PCR 002, of uw bijdrage te storten in een 
postkantoor. India verwacht van U dit solidair gebaar. 

Solidariteit met Inoia 

In India worden miljoenen mensen met de hongerdood 
bedreigd. Dat drama kan niemand onverschillig laten. India 
moet geholpen worden in zijn strijd tegen de honger. 
India moet geholpen worden in het uitvoeren van zijn 
ontwikkelingsprogramma. Dit is het doel van de Solida
riteit met India. Uw deelname is onontbeerlijk. "Solida-
riteitschecks" worden van huis tot huis rondgedeeld. Er 
zijn er ook voorradig in postkantoren, grootwarenhuizen 
en kruidenierszaken. U hoeft ze enkel in te vullen en op 
te sturen aan PCR 002, of uw bijdrage te storten in een 
postkantoor. India verwacht van U dit solidair gebaar. 
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Hef Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN n.v. 
1. WIJ BOUWEN O P UW G R O N D : 1 5 % VAN DE 
MODERN OF KUSSiEKE VILLA'S Groot of komfortabel ! 

Prijzen : « De Merel » 600.000 F. 

« De Dennen » 690.000 F. 

{< Landrust » 750.000 F. 

« Markies » 900.000 F. 

2 . EXTRA VOOR A N T W E R P E N 
• Appartementen bij Amerikalei. Gemeubeld (alles nieuw) 4.500 F. 

opbr. per maand en slechts 698.000 F. 
• Een burgershuis te Kontich vanaf 395.000 F. op een bouwgrond van 

115.000 F. 

BOUWPRIJS VOLSTAAT., 
Waar U ook wil! 

Kom vrijblij'vend deze en andere plannen 

ink i j l ^en! ! 

— degelijke konslructie 

— volledig afgewerkt 

— geen administratieve beslommeringen ! 

Residentie « Middenstad > app. met 3 slaapk. 900.000 F.. 
Verkaveling « Schemmersberg > 72 percelen vanaf 95.700 F. 
« Patricia Residentie > Destelbergen. App. 3 slaapk. 599.000 F. 
Mooie villapercelen te Mariakerke Drongen 1 

INLICHTINGEN A N T W E R P E N 
MEIR 18 — Tel. 03/32.92.18. 

G E N T 
ONDERBERGEN 43 — Tel. 09/25.19.23 

G E N K 
MOLENSTRAAT 39 — Tel. 011/54442 

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

S. De Lie. c Papenhoek >. Berendrechi TeL (03)73.66.59 
Ook de 
zoekertjes kunnen naai ölt adres jezonden wordenu 

BECO 
brandstoffen 

TEL : (03) 32.04.77 

32.02.10 

WIE helpt mee ? 
Gans Vlaanderen in hel 
teken van de LEEUW 
Op 11 juli 1966, gans 

Vlaanderen van de Noordzee 
tot de Maas. 

EEN LEEUW 
Aktie : 300.000 LEEUWEN 

Vraag dadelijk per briefkaart 
of telefonisch inlichtingen 
bij L. Verhoeven. Liefkens-
hoek 23. Halle (Kempen). 

TeL : (03) 79.01.24. 

Zopas kwam van de pers, de brosjuur 

Van Verzetsstrijder 
tot heel-Nederlander en Flamingant 

met herinneringen uit het verzet; 
vol reisdokumentatie uit vier kontinenten 
en met een schrijnende aanklacht tegen onrecht 
en Vlamingendiskriminatie. 

Dr. P.C. Paardekooper schreef een passend voorwoord-

Te bestellen door storting van 40 fr of 3 gulden op postchekrekening 8784.58 
van de auteur : Jos De Freine, Diestersteenweg 36A, Sint Truiden, Limburg. 

25 PERCENT KORTING PER BESTELLING VAN TIEN BKSEMPLAREN. 

V E R Z E K E R I N G E N 
L E V E N 
A U T O 
H U I S 
I K B O E D E L 

VAN DER PAAL - VOORBRAECK EN C' 
Jan Van Riiswijcklaan 62 - ANTWERPEN. 
T E L E F O O N : 03/37.54.38. 

A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

ELECTRA BREE 
Uoneputstraat 28, 
— B R E E — 
Telefoon : 651.88 

FX-233L 

Caie en Forellenvisserij 

MALPERTLVS 
W E L L E N ( L I M B U R G ) 

Open • alle zaterdagen, zon- en feestdagen 

vanat 5 uur 's morgens 

KARPER - ZEELT - SNOEK - FOREL 

Per lijn wordt een halve kilo forel bijgezet in tegenwoordigheid van de 

visser en bij zijn aankomst. — Groothandel m forellen en goudvissen. 

W I M M A E S 

DIANALAAN. 10. BERCHEM - Antwerpen. • Te!.: (03) 39.69.34. 
- - Stelt f.ijn kandidatuur bij alle Vlamingen ii» de 

provinciën Antwerpen Brabant en Oost-VIaan-
deren voor alle verzekeiingsvormen : Brand • 
Leren Persoonlijke Familiale Auto Wet • 
Burg Aansprakelijkheid 

"— Komt op het eerste verzoek voor : 
Overname van bestaande verzekeringspolissen 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak. enz. 

KREDIET EN FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP 
- F I N A N C I E R I N G E N 

- L E N I N G E N 

- H Y P O T E K E N Ie en 2e rang. 

Jan Van Riiswijcklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38. 
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iJUjLlJfelcl 
nota^s bij het nieuws 

LEUVEN EEN 
CENTENKWESTE ? 
Liever Franks dan Neder
lands. 

NAVO WEG UIT 
FRANKRIJK 
Oil sont les sieges d'otan ? 

ZELFS IN CHINA 
Peking-kommunisten ver
volgd. 

« SPECIAL » BETAALD 
DOOR KONGO ? 
Kinsjasalai is. 

70-JARIGE VERVANGT 
V.D.B. ALS SCHEPEN 
Jonckheei e. 

ONTSNAPPINGEN UIT 
BRITSE 
GEVANGENISSEN 
Spleet in splendid isolation. 

ZUID-VIETNAMEES 
PREZIDENT BLIJFT AAN 
Nonde Thieu! 

WARSCHAU-PAK 
VERGADERT TE 
MOSKOU 
Een gewarschatiwd man is 
er tuee waard. 

DERDE EUROPESE 
BILJARTTITEL VOOR... 
...Queiie-lemans. 

WAALSE CV.P. TEGEN 
VERROKEN 
Eh bien, mercier ! 

OTTO TERUG NAAR 
OOSTENRIJK 
Einde van Habsburgerlijke 
dood. 

DE GAULLE NAAR 
MOSKOU 
Terug over de Berezina. 

LEUVEN 

De houding valt voor één keer danig mee : 
belooft men ons niet « morgen gratis scheren » ? 
Wie schrik had voor de Vlaamse CV.P. 
liet zich inmiddels graag beleren. 

DD.T. 

juan de anarchist 
f r 

'iiili 

% mil 
j • f' ••'-••• 


