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Toen in 1961 de eerste marsj op Biussel plaats 
greep, ontstond in het Vlaamse land een grote 
geestdrift omdat men overtuigd was dat een 
Vlaams front tot stand gekomen was dat met de 
steun van de brede Vlaamse openbare opinie ein
delijk en voor het eerst sedert het einde van de 
oorlog tot een offensief zou overgaan en het 
Vlaams minimumprogramma, waarover iedereen 
akkoord ging, verwezenlijken. Aan deze eerste 
massale Vlaamse betoging m de hoofdstad namen, 
naast al de Volksuniemandatanssen, ook een der
tigtal C.V.P.-mandatarissen deel Doch het jaar 
daarop, bij de tweede betoging, bleven de Vlaamse 
C.V.P.-mandatarissen, op een tweetal na, weg : 
Hertoginnedal was reeds in de maak en de smade
lijke kapitulatie van de Vlaamse C.V.P. Het Vlaams 
front stortte in en de verwachtingen gingen niet 
in vervulling : iedereen kent de schuldigen. 

Het is niet overbodig aan deze gebeurtenissen 
uit een recent verleden te herinneren omdat het 
probleem Leuven, zoals het thans gesteld is, mede 
het resultaat is van de kapitulatie van Hertoginne
dal en omdat Verroken en es. zich in 1963 inder
daad, onder druk van het episkopaat, uitgespro
ken hebben voor een bevoou echte positie van de 
franstaligen te Leuven. Het is niet zonder reden 
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en gegrondheid dat de franstalige pers hieraan 
herinnert. De Volksunie stond toen uiteindelijk 
alleen in het parlement om het Vlaams standpunt 
te verdedigen en te blijven verdedigen. 

Opnieuw is thans rond het probleem Leuven op 
spontane wijze in Vlaanderen een zeer grote eens
gezindheid en strijdvaardigheid tot uiting geko
men : eens te meer waren de voorwaarden vervuld 
om over de partijgrenzen heen een breed Vlaams 
front te vormen, dat met zoveel geestdrift en zege
zekerheid kon optreden dat de einduitslag ver
zekerd was. Helaas zien wij deze hoopvolle ver
wachting, althans op het partijpolitieke vlak, eens 
te meer eindigen in een smadelijke komedie. 

Het wetsvoorstel Verroken verwekte een storm 
van geestdrift en het regende moties om het te 
steunen. Na enkele weken begon men het ver
dacht te vinden dat de parlementsleden de tekst 
van dit reeds berucht geworden wetsvoorstel nog 
steeds niet ontvangen hadden. Het was ingediend 
en niet ingediend, de heer Verroken wachtte zo
gezegd op het handteken van mede-onderteke
naars. Aan de mandatarissen van de Volksunie, 
die onmiddellijk hun steun toegezegd hadden, 
werd echter niets gevraagd. Wij begrijpen wel 
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waarom • achter de schermen, in de C V P , werd 
de strijd beslecht. 

Wanneer de Vlaamse dagbladiezei s in hun 
kranten lazen, in blokletters, dat de Vlaamse 
C.V.P -fraktie zich eenparig uitgesproken had voor 
het wetsvoorstel Verroken, hebben velen wel niet 
beseft dat dit de grofste misleiding was. 

Waarover hadden de Vlaamse C.V.P -mandata
rissen zich eenparig akkoord gesteld ? Over de 
begrafenis van het wetsvoorstel Verroken, over de 
veizending van dit nog steeds met bestaande 
wetsvoorstel naar een e\enmin bestaande en nog 
op te richten drie-parttjenkommissie die tegen 
1968 verslag zou uitbrengen ' Op dat ogenblik 
werd het wetsvoorstel Verroken door allen, ook 
door de heer Verroken zelf, omwille van het par
tijbelang en de eenheid van de C.V.P. prijsgegeven, 
en verraden De aanduiding van de C V.P.-afge-
vaardigden in voornoemde, nog op te richten kom
missie laat geen twijfel open over het lot dat het 
wetsvoorstel Verroken beschoren is : het is vol
doende gekend dat zowel de heren Theo Lefèvre 
en Vande Kerckhove als de heer Parisis tegen
standers zijn van het wets\oorstel in kwestie. 

Na deze beslissing was de inoverwegingneming 
in de Kamer een lege formaliteit zonder betekenis, 
vermits de indieners zélf op voorhand akkoord 
waren dat het geen kans kreeg om zelfs maar be
sproken te worden. 

Doch de Waalse C.V.P-ers waren nog niet te
vreden • zij eisen dat Verroken zijn wetsvoorstel 
intrekt; zij en niemand anders zijn het die tegen 
de pailementaire geplogenheid in dreigen, een 
stemming te eisen over de inoverwegingneming. 
Zo wordt dan week na week, terwijl het verlof 
nadert, de inoverwegingneming uitgesteld op ver
zoek van Verroken zelf Er blijft nu nog één ul
tieme kans, volgende week, doch op het ogenblik 
waarop wij dit artikel schrijven weten wij nog 
met hoe deze onverkwikkelijke geschiedenis zal 

(vervolg op blz- 3) 

Toppunt van Belgisch inc'n '^me en stupiditeit : aan de autoweek naar Zaventeni wijst een wegwijzer naar 
tia{e)cht, de oei-Vlaanne Hagelandse gemeente. 
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PROEFKONIJN 

Bij het bezoek van koningin 
Elisabeth van Engeland aan Luik, 
was de terugreis naar Brussel 
voorzien per trein. 

Naar liet schijnt hod de direk-
tie der N.M.B.S. een naamloos 
telefoontje gekregen met de mel
ding, dat er op het spoor Luik-
Brussel een bom was geplaatst. 

Wat heeft de direktie der 
N.M.B.S. gedaan ? Ze gaf op
dracht aan een treinkondukteur, 
een lege lokomotief naar Brussel 
te « treinen » via hetzelfde spoor 
dat de koninklijke trein zou ge
bruiken - zonder aan de bestuur
der te zeggen, waarom deze op
dracht diende uitgevoerd. 

Gelukkig voor de niets vermoe
dende bestuurder kwam hij be
houden te Brussel aan en enkele 
minuten later ook de konink
lijke trein. 

Als dat waar is, dan is .het niet 
anders te noemen dan een schan
daal. 

R.D.B., .Schoten. 

VAN EEN MIJNWERKER 

Ik heb uw Witboek over Zwart
berg gelezen en ik ben er zeer 
van onder de indruk. 

Ik heb een paar regels gelezen 
die mij bijzonder aanbelangen, 
gezien ik daar bij betrokken was. 

Op blz. 28 schrijft U dat het 
radioprogramma « Aktueel » 
verboden werd. Dit wist ik reeds 
van die dag 's morgens. Ik heb 
dat trouwens die dag ook gezegd 
aan de heer Arthur Woulers. 
Hierop antwoordde hij dat hij 
zijn uiterste best zou doen, want 
hij zegde zélf een Limburger te 
zijn en volkomen met mijn woor
den in te stemmen. Het program
ma-interview v '̂as van mij afge
nomen na de begrafeni.splechtig-
heden van Jan Latos en Valere 
Sclep. 

Op blz. 2C^ staat een citaat van 
de vrijgestelde Ooms. Welnu over 
deze heer heb ik een paar opmer
kingen. 

Op maandag 31 jan. '60, toen 
wij de mijn van Winterslag had
den stil gelegd, trokken wij naar 
Waterschei. Met drie man slaag
den wij er in naar de mijn op te 
rukken en tot onze grote ver
wondering troffen wij daar de 
man aan, die zich de verdediger 
van de werkman noemt, in ge
sprek met de konimandant van 
de rijkswacht ; hij maakte er 
deze attent op dat wij stakers 
van Zwartberg waren. Maar de 
konmiandant had andere zorgen 
dan ons aan te houden. 

Het is ook Ooms die de rijks

wachters er op attent maakte 
dat wij de centrale zouden aan
vallen. Hij was trouwens verge
zeld van de hoofdafgevaardigde 
van het ABVV van Waterschei. 
Toen wij vroegen waarom de 
mijn niet solidair met ons mee-
staakte, verklaarden deze twee 
heren met deze staking niets te 
maken te hebben en ook niet te 
zullen staken omdat, zo zegden 
zij. Zwartberg ook niet voor hen 
geslaakt had toen zij zoveel 
moesten gaan doppen. Hierop 
hebben wij geantwoord dat zij 
daar zelf niet^voor hadden ge
staakt. Hoe zouden wij het dan 
kunnen gedaan hebben ? 

Na de staking heb ik een zware 
zenuwinzinking doorgemaakt en 
lag meer dan een maand te bed. 
In « Het Belang van Limburg » 
moest ik lezen dat mijnheer 
Ooms een intervieuw had toege
staan, waarin hij verklaarde dat 
ekstremisten de staking hadden 
uitgebuit. 

Wel. neem van mij aan dat de 
werklieden van Zwartberg de 
Volksunie zeer dankbaar zijn — 
wat ook hun politieke overwe
gingen waren — en dat wij goed 
v\-eten dat de Volksunie Limburg 
heeft wakker geschud, want 
zonder deze partij waren wij 
verloren schapen. 

N., Genk. 

PUBLICITEIT 

De afdeling publiciteit van het 
Willemsfonds verstrekt onder
wijs ter vorming van al wie in 
een publiciteitsbureau wil wor
den te werk gesteld. 

Commercieel-technisch is dit 
onderwijs volledig up-to-date. 

P.G., Assebroek. 

PERSDIENST 

< Er moet een Vlaams pers
agentschap komen » schrijft 
« WIJ •» (11.().66), want inder
daad de buitenlandse pers maakt 
het de laatste tijd wat al te bar. 
« Dat is het werk voor de Vlaam
se kultuurverenigingen > oor
deelt « WIJ >, niet voor een par
tij. . . 

Een duidelijke vraag : meent 
de redactie van « WIJ » dan wer
kelijk dat deze kultuurvereni
gingen zullen reageren op arti
kels in de buitenlandse pers die 
9 keer op 10 tendentieuze berich
ten zijn. indien al niet volkomen 
valse, die rechtstreeks gericht 
zijn tegen wat zij dan het Vlaams 
extremisme noemen en waarvan 
de Volksunie de enig bekende 
politieke verschijning is. IMen 
kan van kultuurverenigingen niet 

NATIONALE LOTERIJ 
NIEUW PLAN + 20 

EEN SUPERHOOG LOT VAN 

7 MILJOEN ! 

°/c 

1 lot van 2.000.000 F 
1 lot van 1.000.000 F 
1 lot van 500.000 F 
2 loten van 200.000 F 

12 loten van 100.000 F 
42 loten van 50.000 F 

84 loten van 25.000 F 
240 loten van 10.000 F 
420 loten van 5.000 F 
600 loten van 2.500 F 

3.600 loten van 1.000 F 
12.000 loten van 500 F 

60.000 loten van 300 F 
+ 50 troostprijzen van 10.000 F 

IN HET 
TOTAAL 50.400.000 F 

Hetbilief :140F 

IN 77.054 
LOTEN 

Het tiende : 15 F 

TREKKING OP 27 JUNI 

verwachten dat zij dergelijk 
werk zouden doen. En niemand 
gelooft dat zij het ooit doen zul
len. Het ligt gewoon niet in hun 
lijn. Plet is niet hun taak, die 
kultureel, niet politiek is. 

De Volksunie zélf heeft er alle 
belang bij, dat deel van deze 
taak op zich te nemen met de 
krachten waarover zij kan be
schikken. Zelf haar persberich
ten mee te delen waar het nodig 
is aan buitenlandse kranten, en 
voor het overige door perskonfe-
rcnties op tijd en stond de bui
tenlandse perskorrespondenten te 
Brussel (veel meer dan 100) te 
benaderen. 

W.H., Antwerpen. 

N.B. — Onze korrespondent 
heeft over het hoofd gezien dat 
wij wel degelijk van mening 
waren dat de V.U. haar eigen 
internationale public relations 
moet verzorgen. Maar een eigen
lijk Vlaams persagentschap is 
inderdaad niet onze taak ! 

Enkele zinsneden verraadden 
maar al te duidelijk dat het hier 
indirekt ging om "n lichte wenk 
om met de agitatie en de orde
verstoring, met het protest en de 
tegenstand tegen het Leuven-
diktaat na toch maar op te hou
den. 

De kardinaal had nu toch door 
zijn onverstoorbare houding la
ten blijken dat het een vast
staande en niet-meer-te-verande
ren verordening was, en om de 
liefde van St. Jan moest men nu 
toch uiaar enz. 

Op dezelfde dag in de misvie
ring van 12 uur en in dezelfde 
kerk : hetzelfde liedje, met veel 
vuur en met « van dezelfde liefde 
blijk gevende » voorzichtige vin
gerwijzingen aan de Vlamingen 
uit het Brusselse en elders. Stel 
u toch niet aan als zwarte scha
pen, toon uw liefde en geef het 
eigene dat u nog van uzelf hebt 
(uw overtuiging) weg door ge
hoorzaam en gedwee als brave 
schapen de goede herder te vol
gen. 

Dit alles zonder ééns de naam 
Leuven te vermelden, maar het 
lag er zo vingerdik op dat mijn 
bloedeigen maag er zich van om
keerde. Dus tóch (maar voorzich
tig dan en onvoorbereid voor de 
Vlamingen) de fameuze pinkster-
boodschap over naastenliefde en 
burgerzin (de ergste reaktie is 
nu toch, zo denkt men, achter de 
rug). 

Het is, met één woord gezegd, 
schandalig ! 

R.E., Eisene. 
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door een lamme Vlaamse \leugel, 
in hun vuil hemd te zetten. Het 
IS echter niet aangenaam te ver
nemen dat de Vlaams-nationale 
Vülksuniepartij mij als een 
naïeve snul brandmerkt. 

Voor ik mij aansloot bij de 
C.V.P. wist ik dat alle vergade
ringen enkel het Frans als Voer
taal hadden. V.d.B. heeft een en
kele keer enkele Brussels-Vlaam
se woorden gesproken op zo een 
vergadering. 

Hoe naïef ik ook mag zijn, ik-
verzeker u dat er aardig wat her
rie zal komen in deze afdeling, 
indien in de toekomst geen reke
ning zal gehouden worden met 
de Vla^ningen van Sint-Gillis. Als 
Vlaam.se Brusselaar zal ik mij 
niet laten intimideren en met het 
klassieke kluitje zal men me niet 
in het riet sturen. 

Op (Ie volgende vergadering 
(indien ik nog uitgenodigd 
wardt) zal er al een en ander 
gezegd worden over de motie 
van de C.V.P.-St-Gillis waarin 
men sankties vroeg tegen de re
bel Verroken. 

R.K., St-Gillis. 

KERKGELD 

HOMELIE HIET N A Ï E F 

Op zondag 12.6.06 werd tijdens 
de misviering (in 't Nederlands) 
van 7 uur, door de onderpastoor 
van de St. Gertrudis-parochie te 
Etterbeek gepredikt over naas
tenliefde, rechtvaardigheid en 
begrip voor de evenmens. 

In uw nummer van 11 juni ]0()6 
lees ik een « pepernoot » gewijd 
aan de C.V.P. te Sint Gilli.s. 

Ik ben deze naïeve knaap die 
voor het eerst Nederlands sprak 
op de vergadering van deze af
deling. Ik ontzeg u niet het recht 
deze franstalige kliek, gehol|)en 

Het geld dat U hierbij ingeslo
ten vind, is mijn misgeld voor de 
maand juni. Ik heb namelijk de 
gewoonte van 10 fr in de schaal 
te gooien, maar nu leg ik er 
voortaan mijn misprijzende blik 
in en stuur het geld naar de 
Volksunie. 

Met mijn geld zullen de gemij
terde volksbedriegers van Leu
ven hun franskiljonse belangen 
niet dienen. 

A.M., Turnhout. 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud de^ 
gepubliceerde bzersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze 
en inkorting voor. Over de lezers
rubriek worJt geen briefwisseling 
eevoerd 

van de redaktie 

Brussel, 22 juni 1966, 

'Betr.i een week l a t e r . 

Wè nebben hier vroeger wel a l eens verteld, dat 
een weekblad aan heel andere wetten gehoorzaamd 
'dan een dagblad. De krantenlezer i s er mee ver
trouwd dat zijn blad ' s morgens vroeg bi j hem 
thuis besteld wordt, nauwelijks een paar ,uur na
dat het ran de rotat iepers rolde. Ons weekblad 
dat ü zaterdag k r i jg t , kwam echter a l de dag t e 
voren van de pers en was «Igenlijk a l donderdag
avond "op de ro ta t i e gegaan". 
Dat heeft alvast één nadeel : kersvers kunnen 
v i j U hie t nieuws niet opdienen. Dat hoeft t rou
wens ook niet . De taak van een periodiek i s het , 
nieuws te rangschikken en te beoordelen en er 
kommentaar b i j t e brengen. 
Soms echter heeft dat zijn nadelen. Zo bijvoor
beeld wanneer donderdag laat in de namiddag of 
vrijdag er een absoluut nieuwe t i t e l in het 
nieuws komt of een te verwachten evolutie u i t 
eindelijk toch nog omgebogen wordt. 
Verleden week gebeurden de twee dingen tege l i jk . 
De V.U.M, maakte bekend, dat z i j zelfstandig zou 
gaan werken j het nieuws kwam te laat om er kom
mentaar b i j t e kunnen geven. En Jan Verroken be
sloot , tegen a l l e vroegere toezeggingen in , zijn 
inmiddels a l bijna verjaard wetsvoorstel toch 
nog niet aan de stemming over de inoverwegingne
ming te onderwerpen. 
Kommentaar b i j deze punten kr i jgt U dus deze 
veek. 

\ 
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WIJ 

de strijd rond leuven 
(vervolg van blz. 1) 

aflopen. Wij lezen dat de heer Verroken aarzelt omdat hij vreest dat er 
geen meerderheid zou gevonden worden om de in overwegingneming te 
stemmen ! 

Het is mogelijk, maar niet eens zo belangrijk, vermits de heer Verro
ken zelf akkoord is met de begrafenis van zijn voorstel zelfs na een 
inoverwegingneming. Belangrijker en interessanter voor de Vlaamse 
openbare mening is het, te weten wie in de Kamer tegen de inoverwe
gingneming stemt, wat de houding is van de Vlaamse C.V.P.-ministers, 
van de Vlaamse B.S.P.-ers en P.V.V.-ers : dat iedereen verplicht wordt 
kleur te bekennen door een stemming die een politieke betekenis krijgt. 
Wat daarbij moet blijken en bewezen worden is, dat de Vlaamse volks
vertegenwoordiging met een demokratische absolute meerderheid dit 
wetsvoorstel goedkeurt. Opdat iedereen zou weten dat in een Vlaamse 
aangelegenheid de Vlaamse volkswil miskent wordt in de unitaire staat. 

Duidelijk wordt het nog eens dat de Vlaamse meerderheid in de 
C.V.P. machteloos is en moet zwichten voor de Waalse minderheid. 
Daarom is de C.V.P. in Vlaams opzicht onbetrouwbaar en dit zal zolang 
duren tot wanneer de Vlamingen in deze partij de moed opbrengen in 
opstand te komen. Men zegt dat dit het einde zou betekenen van de 
C.V.P. Het is mogelijk, maar men kent meteen de prijs die de Vlamingen 
betalen voor het in stand houden van deze unitaire partij. 

De aandacht is thans vooral gevestigd op het probleem Leuven. 
Doch ook op andere gebieden gaat het slecht. Inzake de bevoegdheid van 
de kommissie voor de verbetering van de betrekkingen tussen de taal
gemeenschappen heeft de Vlaamse C.V.P. ook gekapituleerd door, na 
hardnekkig verzet, nu toch te aanvaarden dat deze kommissie bevoegd 
zal zijn om advies uit te brengen over de uitvoeringsbesluiten voor de 
taalwetten. Sedert drie jaar wachten wij op deze uitvoeringsbesluiten. 
Wij kunnen blijven wachten. Ondertussen vegen de ministers him voeten 
aan de taalwetgeving. Minister Harmei gaat ongestoord verder met 
benoemingen te doen in strijd met de taalwet en in strijd met de advie
zen van de Vaste Taaikommissie : de benoeming van de nieuwe ambas
sadeur in Kongo is een nieuw geval Van den Bossche. 

Gelukkig maar staat hier tegenover de groeiende Vlaamse bewust
wording en de vastberaden wil, die tot uiting kwam naar aanleiding van 
de bisschoppelijke verordening, om de Vlaamse volksbelangen te verde
digen en te doen eerbiedigen. 

De strijd die thans ontbrandt is rond Leuven, roept de herinnering 
op aan de strijd voor de vernederlandsing van Gent. Ook in die strijd 
heeft « men » gepoogd de Vlamingen af te schepen met een « Nolf-
barak », doch de strijd werd voortgezet. De uiteindelijke algehele ver
nederlandsing van Gent was de vrucht en het resultaat van de Borms-
verkiezing Na jarenlange strijd kon de wet, waardoor de Nolfbarak tot 
stand kwam, slechts gestemd worden met een kleine meerderheid : 87 
stemmen tegen 75 bij 8 onthoudingen in de Kamer, 74 stemmen tegen 
55 bij 7 onthoudingen in de Senaat. Na de Bormsverkiezing van einde 
1928 werd het volgend jaar de volledige vernederlandsing van Gent door 
de middenafdeling van de Kamer eenparig goedgekeurd. Het wetsont
werp werd in de Kamer gestemd met 126 stemmen tegen 24 bij 7 ont
houdingen en in de Senaat met 114 stemmen tegen 14 bij 17 onthou
dingen. 

Zo was de schrik het begin van de wijsheid. Het zal met Leuven niet 
anders verlopen : het probleem Leuven wordt opgelost wanneer de 
Vlamingen massaal uiting geven aan hun vastberaden wil zich niet meer 
te laten misleiden en minoriseren. 

De Volksunie wijst de weg : uiteindelijk moet dit alles uitmonden 
in het federalisme. Daarom, met alle krachten vooruit ! 

menwerking tussen V.M.O. en Volksunie 
werden stopgezet. De Antwerpse V.M.O.-
afdeling besloot, zich neer te leggen bij de 
zienswijze van de partij; ze verliet de 
V.M.O. en doopte zich om in V.U.M., het
zij Volksunie-militanten. De V.M.O. telde 
nog slechts een afdeling te Gent en een 
paar losse kernen o.m. te Brussel. De Gent
se V.M.O.-afdeling en de losse kernen 
knoopten terug aan bij de initiale hou
ding van de organisatie : algemene Vlaams-
nationale werking op onafhankelijke ba-

Krizis in de Volksunie ? 

wat gebeurde 
met de v.u.m. ? 

(red.) Is de Volksunie, zoals de kranten 
maar al te graag beweren, met scheuring 
bedreigd ? Gaat de V.U.M, haar eigen weg 
om een nieuwe partij op te richten ? Be
staat er aan de top van de partij een 
grondig meningsverschil van ideologisclie 
of taktische aard ? 

Een aantal kranten hebben natuurlijk 
niet geaarzeld, om al deze en dergelijke 
Vlagen met een overtuigd ja te beantwoor
den; voor de zoveelste maal gedurende de 
vooibije tien jaar voorspelden zij het ein
de van de Vlaams-nationale partij. 

Wat hun beweringen en vaststellingen 
waard zijn, kan men afmeten aan het voor
beeld van een der giootste « Volksunie-
specialisten 2> : jos Van E)nde. Vlak voor
dat hij in twee gepeperde hoofdaltikels de 
« keukergcheimen » der V.U. voor zijn le-
zer»k»-ing onthulde, had hij nog in een ar
tikel over de spreekbeurt van Périn te Ant
werpen de heer Staf Vermei ie, medewer 
ker van de B.V.S.E., gebombardeeid tot 
algemeen piopagandaleider van de V.U. ! 
We vragen ons af, wie het meest vcibaasd 
was : wijzelf of B.V.S.E.-er Veimeirel 

Maar nu ter zake. Om enig inzicht te 
hebben in wat de jongste dagen over V.U. 
en V.L'.M. weid gezegd en geschreven, is 
het nodig om even een blik in het verle
den te werpen-

In de jaren na de oorlog — geruime tijd 
vooraleer de Volksunie bestond — werd de 
Vlaamse Militanten Organisatie (V.M.O.) 
opgericht, een groepering van jonge man
nen die — nog midden in de repressie
periode — de Vlaamse beweging weer op 
de straat wilden brengen. De V.M.O. stel
de zich belangloos ten dienste van andere 
Vlaamse verenigingen. Zo spande zij zich 
in voor de Vlaamse Concentiatie; van bij 
de oprichting der Volksunie maakte zij 
zich ook voor onze partij veidienstelijk. 

Tussen de Volksunie en de V.M.O. kwam 
het jarenlang tot een vruchtbare samen
werking. Onder leiding van haar stichter 
Bob Maes richtte de V.M.O. een vijftal 
afdelingen op in het Vlaamse land; de be-
langiijkste daarvan werd die van Antwer
pen, onder leiding van Wim Maes. 

Een viertal jaren geleden ontstond er 
tussen de Volksunie en de V.M.O. een ver
schil van opvatting over de te volgen tak-
tiek in de Vlaamse strijd. Een aantal mili
tanten waren van mening, dat alleen de 
zgn. direkte aktie tot rezultaten kon voe
ren, terwijl de partij zelf op het standpunt 
bleef dat een Vlaams-nationale politieke 
macht moest opgebouwd worden met ge
duld, omzicht en het gebruik van de nor
male demokratische politieke middelen. 
Het geschil werd opgelost in die zin dat 
het gemeenschappelijk overleg en de sa-

Vervhil van inzicht. 

ieder zijn 
eigen weg 

(red.) De inschakeling van de Antwerpse 
V.U.M, in de Volksunie verliep, na enkele 
initiale disputen over sekundaire kwesties 
zoals het pro en contra van uniformen, 
een tijdlang vlot en het dient beklemtoond 
dat de geestdrift en de ontbaatzuchtige 
werkkracht der V.Ü.M.-leden de partij in
derdaad grote diensten heeft bewezen. 

Na enkele tijd echter ontstonden, op ba-
zis van de oude meningsverschillen op
nieuw wrijvingen. De V.U.M, bleef zich 
beschouwen en gedragen als een V.M.O.-
afdeling en wenste niet te verzaken aan de 
zgn. direkte aktie. Een aantal modaliteiten, 
die destijds vastgelegd werden in het ak
koord V.U.-V.U.M., werden herhaaldelijk 
overschreden. De V.U.M, gehoorzaamde 
steeds meer aan haar eigen dinamiek en 
was steeds minder toegankelijk voor de 
politieke taktiek, zoals ze door de partij 
werd uitgestippeld. 

Herhaaldelijk nam zij initiatieven, waar
over de Volksunie slechts achteraf inge
licht werd alhoewel de partij de politieke 
verantwoordelijkheid toegeschoven kreeg. 
Dit schiep een onhoudbare situatie; de 
partij wenste inderdaad niet geleid te wor
den op een weg die haar van het ene vol
dongen feit naar het andere voerde; zij 
wenste geen verantwoordelijkheid te ne
men voor initiatieven die haar volkomen 
vreemd waren. 

Een reeks besprekingen tussen de partij
leiding en de leiding van de V.U.M, maak
te duidelijk, dat wederzijds het verlangen 
om de inschakeling stop te zetten steeds gro
ter was geworden. Deze besprekingen ver
liepen overigens in een vlotte geest en 
leidden tot het besluit dat de Antwerpse 
Volksunie-leiding en de V.U.M, een ge
meenschappelijk kommunikee zouden uit
geven, waarin de stopzetting van de inscha
keling zou worden aangekondigd. 

Door een indiskretie (Vlaanderen is in
derdaad een klein land !) geraakte dit be
sluit bekend vooraleer het kommunikee 
werd uitgegeven, wat tot gevolg had dat 
de in gemeenschappelijk overleg getroffen 
beslissing plots de allure's kreeg van een 
eenzijdige breuk. 

Er is dus niet de minste sprake van een 
nieuwe partij, van een krizis in de Volks
unie of van meningverschillen aan de top. 
De V.U.M, herneemt eenvoudig haar 
V.M.O.-statuut zoals zij dat vroeger had. 
De Volksunie van haar kant beklemtoont 
dat zij slechts verantwoordelijkheid draagt 
voor haar eigen organisaties en haar eigen 
politieke lijn en dat zij niet zinnens is. 
zich een gedragspatroon te laten voorschrij
ven door wie deze politieke lijn en.de daar
uit voortvloeiende taktische konsekwenties 
niet kan aanvaarden. 

Zoals dal in de overige 16 ariondisse-
menten van het Vlaamse land altijd het 
geval is geweest, zal voortaan ook te Ant
werpen de propagandistische aktiviteit be
rusten bij de normale Volksunie-afdelin
gen en -bestuien. 

Waarschijnlijk zullen V.U.M, en V.M.O. 
zich beijveren om, in samenwerking met 
een paar Brusselse groepen en kernen van 
elders, buiten de Volksunie een militanten
organisatie uit te bouwen. Daarmee keren 
we terug naar een toestand, zoals hi) reeds 
vroeger heeft bestaan. 

We'ke ook de verschillen van inzicht zijn 
tussen de Volksunie en de V.U.M.-V.M.O., 
het dient beklemtoond dat beide vei trekken 

van een Vlaams-nationale bazis wat uit
schakelt dat ze mekaar bewust schade zo» 
den berokkenen. 

Hel konjlikt in Sabena. 

look-out met 
onze centen 

(t.v.o.) Of het vliegend personeel van ié 
Sabena al dan niet gelijk had om in sta» 
king te gaan, laten we in het midden. Eer-> 
lijk gezegd weten we hoegenaamd niet of 
de eis tot 17 % loonsverhoging gerecht-i 
vaardigd was. Wat we wél weten is, dat de 
staking zich Ln weinig simpatie vanwege 
de publieke opinie kon verheugen; het 
vliegend personeel valt in een hoge loon-
kategoiie en het liberaal sindikaat dat ach« 
ter de staking staat, boezemt al heel wei
nig vertrouwen in. 

Wat we ook weten is, dat de Sabena in 
ieder geval schromelijk ongelijk heeft met 
de lock-out die zij sinds 1 juni heeft uit
geroepen. Op die datum wou het perso
neel weer aan het werk gaan; onder voor
wendsel dat de aangekondigde schoksta-
kingen de gang van het bedrijf zonden 
hinderen, riep de directie de lock-out uiu 
Zulks betekende meteen, dat een honderd
tal personeelsleden in vreemde luchthavens 
(New-York, Leo, Athene, Casablanca, Las 
Palmas, Teheran, Entebe enz.) aan h u a 
lot werden overgelaten ! 

De eisen van het vliegend personeel ko
men neer op een méér-uitgave van onge
veer 75 miljoen per jaar. De lock-out kost 
de Sabena 4 ^ 5 miljoen per dag, zodat 
thans reeds 100 k 125 miljoen verloren gin
gen. 

Men weet, dat de Staat 50 % van de 
aandelen van Sabena bezit; de staatspar-
ticipatie werd reeds vroeger « een natio-
nalisatie der verliezen > genoemd. Het is 
totaal onaanvaardbaar dat de maatschappij 
een lock-out uitroept en in stand houdt 
met de centen van de belastingbetaler. 

• hlaar een nieuwe gemeenschap. 

Studenten 
en arbeiders 

(j. olaerts) Het gezamenlijk aantreden van 
Limburgse arbeiders en studenten, zowel te 
Zwartberg als te Leuven, is een merkwaar
dig verschijnsel in het groeiproces der 
Vlaamse gemeenschap. 

Hier werd een brug geslagen, een ver
binding gelegd tussen twee sociale groepen 
die tientallen jaren gescheiden hebben ge
leefd. De arbeiders beschouwden — vaak 
terecht — de academici als een buiten de 
gemeenschap staande groep en de studen
ten beoordeelden de arbeiders als niet-vol-
waardige gesprekspartners, als een sociale 
groep waaraan zij gelukkig waren ontsnapt. 

In de klassenmaatschappij was de samen
leving uiteengevallen Er was een vijandige 
verhouding onder de standen. Er was klas-
sestrijd. Iedereen kent dit verschijnsel en 
men beoordeelt of verklaart het overeen
komstig zijn eigen achtergrond. Maar dit 
neemt niet weg dat de gemeenschap feite
lijk zelden gemeenschappelijk reageerde. 
Slechts bij grote rampen en oorlogen, 
m.a.w. als er een derde kracht, een ge
meenschappelijke vijand opdaagde, vond 
het volk zijn eenheid terug Maar zogauw 
de tijden weer normaal werden, ging ie
der weer zijn eigen wapens, bestemd voor 
binnenlands gebruik, opdelven. 

Te Zwartberg beleefden wij nu iets an
ders. Er was geen enkel teken aan de he
mel van Houthalen te zien geweest, waar
uit men kon afleiden dat ingenieurs, dok
ters, piiesteis, handelaars, nijveraars, stu
denten, plots samen met de mijnwerke» 

(Vervolg blz. 4) 
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deze week in het land 
• Dinsdag a.s. komt het wetsvoorstel Verroken dan toch ter inoverweging-

neming voor de Kamer; het is immers ontscherpt geworden. 

• Het parlement keurt de vestiging van Shape goed. Kamer : 118 voor, 61 
tegen, 18 onthoudingen; Senaat : 96 voor, 33 tegen, 22 onthoudingen. De 
Volksunie verwierp de vestiging. Spaak en Spinoy stemden vóór, tegen 
hun partij in. 

• Aanslag te Brussel op de woning van de voorzitter van het Vlaams Ver
weer. 

(Vervolg van blz. 3)" 
souden gaan betogen voor het recht op ar
beid en bestaanszekerheid. Opdat zulks kon 
geschieden, moesten allen uit hun « klasse
huid > treden of uit hun individualisme 
•tappen. Welnu, dit geschiedde. De ganse 
gemeenschap kreeg gestalte van vlees en 
bloed. Klassen en standen verdwenen. 

De oude indeling van de maatschappij 
in arbeiders en niet-arbeiders, in loon-
trekkenden en zelfstandigen hield op te 
bestaan als scheidingslijn. Ieder voelde zich, 
wellicht onbewust hoe het kwam, meer 
mens dan arbeider, meer volwassen per
soon, levend lid van een levende gemeen
schap. 

Zij, die in die dagen buiten deze ge
meenschap leefden, waren slechts de enke
len die door hun beroep in de oude struk-
turen vastgeankerd zaten. 

De grote solidariteit der studenten van 
het hoger en middelbaar onderwijs met de 
mijnwerkers was het meest hoopvolle teken 
bij deze nieuwe geboorte. Als vermolmde 
vestingen stortten oude scheidingsmuren 
in. 

De oude maatschappelijke strukturen 
vertonen inderdaad allen de karaktertrek
ken van stellingen en instellingen, ingeno
men en betrokken met het oog op de aan
val of de verdediging. Zij zijn slechts so
ciaal voor de eigen leden en hun bestaan 
wordt gekonditionneerd door het behoud 
yan de klassestrijd. 

Dit stadium is voorbijgestreefd. 
Fundamenteel is nu déze verandering 

op til, dat ieder mens tot de arbeidsgemeen-
schap gaat behoren, dat de ganse gemeen
schap een arbeidsgemeenschap is. Het be
grip arbeider ondergaat een verruimings
proces. De academici zijn arbeiders zoals de 
mijnwerkers. Ergens zijn wij allen in het 
productieproces betrokken, ergens zijn wij 
allen lotsverbonden. Deze maatschappij 
duldt geen parasieten meer. 

Ergens ook tast deze arbeidsgemeenschap 
de horizont af op zoek naar de finale zin 
van de vrijheid en de vooruitgang. De 
mens is méér dan een arbeider en de ge
meenschap méér dan een arbeidsgemeen
schap. 

Het is verheugend dat de Vlaamse ge
meenschap zich te Zwartberg en te Leuven 
volwassen en solidair heeft gemanifesteerd. 

Men is er niet meer in geslaagd, de enen 
tegen de anderen uit te spelen. 

Dat de arbeiders in de zaak Leuven aan 
de zijde der studenten stonden, is van his
torische betekenis. Hier werd de Vlaamse 
strijd weer integraal sociaal en eigentijds. 

• « Sloj tot nadenken ». 

brusselse 
kader-
praat 

'(j.d.) « Industrie Flash > is een tijdschrift 
dat zich vroeger vooral richtte tot indus
triëlen en handelaars, maar dat sedert kort 
het « orgaan » geworden is van een Alge
mene Confederatie der Kaders, een soort 
vakbond voor hogere bedienden en kader
personeel dus. 

Er mankeert aan dit blad niets tenzij het 
feit dat het, in Brussel uitgegeven, alleen 
maar de Frans-Brusselse mentaliteit en op
vatting kent wanneer het problemen aan
raakt die met verhouding tussen de beide 
volksgemeenschappen iets te maken heb
ben. In het nummer van 31 mei heeft « Si-
rius > zijn editoriaal de betekenisvolle ti
tel < Het tijdperk der anarchisten » gege

ven. Die anarchisten, dat zijn natuurlijk 
de Vlamingen die zich niet zo maar door 
Brusselse en andere, geestelijke of wereld
lijke, heersers op hun kop laten zitten. Hef 
is niet de eerste keer dat deze Sirius het 
tegen de Vlamingen opneemt, maar nog 
nooit lazen wij een zo eng, bekrompen. 

van negentiende eeuwse achterlijkheid en 
Belgique k papa-geest getuigend proza. 
Deze heer meent namelijk dat de bisschop
pen in Leuven naar eigen goeddunken kun
nen bevelen geven die dan kracht van 
wet bezitten : de studenten hebben daar 
niets in te zien of niets mee te maken. Der
gelijke aartsvaderlijke paternalistische geest, 
die van elk gezond demokratisch begrip ge
speend is, is de uiting van een mentaliteit 
die in Brussel nog enig gehoor kan vinden 
bij mensen wier horloges in 1830 zijn stil
gevallen. Vlaanderen is met de tijd mee
gegaan en wenst dergelijk paternalisme 
waar het hoort : in het muzeum voor folk
lore. 

In een rubriek < Stof tot nadenken » in 
datzelfde blad worden de Vlamingen die 
aan de kust en elders tegen de franskil
jonse en bisschoppelijke pretenties protes-

andré saint-rémy 
« Ik ben woedend noch haatdragend noch wanhopig, maar wel uiterst be

droefd. Het is alsof ikzelf als advokaat een verzoeningspoging tot een goed einde 
zou hebben gebracht, die door de andere partij achteraf zou worden verloochend. 
Ik bevind me in de huid van een man die, na veel water in zijn wijn gedaan 
te hebben, opeens moet vaststellen dat men hem al zijn wijn weggenomen en 
slechts water gelaten heeft. > 

Deze waterige klacht van een bourgogne-kenner was enkele dagen geleden' 
te vinden in het Brussels weekblad « Spécial >. Ze kwam uit de mond van de 
francofone Brusselse C.V.P.-volksvertegenwoordiger André Saint-Rémy en 
(u hebt het al geraden) ze had betrekking op Leuven en op het wetsvoorstel Ver
roken. 

De droefheid van de heilige Remigius is — we moeten het toegeven — wel 
een beetje gerechtvaardigd. Zij vloeit namelijk voort uit het feit dat André zich 
persoonlijk tekort gedaan voelt door Jan Verroken. Saint-Rémy was namelijk 
anno 1963 verslaggever bij de bespreking van de nieuwe taalwetten in de Ka
mer. Hij heeft de dingen dus van zeer nabij meegemaakt; gezegend met een 
voortreffelijk geheugen herinnert hij zich nog duidelijk hoe de soep op het 
vuurtje van Hertoginnedal werd gekookt : « ...het francofoon personeel van 
de Leuvense universiteit heeft toen faciliteiten gekregen voor het onderwijs van 
zijn kinderen en voor het vervullen van zijn administratieve plichten. Het is 
omdat onze Vlaamse vrienden ons toen deze waarborgen hebben gegeven, dat 
wij er aan verzaakten om in de wet expliciet te doen opnemen dat het onder
wijs aan de K.U.L. in het Frans mag gegeven worden; de faciliteiten zeggen het 
immers impliciet ». 

Saint-Rémy (nomen est omen en niemand zal hem de autoriteit betwisten 
om te spreken over dingen die beurtelings aanbeden en verbratid worden of 
omgekeerd) is dus niet alleen bedroefd, hij heeft op de koop toe nog wel een 
beetje gelijk ook. Het stijft hem en zijn francofone spitsbroeders heel sterk in 
hun posities dat de achtbare heer Jan Verroken vandaag verbrandt wat hij drie 
jaar terug heeft aanbeden en omgekeerd. De hele poespas die we thans mee
maken rond het « heldhaftig > wetsvoorstel Verroken is niets anders dan de na
geboorte van het monstertje, dat in 1963 met de hulp van bekwame verloskun
digen als Jan zélf ter wereld werd gebracht. Alhoewel we de droefenis van de 
heilige Remigius niet delen — wel integendeel! — kunnen we ons des mans 
grenzeloze verbazing levendig voorstellen : hij moet zich net als wij toch ook 
herinneren hoe Jan Verroken na Hertoginnedal weken aan een stuk bladzijden 
vol schreef in de pers om te betogen dat het kompromis er geen was, doch wel 
een ab-so-luut Volmaakte Zaak. Zo volmaakt dat ze vandaag door hemzelf 
onder druk van de openbare mening én de Volksunie — bij wetsvoorstel moet 
worden gekorrigeerd. Men hoeft waarlijk geen Saint-Rémy te zijn om vast te 
stellen dat de wijn en het water wel zéér onoordeelkundig werden versneden. 

In 1963 was de heer Saint-Rémy een bondgenoot van Hertoginnedal-Ver-
roken; hij beroept zich daar in zijn vraaggesprek met « Spécial » uitdrukkelijk 
op. Hij heeft gelijk dat hij er ons aan herinnert en dat hij ons nog eens leven
dig voor ogen haalt, welke toen de politieke vrienden waren aan wier goedkeu
ring en applaus Verroken of De Saeger méér belang hechtten dan aan de goed
keuring en het applaus der vlaamsgezinden. 

Saint-Remy is altijd een francofoon-franskiljonse Brusselse blaaskaak ge
weest. Hij was destijds burgemeester van St. J oost-ten-N ode; zijn grote tegen
speler voor dat ambt was de socialist Guy Cudell en tussen beide pin up-boy's 
kwam hel tot epische dorpspolitieke gevechten die uitgestreden werden met 
tonnen en tonnen peperduur propagandamateriaal, vol met de fraaiste foto's 
van lintjesknippende buikbanddragers. Remigius zetelt nu al bijna twintig jaar 
in de Kamer; zijn kieskliënteel ronselt hij bij de grootstedelijke middenstanders. 

Met veel barnum-reklame en evenredig succes trouwens : in 1950 haalde 
hij, als 11de op de CVPSC-lijst, niet minder dan 23.000 voorkeurstemmen. Het 
succes steeg hem naar de kop en in 1954 manoevreerde hij om meer vooraan 
op de lijst te staan. Toen dat niet ging, slichtte hij zijn eigen partij, het « Ras-
semblement Social Chretien de la Liberie ». Als ge te Brussel het woord Liberie 
hoort, weet ge al hoe laat het is : inderdaad genoot de fransdolle notabele uit 
Sl-Josse de aktieve steun van de « Libre ». Hij voerde zijn kampanje in het teken 
van de eis tot publikatie der talentellings-rezultaten en lot invoering van hel 
Franse T.V.-lijnenslelsel. Een dergelijk groots en origineel programma sprak Ie 
zinneke moyen tot in zijn diepste vezels aan en de heilige Remigius werd ver
kozen met 25.000 voorkeurstemmen. Aan zijn zijde stonden destijds de heren 
Evrard en Laloux; sindsdien is de ene PLP-ist en de ander FDF-er geworden, 
wal genoeg zegt over het « milieu » van Saint-Rémy. 

In 1958 keerde sanctus Remigius terug CVP-wanrts, wat meteen zijn aantal 
voorkeurstemmen tot minder dan de helft deed slinken. 

Te onthouden blijft dat anno 1963 deze Liberteerder het roerend eens was 
met Jan Verroken en vice versa. Te onthouden blijft eveneens dat anno 1966 de 
hele Vlaamse beweging in het geweer moet, omdat snuggere Jan met de gebiui-
kelijke vertraging ontdekt heeft dat zijn kiezers iets anders willen dan die van 
de heilige Remigius. 

dio Genes. 

teren, uitgescholden voor woestelingen. De 
Vlamingen hebben nooit geweld gebruikt : 
de hele Vlaamse beweging is een bewe
ging van geweldloosheid geweest, meer op 
de methodes van India dan van Ierland ge-
inspireerd. 

Van woestelingen gesproken, wij hebben 
anders de representanten der Belgische 
kuituur in hun nummertje bezig gezien te 
Leuven toen zij weerlozen met sadistisch 
geweld neerknuppelden. Maar dat mag 
natuurlijk 1 

• Hun superior iteilskompleks. 

aderverkaiking 
of 
mumitikatie ? 

(j.d.) Belachelijk zijn nog eens de argu
menten voor een < internationale » univer
siteit. 

ledere kollegejongen in Vlaanderen kan 
die heren van antwoord dienen. Hun vab 
superioriteitsgevoel doet hen o.m. dingen 
schrijven zoals bv. dat de wereldfaam van 
Leuven zou te danken zijn aan het feit dat 
er in 't Frans gedoceerd wordt en dat een 
uitsluitend-Nederlandse universiteit alleen 
maar lokale betekenis heeft! Leiden, Ut
recht, Nijmegen, Amsterdam : allemaal 
maar snertuniversiteitjes, zonder veel bete
kenis vergeleken bij Leuven (Frans) 1 

Die heren kennen niets van de geschie
denis van de Leuvense universiteit zelf, en 
ze zijn daarenboven als « zakenlui > wei
nig op de hoogte van toestanden elders; 
anders zouden ze zo hoog niet oplopen met 
het Frans als < internationale » taal. Men 
komt in de wereld tienmaal verder met 
honderd woorden Engels dan met duizend 
woorden Frans 1 

Tenslotte is het een teken van kultu-
rele en geestelijke bekrompenheid wanneer 
men zich intellektueel superieur waant al
leen al omdat men tot een bepaald volk 
behoort of een bepaalde taal spreekt. Het 
is integendeel gewoonlijk zo, dat de gees
telijke en kulturele begrenzing véél groter 
is bij de zich superieur-wanende grote vol
keren dan bij de kleinere volkeren, wier 
horizont veel wijder is en verder reikt. 
Kijk maar eens naar onze franstalige pers 
en haar literaire horizont I 

De reaktie van ,« Industrie-Flash » op 
het geval Leuven en op andere gevallen, 
die eveneens de Vlaamse rechtsgelijkheid 
raken, getuigt van een absoluut onbegrip 
en een praktisch-totale onwetendheid met 
wat er zich in het Vlaamse land afspeelt. 
Zij zijn afgesloten van de geest en de psy
chologie van een hele opgroeiende genera
tie, die morgen haar macht kan doen ge
voelen... en die het ook zal doen. Zij we
ten niet wat er omgaat in Vlaanderen, in 
kolleges en rijksscholen. 

Moesten zij werkelijk beseft hebben hoe 
massaal het verzet is geweest van praktisch 
heel de Vlaamse intellektuele jeugd én van 
de Vlaamse intellektuelen (als er zoiets in 
hun ogen bestaat!), dan zouden zij er zich 
wel voor gehoed hebben zich met hun 
Herrenvolk-mentaliteit in Vlaanderen on
mogelijk te maken. 

Intussen weet ieder Vlaming, dat zijn 
plaats niet is bij dergelijke « Confedera
tie ». 

Dat het reakiionnaire op sociaal vlak bij 
die heren hand in hand gaat met de reak-
tionnaire peerdefamilie-geest, kenschetsend 
produkt van Brusselse sociaal-ekonomische 
diktatuur, getuigt nog eens dat de ziekte 
bij hen praktisch ongeneeslijk is : dat is 
geen aderverkaiking meer maar mumifica-
tie. Wij hoorden nog zopas eenzelfde geest 
in de woorden van een « Vlaamse » bis
schop, die beweerde dat de Vlamingen 
niets te eisen hebben, en dat het enige dat 
zij mogen doen is : iets voorstellen... 1 

Het verheugt ons echter dat wij, die 
voor binnenlandse en buitenlandse (door 
Brusselse korresponden ten geïnspireerde) 
bladen steeds als fascisten gegolden heb
ben, nu plots een « anarchistisch > gelaat 
gaan vei tonen. Zou dit dan toch de uitein
delijke ontmaskering zijn van onze diepste 
ideologische drijfveren ? 
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De heer Van Essche voor zijn 
woning. 

In de nacht van woensdag 
op donderdag deze week werd 
een aanslag gepleegd op de 
woning van de heer Van Es
sche. Een springtuig werd in 
de br ievenbus gestopt . Bui ten 
is er aan he t huis geen schade 
vast te s t e l l en ; b innenin ech
te r ziet he t er anders u i t ! De 
heer Van Essche is voorzi t ter 
van het « Vlaams Verweer » te 
Brussel . Hij kwam onlangs 
herhaaldel i jk in het n ieuws, 
o.m. naa r aanleiding van de 
Bormsherdenking te Merksem 
die hem — gewezen weerstan
der en polit iek gevangene — 
een pracht ige verdediging van 
Borms in de pen legde. Hij was 
tevens init iat iefnemer van de 

, Vlaamse betoging die door het 
« Vlaams Verweer » onlangs 
voor de Belgische ambassade 
te Londen werd gehouden. 

In « La voix in ternat ionale 
de la resis tance », het gebreve-
teerde krokodi l lenorgaan van 
de onverzoenlijken, was sinds
dien een kampanje tegen de 
heer Van Essche ingezet. 

S taa t deze kampanje in ver
b a n d met de aanslag ? 

K A N S E N G E S T E G E N ? 

In de wandelgangen van het 
pa r lement was m e n de jongste 
dagen van mening, da t de kan
sen op aanvaarding der inover-
wegingneming van he t wets
voorstel Verroken lichtjes ge
stegen waren . 

Achter de schermen w e r d 
immers d r u k gewerkt om de 
onverzoenli jke neen-zeggers bij 
te brengen, da t h u n fiat voor 
de inoverwegingneming niets 
aan de grond van de zaak ver
anderde en da t he t wetsvoor
stel Verroken la ter toch naa r 
de s cheu rmand zou gaan. 

He t feit da t Theo Lefèvre 
een der i jverigsten was o m de 
Waalse C.V.P.-ers te helpen 
overtuigen, is vanzelfsprekend; 
de gewezen p remier is een uit
gesproken tegens tander van 
he t wetsvoorstel . 

Inmiddels is de vlaamsge-
zinde opinie al lang over de 
faze van de Verroken-komedie 
heen ! 

at 

G E E N K A N S E N 

Of het wetsvoorste l Verro
ken nu al dan niet in overwe
ging w o rd t genomen, speelt in
de rdaad slechts een onderge
schikte rol : een werkel i jke 
kans kri jgt he t immers nooit . 

Wie daa raan zou twijfelen, 
moet m a a r even de samenstel
ling nagaan van de C.V.P.-
werkgroep die zich me t Leu
ven bezighoudt : Parisis, Lefè
vre, Vandekerckhove (alle dr ie 
tegens tanders van de overhe
veling ; alle dr ie reeds aange
duid voor de par lementa i re 
kommissie inzake universitai
re expansie) , Mertens de Wil-
mar s . Leemans, Van de Wiele 
(alle dr ie van de Vlaamse vleu
gel) , Snoy d 'Oppuers , d'Aspre-
mont-Lynden, Victor Michel 
(alle drie van de Waalse k a n t ) . 
Dit fraai gezelschap vergader t 
onder voorzi t terschap van de 
ui tgesproken anti-splitser en 
uni ta r i s t Houben. 

SAINT-REMY 

Aan he t po r t r e t van de Brus
selse C.V.P.-er Saint Rémy zo
als het op bladzijde 4 door dio 

ROOKGORDIJNEN 
Alle massamedia zitten in drt land in de 

handen van een beperkte groep. Ook al 
dragen zij verschillende kleuren, hun op
zet en methoden komen volledig overeen. 
Enkel bij verrassing breekt eens iets door 
dat bijvoorbeeld het gehele televisiekij
kende publiek bereikt. Dat was het geval 
met het beruchte incident rond de onbe
schoftheid (een normale en vanzelfspre
kende onbeschoftheid, maar die enkele 
extremisten niet aanvaardden) van baron 
Guillaume. In een of ander blad kan even
eens bij verrassing wel eens iets verschij
nen dat niet helemaal de partijbelangen 
dient of dat in strijd is met het aller
hoogste belang van het vaderland, van de 
vrijheid en de vooruitgang. Zo viel « Het 
Volk » onlangs buitengewoon scherp en 
juist de politiek van De Saeger als minis
ter van Openbare Wei ken aan - geen en
kele Waal vóór hem deed zoveel voor de 
paradeweg van Wallonië ; en dat minister 
Hulpiau in tegenwoordigheid van Bau-
dhouin I te Brussel beledigend gestoord 
werd toen hij een nederlandstalige toe
spraak hield, was ook ergens in een hoek
je te vinden... 

Rond het wetsvoorstel Verroken over de 
toepassing van de taalwetten op het hoger 
onderwijs werd en wordt een van de 
dichtste rookgordijnen gelegd die ooit ont
wikkeld werden. Openlijk als een propa-
gandazet tegen de Volksunie aangekon
digd en bedoeld, werd het toch voorge
steld als dé krachttoer die de Vlaamse 
C.V.P. zou uithalen. En zou winnen. Want 
dat het dodelijke ernst was, mocht natuur
lijk geen ogenblik betwijfeld worden. En 
misschien was de schrik over de spontane 
en ruime reaktie inderdaad wel zo groot 
dat deze eeuwige partijmannetjes enkele 
dagen lang zélf aan hun ernst hebben 
geloofd. 

En toch is dit rookgordijn voor de aan
dachtige opmerker al aan het verdwijnen. 
Het kan nog nauwelijks de monsterach

tige samenstelling van de unitaire C.V.P. 
verborgen houden. De minderheid in deze 
partij — zowel voor wat het aantal parle
mentairen, het aantal kiezers als het aan
tal partijleden betreft — beschikt sinds 
jaar en dag over de helft van de leiding. 
Nu kunnen de Vlaamse C.V.P.-ers zich 
natuurlijk verdedigen met de uitspraak 
dat ze toch altijd de grillen van de Walen 
zouden ondergaan, ook als ze in die lei
ding de meerderheid zouden hebben waar-
o\er ze normaal zouden moeten beschik
ken. Maar dat die minderheid — om maar 
enkele voorbeelden te noemen — elke 
vorm van amnestie heeft verhinderd tij
dens de homogene C.V.P.-regering tussen 
1950 en 1954, tijdens diezelfde regering 
elke regeling die de vervalste talentelling 
van 1947 onschadelijk zou maken heeft 
belet, de Vlaamse goede \\i\ heeft mis
bruikt tijdens de onzalige koningskwestie 
en tijdens de bisschoppelijk goedgekeur
de straatmanifestaties van de schoolstrijd, 
is bij velen misschien vergeten. Maar 
slechts bij weinigen is er niets van over
gebleven ! 

Het rookgordijn kan niet verhinderen 
dat \\ eldra iedereen zal zien dat Verroken 
door de inoverwegingneming van zijn 
wetsvoorstel in zijn eigen partij staat te 
bedelen. Voor de zoveelste keer staat «de> 
vertegenwoordiger van de V l a a m s e 
« macht » als een bedelaar voor de deur 
van deze heren. En zelfs dat vinden die 
heren nog te veel : twee arrondissemen
ten hebben al geëist dat die bedelaar zou 
worden builengesmeten ! 

Maar of Verroken nu builenvliegt, of de 
inoverwegingneming het haalt of niet, of 
daar een voorlopige begrafenis tot 1968 op 
volgt of niet : het machtige rookgordjn 
zal er door verdreven worden. In oktober 
kan de rijkswacht dan zorgen voor een 
nieuw rookgordijn — een gordijn van 
gendarmenrook. 

Nemrod. 

Genes werd geborsteld, moet 
nog een kleine re touche wor
den aangebracht . Inderdaad , 
de gewezen alleenloper heeft 
de allerjongste dagen zichzelf 
in het n ieuws gehesen me t een 
nieuw « plan » voor de Brus
selse agglomeratie. 

Le t res grand Bruxelles van 
de heer Saint-Rémy moet zich 
u i tbre iden over de 19 gemeen
ten der agglomerat ie en de zes 
randgemeenten heen : he t moet 

Boven de provincie Namen botsten twee F84-toestellen van de 
geen doden; de schade « beperkt » zich tot enkele 

Belgische luchtmacht. Gelukkig 
tientallen miljoenen... 

niet minder dan 45 gemeenten 
omvat ten . Saint-Rémy wil dus 
een twint igtal n ieuwe gemeen
t en — waaronder , naa r zijn 
eigen zeggen — slechts een 
paa r Waalse — bij de olievlek 
voegen. 

Terwijl Saint-Rémy ke rmt 
da t de Vlamingen zich niet 
houden aan het tweejarig taai
bestand, spreekt hij zichzelf 
uit voor de annexatie van 16 
tot 18 Vlaamse gemeenten door 
Brussel ! 

B R U S S E L S E 

B E L E E F D H E I D 

Tijdend de veertigste uitgave 
van de « J o u m é e s Médicales 
de Bruxelles » werd o.m. he t 
woord gevoerd door minis ter 
Hulpiau. 

Zoals he t hoorde, begon de 
min i s t e r zijn aud i to r ium toe 
te spreken in de taal van de 
meerderhe id . He t medikale 
Brussel reageerde hierop door 
onderbrekingen, luidruchtige 
gesprekken, kuchen en geroe
zemoes. Toen Hulpiau over
schakelde op Frans , ba rs t t e de 
Beulemans-elite in woest ap
p laus uit . 

Oog- en oorgetuige van deze 
feiten was koning Boudewijn, 
die zodoende eens zélf heeft 
kunnen vaststellen, waa r er
gens in België het echte extre
m i s m e huist . Of ^ i r e er veel 
bedenkingen aan vastgeknoopt 
heeft, weteSi we echter niet. 
Ondanks zijn angstvallige en 
ko r rek te tweetaligheid in het 
openbaar , is ook hij een fran
cofoon. Wellicht van een be
leefder soort . Maar met verras
send weinig bli jken van begrip 
en inzicht in de werkeli jke 
Belgische si tuatie. 

FORMALITEIT 

Een verbolgen lezer — wiens 
brief we overigens volgende 
week zullen publiceren — 

'vroeg ons, de namen bekend 
te maken van de zes « onver
laten » uit onze par lementa i re 
frakties, die een uitnodiging 
van de koning aanvaardden. 

We hebben geen enkele re
den, om op dit verzoek niet in 
te gaan. 

Bij de aanvang van iedere 
legislatuur worden de parle
ments leden uitgenodigd op een 
receptie te Laken. Het par t i j 
bes tuur en de par t i j raad van 
de Volksunie hebben aan deze 
uitnodiging, die tenslot te 
slechts een formaliteit is, een 
bespreking gewijd : ze kwa
men tot het besluit dat het al 
dan niet aanvaarden van de 
uitnodiging thuishoorde op het 
takt ische en niet op het prin
cipiële vlak. 

De senatoren De Paep en 
Ballet, samen met de volks
vertegenwoordigers Van de r 
Eist , Schiltz, Leys en Anciaux, 
werden door de part i j leiding 
aangeduid om in te gaan op de 
uitnodiging. De beslissing werd 
op demokrat ische wijze geno
men. Het feit dat deze zes 
mandatar i ssen de receptie bij
woonden, heeft geen enke le 
persoonli jke be t eken i s ; hun 
aanduiding geschiedde door de 
partij leiding, die even goed een 
half dozijn andere namen had 
kunnen uitkiezen. 

Hoezeer de Lakense uitnodi
ging behoor t tot het domein 
der loutere formaliteiten, bl i jkt 
o.m. uit het feit da t kommu-
nisten en gekende republikei
nen er eveneens gevolg aan 
geven. 
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GOED ZO, V.V.B. 
Onlangs hekelden we in een 

s tukje heel eventjes de wijze 
waarop de V.V.B, haar pers-
konferenties houdt . We komen 
thans des te liever op een 
V.V.B.-perskonferentie terug, 
omda t met de slordige ge
woonten van het verleden ra-
dikaal werd gebroken. De kon-
ferentie ti jdens dewelke voor
zi t ter Daels verleden week de 
binnen- en buitenlandse pers 
t e woord stond, was af. Ze is 
tevens een goede stap geweest 
i n de richting van de onlangs 
door ons blad nog noodzake
lijk geheten a-politieke Vlaam
se voorlichting van de buiten
landse pers . 

Op deze perskonferentie 
w e r d lezing gegeven van de 
brief die de V.V.B, aan de 
Paus heeft gericht over de 
kwest ie Leuven. Tevens werd 
officieel bevestigd dat de 
Vlaamse s tudenten aan de 
K.U.L. het komend akade-
misch jaar met een grote beto
ging zullen inzetten. 

N E D E R L A N D S 

T E MOLENBEEK 

We lazen in de kran t dat de 
reinigingsdienst van Molen
beek, in de Brusselse agglome
rat ie , ui tgerust word t met Ne
der landse ophaalwagens. 

Dat zal dan wel de voor
naams te blijk van Nederland
se aanwezigheid zijn in de ge
meentel i jke adminis t ra t ie . 

Wie zou nog durven klagen, 
nu zelfs de vuilkarren al Ne
der lands worden in het Brus
selse ? 

KARPERSPRONGEN 
De zaak L e u v e n en het 

wetsvoorstel Verroken ver
plicht een heel aantal C.V.P.-
ers tot de meest ongewone 
karper sprongen. Frans Van 
Mechelen, volksvertegenwoor-
digr én professor te Leuven, 
heeft zich verleden week in 
een te Brussel gehouden voor
dracht ontpopt tot een specia
list in geestelijke buitelingen. 
Hij was namelijk van mening 
dat er geen tegenstri jdigheid 
is tussen het bisschoppelijk 
mandement en het wetsvoor
stel Verroken. Tot deze alles
zins onverwachte u i t spraak 
kwam hij aan de hand van in
gewikkelde redeneringen over 
de al dan niet strikt-geogra-
fische betekenis van het woord 
Leuven bij de bisschoppen en 
bij Verroken. 

Op een vraag van een toe
hoorder moest hij echter toe
geven, niet te weten of de bis
schoppen zijn in terpre ta t ie 
terzake bi j t reden. . . 

Ofwel is Frans Van Meche
len een begaafd droogscheer-
der, ofwel heeft de kwestie 
Leuven hem danig het hoofd 
op hol gejaagd ! 

BAZIEL FERKET 

Verleden week vrijdag over
leed in zijn geboortedorp 
Stekene op 57-jarige ouderdom 

I -

In Nederland woedt volop een benzineoorlog. Om te kunnen konkurreren met de zgn. « witte 
pompen » (die goedkoper en merkloze benzine verkopen), moeiten de grote benzmemerken hun 
prijzen verlagen. Inmiddels heeft ook een Belgisch verbruikerstijdschrift de kat de bel aange
bonden : het bewees dat de goedkopere benzine aan de « witte pompen » in ons land van even-
goede kwaliteit is als de merkenbenzine. Het stelde daarenboven vast dat de grote merken de 
waarheid geweld aandoen als zij beweren, dat de fiskale heffingen hen beletten hun prijzen te 
verlagen. Op de goedkopere en evengoede « witte » benzine houdt de staat evenveel belasting 

af als op de merkenbenzine ! 

de heer Baziel Ferket , mede
st ichter en voorzit ter van het 
Algemeen Boerensindikaat . 

De heer Ferket was een der 
eers ten om te begri jpen dat 
aan het over he t ganse Vlaam
se land verspreide verzet der 
boeren in 1962 een blijvende 
gestalte moest worden gege
ven. Met geen andere titel dan 
deze van landbouwer, m a a r 
bezield met een s terke wil en 
een belangloze offervaardig
heid, organizeerde hij he t boe-

renverzet in zijn eigen ge
meente en in het Waasland. 
Toen de verzetsbeweging uit
mondde in de opricht ing van 
het A.B.S., werd hij tot eers te 
nat ionaal voorzitter van deze 
organizatie gekozen. 

Zijn begrafenis verleden dins
dag te Stekene werd bijge
woond door talloze boeren uit 
gans het Vlaamse land. Onder 
de aanwezigen was ook de 
medes t r i jder der boeren vanaf 
het eerste uur, senator dr. De 
Paap. 

DIALOOG 
Het is een gelukkig verschijnsel dat de 

Volksunie zich in de toekomst meer dan 
ooit zal inlaten met sociaal-ekonomische 
problemen. Thans heeft men onze tegen
strevers het wapen ontnomen waarmee 
men onze propaganda steeds trachtte te 
ontzenuwen, nl. het verwijt dat onze par
tij zich enkel bekommerde voor de taai-
problematiek en geen sociaal programma 
had. 

Dat men in bepaalde middens niet zon
der argwaan toekijkt hoe onze partij er 
zich op toelegt een formatie van en voor 
het volk te worden, dient niet gezegd. 
Hoe werd onze steun aan de Limburgse 
mijnwerkers beoordeeld ? Hoe reageerden 
de socialisten op onze 1 mei-betoging te 
Hasselt ? Enkel mtt lage misprijzende 
verdachtmakingen. Velen van hun volge
lingen hebben dat niet genomen. De par
tijbon/en zouden toch moeten welen dat 
de huidige krantenlezer niet meer onbe
vooroordeeld een schaamteloos artikel 
aanvaardt; hij stelt zich gemakkelijker 
dan vroeger de vraag • « zou die steel wel 
helemaal zo aan de pan zitten ? ». Het 
grenzeloos vertrouwen is verdwenen : 
niet te verwonderen trouwens met al die 
verburgerlijkte partijbonzen. 

De mistevredenheid in de arbeiders-
kringen moet de Volksunie thans benut
ten om meer dan ooit na-ir de arbeidende 
klasse toe te groeien. Het moet onze plicht 
zijn vooral de noden van de minst be
gunstigden te lenigen, zonder e\enwel de 
belangen van andere bevolkingsgroepen 
te veronachtzamen. Zwartberg moet een 
les zijn ! Wij moeten verder strijden aan 
de zijde van de klein Vlaamse man. Wei
geren mee te werken om de Vlaamse 
beweging naar die richting uit te bouwen, 
ten bate van de arbeider en de gan^e 
Vlaamse gemeenschap, is misdadig. De 

Volksunie mag in geen enkel ge\al het 
trefpunt vlaamse beweging-arbeiders on
gemoeid laten. 

Het opzoeken van de middelen om ook 
in die middens nog meer gehoor te vinden 
voor de Vlaamse strijd ligt in de bevoegd
heid van onze studiediensten, maar ik wil 
bescheiden enkele persoonlijke beden
kingen er aan vastknopen. De Volksunie 
huldigt het principe dat een vakvereni
ging los moet staan • van een politieke 
partij. Een zeer juist inzicht, maar onbe
staand in dit land. 

Trouwens, ik geloof niet dat ons stand
punt sukses kent bij de mnssa ! Het is 
namelijk zo dat wie ACV zegt, er CVP 
bijdenkt, wie uitstaans heeft met het 
ABVV of de liberale vakbond e\eneens de 
politieke groepering met de\\elke die \ak-
vereniging een binding heeft in "t liart 
draagt. Zelfde gedachtegang voor Ce zie
kenfondsen. Ik stel mij de vraag zou de 
ontvoogding van Vlaanderen niet vhigger 
voltooid zijn wanneer de V.U. e\eneens 
een binding zocht met de Vlaamse \ak-
vereniging, het Vlaams -ïiekenfonds en 
dergeliike ? Wij moeten toch de miste-
vredenen kunnen opvangen in eigen 
Vlaams-nationale instelhngen ! Diegenen 
die bij de aansluiting nog niet met hart 
en ziel Vlaams-nationalist zijn zouden 
langs de tijdschriften, uitgegeven door 
deze \erenigingen, vrij \lug radikalist 
worden. 

Mijns inziens gaat de \erruiming van 
de Vlaams-nationale idee onafscheidelijk 
samen met het begrip voor de reéle dage
lijkse nood van de kleine man. In elke 
stad of gemeente moeten iedere dag Volks
uniemensen klaar staan om anderen te 
helpen ! 

D.L., \ntwerpen. 

11 JULI TE IMPE 

Enkele j a ren geleden ont
s tond in de kleine Oostvlaam-
se gemeente Impe , vlak bij 
Lede, een der mooiste 11 juli-
t radi t ies van het Vlaamse land. 
Destijds was E.H. De Brou
wer — wiens naam zich velen 
nog zullen her inneren uit de 
tijd van het « Komitee voor 
Recht en Naastenliefde » — 
pastoor te Impe. Hij droeg op 
de dichtst bij 11 juli gelegen 
zondag een plechtige hoogmis 
op, d^e muzikaal omlijst werd 
door orgelspel van Wies Pee en 
die bijgewoond werd door 
vlaamsgezinden uit de streek 
en later ook uit heel Vlaande
ren. Na de mis werd steeds 
buiten, vanop de « blauwe 
steen » aan de ke rkmuur , een 
11 juli-toespraak gehouden. 
Voor het kleine dorpje werd 
de 11 juli-traditie een tweede 
jaar l i jkse kermis en het initia
tief was, in al zijn spontane 
eenvoud, s impatieker dan heel 
wat grote en officiële II juli-
vieringen. De longste jaren, 
sinds E.H. De Brouwer tot 
pas toor te St Gillis-Dender-
monde werd benoemd, namen 
s tudenten en jonge intellektu-
elen het initiatief over en 
bouwden het uit in de r ichting 
van een algemeen-Vlaamse 11 
juli-viering waaraan talr i jke 
jeugdgroepen deelnamen. 

VERBODEN 

Dit jaar heeft het gemeente
bes tuur van Impe gemeend, de 
toelating te moeten weigeren 
voor de spreekbeur t na de mis 
en de optocht der jeugdgroe
pen. 

Het is dus nog mogelijk dat 
in volle Vlaamse land een ach
terlijk gemeentebes tuur zonder 
meer een streep kan t rekken 

door een gezonde nat ionale 
t r a d i t i e ! Het zoveelste rezul-
taat van de « str i jd tegen het 
eks t remisme » in n ieuwe 
V.d.B.-stijl ? 

De inr ichters hebben echter 
laten weten, da t de 11 juli-
hoogmis in ieder geval door
gaat en da t ook aan de res t 
van hun p rog ramma niets zal 
worden gewijzigd. Ze zijn er 
van overtuigd dat uit gans 
Vlaanderen heel wat mensen 
op zondag 10 juh te 10 u te 
I m p e zullen aanwezig zijn, om 
in deze kleine gemeente het be
wijs te leveren dat de Vlaamse 
demokra t ie op haar rechten 
s taat ! 

DE AFSCHRIJVER 

In « Volksgazet » van verle
den zaterdag betoogde Jos 
Van Eynde da t het inoverwe-
gingnemen van een wetsvoor
stel slechts een formaliteit is. 
Hij vindt al de herr ie om het 
wetsvoorstel Verroken dan 
ook ferm belachelijk. Zelfs in
dien het in overweging word t 
genomen, betoogt hi j , kan er 
nog alles mee gebeuren tot en 
met het begraven in de archie
ven. 

De heer Van Eynde ci teert 
enkele voorbeelden, zo o.m. 
« zelfs in de kwestie die het 
voorwerp u i tmaak t tot het 
voorstel Verroken, het taaire
gime in het hoger onderwijs , 
heeft de Kamer de inoverwe-
gingneming gestemd een drie
tal jaren geleden, van een 
Volksunie-ontwerp da t Jan 
Verroken — wel origineel in 
zijn gedragingen doch zelden 
in zijn geschriften — bijna 
letterl i jk heeft afgeschre
ven . ». 

Het zijn wij alleen dus niet, 
die vaststellen wat een vlijtige 
leerling Verroken is ! 

Jos Van Eynde 
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KAMER 
Het debat over de vestiging van de 

Shape in ons land gaf een weinig fraai 
schouwspel te zien bij de socialisten. Voor 
Spaak en zijn faam was het een zware 
slag. Allerlei beweegredenen hebben hier
bij gespeeld : electorale overwegingen, 
persoonlijke afrekening, ideologische ge
schilpunten. 

Larock, de fractievoorzitter van de 
B.S.P., een tikje schoolmeesterachtig als 
steeds, hield spijts zijn stevige filosofische 
vorming een wazig betoog in het luchtle
dige. Hij heeft zijn partijgenoot Spaak een 
hak willen zetten voor de laatdunkend
heid waarmee deze hem behandelde, toen 
hij een ondergeschikt ministerieel rolletje 
vervulde op Buitenlandse Zaken ten tijde 
van de regering Van Acker. Larock zei 
toen (niet onaardig) : « ik kan zelfs niet 
vragen schiet niet op de pianist, want ik 
speel niet eens ; ik draai alleen de bladen 
om als Spaak speelt ». Hij hééft zijn ge
kneusde eigenliefde nu gewroken, samen 
met andere partijgrootheden die Spaak 
zijn brio en internationale faam benijden. 

Een monument van onnozelheid is hun 
argumentatie tegen de vestiging van de 
Shape in het land, zoals ze luidkeels wordt 
gebracht door het partijorakel Van Eynde. 
Zelfs hij is verplicht toe te geven in zijn 
krant, dat de meerderheid van de socia
listen voorstanders zijn van de vestiging 
van de Shape in het land. « Als wij er dan 
toch tegenstemmen », zo onthult hij, « is 
het omdat wij geen vertrouwen kunnen 
hebben in het binnen- en buitenlands 
beleid van de verantwoordelijke minis
ters ». Wat het binnenlands beleid hier
mee te maken heeft mag Joost (en Van 
E^nde) weten. 

Maar voor het buitenlands beleid is 
Harmei verantwoordelijk, de man die het 
vertrouwen van Van Eynde en zijn partij
genoten had 'oen hij aan het hoofd van 
een regering stond, waarvan het hen nog 
kennelijk spijt dat zij er zich door een 
ongelooflijk dwaas maneuver zelf hebben 
buiten geloodst. 

Voor Glinne en een paar pai tmenoten. 
die door Périn en de kommunisten on-
i)armharti^ worden opgejaagd, spelen 
naast de electorale bekommernissen ook 
overwegingen van ideologische aard. Zij 
zijn niet alleen tegen Je vestiging van de 
Shape, maar tegen de Navo zelf. Zij zien 
in de Amerikanen baarlijke duivels en 
in de kommunistische Chinese kopstuk
ken zachtaardige weldoener, van de 
mensheid, ook al hebben deze laatsten 
herhaaldelijk verklaard, gekant te zijn 
tegen de vreedzame coëxistentie en zien 
zij in de oorlog een doelmatig middel om 
het kommuni&me te verspreiden. 

Voor Spaak is het een zware tijd. Hij 
kan het nog niet harden dat hij zijn minis
terportefeuille is kwijt gespeeld en dat het 
gebeurd is op zo'n idiote manier. Nu 
wordt echter zijn geheel politiek ceuvre 
kapotgeschopt door zijn politieke « vrien
den ». In een emotioneel geladen, sterke 
toespraak zei hij tot de socialisten dat zij 
de publieke opinie niet moeten achterna 
hollen, maar haar leiden. Hij oogstte suk-
ses bij C.V.P. en P.V.V., wat hem de bit
tere opmerking ontlokte, liever het ap
plaus op de banken van zijn eigen partij 
te zien. 

De socialisten stemden dus hopeloos 
verdeeld over de Shape : voor, onthouding 
en tegen ! De P.V.V.-ers, die vroeger eens 
een dergelijke verdeeldheid lieten blijken, 
worden daar steeds lawaaierig door Van 
Eynde aan herinnerd. Dat is weer een 
dooddoener die hij bij zij- roestig arse
naal moet opbergen, nu het gebleken is 
dat het socialistische blok zo hecht is als 
de liberale zandbank. 

In een heldere rede verwoordde Hugo 
Schiltz de afwijzing van de Shape in het 
land en antwoordde hi1 evat op de tegen
werpingen. _̂  

Maurits Coppieters trok in een hoogge
stemde tussenkomst met een ruk het debat 
naar de hoogvlakte van de pacifistische 
ideeën en edele beginselen. In de tribune 
zaten de vrouwen van de vredesbeweging, 
die in hun witte gewaden op antieke 
priesteressen geleken, zwijgend en onhe
us eegliik, bezwerend toe te kijken op het 
krakeel der mannen onder hen. 

Bij de stemming onthield de Volksunie-
fraktie zich, omdat de motie van de rege-
rmgspartijen machiavellistisch dubbelzin
nig was, nadat Hugo Schiltz uitdrukkelijk 
had verklaard dat de fractie tégen de ves
tiging van de Shape gekant was en vóór 
de toenadering tussen Oost en West. 

Verroken heeft nog maar eens zijn ver
zoek om in overwegingneming van zijn 
voorstel verdaagd naar de laatste dinsdag, 
om de Walen een uiterste termijn van 
« bezinning » te geven. Sommige pientere 
Kamerstrategen hebben zelfs geprobeerd 
de vakantie een week te vervroegen, om 
op die manier de inoverwegingneming on
mogelijk te maken. De Waalse C.V.P.-ers 

(Vervolg kader hiernaast.) 

O N E N I G H E I D ? 

Tijdens het Kamerdeba t 
over de vestiging van Shape in 
België verleden week werd na
mens de Volksunie het woord 
gevoerd zowel door mr . Hugo 
Schiltz als door drs . Mauri ts 
Coppieters. Waar Hugo Schiltz 
een nuch te r en zakelijk betoog 
b rach t waar in aangetoond 
werd w a a r o m de Shape-vesti-
ging niet wenselijk is, hield 
Mauri ts Coppieters een mee
slepend pleidooi voor vrede en 
verzoening in de wereld. Cop
pieters , die na Schiltz aan de 
beur t kwam, begon zijn toe
spraak met de verklar ing da t 
hij het over de grond der zaak 
volkomen eens was met onze 
eers te woordvoerder en dat hij 
op de t r ibune kwam om er te 
spreken vanuit een etisch 
s tandpunt . Egn kor te samen
vat t ing van beide tussenkom
sten brengen we op onze par
lementa i re bladzijden ; daaru i t 
kunnen onze lezers zelf opma
ken dat de kranten , die meen
den, een verschil van opvat t ing 
tussen onze beide volksverte
genwoordigers te kunnen vast
stellen, he t niet bij het rechte 
eind hadden . 

S T U D E N T E N B E T O G I N G 

Op dinsdag 28 jun i houd t de 
J.V.S.G.-Antwerpen een grote 
betoging in verband me t Leu
ven. Alle Vlaamse s tudenten 
worden uitgenodigd hieraan 
deel te nemen. Het begin van 
de manifestat ie vindt p laa ts te 
15 u u r aan he t Koninkli jk 
Atheneum te Antwerpen. Het 
J.V.S.G. laat het daar overi
gens niet bi j : indien vóór 25 
sep tember nog geen gunstige 

^beslissing is gevallen inzake 
de overheveling van de Franse 
afdeling der K.U.L. naar Wal
lonië, zal een algemene sta
king ui tgeroepen worden in de 

twee hoogste j a ren van he t 
hoger midde lbaar onderwijs 
en in alle hogere technische 
scholen van het Vlaamse land. 

VRIJSTELLING 
VOOR LANDBOUWERS 

« Opnieuw vri jstelhng van 
verkeersbelast ing voor de 
landbouwers » schrijft « De 
Boer », het orgaan van de 
Belgische Boerenbond en ver
wijst hierbij naa r het wets
voorstel Sledsens, da t inge
diend werd op 27 augustus van 
vorig jaar . He t b lad weet nog 
te vertellen dat de wederinvoe
ring het werk is van « u w or
ganisatie » en van « onze land-
bouwvertegenwoordigers in he t 
par lement ». 

Zij verzwijgen natuur l i jk 
dat het oorspronkel i jk voor
stel uitging van senator Wim 
Jorissen, die he t reeds veel 
vroeger indiende. He t werd la
te r overgenomen door Sled
sens, die er echter niet zo'n 
vé rs t rekkende betekenis aan 
gaf. 

LAATSTE KONING 

Naar verluidt zou Paola op 
zoek geweest zijn naar een 
passende school voor h a a r 
ouds te sprui t , de mogelijke 
toekomstige vorst van ons va
der land. Deze school was een 
Franse school. Wij willen wel 
ak te ren da t Paola niets voelt 
voor de nederlandstal ige meer
derheid van dit land. Evenwel 
mag ze bedenken da t een vorst 
die zijn s tudies alleen in het 
Frans doet, in het België van 
de toekomst geen vors t zal 
worden. E r zijn dingen die in 
1966 niet niet m e e r mogen ge
beuren. Zo neen zou Boude-
wijn niet alleen de eers te 
Boudewijn p,ev\-eest zijn, m a a r 
ook de laatste vorst . 

^̂ ''<\--l̂  
Verleden zondag pelgrimeerden — naar jaarlijkse gewoonte — 
enkele honderden Walen naar de « aigle blessé » op het slagveld 
van Waterlo. Ze legden er. naasj bloemen, ook een Franse tri
colore neer. Over enkele weken lezen ze dan in hun kranten de 
verontwaardigde artikels over de onvaderlandse plechtigheid te 

Diksmuide.^ 

blijven bikkelhard bij hun beslissing : de 
inoverwegingneming mag niet op de agen
da komen en als zij er toch op komt, moet 
zij ongenadig worden verworpen. 

De leider van de Waalse onverzette-
lijken is de vleugelvoorzitter Parisis, een 
praatgraag man erg aan de reactionaire 
kant en zonder \eel gehoor. Hij draaft 
door de wandelgangen, rechtop, spijts de 
zware verantwoordelijkheid die hij op 
zijn schouder torst. Zij die menen dat 
men het probleem Leuven met wat spie-
gelgevechten of wat harde bedreigingen 
van de baan zal helpen, maken een kardi
nale vergissing. 

Nik Claes. 

SENAAT 
Traditioneel geidt de Kamer als strijd

baarder dan de Senaat en de Senaat als 
deftiger, ouder en wijzer. Dit gaat thans 
zeker grotendeels niet meer op. 

Tijdens de vorige zittijd was de Senaat 
in zijn geheel zelfs jonger in jaren dan de 
Kamer. Thans werden de jaren nog niet 
opgeteld door de statistici, al zal het ver
dwijnen van Kamiel Huysmans uit de 
Kamer het aantal jaren aldaar gevoelig 
hebben doen verminderen ! 

Na de jongste verkiezingen kwamen an
derzijds Eyskens, Gerard Van den Daele 
en Herman Van der Poorten over uit de 
Kamer ; alle drie waren ze leidende figu
ren in hun partij. Ook de kommunist 
Terfve, vroeger volksvertegenwoordiger, 
kwam na 7 jaar terug in het parlement en 
wel in de senaat. Anderzijds rukte ook een 
kleine maar stevige en aktieve Volksunie-
fraktie aan. 

In ons vorig artikeltje wezen we erop 
dat de K.P. sterker was in de Senaat, de 
B.S.P. sterker in de Kamer. Van de C.V.P. 
kan niet gezegd worden dat de senaats-
groep zwakker is dan de kamergroep. Met 
Eyskens, Van Houtte (oud-eerste-minis-
ter), Houben (huidige voorzitter C.V.P.) 
en P.W. Segers — om van Van den Daele, 
Struye e.a. niet te spreken — kan hij zeker 
de vergelijking met de kamergroep door
staan. Bij de P.V.V. is de huidige senaats-
groep zelfs sterker, want de P.V.V.-kamer-
groep is zeer zwak, al is de senaatsgroep 
ook niet zo stevig. Toch omvat hij de 
partijvoorzitter Vanaudenhove en de on
dervoorzitter Hougardy, naast de oud-
voorzitter van het L.V.V. Van der Poor
ten, en Gillon, doorwinterd in de proce
dure. 

Er is thans -n het algemeen gezien, tus
sen Kamer en Senaat een evenwicht van 
de krachten. De nobiljons, vroeger talrijk 
in de Senaat, zijn op een half dozijn na 
verdwenen. De tijd van de zonderlinge 
edellieden als Nothomb en de Dorlodot is 
wel definitief voorbij. 

Sommige nederlandstalige kranten heb
ben dit klaarblijkelijk nog niet ingezien en 
de groep « De Standaard - Het Nieuws
blad » bv. geeft bitter weinig nieuws over 
de senaat, terwijl de titel van de wekelijk
se rubriek van Manu Ruys « Van Kamer
leden en Senatoren •» misleidend is. De 
heer Ruys komt nooit in de Senaat, van
daar dat hij praktisch alleen over de 
Kamer schrijft. De uitvoerigste verslagen 
over de senaatszittingen vindt men nog 
in « La Libre Belgique » ; « Het Volk > 
en « Gazet van .ontwerpen » schrijven er 
meer over dan « De Standaard ». 

Voorzitter Struye waakt met grote be
kommernis en afgunst over de rechten van 
de Senaat. Toen Wim Jorissen bij de be
spreking van de regeringsverklaring 
V.D.B, pestte door de senatoren tegen 
hem op te jagen omdat voor de eerste keer 
sinds vele jaren er heel wat minder sena
toren minister werden dan kamerleden, 
werkte bij Struye de refleks en aarzelde 
hij niet om vanuit zijn voorzitterszetel 
senator Jorissen Lij te springen. V.D.B. 
slikte en kreeg het warm. 

Vorige week kreeg minister Wigny van 
Struye de kous op de kop toen hij bij de 
bespreking van de anti-alkoholwet de Se
naat wou afjakkeren om de Kamer veel 
tijd te gunnen. Voorzitter Struye was ge
stoord en hij kreeg al de senatoren, op de 
twee B.S.P.-ers Rolin en Flamme na, 
achter zich. Men spot niet m de Senaat ! 

Vorige dinsdag vond het 'ebat over de 
Shape plaats. Het debat toonde het ver
schil in visie aan van de B.S.P.-ers Rolin 
en Dehousse : Dehousse verdediger van de 
Navo, Rolin die de pacifistische stelling 
naar voor bracht. 

Senator Ballet verdedigde het standpunt 
van de Volksunie. Hij deed het omstandig 
en met alle nodige schakeringen. In t ' : tri
bune zat mesrouw Provo, ongelukkige 
naam voor een leidster van pacifisten. Ze 
zat er met een hagelwitte vredesjurk met 
een rood doorboord hart op en een atoom
bom. Ze werd niet uit de tribune verwij
derd zoals in de Kamer. De Senaat is 
veel verdraagzamer. 

Na de Shape kwam Nationale Opvoe
ding aan de beurt, de laatste begroting 
die de Senaat deze zittijd diende te behan
delen. Maar danrover volgende week... 
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ISIEVWS VAN DE VOLKSVNIEPARLEMENTSFRAKTIES 

W'un Jorisscn in de Senaat : «Vlaanderen nog steeds arbeidsreservoir voor Brussel en Wallonië. 

SENATOR JORISSEN 
OVER EKONOMISCHE ZAKEN 

Bij de bespreking van de begroting 
van Ekonomische Zaken op woensdag 
15 juni sprak senator Jonssen over 
vier punten : de stijging van de le
vensduurte, de indeks, de regionale 
ekonomische politiek en de ekonomi
sche machtskoncentraties. 

De prijzenpolitiek van de regering 
had niets van pijnstillende ouweltjes, 
integendeel : VD.B. deed de koorts 
stijgen. Alle maatschappelijke groe
pen zijn erover mistevreden, zowel de 
nijverheid, middenstand en land
bouw als de vakverenigingen. De enen 
omdat hun winstmarge ingekrompen 
wordt, door de stijging van de grond
stoffen en de noodzakelijke nieuwe 
investeringen groot gevaar lopen, de 
anderen omdat de werkgevers op die 
wijze weigeren te praten over de 
nieuwe sociale programmatie. 

Hoe zal de regering de stijging van 
,de levensduurte remmen ? Ze heeft 

' heelwat maatregelen aangekondigd 
en de P.V.V. in de oppositie, kon niet 
zwijgen over de noodzakelijkheid er
van. Zij moet thans niet verwonderd 
zijn dat iedereen haar op de vingers 
kijkt De indeks is slecht samenge
steld. Hij houdt te veel rekening met 
de voedings- en de kledingsartikelen, 
te weinig met de diensten en de an
dere uitgaven. Produkten die in aan-
merkmg genomen worden zijn niet 
meer representatief, het assortisse-
ment is veel te klein en er is geen 
juiste weging van de verscheidene ar
tikelen. 

Wanneer komt er nu eens einde
lijk een behoorlijke indeks, want 
thans zijn niet alleen de landbou
wers bedot maar ook alle loon- en 
.weddetrekkenden ? 

De opzet van een juiste regionale 
ekonomische politiek — industrie in 
eigen streek (met opslorping van 
werkloosheid en afschaffing van pen
del die meer dan een uur bedraagt) 
— werd niet bereikt, omdat de rege
ringen dit niet wilden. Vlaanderen 
moet het arbeidsreservoir blijven voor 
Brussel en Wallonië Meer dan 100.000 
Vlamingen dienen nog te werken in 
een nederlandsvreemde kring en blij
ven kulturele dompelaars. Dat moet 
ophouden : de idee « de Vlaamse ar
beiders in de Vlaamse fabriek * dient 
zo vlug mogelijk verwezenlijkt. Dat 
kon en kan door ekonomisch federa
lisme. Zie Nederland. In dezelfde om
standigheden (nabijheid van de zee 
en overvloedige arbeidskracht) heeft 
Nederland al zijn arbeiders werk ver
schaft in eigen streek en dit on
danks de demografische eksplosie en 
ondanks het feit dat Nederland tot 

aan de jongste oorlog een landbouw-
staat was. In Nederland hielp de staat 
uit alle kracht, in België remde hij. 
Te Zwartberg wordt geklaagd dat de
ze regering, ondanks alle beloften, 
haar verplichtingen niet houdt en 
voor Beringen dient de minister een 
geruststellende verklaring af te leg
gen (de minister deed het en sprak 
over een plan van 18 maanden). 

Hoe zit het met het plan van de 
vorige regering waar men alleen 
krachtige nieuwe voordelen voorop-
zette voor de mijngebieden, d.w.z. 
voor streken in Wallonië met een be
volking van 1.300.000 en in Vlaande
ren met een van 290 000 ? 

Wat zal er gebeuren met de Zuider
kempen, de Westhoek, Zuid-Oost-
Vlaanderen ? (De Zuiderkempen zal 
dezelfde voordelen genieten, voor de 
rest is het wachten op de plannen die 
de minister de senatoren zou bezor
gen). 

De ekonomische machtskoncentra
ties in West-Europa groeien vlug, de 
sociale machten niet. De onderne
mingsraden hebben geen praktisch 
nut. Zo dreigt het evenwicht tussen 
het ekonomische en het sociale volle
dig verloren te gaan. Er dient stevige 
kontrole te komen op de ekonomische 
concentraties. Welke plannen heeft 
de regering terzake ? Ze zouden de 
V.U. interesseren ! 

VOLKSVERT. BABYLON 
OVER BINNENLANDSE ZAKEN 

Bij de begrotmg van binnenlandse 
zaken kwam Mik Babyion op het 
spreekgestoelte. In de regeringsver
klaring is gezegd geworden, dat men 
verder zou gaan m^t de fusies der ge
meenten en het oprichten van fede
raties der gemeenten. 

In het senaatsverslag lezen wij, dat 
er ettelijke dossiers tot fusies klaar 
liggen. Toen dhr. Gilson nog minister 
van binnenlandse zaken was, heeft hij 
verklaard dat hij nog ongeveer 1000 
dossiers tot fusie klaar had. Zijn 
eerste projekt moest leiden tot het 
fusioneren van 138 niet-leefbare ge
meenten. Als niet-leeibare gemeen
ten werden beschouwd, deze die geen 
2.500 inwoners tellen. We hebben ech
ter beleefd, dat in de eerste ronde 
slechts de helft, zijnde 77 niet-leef
bare gemeenten, weMen gefusio
neerd. Als we weten, dat op de 2.663 
gemeenten die België telde voor er 
een begin met de fusie werd gemaakt, 
er 1.773 zijn die niet eens 2.000 inwo
ners tellen, dan moeten we vaststel
len, dat er nog niet veel vooruitgang 
werd gemaakt. 

In de Senaat heeft de minister ver

klaard, dat spottend wordt gezegd dat 
België er wel 150 jaar kan over doen, 
vooraleer het aantal gemeenten tot 
een behoorlijk cijfer zal beperkt zijn, 
en hij haalde als repliek aan, dat Ne
derland er 200 jaar over gedaan heeft 
om het getal gemeenten van 2000 
naar 1000 te brengen. In het kader 
van de eenheidswet die de fusie toe
laat, hebben we echter slechts tijd 
tot 1971, dat is dus nog 5 jaar. 

De eerse fusies gingen soms ge
paard met tegenstand. We nemen 
aan, dat die weerstand was ingegeven 
door een zekere vorm van konserva-
tisme en gemis aan inzicht in het nut 
van de fusie voor de gemeenschappe
lijke bevolking. Doch er is meer. Het 
verslag van de Bond van Belgische 
steden en gemeenten zegt in ver
band met de doorgevoerde fusies : 
« Er werd niet in ieder geval overge
gaan tot een voorafgaande sistema-
tische en diepgaande studie. Een der-
gehjke studie moet toevertrouwd wor
den aan studiegroepen die onafhan
kelijk zijn, die alle aspekten van het 
probleem bestuderen zodat het dos
sier absoluut objektief, onpartijdig, 
degelijk en overtuigend is. De kon
takten met de samengevoegde ge
meenten blijken eveneens onvoldoen
de te zijn geweest. Alles is teveel in 
het geheim gebeurd. 

We menen, dat die bedenking be
langrijk is en er op wijst dat de 
eerste samenvoegingen inderdaad 
niet altijd volgens objektieve kriteria 
zijn gebeurd. 

Een tweede probleem is de her-
strukturenng door de federaties van 
gemeenten. Het heeft ons ten zeerste 
verwonderd dat de minister in de 
Senaatskommissie heeft verklaard, 
dat het probleem van de federaties 
van gemeenten zich in het stadium 
van de akademische st.udie bevindt. 
We kunnen de mening van de mini
ster ter zake niet delen om verschil
lende redenen. 

Vooreerst heeft oud-minister Gilson 
reeds een voorontwerp van wet tot 
het oprichten van federaties van ge
meenten geconcipieerd. Verder is het 
een feit, dat de federaties van ge
meenten de wet op de oprichting van 
interkommunale maatschappijen 
moet kunnen aanvullen, die een he
leboel nadelen heeft. 

De federaties van gemeenten lijken 
ons een gezonde oplossing. 

Door de federaties zouden de cen
trumgemeenten, die thans financiële 
lasten dragen waarvan de omliggende 
gemeenten profiteren, voor een deel 
ontlast worden. 

Door de vc«i-ming van federaties 
zouden een aantal gemeenten geogra
fische entitieten vormen om alzo een 

aantal zaken te verwezenlijken, waar
toe ze afzonderlijk nooit in staat zou
den zijn. 

De federaties zouden tenslotte voor 
een aantal gemeenten de fusie onder
vangen, die m een aantal gevallen 
op veel weerstand stuit. 

We zijn gekomen tot een zekere af-
glijding van de gemeentelijke funk-
tie, waardoor de overdreven centrali
satie in de hand werd gewerkt, niet
tegenstaande de gemeente meer be
lang zou moeten krijgen vanuit een 
moderne optiek. We hopen dan ook, 
dat met die twee elementen geduren
de de huidige legislatuur zal rekening 
gehouden worden en men er werk zal 
vaa maken. 

VOLKSVERT. LOOTENS 
OVER LANDBOUW 

Bij de begroting van Landbouw 
kwam volksvertegenwoordiger Loo-
tens tussen. Hij wees op de vertroete
ling van de landbouw in Nederland 
en eiste voor onze landbouwers socia
le gelijkwaardigheid op als de andere 
bevolkingsgroepen. 

Met het oog op de wordende ge
meenschappelijke markt moeten de 
landbouwersbedrijven beter uitgerust 
worden tot opvoering van de produk-
tie, kwalitatief en kwantitatief. Daar
om is meer Rijkssteun noodzakelijk 
en zijn de geplande beperkingen van. 
het Landbouwinvesteringsfonds on
gerijmd omdat ze de noodzakelijke 
investeringen zullen afremmen. 

Inzake huisvesting boeken onze 
landbouwers een grote achterstand 
omdat ze niet over de nodige financi
ële middelen beschikken om hun ver
ouderde woningen aan te passen. Ook 
hier zou het Departement extra moe
ten tussenkomen, omdat het bewezen 
is dat al de huidige tegemoetkomin
gen onvoldoende blijken om nog tal
rijke landbouwgezinnen in menswaar
dige woningen te huisvesten. 

In het licht van de Euromarkt is 
het waarschijnlijk dat kleine bedrij
ven zullen verdwijnen of zullen moe
ten overschakelen naar veeteelt of 
groente- en fruitteelt. 

De uittredingsvergoeding zoals 
thans bepaald op 24.000 fr is onvol
doende en moet minstens gelijk zijn 
aan het pensioen der zelfstandigen, 
d.i. ongeveer 34.000 fr. Ook de voor
waarden tot bekomen van de uittre
dingsvergoeding moeten versoepeld 
worden. 

Onze volksvertegenwoordiger be
klemtoonde verder dat het peil van 
het landbouwonderwijs om sociale en 
ekonomische redenen moet opgevoerd 
worden. 

Verder kloeg hij de vertraging aan 
in de uitvoering van het regerings-
plan inzake sanering van de water
zieke gronden, waar slechts de helft 
van de voorziene oppervlakte aan de 
beurt kwam. 

De Handzamevaart moet dringend 
genormaliseerd worden, alsook de 
Moerdijkbeek. 

Ook in de ruilverkavelingswerken te 
Houtem moet schot komen om de 
Buitenmoeren tegen waterschade te 
beveiligen. 

Onze volksvertegenwoordiger pleitte 
ook voor de bescherming van de land
bouwgrond en brandmerkte het uit
blijven van passende maatregelen om 
in de gemeenten beschermde land-
bouwzones te verwezenlijken. 

In de begroting 1967 zou voor de 
zeevisserij een krediet toelagen moe
ten ingeschreven worden. Ondertus
sen dienen dringend enkele maatrege
len genomen. De heer Lootens betoog
de dat de visserijzone tot 12 mijl 
dient uitgebreid, alsook zou het vissen 
met zogenaamde « wekkers » of « ket
tingen » en te kleine nctmazen moe
ten uitgeschakeld worden zodat de 
vangst van ondermaatse vis, zo na-
dehg voor het voortbestaan en de 
bloei van het visserijbedrijf, van lie
verlede zou ophouden. 

Ook de gevolgen van de regerings-
maatregelen inzake prijzenblokkering 
moeten van nabij gevolgd worden, 

(vervolg blz. 9) 



(vervolg van biz. 8)' 
omdat het te vrezen is dat de prijs
daling zich op de rug van de produ
cent zal afwentelen. Ook de vastge
stelde melkprijs in Euromarktver-
band moet halsstarrig beveiligd wor
den, omdat een daling van de melk
prijs alleen een winstverlies voor on
ze landbouwers zal betekenen. 

Volksvertegenwoordiger Lootens 
eiste verder met klem dat de overstro
mingsschade van augustus 1965 zou 
vergoed worden. Hij kloeg het feit 
aan dat de provinciale diensten van 
Landbouw, in opdracht van de mini
ster, de aangegeven schadegevallen 
aan een grondige selectie hadden on
derworpen, wat van aard is de indruk 
te verhogen dat er naar gestreefd 
wordt zo weinig mogelijk schadever
goeding te betalen. 

De heer Lootens drong aan op een 
spoedige uitbetaling van de schade
vergoeding, doch vroeg tevens aan de 
minister waar het wetsvoorstel bleef, 
dat in dit verband reeds maanden ge
leden werd ingediend. 

In deze <Mnstandigheden verklaar
de de heer Lootens als besluit van 
zijn tussenkcttnst en gezien geen doel
treffende landbouwpolitiek gevoerd 
wordt, dat de Volksunie de begroting 
van Landbouw niet zal goedkeuren. 

VOLKSVERT. &CHI1.TZ 

OVER DE NAVO 

Mr. Hugo Schiltz nam namens de 
V.U. het woord tijdens het Navo-de-
dat in de Kamer. 

De Volksunie heeft zich in het ver
leden steeds aangesloten bij de bui
tenlandse politiek van ons land, om
dat zij de overtuiging was toegedaan 
dat de lijn die in dit beleid werd ge
volgd, overeenstemde met de impera
tieven van het welbegrepen belang 
van ons land en zijn bevolking. 

Vooraleer ons standpunt thans ten 
gronde uiteen te zetten ben ik ver
plicht, te protesteren tegen de dub
belzinnige procedure die werd gevolgd 
en tegen de ondemocratische en anti-
pariementaire houding die door de 
regering werd aangenomen. 

Aan het parlement werd de verze
kering gegeven dat geen enkele be. 
slissing zou worden genomen vooral
eer er via het parlement tot een wer
kelijk demokratische besluitvorming 
kon worden overgegaan. 

Welnu, deze beloften zijn niet ge
houden. Dit debat is in feite een spek
takel voor de galerij, een nauwelijks 
beleefde poging om de schijn te red
den. Wat wij hier ook bespreken, het 
staat vast dat het NAVO-hoofdkwar
tier naar België komt. 

Het christen-demokratisch dagblad 
«La Cité» schreef dat de openbare 
mening als een minderjarige werd 
behandelQ 

De uitspraak van «Lia Cité» is juist. 
De regering heeft het niet aange
durfd het debat voorafgaand voor de 
publieke opinie te laten voeren. Zij 
heeft verkozen met een zekere ge
heimhouding, binnenskamers het vol
dongen feit te konstrueren om het 
nadien als een onafwendbaar iets aan 
het land op te dringen 

Was men bevrees'^ dat pacifistische 
of uiterst-lmkse kr ngen agitatie zou
den verwekken ? Dat er minder vrien
delijke dingen zouden gezegd worden 
over sommige van onze machtige 
bondgenoten ? Dergelijke vrees recht
vaardigt de procedure niet. Want wat 
is het beste voor de democratische 
gezondheid van het land ? Dat men 
datgene wat bij het volk leeft tot 
uiting laat komen zelfs als het onaan
genaam klinkt, dan wel dat men als 
een struisvogel de kon -n het zand 
steekt 

De misleiding waaraan <xe regering 
zich heeft schuldig gemaakt moet bij 
velen de indruk wekken dat er aan de 
vestiging van het NAVO-hoofdkwar
tier iets schort. 

Dergelijke uitholling van de parle
mentaire demokratie lijkt mij voor de 
weerbaarheid van het Westen gevaar-
hjker dan de tijdelijke diplomatieke 
of politieke incidenten die zich thans 
in de verdragsorganisatie voordoen 

Wellicht zouden wij ons desondanks 
en met het nodige voorbehoud voor 
de gevolgde procedure, zoals in het 

verleden bij de regeringspolitiek heb
ben kunnen aansluiten, indien wij 
ook thans de overtuiging hadden het 
belang van het land te dienen. Daar 
wij evenwel de overtuiging zijn toe
gedaan dat de vestiging van het 
NAVO-hoofdkwartier niet strookt met 
het welbegrepen belang van ons land, 
zijn wij thans verplicht deze beslis
sing af te keuren. 

De beslissing het NAVO-hoofdkwar
tier in België te vestigen is geen lou
ter militair-technische beslissing, het 
is een beslissing met politieke draag
wijdte. 

Om alle misverstanden te vermij
den wens ik hier te verklaren dat wij 
het beginsel van de koUektieve vei
ligheid, belichaamd in de NAVO, 
thans niet in discussie stellen. Wij 
zijn overtuigde voorstanders van 
vrede en algemene ontwapening, maar 
wij zijn nuchter genoeg om te besef
fen dat deze grote doeleinden slechts 
kunnen bereikt worden in een wereld
omvattende politiek waarbij alle 
grootanachten worden betrokken. 

De opbouw van een koUektieve vei
ligheid in het Westen is slechts mo
gelijk geweest dank zij de aanwezig
heid van de Verenigde Staten in de 
Verdragsorganisatie. Tot op dit ogen
blik is er in de realiteit geen geldig 
alternatief, sinds de idee van een 
Europese Defensie Gemeenschap door 
Frankrijk werd gekelderd. 

Deze vaststellingen nemen echter 
niet weg dat de vraag gesteld moet 
worden of het strookt met het belang 
van ons land, op dit ogenblik het 
NAVO-hoofdkwartier op ons grondge
bied te laten vestigen. 

En het is op deze vraag dat wij 
menen negatief te moeten antwoor
den. 

De ongenuanceerdheid waarmede 
België als enig mogelijke vestigings
plaats wordt geproklameerd is alles
behalve overtuigend, wel integendeel. 

België is een klein land. Een land 
waarvan de bewegingsvrijheid in de 
internationale politiek zeer beperkt 
is. Wij hebben ten tijde van de Kon-
go-krisis kunnen vaststellen hoezeer 
onze politiek geklemd zat tussen de 
machten van de groten. Maar geen 
enkel land, zelfs niet eea klein, kan 
zich onvoorwaardelijk binden aaa al
lianties of verdedigingssystemen. 
Steeds moet de mogelijkheid open 
blijven, in zekere mate het eigen in
zicht te laten gelden. Zolang de Euro
pese integratie niet verder is gevor
derd, moet ook België de kleine vrij
heid behouden die het nog bezit. 

Het is duidelijk dat er op dit ogen
blik een merkbare evolutie in de op
vatting over de koUektieve veiligheid 
aan de gang is. De toestand is tegen
over 1949 geëvolueerd. De basisgege

vens van het probleem der Europese 
veiligheid zijn gewijzigd. Er is in 
Rusland een evolutie aan de gang en 
de opkomst der Chinese grootmacht 
stelt het kommunistisch blok in Euro
pa voor een probleem wat betreft zijn 
verhouding tot West-Europa en de 
Verenigde Staten. 

Het lijkt d9n ook niet onwaarschijn
lijk dat op htc gt '̂̂ icd van de Euro
pese militaiie ó.-uatie er in de ko
mende jaren belang-: jke evoluties 
mogelijk zijn en dat bvb. territoriaal-
beperkte ontwapeningen stiiaan tot 
de mogelijkheden zouden gaan horen. 
Wij wensen dat België in dergelijke 
evolutie de vrijheid zou behouden om 
een positieve rol te spelen. 

Deze visie beantwoordt ongetwij
feld aan de wens van een belangrijk 
deel van onze bevolking. Want bij 
iedere nuchtere vaststelling dat de 
militaire alliantie op dit ogenblik nog 
een noodzakelijkheid is, blijft bij zeer 
velen de hoop en het verlangen leven 
in de toekomst het tijdperk van de 
koude oorlog en van de verscheurd
heid van Europa te zien beëindigen. 

Wanneer België echter de draai
schijf wordt van het militair appa
raat van de NAVO, dan is het duide
lijk dat het voor ons land veel moei
lijker zoniet onmogelijk zal worden 
op dit gebied een vooruitstrevende 
politiek te voeren. De druk die de 
grotere partners op ons kunnen uit
oefenen zal nog sterker worden wan
neer het NAVO-hoofdkwartier te 
Brussel is gevestigd. En alle dank
baarheid die wij inderdaad tegenover 
de Verenigde Staten moeten betuigen 
omdat zij ons behoed hebben voor 
een overrompeling door het Oosten, 
mag ons toch niet blind maken voor 
het feit dat het ook tussen bondge
noten kwaad kan zijn met grote he
ren kersen te eten. De druk, nog on
langs op de Duitse Bondsrepubliek 
uitgeoefend in verband met wapen-
aankoop, waarbij even de term eko-
nomische represailles is gebruikt ge
worden stelt ons in dit verband niet 
erg gerust. 

VOUKSVERT, COPPIETEHS 
OVER DE NAVO 

Tijdens het NAVO-debat in de Ka^ 
mer kwam drs Coppieters als tweede 
V.U.-spreker na mr. Schiltz aan het 
woord. Hij verklaarde o.m. 

Ik wens even te spreken over de 
grote vredesstroming in de wereld, 
die verkeerdelijk vaak door christe
lijke staatslieden bestempeld wordt 
als van communistische inspiratie. 

Wat voor mij telt is het schema 
XIII van het concilie en de uitspra
ken van de Paus. 

Mijn betoog is van morele aard. Ik 
verdedig het standpunt van alle par
tijgangers van het geweldloos verzet. 
Ik betreur dat niemand hier gespro
ken heeft over het perspektief vaa 
het atoomgevaar. Einstein zei : «De 
atoombom heeft alles veranderd, be
halve onze denkwijze». Onze verant
woordelijkheid ligt niet op het mili
tair gebied. Zij ligt elders. Saint-Exu-
pery zei het zeer treffend : «Dat is 
juist de betekenis van het woord 
« verantwoordelijkheid » : het is voe
len dat men, door zijn steentje bij te 
dragen, de wereld mee helpt opbou
wen ». 

Met de beslissing om de S.H.A.P.E. 
te vestigen in België, heeft ons land 
zijn steen voor het nieuwe gebouw 
van de wereldvrede niet bijgedragen. 

De vestiging van de N.A V.O. gaat 
het parlement voorbij. Maar dat par
lement gaat ook de volkswil voorbij. 
Het volk is tegen de militaire blokken. 
De heer Tindemans heeft de stem VEUI 
het machiavellisme en de « raison <r 
Eta t» laten horen. Ik laat de stem 
van de kleine machteloze mensen ho
ren. Ik betreur dat België niet de 
woordvoerder van die kleine mensen 
kan zijn. België, Nederland of een 
ander klein land zou moeten trachten 
vrij te denken en vrij te spreken. 

Met de S.H.A.P.E. in België zijn wij 
gekluisterd aan een traditionele poli
tiek. Wij hebben de kans verkeken 
om de evenwichtspolitiek te vervan
gen door een nieuwe richting en be
zinning. 

De besluiten van het schema X i n 
van het Concilie werden door de 
woordvoerder van de vredesbeweging 
van « L'Arche » treffend samengevat. 
Men moet een einde maken aan de 
blinde gehoorzaamheid, a a n de 
« Befehl ist Befehl »-mentaliteit, die 
de m,orele waarden schaden. 

Laat uw wapens vallen om broeders 
te zijn, heeft de paus in de U.N.O. ge
zegd. 

Wij moeten eisen dat de politieke 
aktie van de N.A.V.O. bijdraagt tot 
toenadering. De tijd van de blokken 
en pakten is voorbij. 

Daarom meen ik dat wij ons tegen 
de regeringsbeslissing moeten verzet
ten. 

Wij moeten met prof. De Coninck, 
van het Humanistisch Verbond, de 
lage oorlogsinstincten veroordelen. 
Die zijn onze grote vijanden. Het is 
waanzinnig dat de wereld door een 
enkel onverantwoordelijk gebaar zou 
kunnen worden vernietigd. 

Alleen kleine landen die met hun 
blote handen geen gevaar betekenen, 
kunnen aan de groten de weg wijzen 
naar de vrede. Dat zou ook de schoon
ste hulde zijn aan de doden van de 
.twee wereldoorlogen. 

Luns bij de Navo-konferentie te Brussel : ic Neen dank je, laat Shape maar naar België gaan... » 



10 WIJ 

de^yvereld 

Wat betekenen verkiezingsrezultaten in een land 
dat in 122 jaar 27 grondwetgevingen heeft zien 
ontstaan 7 Wat betekent het wanneer 1.200.000 
Dominikanen na wellicht het bloedigste jaar uit de 
geschiedenis van hun land ter stembus gaan ? De 
maanden van wachten zijn voorbij, de kandidaten 
hebben hun laatste zeg gehad en de militairen zijn 
voor een dagje in hun kampen gebleven. Resul
taat : er werd een nieuwe president gekozen — 
in de tweede vrije verkiezingen van de Domini-
kaanse republiek sedert 1924 — en die president 
is de « gematigde » Joaquim Balaguer, die met een 
knappe voorsprong wint op de Hnksgezinde Juan 
Bosch, met 745.700 stemmen tegen 487.600. 

Bosrh werd als een komnuinist afge
daan — ^óór de %erkiezingen — en Bala
guer werd in het licht gezet als een 
€ ïrujillista » — een man van het soort 
van diktator Triijillo, de schrik van Zuid-
Amerika. Balaguer was inderdaad een 
funktionaris \an het Trujillo-hewind, 
Maar zowel hij als Bosch hehben rijkelijk 
beweerd dat zij niets te maken hadden 
niet de plakkaten die op hen werden ge
plakt. Deze verkiezingen hadden echter 
•wel méér om het lijf dan de keuze tussen 
deze twee mannen. 

« Het ge\aar voor een dreigende uit
barsting van geweld bhjft al e\en erg als 
vóór deze verkiezingen. De verborgen 
•wapens zijn groot in aantal en de kom-
munisten kontroleren de voornaamste 
vakverbonden... » signaleert een reporter 
uit Santo Domingo, dat het toneel was van 
een iaar lang bloedige re\olutie. 

Waar staan deze twee mannen dan voor 
in ? 

Juan Bosch — in wiens naam de re\olu-
tie was gevoerd — beweerde nu dat de 
gevechten een « \olksrevolutie > beteken
den. Wanneer hij de verkiezingen had ge
wonnen, dan zou hij die « volksre\olutie » 
officieel hebben gemaakt. Voor Balaguer 
betekende deze revolutie slechts één van 
de /o\ele vuile episoden waarin een 
« hanthol kominunisten » de hand hebben. 

Voor de/e \erkiezingen waren drommen 
journalisten en politieke observators naar 
Santo Domingo gekomen om te zien of 
de/e « \n je » verkiezingen wel zo vrij 
zouden zijn. En indeidaad : nog waren de 
re/ultaten niet koud. of Juan Bosch zelf 
proKlaiiiccrde dat er gefraudeerd was « op 
alle punten ». De ruziezoekers en kommu-
nislische oproerkraaiers probeerden on
middellijk \uur aan de lont te steken. 
Bosch bleef echter kalm ; hij spoorde zijn 
volgelingen aan om niet mee te doen aan 
het oproer, dat nog hevig opflakkerde in 
de dagen na de xerkiezingen totdat politie 
en leger het land schijnbaar weer onder 
kontrole hadden. 

Ondertussen plant president Balaguer, 
die met 1 juli in funktie treedt, zijn « re
volutie zonder bloed ». 

Dat betekent : beloften aan de boeren 
over land dat zal verdeeld worden, voor
uitzichten over meer werk en o\er dalen

de prij/en en last but not least beloften 
over een einde-stellen aan de gevechten. 
« Het Dominikaanse volk heeft nood aan 
vrede », verklaarde Balaguer. En dat is 
juist. Dat is ook precies wat het eigenlijk 
nog nooit heeft gekend. 

Een gemakkelijke job zal Balaguer er in 
ieder ge\al niet aan hebben, want in korte 
woorden kan zijn probleem als volgt sa
mengevat worden : de regering geeft per 
maand 17 miljoen dollar uit, terwijl zij 
er slechts 13 miljoen binnen krijgt. De 
suiker — om maar iets te noemen — die 
het voornaamste export-artikel is van de 
repiilbiek kost 3 maal zo\ eel om te pro
duceren dan haar verkoopprijs op de 
wereldmarkt... ! 

De Dominikaanse republiek heeft op die 
manier — het spreekt bijna vanzelf — na 
Bra/ilië het grootste bedrag aan « hulp > 
van de Amerikanen opgeslorpt. 

Sedert de re\olutie \an 13 maanden ge
leden heeft Amerika reeds 130 millioen 
dollar « hulp » in de republiek gepompt. 
Nu is het zo dat die dollars voor het groot
ste deel aan « noodge\allen » werden 
besteed, eerder dan Noor werkelijke ont-
wikkelingsprojekten. Het Amerikaanse 
geld moest dienen om de wedden te beta
len van de ministeries, om voedsel te 
kopen, om wegen te herstellen, om defi-
cieten in de regeringsbudgetten te stop
pen. Naar het schijnt zou slechts 30 % 
naar ontwikkelingsprojekten zoals iniga-
tiewerken, landbouwontwikkeling en op
voeding zijn gegaan. 

Doch het w.is niet alleen geld dat de 
Amerikanen besteed hebben aan de lJ)omi-
nikaanse republiek sedert de revolutie. De 
politieke en diplomatieke aandacht die 
door de V.S. werd besteed aan de/e kleine 
republiek, was aan/ienliik. De \inerikaan-
se speciale ambassadeur bij de Vereniging 
\an Amerikaanse Staten (O.A.S.) verbleef 
een heel jaar lang in Santo Domingo, 
hoofdzakelijk om een pakt tot stand te 
brengen in de burgeroorlog. Hi| gelukte 
erin, want het was ambassadeur Elsworth 
Bunker die aan beide zijden Garcia Godog 
als waarnemend president deed aanvaar
den in afwachting dat « \rije » verkie
zingen zouden worden gehouden. 

De Verenigde Staten kwamen met grote 
militaire macht in de/e republiek tussen, 
toen de re\olutie in een ware burgeroor-

PREZIDENT 
log ontaardde. En eigenaardig genoeg heb
ben zij van deze militaire interventie prak
tisch geen gebruik moeten maken om een 
bestand te brengen in de burgeroorlog. 
Het bestand werd politiek tot stand ge
bracht. En dat is dan in ieder geval een 
enorm resultaat van de V.S., wat er ook 
\an zij. 

Voor de Amerikaanse diplomatieke ob
servators lijdt het geen twijfel dat de 
kommunisten de macht over het land zou
den gekregen hebben, indien de burger
oorlog verder zijn gang had kunnen gaan. 

Daarna was dus in ieder geval een on
middellijke kommunistische machtsover
name — het zou de tweede zijn in de Zuid-
amerikaanse hemisfeer, na Cuba — on
mogelijk gemaakt. De regering werd ook 
in ieder geval rechtgehouden door de ge
weldige inspuiting van gelden. De inter
ventie van de V.S. had tegelijkertijd voor 
resultaat dat de militaire en politiemacht 
tenminste recht werd gehouden, die onder 
andere hielp om een voorlopige regering 
tot stand te brengen die zichzelf voort
sleepte tot aan de vrije verkiezingen. 

Al bij al is de overwinning met 57 % 
van een man van rechts, Balaguer — een 
man die gesteund werd door de rijken 
en de kleine mensen die na de val van 
ïruji l lo een en ander kregen, terwijl zij 
\ooraf niets hadden — niet van aard om 

een stabiele situatie te scheppen. Dat kan 
eenvoudig met. De kiezers van Balaguer 
stemden in het algemeen uit een reaktie 
tegen de te verwachten radikale middelen 
van Juan Bosch. 

De vrij kalme verkiezingen waren noch
tans verwonderlijk wanneer men het 
schismatisch karakter van de hangende 
burgeroorlog in rekening neemt. Lang 
heeft het echter niet geduurd vooraleer 
de Dominikaanse sfeer weer de scene 
beheerste. 

Men kan nu zeker, na de verkiezing van 
Balaguer die door de Amerikanen wordt 
toegejuicht, verwachten dat de linkse 
radikalen het in de oppisitie zullen balen 
van de gematigde linksen. 

De « New York Times * maakte vóór de 
verkiezingen de Dedenking dat het een
voudiger zou zijn voor de Verenigde Sta
ten indien Juan Bosch zou winnen. Het 
zou immers gemakkelijker zijn een rechtse 
opstand te onderdrukken dan een linkse. 
Dat is inderdaad zo. 

Juan Bosch was in zijn verkiezLngskam-
pagne echter veel matiger dan in de kam-
pagne die hem in 19fi2 tot het president
schap bracht en die hem zeven maanden 
later ten val deed brengen. Deze keer 
sprak hij over discipline, stabiliteit en 
austeriteit. Hoe lang zou het duren ? Het 
is een open vraag. Maar binnenkort moet 
Balaguer de kwestie regelen van de 8.000 
man sterke inter-Amerikaanse interventie
macht die het land moet verlaten. Zullen 
zowel Balaguer als Bosch het kunnen doen 
zonder die interventiemacht ? Het is zeer 
de vraag 1 

E.H.M. 

deze week in de wereld 

Hoofdpunt in het internationaal nieuws deze week was ongetwijfeld de 
reis van generaal de Gaulle naar Moskou, waarop we volgende week uit
voerig terugkomen. 

Moboetoe weigert te Kinsjasa onderhandelingen over het Kongolees-
Belgisch geschil te voeren met ambassadeur Bihtn. 

Terwijl te Saigon generaal Ky de eerste verjaardag van zijn machtsover
name vierde, kreeg de vastende bonze Tich Tri Kwang een verplichte 
verblijfplaats toegewezen. Oe Thant gaat binnenkort naar Moskou om 
een plan voor beëindiging van de Vietnamese oorlog te bespreken. Ook 
Wilson zou aan een dergelijk plan werken. 

Tsjoe-en-Lai bezoekt Roemenië, van waaruit hij naar Albanië en Pakistan 
vertrekt. 

De V.S. zouden de mening toegedaan zijn dat België naast Shape ook het 
Navo-hoofdkwartier moet herbergen. 
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RUSLAND 

Deze week werd te Moskou 
en elders in de Sovjet-Unie, 
naa r aanleiding van he t bezoek 
van de Gaulle in talloze rede
voeringen he r innerd aan de 
« t radi t ionele » Frans-Rus
sische vr iendschap. Zowel d e 
gas theren als de gast zelf zul-

' l e n ' daarbi j wel niet gerept 
hebben over een vr iendschap
pel i jk Frans-Russisch inter
mezzo waarbi j de Gaulle in 
hoogsteigen persoon be t rokken 
w a s . Ten j a re 1920 joegen 
F r a n s e en Poolse t roepen on
d e r he t bevel van de Franse 
generaal Weygand de Russen 
o\ 'er de Weichsel, waa rdoor ze 
Polen redden van bezett ing 
door het Rode Leger. Charles 
de Gaulle diende als majoor in 
d i t anti-Russisch bevrijdings
leger. 

Te Moskou, aan de oevers van de Moskva, is de politieke evolutie uit het gevelfront af te lezen. 
Op de voorgrond grote gebouwen in de gekende suikerbakkerstijl van de Stalinperiode; daar
achter de soberder stijl van hel post-Stalintijdvak. 

ENZO FERRARI 
E'igeiüijk zou deze naam thuishoien op 

de spoitbladzijde; de vootbije 24 men van 
Le Maju inspireren echter tot nabeschou
wingen, die voor één keer gerust een plaats 
mogen krijgen op de bladzijde buitenland. 

De 68-jaiige Enzo Feriari heeft verleden 
weekend de sombetste dagen uit zijn leve7i 
van autorenner en -konsliukteur beleefd : 
de wagens van zijn stal werden in de moor
dende koers te Le Mans onherroepelijk 
door een ontketende Foid-meute geklopt. 
Meteen werd een einde gesteld aan de Fer-
lari-supprematie die jaren heeft geduurd; 
sinds tivee decennia leden de wagens met 
het steigeiende zwaite paardje nitt minder 
dan viei duizend overwinningen, achttien 
ireieldtitels en negen palmen ie Le Mans 
hijccn. 

De « commendaLoie » — zoals hij ge
noemd icoidt door zijn vüenden en in het 
tieieldje van de renspoit — heeft ecu leven 
'ichler zich, dat volledig gezvijd icas aan de 
'into. Zoon van een bescheiden metaalbewer
ker te Modena, begon hij zijn loopbaan als 
auto-monteur om later tennei te worden. 
Einde der dertiger jaren was hi] spoitbe-
Uuurder bij Alfa-Romeo en na de tweede 
wereldooilog richtte hij een eigen onderne
ming op, waai in hij gestalte gaf aan een 
oude dl oom : zelf wagens boinoen voor de 
lenspo-it. Het werd voor de autorilaiie, 
'geniale commendatore een weeigaloos suc
ces; de naam Ferrari klonk zoivat als sino-
niem van top-Iiwahteit en degelijkheid. 
Slechts één zxraie schaduw over dit succes : 
f-en tiental jaien geleden veiloor Enzo Fer
iari zijn enige zoon en naar iiij zelj her-
liaaldelijk veiklaaide, had liij er toen liefst 
de brui aan gegeven. Waai om immers nog 
veider bouwen aan een toekomst die er toch 
niet meer loas? Feiraii bleef echter wer
ken, omdat hij zich eenvoudigu'eg niets an
ders kon voorstellen dan het bouiven van 
steeds betere en snelleie wagens. Vakantie, 
reizen naar het buitenland, de een of an
dere hobby : het bestond allemaal mei voor 
de commendatoie, die zijn zondagen liefst 
sleet in zijn werkhuizen waar hij onge
stoord kon knutselen aan zijn jongite liiea-
tie of nietnre plannen op de tekentafel 
gooien. 

Zijn bedlijf was een Mekka x'ooi de spe
cialisten. Te Maianello had hij alles ge-
concentreeid xrat nodig is om een luagen 
vanaf de blamvdi ukken tot het ju oef rijden 
ineen le steken. Het studiebureel, de eigen 
gieteii], de indrukwekkende windtunnel : 
er ontbrak niets om te onliverpen en te 
bouwen. Samen met die andere grote Ita-
liaaii uit de auto-wereld, de Turijnse sti
list Pininfaiina, leverde hij ieder jaar een 
600-tal wagens af die stuk voor stuk drie-
hwaitmil]oen of meer moesten betaald wor
den. Europese kwaliteit, Europese goede 
smaak ! 

Enzo Feirari zuas het prototype van de 
industrie-diktator die zijn bedrijf stevig in 
eigen hand hield en autoritair op alle vlak
ken zijn eigen beslissingen doorzette. Ter
wijl de aiilo leeds decennia lang een massa-

pi odulit xcas gcwoiden dal afgeleverd werd 
door de produkliekeltingen van steeds gro
ter en gekoncentieerder bediijx)en, bleef de 
Italiaan wagens bouxven die in zich én het 
geniaal koncept én de afxueiking van gede
gen artisanaat verenigden. 

Feirari besefte nochtans volkomen, dat 
hij zich uiteindelijk slechts zou kunnen 
liandliaven voor zover hij de steun van een 
gioot bedrijf achter zich had. Het koersen 
kostte hem jaar voor jaar meer dan 10 % 
van zijn totaal omzetcijfer; dat werd voor 
een zaak als de zijne een onhoudbaie toe
stand. Hij zocht dan ook naar een bondge
noot bij de groten uit de aulomobielwe-
reld en het zcas Ford, die hem een voor
stel deed. Hij zelf heeft hei liaaldelijk ver
teld, hoe de onderhandelingen gevoerd 
xcerden. Nadat wekenlang zijn bedrijf over
hoop was gehaald'door schatters en deskun
digen van Ford, xcerd hem uileindelijk een 
definilief vooistel gedaan : in Italië zou
den de maatschappijen Ferrari-Ford en 
loid-Feiiari opgelicht worden; 90 % van 
de aandelen in het eerstgenoemde bedrijf 
kreeg hijzelf in handen, leixi'ijl hij 10 % 
plus een directeuistitet bij Foid-Feirari 
zou ontvangen. Toen het akkoord zo goed 
als lil kannen en kruiken was, kwam er een 
kink in de kabel : de commendatore kreeg 
langs de neus xveg te hoi en dat iedere trans
actie die een half miljoen te boven ging, 
vooiafgaandelijk aan Detroit moest worden 
vooigelegd. Hij verzette zich daar tegen; 
de Ameiikanen verbaasden er zich over dat 
« iemand die zijn bediijf veikocht, er nog 
veider xvensle over te beschikken ». Dat 
was meteen het einde der onderhandelin
gen en het begin van de oorlog tussen 
Foid en Feiiari. Een ongelijke sliijd : aan 
de ene kant de geniale Ferrari mei achter 
zich een produktie x>an nauxvelijks 600 wa
gens en 450 medezoerkeis; aan de andere 
kant Foid, met bijna vijf miljoen verkoch
te xvagens in 1965 en 365.000 werknemers. 
Feriari besefte dat het een onmogelijke ver
houding zcas; hij zag het ogenblik tegemoet 
zcaaiop de sloomzvals uit Detroit hem zou 
zei pletteren. Hij zocht en kreeg steun van 
de Italiaanse staat en van Fiat; te zveinig 
echter om np te tornen tenen de Ameri
kanen. 

Heniy Ford jr. gooide met miljoenen om 
de zveerspannige Italiaan er onder te krij
gen. Het genie van Ferrari hield een vier
tal jaren stand; verleden zondag te Le 
Mans zueid het onder de stoomwals ver
pletterd. 

De nederlaag van Feiiari is niet alleen 
een sportgebetn tenis. Zij is de zoveelste be
vestiging van het feil dat Europese herse
nen en Europees vakmanschap steeds min
der meetellen in de industriële dimensies 
van vandaag. Het kreaticf genie is op on
telbare vlakken xian de wetenschap en 
van de industrie nog steeds en vooral Euro
pees. Het wordt echter gekocht met dollars 
of doodeenz'oudig door de dollarwals uit de 
weg gei uimd. 

A.N. Tovano. 

N E D E R L A N D 

De hevige s t raatrel lcn die 
verleden week in Amste rdam 
losbarst ten, hadden een op het 
eers te zicht onooglijke oor
zaak : het feit da t twee per
cent werd ingehouden op de 
waarde van de vakant iebonnen 
van een groot aantal bouwvak
arbeiders . Met een merkwaar
dige eensgzindheid hebben de 
mees te Vlaamse en Waalse 
k ran ten verzuimd hun lezers 
mee te delen, dat de woede der 
bouwvakkers niet zozeer opge
wekt werd door de afhouding 
zélf dan wel door de modali
tei ten ervan. De afhouding ge
schiedde nameli jk alleen op de 
vakant iebonnen der niet-gesin-
dikeerden. De gesindikeerden 
ontvangen hun vakantiegeld 
integraal . De afhouding bij de 
niet-gesindikeerdcn geschiedt 
onder he t voorwendsel van 
« adminis t ra t iekosten » . In 
werkeli jkheid is het een s tap 
in de r ichting van het ver
plicht sindikalisme. Tegen de

ze diskriminat ie van de niet-
gesindikeerde en de begunsti
ging van bonden waar toe ze 
niet behoren of wensen te be
horen, kwamen de Amster^ 
damse bouwvakkers in bewe
ging. 

FRANKRIJK 

Geleerd door de allesbehal
ve daverende overwinning van 
de Gaulle bij de tweede stem
ronde in de prezidentiële ver
kiezingen is de gaullistische 
par t i j U.N.R. nu volop bezig 
om, in het vooruitzicht van d e 
komende wetgevende verkie
zingen, zoveel mogelijk elekto-
rale troeven te verenigen. 

De U.N.R. verzocht een groot 
aanta l spor tmannen of gewe
zen spor tmannen, een kandida
tuu r op haar lijsten te aan
vaarden. Tot nog toe hebben 
al de aangezochten beleefd 
m a a r vastbesloten geweigerd. 

V E R E N I G D E gTATEN 

Naar schatt ingen van minis
ter van Landsverdediging Mc 
N a m a r a zal een a tomair kon-
flikt tussen de V.S. en de 
Sovjet-Unie, waarbi j de Russen 
het eerst toeslaan, bij de hui
dige s tand van de Amerikaanse 
verdediging minstens 130 to t 
135 miljoen Amerikanen he t 
leven kosten. Deze schatt ingen 
zijn, volgens de minis ter zelf, 
echter nog te optimistisch. Ze 
houden rekening met een aan
tal ervaringen, opgedaan te 
Hirosj ima en te Nagasaki en 
bij proefontploffingen, inzake 
radioaktivitei t en luchtdruk. Ze 
houden echter geen rekening 
met een aantal verschijnselen 
die nog niet konden bestu
deerd worden : de zgn. vuur-
s torm na de ontploffingen, d e 
chaos en de verspreiding van 
ziekten en epidemiegolven. 

De langste Westduitse viadukt is bijna klaar. Hij overbrugt het 
Ruhrdal tussen Düsseldorf en Essen; zijn totale lengte wordt 

2 km. 
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De geur van de duizenden rozen was bedwelmend, wij geloven sinds kott dat mm 
ei gemakkelijk dronken door zou kunnen worden Nadien snoven wij de reuk tan 
allerlei gewassen, bomen, struiken en doodgewoon ook die van gias en hooi Deze 
zmtuigelijke gebeurtenis vond plaats te Kalmthout, dat ruimschoots bekend is voor 
ztjn heide maar waarvan door de brede massa veel minder geweten is dal (iet een 
van de mooiste arboretums van Europa bezit Liefhebbers en kenners weten het 
des te beter en van overal uit de wereld komt er bezoek naar dit enige plekje dat 
een sistematische verzameling van levende boomsoorten bevat, aangeould met plan 
ten en struiken. 

invlaandefel 

het verhaal van de 4«00 

Ten en ander bevindt zich op het ^e 
bucht (( De heu\els », \lak naast het 
kahnthoutse station en het zijn de re 
gehnatig voorbijra/ende tremen die het 
enige storend geluid \ormcn m dit pa 
ladijsehjk ooid 

SCHEEPSLADING 

T e Kahnthout /elf staat het aiboie 
tum nog bekend als « het goed van 
k o r t » of als « den hoilikol » wat alo^e 
leid werd van namen van viotgcre be 
zitters, onder meer een zekcic k o u uit 
Cen t Het geheel ontstond nochtans uit 
een handelskwekerij van de Antwerpe 
naar Van Geert in de helft van voiige 
eeuw De Van Geeits, eigenlijk van 
Gentse oorsprong maar sinds een vier 
tal genei aties in de Sinjoreiistad geves 
Mgd, dieven een vooispoedige handel in 
alleilei planten Het geslacht en het be 
drijf was zelfs deimate bekend dat en 
kele Anivveipse stialen (om de Van 
Geerts t rau en de Tuinbouv\-,tiaat) er 
naar genoemd weiden 

De Van Geerts kochten in 18 ib grond 
aan te Kalmthout en begonnen hier met 

' een kwekeiij van planten en bomen Fr 
v\erd ook een huis gebouwd dat later 
vergroot v^erd en in een romantische 
sti)I weid opgetrokken, hetgeen oven 

' gens behouden bleef en door de hui 
dige eigenaars zeer smaakvol weid inge 
Jicht Nu is er aan het tot st md komen 

van het eigenlijke arboictum een zeer 
mcikwaardige anekdote \ ei bonden In 
de eerste helft van de jaren achttien-
honderd was er een lijfarts van de- Ne
derlandse voistenhuis h von Siebolt, 
die als een der eersten op tocht ging in 
Japan met het doel er de plantenwereld 
te bestuderen en vreemdsooi tige eksera 
plaien naar hiet te brengen Hi) slaagde 
daai herhaaldelijk in en wist zowel voor 
zijn eigen verzameling als voor die van 
de stad Leiden heelwat zeldzame plan 
ten over te brengen Buitendien berust 
van hem in de hogeigenoemde stad nog 
een lijvige dokumentaiie over de bestu 
deerde planten en bomen blieven en 
kunstvoorweipen uit het Oosten Bij 
een van zijn verzendnigen gcbcutde er 
iets zeer merkwaardigs Net voor 1830 
stuuide Von Sicbolt namelijk een schip 
met een uitgebieide ladmg plantenni ite 
naai lan boord naai Vntweipen Het 
vaartuig lag nog maai nel in de h iveii 
van de Scheldestad, toen de opstand 
uitbiak De lading werd in beslag geno 
men door de nieuwe bewindhehbcis en 
openbaar veikocht 7i) kwam op de/e 
wijze in het hc/it van drie ter pi \ use 
gevestigde plaiiu nkwekcrs waaionder 
Van Geert A ingenoiiieii wordt dat hij 
de planten eerst op /ijn Antwerpse 
kwekerij heeft gezet en iwintig jaar Ia 
ter heeft overgebracht n i ii ka lmthout , 
wat aangetoond wordt door het fcii d i t 
liier veel oude Jajjanse j ihnien aange 
tioffcn worden waaronder de pai isol-
dcn de valse laik en de jajxinsc es 

doorns in verschillende vormen en soor
ten. 

A R B O R E T U M 

O p deze wijze ontstond het arbore
tum, want Van Geert was een groot 
liefhebber en verzamelde buiten de plan
ten en gewassen die voor zakelijke doel 
einden weiden aangewend, ook nog on
telbare minder bekende of helemaal on 
bekende soorten Hij het nadien overi
gens nog verschillende zendingen uit 
het bui tenland overkomen De zoon die 
hem opvolgde zou de zaak nog verder 
ui tbouwen en ook een handelsmaat
schappij oprichten de « Societe hoit i-
colle de Calmpthout » zoals dat in die 
tijd heette. 

Vermeldenswaaid is dat een dochter 
van Van Geert huwde met Max Roos-
ses, die vaak schilderde m de prachtige 
tuin te Kalmthout , nu nog ziet men 
een akwaiel van hem waaiui l zeer goed 
de atmosfeer vafi die tijd v\eeispiegeld 
wordt 

Weinig geweten is het feit dat Hen 
drik Conscience in de kwekerij van Van 
Geert gewerkt heeft als kleine jongen, 
negen of tien jaar oud en dat het Van 
Geert was die zijn l i te iaue kwaliteiten 
ontdekte om hem daarna in kontakt te 
brengen met Rooses 

De schrijver zou later nog zeer vaak 
bij de plantenliefhebber v ei blij ven en 
ook dikwijls naar Kalmthout komen 
om er in de kwekerij rond te wandelen 
of te schrijven 

Onvermijdelijk heeft hij hier vele de 
len van zijn boeken die zich in of rond 
de hei afspelen, opgesteld of er althans 
de inspiratie voor gevonden 

Rond de eeuwwisseling werd de kv\e 
kerij geleid door A Kort en kende de 
zaak een hoge bloei, zodanig zelfs dat 
er verzendingen gedaan weiden over de 
hele wereld en dat speciale treinwagons 
ter plaatse kwamen om volgeladen te 
worden Gedurende de beide wereldoor
logen gingen de zaken echter ten gion 
de en uiteindelijk kwam het geheel in 
handen van een maatschappij die de 
kwekerij en het arboretum wilde verko 
pen als bouwgrond De oorlog in k o 
lea kwam aan deze plannen echter een 
eiijde maken en hetgeen nog restte — 
ongeveer O hektaren weid bezit van de 
gebroedeis De Belder die het geheel 
weer helemaal m orde hebben gebracht, 
ZIJ het dan ook uit zuivere liefhebbeiij 
en met met de bedoeling er een han 
delszaak van te maken Toen zij hun 
taak begonnen met de vaardigheid van 
doorwinc°rde botanisten en dendrolo 
gen was het park onder de bomen met 
onkiuid oveiwoekerd De planten ston 
den tiouwens zeer slecht namelijk in 
rijen, met moederplanten specimen en 
onveikocht gebleven kweekgoed Er was 
dus ook geen s p n k e van een estetisch 
verantwooide aanleg 

De grond was uitgeput en het bioche 
misch evenwicht vcibioken Door een 
volgehouden studie van boomsoorten en 
onkiuide'n kwamen de gcbiyoeders De 
Beider ertoe mooie kleine gewassen on-
dei de bomen uit te planten die het on

kruid onmiddellijk bij het opschieten 
versmachtten Vandaar ontstond een na 
tuurlijk, effen tapijt onder de bomen, 
steeds even hoog en geen kans gunnend 
aan alleilei vuil In een park waar meer 
dan 4 000 velschillende boomsoorten bij 
mekaar gebracht zijn is dat van onge
meen groot belang. 

Door het verstrekken van meer ruim 
te tussen de gewassen en de bomen en 
door anderzijds het toevoegen van nieu 
we soorten, slaagde men erin het geheel 
een meer estetisch karakter te geven, 
terwijl de zuurheid van de grond door 
toevoeging van kalk, humus, stalmest en 
compost weggewerkt werd Er Werd ook 
een geweldige verzameling coniferen 
ontdekt, naast zeer veel heidegrond 
planten waaionder vooral rocloden 
drons, benevens een uitgebreide reeks 
vreemde planten, meestal stuartias en 
amamelis Veel werk werd geleveid door 
de vrouw van onze zegsmin die een Jop 
goslavische landbouwkundige is, vveik 
zaam destijds op een staatslandbouwhi 
drijf, kwam zij tijdens een stage dieovt 
Duitsland en Denemarken naar Nedc 
land leidde, ook in kontakt met h 
Kalmthoutse a iboretum en met dhr Î  
Belder Zij is vooral een onderle^t 
plantenkenner en steeds begaan met d 
uitzonderlijke park. 

M O O I S T E VAN E U R O P A 

De uitbreiding van de verzameling 
geschiedde op een originele wijze, na 
melijk door de uitgifte van een ruilkata-
loog, waarin ongeveer 300 tot 400 soor
ten stonden opgenomen en die naar een 
250 tal korrespondenten over de gehele 
wereld werd gezonden O p die wijze 
werd het mogelijk alle planten die in 
ku i tuur zijn en die in ons klimaat kun 
nen gedijen m te voeren en op te ne
men in het arboretum 

Nadat aldus het a iboie tum tot een 
der voornaamste en wellicht het mooi
ste van Europa was uitgegroeid, weid 
er aan specialisering gedaan Vooral op 
het gebied van de rododendrons, v\air
van er meer dan ?0 000 stiuiken op het 
domein te vinden zijn in grootte, kleur 
en uitzicht wisselend m bijna tweedui
zend verschillende soorten I Daarnaast 
komt de amamelis of de tovcihazel nr , 
die in volle winter bloeit onder meer tij
dens de maanden januari en februui 
zelfs in de sneeuw en die dan zeker /o 
mooi IS als de mimosa van de azuien 
kust Dit IS ook een merkwaardige plint 
voor wat de voortzetting betreft de 
vrucht trekt in de herfst samen en stoot 
een zaadje met zoveel kracht uit dat 
het gemakkelijk tot tien meter ver kan 
weggeslmgerd worden ' Een ander 
hoofdstuk op het gebied van de specia-
liseiing woidt gevormd door de sier-
appels en de sierkersen 

In het arboietum bevinden zich bo
men uit alle landen ter weield. Zover 
ze natuurlijk wmtervast zijn Een palm
boom hield het geruime tijd langs de 
straatkant uit, maar bevroor tenslotte 
toch. Dat belet niet dat er zich in dit 
paik tal van subtropische planten en 
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me 

men bevinden. Zoals bijvoorbeeld de 
;ders, die door sommigen beschreven 
orden als veel mooier dan hun geken-
s soortgenoten uit Libanon, maar dat 

wellicht overdreven zijn... Een feit 
echter dat hier een praktisch volle-

;ge verzameling te vinden is, namelijk 
n de drie hoofdsoorten : de Himala-
ceder, de ceder uit het Atlasgebeigte 
deze uit Libanon, met daarnaast nog 

;rschillende variëteiten als de zilver-
ders, ceders uit Amerika, Indie en Ja-
m. 

A T U U R L I J K E G R O E I 

Buiten de reeds hogergenoemde rodo-
;ndrons, vallen nog de meer dan 1,"30 

Verschillende soorten coniferen op, sa-
lengebracht in één dreef, de meer dan 
onderd verschillende azaleastruiken, 

35 Japanse esdoornsoorten, de ver-
hillende rietvariaties die ondei ge
acht werden in de kleine vijveis en 
iterstroken en waarbij vooral de 25 
;Tschillende bamboesoorten opvallen. 
ij vormen een waar paradijs voor 
iieeuwen en andere vogels, die er een 
jzondere voorliefde vooi hebben In 
: lente bloeien de scheuten van deze 
imboe verrassend-snel op zodanig 
it op nauwelijks anderhalve maand 
jd een hoogte wordt bereikt van vier 
leter Dit is natuurlijk niet het spek-
ikulaire bamboeriet dat men in de sub-
opische gebieden aantreft maar het 
seft hier te lande toch al een goed idee 
m wat bamboe is. 

Imponerend is ook de rozenverzame-
ng waarvan wij bij de inleiding schre-
cn. Hier treft men inderdaad een over-

De Vlaamse Toenstenbond geeft ieder jaar een prachtige wandkalender uit. Dit jaar was hij gewijd aan « bomen 
in Vlaandeien )>; ook KalmtJiotU was er natuurlijk bij : zie dit teer mooie eksemplaar uit het arboielum. 

weldigend aantal soorten aan, meestal 
stiuikrozen afgeleid van de oude Euro
pese rozen maar die hoger en sterker 
groeien dan de meeste gekende soorten. 
Indeidaad zijn er ook reeds zeer «oude» 
variaties bij. rozen namelijk die tegen
woordig haast niet meer gekweekt wor
den en die bij hoge uitzondering nog 
worden aangetroffen in de tuin van een 
kenner of een speciaal-geinteresseeide 
liefhebber. De de Belders hebben soor
ten die reeds in de vijftiende eeuw ver
noemd werden Zij zullen binnenkort 
deelnemen aan een tentoonstelling waar
bij negentiendeeeuwse prenten getoond 
worden en waarbij het Kalmthouts ar
boretum zal zorgen voor de levensechte 

o 3 

sooit naast de op de tekening afgebeel
de roos ! Een staaltje dat wellicht met 
na te doen is in ons land 

Bij dit alles komt zeer veel wcik kij
ken. Toch wordt dit bijna 9 ha giote 
domein met zijn enorme plantenvaiia-
ties piaktisch door slechts enkele men
sen ondel houden : dat zijn dan de le
den van de familie De Belder, die slechts 
hun viije uren eraan kunnen besteden, 
verder zijn er enkele Nedeilandse sta
giaires en het gewone huispersoneel. De 
heer De Belder vertelde ons dat hij 
vecht tegen het principe van de Franse 
tuinen en vooral dan tegen de verwa
terde na-aapsels die hiervan veelvuldig 
te lande te vjaden zijn. Hij is een grote 
voorstander van de natuurli jke groei en 
van een parkaanleg die eveneens in die 
zin is opgevat d.w.z. met boonigroepen, 
afzonderlijke bomen, struiken, planten 
die men kan laten verwilderen en bo
dembedekkers die het onkruid weren en 
weinig onderhoud vragen. Het komt er 
op aan estetisch schoon met natuurlijke 
harmonie te verenigen, zodat het geheel 
mooi voor het oog wordt Dit sisleem 
vergt overigens het minste onderhoud 
— wij zagen grote plekken met gras
tapijten waarvan de open gedeelten 
mooi afgemaaid waren en de rest «lang» 
stond, het gaf een prettig uitzicht, zoals 
de lanen of paden die gewoon mei gras 
begtoeid waien en niet e netjes >> met 
een laagje asse of met kasseitjes schoon
gemaakt. De Amerikanen hebben dit al 
lang begrepen, ook al omdat de lonen 
van het personeel daar nog veel 
meer doorwegen dan bij ons. In de 
praktijk moet het mogelijk zijn open
bare parken te onderhouden mei een 
bezetting van zeer weinig mensen, daar 
waar de grote steden er over het alge
meen /eer veel hebben Wel is een be
paalde doeltreffende mechanizeiing dan 
noodwendig, vooial voor het sni]<J'̂ '̂  
van het gras 

In ieder seval is het aiboictuiii te 
Kahmliout ook hier een voorbeeld bij
aldien er buiten het gewone « hovenitis-
•wcik )) ook nog veel <i scliiijfweik » 
wordt veiricht. Zo wordt een steekkaar
tenstelsel bijgehouden van alle moge
lijk sooiten planten in het a i j jouiuin, 
waarbij tot nogioe een zesdui/cnd kaar

ten werden ingevuld. Hiervan zal in de 
toekomst een katalogus uitgegeven wor
den ten behoeve van de liefhebljcis en 
de kennels. Deze zijn ondermeei vere
nigd in een organisatie die de heei De 
Belder in 1952 oprichtte samen mei een 
Nederlander en een Duitser Zij is tot 
een voornaam organisme uitgegioeid 
met driehonderd leden, verspreid overde 
hele wereld die jaarlijks een bijeen
komst houden, bezoeken inrichten en 
onderling ruilen. Er behoren liefheb
bers, vaklieden, opzoekers en ook voor
name kwekers bij. O p deze wijze blijft 
het arboretum in verbinding met alle 
mogelijke geïnteresseerden in Europa 
en daarbuiten. 

Maar er is ook nog een toezending 
van planten die op een andere wijze ge
schiedt, een ietsje pioniersachtig Veile
den jaar maakten de De Belders name
lijk kennis met een Nederlander die de 
wereld rondreist o.m. op zoek naar plan
ten. Hij heeft uit Japan reeds zeer zeld
zame eksemplaren toegezonden en zit 
op dit ogenblik in het Himalaja geberg
te, waar eveneens een plantenrijkdom 
aanwezig is die hopenlijk voor een 
deeltje binnenkort zal kunnen aange
troffen worden in het arboretum te 
Kalmthout. To t voor korte tijd was het 
park slechts opengesteld voor kenners 
maar sinds enkele jaren wordt ook het 
brede publiek toegelaten en wel op zon
dagen en donderdagen Door sdiolen 
wordt hiervan vrij veelvuldig geijruik 
gemaakt, maar de eigenaars houden het 
toch het liefst bij echte kenners Vaak 
wordt immers door de gewone bezciekers 
te weinig eerbied betoond voor het 
werk en de bereidwilligheid, wordt er 
aan planten geprutst, bloemen afgerukt, 
gelopen waar het niet hoort en papier 
of afval gedeponeerd. 

Ten einde een heette meer tespekt af 
te dwingen heeft de jamilie De Belder 
de toegang kosteloos gehouden. Een he
le prestatie, vooial als men bedenkt dal 
deze mensen vooi hun t'aaie msjmn-
ning, waaibij ztj een arboietuin tot 
stand brarhtrn met eie,en middelen, dat 
uniek is in /-uiolxi. geen rent subsidie 
ontvangen. Ook dat is wellicht uniek in 
LUI opa. 

Staj De Lie. 
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Misschien heb ik u al verleid — als 
het werkelijk zo is, dan verontschuldig 
ik mij voor deze herhaling — dat ik 
enorm graag bezoek ontvang. Voor mij 
is het telkens een hele gebeurtenis als 
bepaalde vrienden eens een weekend 
bij ons komen doorbrengen. Weken 
van tevoren, als ik het tenminste al zo 
lang weet, kan ik mij bezighouden met 
uit te knobbelen wat we gaan eten, hoe 
we de dag zullen doorbrengen als het 
mooi weer is en wat we zullen uitrich
ten als het weer eens mocht regenen. 
Tot hiertoe heb ik mij overigens nog 
nooit beklaagd dat ik daar zoveel zorg 
aan besteedde, want tijdens de meeste 
«bezoekweekends » heb ik mij al al
tijd goed geamuzeerd. Behalve één 
keer, nu ongeveer een maand geleden. 
Maar dat is dan ook een heel verhaal. 

In een dwaas-sentimentele bui had ik 
namelijk een brief geschreven naar 'n 
vroegere schoolvriendin van me, die ik 
in jaren niet meer had gezien en die 
inmiddels ook in het roemruchte hu
welijksbootje was gestapt. U kent die 
schoolvriendschappen waarschijnlijk 
wel uit eigen ondervinding : je loopt de 
hele dag stijf gearmd over het plein en 
fluistert ijverig over de laatste harts-
geheimen. Je vindt het vanzelfsprekend 
dat de andere je op de hoogte houdt 
van haar laatste veroveringen, net zoals 
je het even vanzelfsprekend vindt dat 
zij precies weet op wie jij nu weer ver
liefd bent, zodat je samen een oplos
sing kan zoeken voor de grote maar 
onbeantwoorde liefde. 

Zo was het ook met ons. Wij waren 
de tweeling van de klas, solidair tot 
zelfs in onze wiskunde-» buizen » toe. 
Kan men een hechtere band xinden 
tussen twee schoolmeisjes dan een ge
meenschappelijk rotvak ? 

Zover stonden we vóór dat bewuste 
weekend. Ik had mijn baas honderd
uit verteld over mijn lieve vriendin. 

haar^ 

IE 
CLAIRE 

Iemand heeft eens geschieven 
« voordiachtgeveis zijn avonlurieis i> 
en misschien heeft de Witte wel ge
lijk, hoewel ik het voordracht geven 
steeds een knus en burgerlijk ple-
zieltje gevonden heb, gemiste trei
nen en nachtelijke wandelingen ten 
spijt. En waarom niet, avondeten op 
kosten van de vooizitter (doo) gaans 
een grijzend sociaal veischijnsel met 
een buikje, een horlogeketting en 
vadeilijke schouderklopjes) en een 
leuk honoiariumpje voor een tekst 
die ik al lang uil mijn hoofd kende, 
zodat ik me steeds kon vermeien in 
het altijd weer anders akteren van 
mijn volzinnen, pour épater Ie bour
geois (vooral dan zijn vrouw met de 
zwaie gouden aimbanden en de on-
veimijdelijke poeder face). 

Kee, voor een aankomend jong 
dichter, alom geliefd omwille van 
zijn dekoratieve haarlok, zijn zach
te stem en melige oogopüag en le
vend in de dubieuse randgebieden 
van artietenkafee en virtuoos tafel-

schuimen, zijn vooi di achten geen 
avontuur, maar een komfoilabele 
voi m van levensonderhoud. 

Voor een veitegenwooidiger van 
de beat generation, de angiy young 
men, de pre-provo's, de kunslnozems 
moet ei wat meer gebeuren eer hij 
van avontuur sfjreekl. En zo'n intel-
lektueel fenomeen was ik toen, met 
het wapen van de poëzie in de bleke 
hand, gehard tegen elke aanüag van
uit de materialistische maatschappij, 
die ik te pioza'isch vond om... nou 
;a, om dood te doen. 

Met het stoomtreintje vanuit Me-
chelen was ik het zoete land van 
Waas ingedreund. Onderweg had ik 
langs de verkeerde kant een raampje 
omlaag gesleurd omioille van de late 
zonnestralen op de doodsmooie arm 
van de Oude Schelde. De look teas 

over haar verblijf in een heel ver land, 
waar ze natuurlijk ook heel veel had 
meegemaakt en wat weet ik al meer. 
En toen kreeg ik een reusachtig idee ! 
Ik had al zo dikwijls moeten koken 
voor mensen die ik nu gerust ook mijn 
vrienden durf noemen, maar die ik 
voor twee jaar hoegenaamd niet ken
de; waarom zou ik dan nu niet eens 
iemand mogen uitnodigen ? Nu moest 
hij zich maar eens aanpassen aan mijn 
vrienden, het moest niet steeds van 
één kant komen! En wie was er het 
best geschikt voor dat eerste bezoek 
dat nu eens in hoofdzaak voor mij zou 
komen ? Inderdaad, mijn vroegere 
vriendin. 

Na twee brieven en zeer veel tele
foontjes was alles eindelijk afgespro-

probeerd hadden er een huwelijksreis 
van te maken, zij het dan ook naar een 
godvergeten Limburgs dorpje. Maar 
dat bedoelden ze dan ook weer niet, ze 
hadden geen tijd om een echte reis te 
maken, ze gingen enkel voor negen da
gen naar Spanje. En toen zijn mijn 
baas en ik stilgevallen, tenminste voor 
een tijdje, want wij moesten onze 
gastheerlijke plichten vervullen en dus 
proberen een soort van konversatie 
gaande te houden. Ik geef eerlijk toe 
dat ik zo vlug ik kon naar de keuken 
ben verdwenen om niets meer te moe
ten zeggen, en dat gebeurt bij mij echt 
niet zo dikwijls, want het schijnt dat 
ik er in het algemeen goed zou aan 
doen mijn grote mond wat meer dicht 
te houden. Maar wat wil u, ik ben nog 

ken. Om elf uur zouden ze onder de 
grote klok van het station staan, zij 
met haar baas, en mijn baas zou hen 
samen gaan afhalen, want de weg naar 
ons bossendorp is vrij ingewikkeld en 
alleen zouden ze het beslist niet vin
den. Ze zouden eerst samen een pintje 
gaan drinken, zodat het eten, mijn 
pronkstuk, klaar zou staan om veror
berd te worden. 

Tot zover ging alles uitstekend. We 
konden zo ongeveer een gesprek gaan
de houden, maar ik voelde toch spoe
dig dat het niet meer was zoals vroe
ger. Was het misschien omdat de vroe
gere hevige jeugdliefdes-vanop-verre-
afstand voorbij waren ? Of lag het ge
woon aan de wiskunde die nu geen rol 
meer speelde omdat we er geen van 
beiden nog iets mee te maken hadden ? 
Ik weet het niet, maar ik weet wél dat 
het niet vlotte. 
Na een hortende konversatie over het 

weer, over ons werk, over boeken — 
die hij wel allemaal had gekocht maar 
nog niet gelezen — kwamen we uitein
delijk op de vakantie terecht. En van
af dat ogenblik ging het helemaal niet 
meer. Nee, ze gingen niet op vakantie 
dit jaar, ze hadden allebei maar negen 
dagen, want ze werkten nog niet lang 
genoeg. En negen dagen loonden eigen
lijk niet de moeite om weg te gaan. Ik 
opperde heel voorzichtig dat wij 
maar drie dagen hadden gekregen toen 
we trouwden, maar dat we toch ge-

nooit in Spanje geweest, zelfs niet toen 
ik twee maanden vakantie had en ik 
denk ook niet dat ik er ooit zal gera
ken. 

's Avonds waren wij doodmoe van het 
speuren naar gespreksonderwerpen en 
wij stelden voor eens naar de kermis te 
gaan, een echte dorpskermis dan, die 
voor het grootste gedeelte bestond uit 
frietkraampjes, verder een autoscoter 
en een aantal schiettenten. In feite 
hadden we het moeten weten, wij heb
ben toen weer eens blijk gegeven van 
ons schromelijk gebrek aan opvoeding. 
Want ik ben op sandalen en in lange 
broek gegaan, terwijl mijn gast me het 
goede voorbeeld gaf door een elegante 
mantel, hooggehakte schoentjes en lange 
handschoenen aan te trekken. Moet ik 
u vertellen dat wij de autoscoter voor
bijgegaan zijn, dat wij niet op de 
draaimolen hebben gezeten en dat ik 
zelfs geen frieten heb durven eten ? 

De volgende dag verliep ongeveer op 
dezelfde manier. We gingen wandelen 
in onze bossen, maar het werd ons al 
dadelijk duidelijk gemaakt dat wij ons 
geen illuzies moesten maken, want dat 
er in Brussel (waar zij woonden) een 
veel groter bos was, waarin je des
noods verloren kon lopen. Gelukkig 
voor ons hadden wij ook al eens van 
het Zoniënwoud gehoord... 

Misschien vindt u het erg lelijk van 
mij, maar ik heb mijn gasten niét ver
gezeld tot aan de tram. Ik kon echt 
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niet meer, ik had zo genoeg van al die 
schijnbeleefdheid en gemaaktheid ea 
ik kon aan mijn gedienstige wederhelft 
zien dat hij elke minuut zijn beroemde 
indianenkreet zou willen uitstoten. E a 
voor de eerste keer sedert ik gastea 
ontvang, was ik opgelucht en blij toea 
de deur achter hen dichtviel. IJverig 
begonnen wij samen uitvluchten te 
zoeken om geen gehoor te moeten ge
ven aan de uitnodiging voor een spoe
dig tegenbezoek, die zij bij ons hadden 
achtergelaten. 

Een week later bleek dat wij ons die 
moeite hadden kunnen besparen. Wij 
kregen toen een brief die ons duide
lijk maakte dat Brussel en onze gas
ten niet meer op ons gezelschap ge-' 
steld waren. Ik citeer het begin van 
deze fameuze « bedankbrief » : 

« De regels van de beleefdheid eisen 
dat men na een gezellig weekend een 
bedankbriefje schrijft en aandringt op 
een spoedig tegenbezoek. Jullie hebt 
ons echter zo overduidelijk aangetoond 
dat beleefdheid en konventie uit den 
boze zijn in jullie kringen, dat wij nu 
ook de vrijheid durven nemen van die 
regels af te wijken. Kortom, na ons 
bezoek van het vorige weekend hebben 
wij besloten van alle verdere betrek
kingen met jullie af te zien (...) Jullie 
levenswijze is de onze niet, jullie hoi*-
ding tegenover het leven evenmin ». 

Deze brief had op mij een dubbel 
effekt : ik moet mij hoognodig eens 
gaan bezinnen over mijn « houding te
genover het leven », want die kan ik 
eigenlijk nog altijd niet onder woorden 
brengen, en ten tweede is er ook een 
vraag gerezen. Ik zou een boek moeten 
vinden waarin alle beleefdheidsregels-
tegenover-vrienden duidelijk, liefst met 
afbeeldingen, beschreven worden, of ik 
kan nooit meer bezoek ontvangen. En 
ik vind het gewoon zalig als onze échte 
vrienden ons komen opzoeken... 

free beck. 

me in de haren geslagen en ik ben 
de lokale Davidsfonds-voorzitter nog 
steeds dankbaar dat ik 35 minuten 
van zijn stortbad heb mogen genie
ten. 

Mijn voordracht « Van Lucebert 
tot Nic van Bruggen » begon een 
kwartiertje te laat, maar ik zat er 
keurig bij en deklameerde gevoeli
ger dan ooit. Het Waasland had zel
den zo aandachtig geluisterd (zo 
stond het 's anderendaags in de 
krant); pas 6 jaar later zou Maurits 
Coppieters (zij het op een ander ni
veau) dit rekord verbeteren. 

Ze was een prettig mooi meisje, zo 
eentje dat nog geen vrouw is maar 
er een knappe worden kan. Een gees 
tige teenager met nog iets te lange 
benen en armen, en haren die nog 
wat te veel aan stro deden denken. 

Ik had zopas met het nodige nar
cissisme enkele van mijn mooiste ge
dichten voorgedragen. Maar in het 
zaaltje zaten te veel van die zielige 
baar dar tiesten om hel sukses naar 
mijn zin te oogsten. 

Weemoedig en boos dacht ik : ik 
ga een sandwich eten. Bij de uitgang 
zei het meisje met de strooien haren : 
< Ik heet Marie-Claire, mag ik u eens 
wat vragen? >. Dat mocht en we gin
gen beiden broodjes eten. 

Zij met kaas, ik tivee martino-
clubs. 

« Neem veel mosterd » zei ik, maar 
ze durfde niet. Ze zag er wat geel 
uit en ik dacht aan haar lever. Ze 
wilde al eerder wat zeggen, maar ze 
was wat te verlegen en toen ze dan 
toch de moed bij elkaar kreeg, was 
toevallig haar mond vol terwijl ze 
« ik vind uw gedichten mooi » zei. 

De brokjes kaas en vers gekauwd 
brood lagen tot op mijn servetje. 

Teriuijl ze even niet keek voelde 
ik eraan, met één vinger. Ze waren 
lauw als een meisjesmond zonder 
wijsheidskiezen. Ze zag het toch, werd 
oranje en zei toen verder « en nu 
zou ik je ii'illen vragen of je mijn 
gedichten misschien iets vindt ? ». 

Ik vond ze niets maar ik heb het 
haar nooit kunnen zeggen, want ze is 
zo mooi en zo lekker. Ik slaap er nu 
al jaren tegen. Bijna elke nacht. 

NIC. 
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nemrod: 

HET FEEST VAN DE HAAT 
We hebben meer dan één reden om ons te verheugen bij het verschijnen van het 
tot nog toe volledigste werk over repressie en amnestie. Op zichzelf is het inder
daad een uiterst verheugend verschijnsel dat anno 1966 de amnestie-gedachte nog 
zo onverminderd leeft, dat de uitgave van « Het feest van de haat » — naar de 
uitgevers ons verzekerden — een groot succes v^ordt. Verder achten wij het 
belangrijk dat een nieuwe Vlaams-nationale uitgeverij — de Westland-Pockets — 
haar eerste uitgave aan dit onderwerp wijdt. En tenslotte zijn wij er trots op, 
dat dit voortreffelijk en degelijk werk geschreven werd door iemand van onze 
redaktie : onze vaste medewerker Nemrod. 
Daarnaast is er natuurlijk reden te over om zich te ergeren. Anno 1966 moet 
inderdaad nog over amnestie geschreven worden want, zoals de auteur het zegt, 
« België heeft voor elk eerlijk mens zijn totaal unieke plaats in Europa vero
verd : geen land heeft zich in de na-oorlogse Westerse wereld zo openlijk en zo 
fanatiek gekeerd tegen de grondslagen zelf van een menselijke en rechtvaardige 
samenleving ». 

Dat dit geen overdrijving is en 
dat België inderdaad aanspraak moet 
m a k e n op deze t i t e l van het 
meest fanatieke, het meest onmen
selijke en het meest onrechtvaar
dige land, wordt door Nemrod door
heen gans het boek bewezen met een 
vloed van feiten, citaten en cijfers. Hij 
koestert dan ook geen enkele illuzie 
wat België en de amnestie-eis betreft : 
« Het onrecht dat tallozen en tot de 
besten van ons volk toe werd aange
daan is te groot, heeft vooral te lang 
geduurd, dat we nog enige hoop zou
den kunnen hebben op begrip dat tot 
amnestie zou leiden. Daarom is de tijd 
van het smeken om amnestie voorbij! 
Dit is geen smeekschrift! Nu is het 
ons alleen nog om waarheid en recht te 
doen. Recht dat we bereiken zullen, 
tegelijk met de vrijheid voor ons 
volk »! 

Een aanklacht dus, een ongenadige 
aanklacht over wat een rechtspraak 
van negerkoningen werd genoemd, over 
wat inderdaad een bandeloos feest van 
de losgeslagen haat was. 

• HOE HET MOGELIJK WERD 

De repressie van al dan niet ver
meende oorlogsdelikten en het daaruit 
voortvloeiende amnestieprobleem zijn 
natuurlijk geen uitsluitend Belgische 
vraagstukken. In België kreeg de re
pressie echter haar eigen, vreselijk en 
dubbel onrechtvaardig karakter, om
dat ze ook en vooral de dekmantel was 
die een moordaanslag op de Vlaamse 
beweging moest verbergen. 

Om tot een beter begrip te komen 
van wat de kollaboratie en de repres
sie in België betekenden, achtte Nem
rod het noodzakelijk zijn werk in te 
leiden met een korte historische 
schets van de Vlaamse beweging : 
« Wat voor Mao Tse Toeng een lange 
mars was in afstand en ten slotte een 
korte periode in de tijd, was voor de 
vlaamsgezinden een eindeloos-lang-du-
rende tocht. Een tocht die nog steeds 
duurt en waarin nu, zoals vroeger, de 
durvers en de duiders te dikwijls te
gen elkaar aan botsen en te weinig el
kaar vinden ». 

Deze korte historiek van de Vlaamse 
beweging wordt gevolgd door een over
zicht van het Europa der dertiger ja
ren, waarin de linkse en de rechtse re
voluties met geweld tegen elkaar bots
ten. Nemrod onderstreept hier nog
maals het belang van de Spaanse bur
geroorlog als kristallisatiepunt, niet 
alleen in Spanje zelf maar ook elders : 
« ...in vele landen in Europa ontstaat 
een scherpe, vechtensklare tegenstel
ling tussen de simpatisanten van Fran
co en de voorstanders van de rege
ringstroepen. Niet in gans Europa, 
maar in vele landen zijn er groepen die 
door deze feiten diep getroffen worden 
— de ouverture voor de Europese bur
geroorlog is ingezet... ». 

• KOLLABORATIE EN VERZET 

De « dróle de guerre » anno 1939 en 
de daaropvolgende overspoeling van 
bijna gans Europa door de Duitse 
legers. Nemrod schetst in enkele blad
zijden de kollaboratie met de Duitsers 

in de verschillende Europese landen : 
« De term kollaboratie wordt gebruikt 
alsof daarmee alles is uitgedrukt en de 
veroordeling vanzelfsprekend is ge
worden. Er zijn echter in werkelijkheid 
héél wat verschillende vormen van kol
laboratie voorgekomen ». In enkele 
zinnen schetst de schrijver deze ver
schillende vormen van kollaboratie die 
naast elkaar voorkwamen in de meeste 
bezette landen. Dit hoofdstuk is uiter
aard niet uitgesponnen — het gaat ten
slotte om België; in weinige woorden 
weet Nemrod echter heel veel te type
ren en wat hij over de kollaboratie in 
bijvoorbeeld Denemarken, Noorwegen, 
Nederland en Frankrijk weet te vertel
len, zal veler geheugen opfrissen en 
heel wat ogen doen opengaan van wie 
te jong waren om deze verwarde pe
riode mee te maken. 

Het grootste deel van dit hoofdstuk 
is natuurlijk gewijd aan België zelf. 
Zonder aanspraak te maken op volle
digheid (het is immers een boek over 
de repressie en dus slechts in bijko
mende orde over de kollaboratie) heeft 
Nemrod in dit hoofdstuk een duide
lijke en overzichtelijke sinteze ge
bracht van het probleem, waarbij zijn 
aandacht natuurlijk tevens ging naar 
de vraag, hoe de Vlaams-nationalisten 
tot kollaboratie zijn gekomen : « Voor
aleer er een officiële stellingname is in 
naam van het V.N.V., is er in feite al 
een kollaboratie die verder reikt dan 
die van ambtenaren die normaal hun 
funktie blijven uitoefenen. Midden alle 
onzekerheid heeft de aktiviteit van de 
Belgische kringen rondom het Hof, 
heeft de bedrijvigheid van het Verdi-

naso, Rex-Vlaanderen... zich sterk doen 
gelden. Daarnaast heeft wellicht ook 
de vrees, als politieke macht uitgehold 
en uitgeschakeld te worden tegenover 
de Duitse bezetter geleid tot de stel
lingname van de leider van het V.N.V.». 
Het oordeel van Nemrod over de kolla
boratie is uiterst verstandig en genuan
ceerd. En hij komt aan het slot van 
deze beschouwingen tot een merk
waardige konkluzie : zelfs indien de 
kollaboratie na 1941 (volgens Nemrod 
was ze toen « ondoorgrondelijk » ge
worden) zou afgebroken geweest zijn, 
dan nog zou de Belgische repressie on
genadig hebben toegeslagen. Dat is, 
zegt de schrijver, geen louter veronder
stelling : deze tezis werd bewezen door 
het geval Rik de Man! 

Vanzelfsprekend schenkt Nemrod 
ook ruime aandacht aan het probleem 
van het verzet : een nuttige bijdrage 
tot de « geschiedenis van het verzet » 
die de regering voornemens is te laten 
schrijven ! Het cijfermateriaal in deze 
bladzijden (over het aantal verzetslie
den, over het aantal politieke moorden, 
over het geroofde en vanuit Londen 
ontvangen geld) spreekt boekdelen ! 

• DE REPRESSIE 

In de vorige hoofdstukken bewoog 
Nemrod zich voortdurend op nog wei
nig ontgonnen gebied; in het hoofd
stuk repressie belandt hij op een ter
rein waarover al meer werd gepubli
ceerd. Onze medewerker heeft het ech
ter klaargespeeld, alle reeds bekende 
gegevens en een hele reeks nog nooit 
gepubliceerde bijeen te brengen in de 
vele bladzijden waarin hij het « feest 
van de haat » behandelt. 

Nemrod schrijft geen « geschiede
nis » ; hij plaatst integendeel het pro
bleem in de aktuele kontekst van de 
strijd voor ons volksbestaan : « Zo 
heeft, na twintig jaar minachting en 
haat, deze vraag naar menselijkheid en 
kristelijke naastenliefde de eis naar 
recht en vrijheid vervoegd en vormen 
zij samen de inzet van onze strijd om 
ons volksbestaan. Een louter verzwij
gen en vergeten, dat alleen langs de 
kant van de slachtoffers zou opgebracht 
worden, is géén oplossing. Wie dit 
voorstelt, staat buiten de menselijke 
werkelijkheid ». 

,5 
Enkele belangrijke bijlagen (open 

brief aan de bisschoppen i.v.m. de wet 
Degrelle, Ujst der door de repressie ge^ 
troffen Vlaamse vooraanstaanden, lijst 
van aanbevolen boeken over hetzelfde 
onderwerp, tekst van de B.B.C.-verkla-
ring van Vanaudenhove) besluiten dit 
werk dat wij niet warm genoeg kunnea 
aanbevelen aan onze lezers. 

Nemrod — « Het Feest van de haat » 
— 116 blz. geb. — 30 fr. — Westland-
Pockets, Vlaamse Vrienden van de 
Westhoek, Fazantenlaan 21, De Panne 
(1966). 

Deze schilderachtige huisjes aan de Rodestraat, nabij de Jeruzalemkerk te Brug
ge, worden, van sloping gered door ac Marcus Gerards-stichting die ook de res

tauratie zal ter hand nemen. 

FONOPLATEN 
ONBEKENDE BACH : 
MISSAE BREYES. 

Door Philips werd als plaat van 
de maand (835315 DXY aan 168 fr^) 
voor enkele weken weer eens werk 
van J.S. Bach genomen. Bach is waar
lijk « in ».' 

Het merkwaardige van deze opna
me is, dat het gaat om minder be
kend weik. Als piotestanl heeft Bach 
ook Latijnse werken gemaakt : zo 
o.m. het Magnificat, zijn Grote Mis 
in h-klein. Maar ook de vier zoge
naamde korte missen (Missae bre
ves), waarvan hier twee worden weer
gegeven : deze in F groot (BWV. 
233) en in A groot (BWV. 234). Ze 
omvatten enkel het Kyrie en het Glo
ria. 

Bij ons weten is het de eerste m t'd 
dat deze wei ken op fonoplaat ver
schijnen. Een première dus. 

Op het eerste gezicht kan het ver
wondering baren dat de overtuigde 
protestant JLatijnse gezangen uit de 
kalolieke mis komponeeide. Het was 
echter in die tijd nog de gewoonte in 
Leipzig, waar Bach cantor was, tij 
dens de protestantse avonddiensten 
deze gezangen uit te voeren. Het 
Kyrie volledig als koorzang, het Glo
ria als een fnntate, waarbij een koor
zang het middendeel inleidt en af-
afsluit, terwijl dat deel bestaat uit 
een bas-aria, een sopraan-aria en een 
alt-aria. De begeleiding steunt voor 
de mis in F op de blazers, voor de 
mis in A op de strijkers. Het beken
de Pro Arte-ensemble uit Munchen, 
onder leiding van Kurt Redel, staat 
in voor een onberispelijke uitvoering, 
terwijl de zangpartijen door Agnes 
Giebel, sopraan, Gisela Litz, alt, en 
Hermann Prey, basbariton worden 
uitgevoerd. Het koor dat hen bij
staat is het Pro Artekoor, uit Lausan
ne ditmaal. 

Een puike opname, die door haar 
originaliteit alle lof verdient. 

DE NIEUWE WERELD: 
SIMFQNIE VAN DVORAK. 

Eerst beter bekend als vijfde simfo-
nie, daarna verbeterd in simfonie nr. 
9, is dit werk van de Tsjechische kaïn-
ponist Antonin Dvoiak (1841-1904) 
een der meest geliefde simfonische 
welken, dal de tijd glansrijk trot
seert. 

Ten onrechte meende men dat 
Dvorak Amerikaanse volksliederen 
had verwelkt, tijdens zijn veibhjf in 
de Verenigde Staten. De zeer vloeien
de melodieën, de tipische volkse lie-
deiatmosfeer deden zulks terecht ver
onderstellen. Het IS nochtans Dvorak 
zetj die uitdrukkelijk heeft verklaard 
dat hij ooispronkehjke tema's heeft 
geb) nikt. 

De klare frisheid en de soms luee 
moedige kleur komen ten volle tot 
Itiin recht in de opname door het 
Tonhalleoikest van Züiich onder lei
ding van [ozel Krips. De kwaliteit 
van deze goedkope plaat is zeer be
vredigend. (Concert Halt nr. MMS 
2224, Kesselstr. 14, Biiisiel 3, en Nieu
we Gaandei ij, Antwerpen - 168 fr.). 

Stef. 



HET TONEEL IN VLAANDEREN 
Door toedoen van de Kultuurraad voor Vlaanderen werd een brosjure uitgegeven, 

bedoeld als bijdrage tot het vinden van een oplossing voor problemen eigen aan de 

toneeltoestatiden in Vlaanderen. 

Als dringendste problemen werden weerhouden : 1) de formule van het Nationaal 

Toneel, 2) het sociaal-artistiek statuut van de akteur, 3) het toneelonderwijs, die 

ondeischeidelijk door Rik Lanckrock, dr. V^. Eysselinck en dr. L. Maréchal werden 

behandeld. 

1) H E T N A T I O N A A L T O N E E L 

In 1963-64 werden gesubsidieerd : 
K.N.S.-Antwerpen, K.V.S.-Brussel, Jeugd-
teater. Studio Nationaal Toneel , Rei
zend \'olksteater, Nederlands Kamerto
neel, Experimenteel Werkteater, Toneel 
Vandaag, Nieuw Vlaams Toneel , School-
jeugdteater, Nieuw Nederlands To
neel; in 1965-66 werd hieraan het Neder
lands Toneel-Gent toegevoegd. In deze 
sektor dient de oplossing voor het Na
tionaal Toneel gezocht, dat sinds 1946 
aan de K.V.S.-Antwerpen werd toever
trouwd. 

Ui t een opiniepeiling is gebleken 
dat de meeste deelnemers afwijzend 
staan tegenover de huidige formule van 
het Nationaal Toneel. De heer Lanck
rock heeft dan vijf specialisten hierover 
ondervraagd : de heer G. Van Impe, 
letterkundig adviseur bij het Ministerie 
van Kuituur, de heer B. van Kerckho-
ven, direkteur K.N.S.-Antwerpen, Na
tionaal Toneel, de heer V. de Ruyter, 
direkteur K.V.S.-Brussel, de heer D. 

TONEEL TE BRUSSEL 
< Nooit te laat > ("« Never to la

te »j van de Amerikaanse schrijver 
Summer Arthur Long is het tipe van 
het niemendalletje, d.i. een (gees
tig) stukje met weinig belangrijke 
inhoud. 

Het gaat er om, de tribulaties van 
een echtpaar op rijpere leeftijd waar 
een « nakomertje » zich onver
wachts aanmeldt als de klassieke 
knuppel in een hoenderhok. Derge
lijke onderwerpen zijn in het genre 
zeer getapt en de idee op zichzelf 
ts origineel en plezierig, maar om ze 
tot een toneelstuk uit te werken 
heeft de auteur zijn toevlucht moe
ten nemen tot heel wat aanvullende 
scènes, zelfs een hele schets (met de 
aannemer, die de nieutoe kinderka
mer moet itirichten) moeten inlas
sen om de vereiste duur te bekomen. 
Hij beschikt over een zekere stiel
vaardigheid, schrijft een knappe dia
loog en weet vermakelijke situaties 
op te bouwen : ontspanning die ve
len zal bevallen, indien men niet te 
veeleisend is. 

Zijn werk steunt op de vraag : 
wat zal de man zeggen als hij het 
nieuws verneemt en hoe zal hij het 
opnemen ? Het zwaartepunt ligt dus 
bij hem. Als we nu zeggen dat An
ton Peters deze rol vertolkt (en te
vens de regie voert) weet men wat 
er zal te zien zijn !^.t. heeft hi] niet 
altijd de gewenste toon te pakken • 
hij <:peelt de echtgenoot en de toe
komstige « jonge vader » te zeer als 
bullebak, ofxuel tracht hi] zijn figuur 
kracht hl] te zetten als bulderbasl • 
« des Guten zuviel'. ». Hi] wordt 
trouwens ovetspeeld door Dianne De 
Ghouy, die van de vrouw een juis
tere, gevoelige en innige, zelfsont-
roeiende opvatting heeft en ons van 
haar rijk talent met volle overgave 
laat genieten. 

Janine Bischops en Walter Moere-
mans als het jonge paartje zijn dit
maal aanvaardbaar, terwijl Vik Moe-
remans, Lia Lee, Herman Bruggen, 
]an Mertens en Rik Andries voor 
een passende aanvulling zorgen. 

J-V. 

Poppe, direkteur Nederlands Toneel-
Gent, en de heer D. Wieme, direkteur 
Beursschouwburg Brussel. 

Als kommentaar op de uitvoerige ant
woorden geeft hij enkele punten aan, 
waaronder we de volgende als de voor
naamste aanzien : 

Het Nationaal Toneel dient be
schouwd als een politiek van nationale 
spreiding van uitstekend toneel; een 
Nationaal toneel in de zin van een su
pergezelschap dient alleen overwogen 
nadat de spreiding verzekerd is; er moet 
gelijkwaardigheid bestaan van alle bij 
het Nationaal Toneel te betrekken en
sembles; strenge scheiding tussen he t 
amateurisme en het professioneel tea-
ter; gematigde, weloverwogen overgang 
en sterker beheer; alle specialisten zijn 
gewonnen voor het principe van de 
draaischijf, hetzij in beperkte, hetzij in 
een doorgedreven vorm. Hiermee kun
nen we akkoord gaan; wat speciaal d e 
draaischijf betreft, zou deze zo ver mo
gelijk moeten doorgedreven worden. 

De heer Lanckrock geeft dan zijn per
soonlijk plan, dat we hier moeilijk kun
nen aanhalen maar waarin we biezon-
der onderlijnen : voor de hervorming 
van het Nationaal Toneel een eerder 
gematigde politiek; groots durven zien 
en ophouden met te improviseren; proef 
met het draaischrijfsisteem voor twee a 
drie produkties per schouwburg voor de 
gezelschappen Antwerpen, Brussel en 
Gent; reisvoorstellingen in de Vlaamse 
provincies; benevens hun deelname aan 
het Nationaal Toneel, moeten alle ge
zelschappen in h u n eigen zalen zelfstan
dig blijven werken^ een lokale aktivi-
teit is ten zeerste gewenst; koördinatie 
onder de direkteurs voor het vastleggen 
van het repertoire. 

2) SOCIAAL-ARTISTIEK S T A T U U T 

VAN DE A K T E U R 

Dr. Eysselinck bespreekt vooreerst de 
salariëring in de officiële gezelschappen, 
de B.R.T. en de « free lance »; de tra
ditionele indeling volgens plans, de re
gie-assistenten, de stagiairs en het erger
lijke halveringssisteem, dat op akteurs 

van gevorderde leeftijd werd toegepast 
e n waaraan gelukkig, in 't algemeen, 
werd verholpen : nu geldt he t principe 
van een dalende lijn in de weddeschaal, 
maar dan in ruil voor minder werk; dan 
maakt hij vergelijkingen met het buiten
land en weidt uit over kontrakten, re
petities, speelplannen en de sociale en 
artistieke gevolgen hieraan verbonden. 
I n zijn vergelijking met andere beroe
pen — zoals de toestanden nu nog zijn 
en gezien he t (soms droevig) intellek-
tueel peil van vele spelers (niet van al
len, gelukkig!) — kunnen we hem niet 
volgen. Dit is toekomstmuziek. 

We menen dat, vooral dan voor top-
akteurs, de kumul zou moeten geweerd 
worden en dat de spelers daartoe finan
cieel in de mogelijkheid zouden moeten 
gesteld worden. Het gaat niet op als 
groot akteur te willen fungeren en zich 
tevens te werpen, kwestie van centen, 
op allerlei bijzaken, die een goede faam 
onvermijdelijk moeten drukken (we 
denken aan zekere televisieuitzendingen 
— b.v. de fameuze Schippersfamilie, om 
er maar één te noemen — waarbij het 
cabotineren altijd weer, en hoe langer 
hoe meer, om de hoek komt kijken). 

ALCOHOLISME 
De auteur van het boek « Alcoholisme n, Howard Jones, doceert sociologie aan 

de universiteit van Leicester. Zijn belangstelling voor de reclassering weerspiegelt 

zich in de titels van zijn werk en in de richting van zijn sociologische studies, die 

dicht bij de criminologie, de sociale pathologie en de psychopathologie liggen. In 

« Reluctant rebels » behandelt hij het probleem der moeilijke en misdadige jeugd 

en hun opvoeding in een internaatsgemeenschap. 

In zijn boek over « Alcoholisme )> (de 
Engelse titel luidt « Alcoholic Addic
tion » : Verslaving aan Alcohol) pre
senteert hij het uitgewerkte verslag van 
een wetenschappelijk onderzoek over 
het alcoholisme in de stad Toronto , in 
Canada. Onder leiding van de auteur 
werden tweeënzeventig alcoholisten 
door studenten in de sociologie aan de 
universiteit van Toronto onder\raagd. 
Een gedeelte van de ondervraagden be 
stond uit mannen die in de ge\angenis 
van Toronto zaten en die veroordeeld 
waren voor openbare dronkenschap 
een ander gedeelte uit drankzuchtigen 
die onder toezicht van een anti-alcoho 
lisch onderzoekingsinstituut stonden. 
Het feit of de alcoholist in de gevange
nis dan wel in de kliniek terecht komt, 
hangt vaak alleen maar van sociale po

sitie of milieu af. De onderzoekingen 
van Howard Jones hebben het mogelijk 
gemaakt, een aantal schema's op te stel
len, al naargelang de aard van het alco
holisme, en een bepaalde lijn tussen de 
gedragingen en de oorzaken te trekken. 
Na een inleiding over het alcoholisme 
en na verschillende verklaringen ervoor 
geeft de auteur ook het verschil aan in 
de gevolgen van het alcoholisme tussen 
de twee groepen. Een statistiek geeft bv. 
bij de gevangenis-alcoholisten een veel 
grotere beroepswisseling dan bij de kli-
niek-drankzuchtigen. Bij de laatsten 
zijn de intcllektuelen en sociaal-welge-
stelden veel groter in aantal. De analyse 
van de oorzaken leidt tot hun indeling 
in een aantal typen : vrouw, moeder, 
moederrelatie, sociale onzekerheid, ego-
nood (gebrek aan sociale erkenning van 

3) H E T T O N E E L O N D E R W I J S 

Dit wordt in het laatste gedeelte door 
dr. L. Maréchal behandeld. Daar toe 
stuurde hij een vragenlijst aan zeker* 
personen ui t de toneelwereld, ook i n 
Nederland, en aan een paar franstal^ 
gen. 

Deze lijst had betrekking op : de ei» 
genlijke opleiding van de akteur; d« 
voorbereiding, kultureel en technisch, 
die aan deze eigenlijke opleiding d ien t 
vooraf te gaan; de eventuele verdere on*« 
wikkeling op universitair vlak. 

Uit de diverse antwoorden (niet TA-. 
Ie aangezochte personen stuurden e r 
een !) is heel wat te onthouden. Bij d e 
meeste valt het op da t de bewuste be
doeling voorzit — daar het absoluut 
noodzakelijk is — het toneel in het al
gemeen en de akteur in het biezonder 
vooruit te helpen en op een hoger peil 
te brengen : er valt echter nog heel wat 
te doen ! He t komt nu op praktische 
verwezenlijkingen aan. 

Als slotwoord kunnen we ui t het be
sluit van dr. Maréchal het volgende 
aanhalen : « elke hervorming is als een 
slag in het water, zo de toneelleraren de 
leerlingen e r niet van kunnen overtui
gen, da t naast het onontbeerlijke talent, 
ze ook moeten beschikken over de no
dige werklust om dit talent tot ontplooi
ing te brengen, eveneens over de nodige 
fierheid om er naar te streven, in een 
gemeenschap, waar zij kul tuurdrager i 
willen zijn, intellektuelen te zijn. » 

Of we ooit zo ver zullen komen, blijft 
een open vraag als we zien dat bij velen 
het entoesiasme en dikwijls, heel dik
wijls, het noodzakelijke, instinktieve ta
lent in grote mate ontbreekt en het ge
win een grote rol speelt... 

Een toneelspeler is een beroep apart . 
I n onze dagen dient hij degelijk be
taald. Maar ook hier geldt het gezegde 
dat er velen geroepen zijn en weinigen 
uitverkoren, tenminste om een goed of 
groot akteur of aktrice te worden. Een 
geboren toneelspeler zal ook dan zijn 
roeping volgen als er minder financiële 
voordelen aan verbonden zijn (hiervan 
zouden we ettelijke voorbeelden uit het 
verleden kunnen aanhalen). Door jaren 
studie — en welke akteurs studeren nog 
verder (zoals het in andere beroepen wel 
gebeurt) eens dat ze geplaatst zijn (de 
uitzonderingen niet te na gesproken) — 
en ondervinding kan er aan h u n kun
stenaarschap geschaafd worden, maar 
indien zij het broodnodige talent, tem
perament, geestdrift en bezieling niet 
of niet voldoende bezitten, zullen zij 
nooit grote toneelspelers worden, alle 
loffelijke pogingen, degelijke enquêtes 
en voorgestelde en goedbedoelde oplos
singen ten spijt. 

J-V. 

het individu en minderwaardigheidsge
voelens), sociale incompetentie, narcose, 
seksualiteit. 

Deze analyse werkt tevens aanvullend 
en vaak corrigerend op de studie van 
de lichamelijke oorzaken van het ver
schijnsel alcoholisme. 

Een laatste hoofdstuk handelt over 
voorkomen en genezen en bespreekt de 
maatregelen tegen het alcoholisme in 
verschillende landen, alsmede de thera
pie, sociale zowel als individuele. 

Als aanhangsel brengt de auteur een 
uiteenzetting over het groeps-research-
projekt en de vragenlijst die bij het on
derzoek werd gebruikt. 

Jones' boek kan zeer nutt ig zijn voor 
al wie ambtshalve met deze kwaal ge-
konfronteerd word, van rechter tot ziel
zorger. Het is een kwaal die niet slechts 
voor de drankzuchtigen zelf een gevaar 
betekent : zij bedreigt ook de gezinnen 
zowel sociaal als moreel en fysiek en is 
tevens een bedreiging voor de maat
schappij, voor ieder van ons. Een geval 
als Asse is daarbij wel pijnlijk-illustra-
tief! 

Howard Jones : « Alcoholisme » — 
Aulareeks n r 241; Het Spectrum, Ut
recht - Antwerpen - 30 fc. 



Nog tot in de vijftiende eeuw kwam het Zoniënhos tot aan de rand van Biussel, 
het omvatte tevens het Terkamerenbos, bedekte de helft van de gemeente Schaar
beek en sttekte zich uit tot Leuven. Ook het Meerdaalbos en het bos van Heveilee 
maakten er deel van uit. In 1822 was het nog bijna tienduizend heklaien groot. 
Vandaag is het tot op de helft herleid, om juist te zipi heeft het een oppervlakte 
van 4.831 ha. 

TOERISME 

HET 

ZONIENBOS 

Wat het eigenlijke Zoniënbos betreft, 
rekent men op 4.831 ha terwijl daar nog 
bij aansluiten het arboretum van Ter-
vuren, het park, het Kapucienenbos en 
het Terkamerenbos Sinds 1842 werd dit 
uitgcstiekte bomenfestijn, waardoorheen 
in oost westrichting de waterscheidings
lijn tussen Zenne en Dijlebekken loopt, 
tot staatsbezit. Vermeldenswaard is ze
ker dat hier tot in de achttiende eeuw 
op hert en eveizwijn werd gejaagd en 
dat in I7I2 er de laatste wolf werd ge
schoten... 

J3e meeste bomen zijn beuken, men 
schat ongeveer twee derde, hoewel hier 
een grote veischeidenheid aan bosland
schappen aanwezig is, waaronder het op
gaand loofbos met als voornaamste 
stammen de beuken, wier kruinen haast 
het zonlicht niet dooilaten zodat er op 
de bodem enkel wat spichtig gras en 
mos groeit, verder opgaand loofbos met 
als hoofdsoort eikenbomen, waaronder 
allerhande struikgewas en bosbloemen 
gedijen. Andei/i jds is er ook schaar-
hout en \ ei der naaldbossen met den
nen, sparren of lorgen, \ ooi al op plaat
sen waar de bodem zandig is. In de 
laagst gelegeo gedeelten ontdekt men 
dalen of « dellen » die op% allen door 
hun mooie giastapijten. De aiboieta van 
Groenendaal (dat ook een bosmuzeum 
herbeigt) en van Tervuren, ^uilen het 
ontbrekende aan. 

Overigens biengen talloze \ i j \e rs 

(waaronder zeer grote) een goede afwis
seling in de groene weelde van het Zo
niënbos. 

De rust van het woud trok destijds 
verscheidene kloosterorden aan, onder 
meer de Cisterciënserinnen die Terka-
raeren stichtten in 1201, de Dominika-
nessen die 's Hertoginnedal vestigden 
in 1261, de Augustijnen die het Rood 
Klooster voor hun rekening namen, als
mede de priorij van Groenendaal waar
van de grote misticus Jan van Ruus-
broek de eerste prior weid. In 1626 
weid door toedoen van Isabella ook een 
Kapucienenklooster in het bos gebouwd. 

Grote mannen hebben verpozing en 
afleiding gevonden in deze groene oase, 
zo onder meer de schilder Hugo van 
der Goes die een onderkomen vond in 
het Rood Klooster toen hij overspannen 
was; hij zou later trouwens in krank
zinnigheid sterven. Keizer Karel vertoef
de vaak in Groenendaal en in het hoger-
genoemde klooster en liet in het toen
malige woud menige jachtpartij inrich
ten. Een van deze feesten, die met onge
mene luister gepaard gingen, is beroemd 
gebleven : er namen niet minder dan 
zeven koningen aan deel. Ook de « flu
welen » Brueghel was een trouwe \ r iend 
van het Zoniënbos : op verschillende 
van zijn doeken kan men taferelen er
van terugvinden. 

Karel van Lotheringen vestigde zich 

te T e n uren ïn zijn zomerresidentie en 
heeft er dertig jaar lang op evcizuijnen 
gejaagd. 

Het bos speelde ook een lol in ver
schillende krijgsverrichtingen. Het is 
hier dat de boerenkrijg zijn laatste adem 
uitblies. Toen te Hasselt, Bornem, He-
rentals enz... het lot van de opstandige 
boeren was bezegeld, hield de rebel 
Chailepoeng nog stand in het Zonien 
bos maar weid door verraad te Loon 
beek verrast om op 30 juli 1799 het 
hoofd afgehouwen te worden. Napo
leon had eveneens belangstelling, maar 
dan voor de bomen die dienstig konden 
zijn voor zijn (oveiigens nooit onder
nomen) aanval op Engeland; hij liet 
niet minder dan twintigduizend \ a n de 
schoonste woudieuzen \el len. 

T o e n hij te Watei loo de beslissende 
slag aanging had de keizer een gedeelte 
van zijn troepen in het bos opgesteld. 
Zelfs in 1830 speelde Zonién een kleine 
rol, vermits Charles Rogier er zijn heil 
kwam zoeken, na zijn Luikse scheip-
schutters in de steek te hebben gelaten; 
hij verschool zich in een hoe\e tot hem 
de verzekering werd gegeven dat de kust 
veilig was om naai Biussel teiug te ke
ren... 

Leopold II, die nogal dweepzuchtig 
was, liet dwars door het bos de Fer-
^uurselaan aanleggen om \anu i t Biussel 
rechtstreeks naar zijn zomei\ciblij[ te 

Tei-Miien te rijden. Tenslotte vermel
den \ \ i | enkele kunstenaars met naam 
die bekoord werden door het Zoniënbos 
en die er gewerkt hebben. Onder hen de 
I'ianse beeldhouwer Rodin, de Mechel-
se kunstschilder Rik Wouters die in de 
nabijheid, te Bosvooide woonde en de 
Elsenaar René Stevens die tot de gioot-
ste verdedigers \ a n dit natuurschoon be
hoorde. Zijn standbeeld staat naast de 
Keizeisbion te Oudergem, dat van Rik 
Wouteis bij het Maiktplein te Bosvoor
de. 

Een rit per auto kan gemakkelijk ge
maakt worden doorheen de voornaamste 
delen van het bos. Wij geven hier een 
voorbeeld : vertrek aan het begin van 
Terkamerenbos bij het einde van de 
Louisalaan langs de vijver met het ei
land Robinson en de vijvers van Groe
nendaal (waar de Ruusbroekbank van 
de V.T.B en de vroegere priorswoning 
zich bevindt). Langs jezuseik, het Ka
pucienenbos en kasteel Ravenstein naar 
Vier-Armen en het Rood Klooster, 
voorbij 's Hei toginnedal en de Mellaert-
vij\cis naar de Tervuuiselaan, vanwaar 
terug naar Brussel Voor nadere gege
vens kan men zich wenden tot de kan-
toien \ a n de Vlaamse Toeristenbond, 
waar dokumentatie en kaarten kunnen 
\ ei kregen worden Men raadplege ook 
de « Gids \oor Vlaandeien ». 

S D L . 
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Vlaams natjcanaal B B 

AZILIE VOOR DE DERDE KEER WERELDKAMPIOEN ? 

Van een spannende tweestrijd tussen 
Franse en Italiaanse renners komt niets 
in huis. 

Zonder tegenslag kunnen Poulidor en 
Anqueti l niet worden geklopt voor de 
eerste twee plaatsen. 

He t is niet erg interessant voor Ita^ 
lianen, Belgen en anderen. 

De T o u r 1966 is onder een slecht ge
sternte gestart. 

Enkel een nieuwe figuur kan deze 
Ronde redden, een nieuwe Gimondi. . . 

Onze vurigste wens is dat het een jon
ge landgenoot zou zijn, die Sylveer 
Maes na bijna 30 jaar zonder overwin
ning in Desgrange's T o u r zou opvol
gen I 

C. Temmerman . 

Brazilië heeft zorgen. 
Na in 1958 op onvergetelijke en ovc 

verdiende wijze wereldkampioen te zijn 
geworden in Zweden en in Chili in 1962 
dit eksploot te hebben herhaald, lijken 
de kansen ditmaal ernstig in het gedrang 
te komen. 

De deelneming van « koning » Pélé 
is twijfelachtig. Zal hij spelen in Enge
land ? Dit is de vraag die vele Brazilia
nen zich angstig stellen. 

Een ^pierscheuring zoals in 1962 tegen 
Tchechoslovakije, houdt hem momen
teel van de velden verwijderd. 

Ook Cierson s deelneming aan de 
iv World Cup » IS zeer onzekei. 

Deze speler, die als titularis voor het 
nummer 8 wordt aan/ien, zal een ern
stige nieroperatie moe'en ondergaan. 

Voor de Braziliaanse aanval betekent 
d u natuurlijk een gevoelige atlerlatuig. 

TOSTAO • ALCIHDO EN EDU ! 

Doch het schijni wel dat het voetbal
paradijs Brazilië nog voldoende voet
baltalent herbergt om een derde keer 
de )ules Rimetbeket m de wacht te 
slepen. 

In de wedstriid tegen Polen was voor 
al de tandem Fostao Alcindo fantas 
tisch. 

Tostao (19; debuteerde reeds vier 
jaat geleden bij Belc Honzome. 

Het is een miniatuur voetballer van 
slechts 1 rn 65 hij is buitengewoon 
strijdlustig en beweeglijk. 

Indien hi) de exhibitie van de wed 
strijd tegen Polen herhaalt, zal hij zon 
der enige twijfel op Je lijst der Enge 
landreizigeis voorkomen. 

De 20-|arige AIcmdo, topschutter van 
do staat Rio Grani'^ met 22 doelpun
ten, voetbalt in een stijl die sterk aan 
deze van Vava herinnert. 

Maar tjlijft ook nog Edu een knaap 
van 16 jaar wiens opgang even verba 
zingwekkend mag worden genoemd als 
deze van Pélé in 1958 

Het is niet uitgesloten dai men deze 
piepjonge voetballei op de linksbuiten
plaats van de lira/iliaansf ploeg aan 
trett, op de plaats die Zagalo vakant 
liet. 

Vertrek van de « Ronde van Frankrijk 
de weg » zetten 

In februari van dit jaar debuteerde 
Edu met Santos tegen Flamengo. Na 
vijl wedstrijden werd hij door Feola op
genomen bij de 45 gepre selektionneer-
de spelers van Brazilië. Zou deze jonge
man in staat zijn Pélé na te doen en de 
carioca's naar een derde wereldtitel <e 
spelen ? 

flet is mogelijk, maai in de voetbal
sport gaac het soms zo eigenaardig dat 
deze vraag voorlopig open blijft. 

In elk geval, als Brazilië thans zor-
ger heeft mag het ook hopen. De jonge
ren staan reeds klaar voor de aflossing... 

DUITSLAND MET « DROOMELF » 

Duitsland, in 1954 onverwacht win 
naar van ie Wereldbekei, heeft dit 
jaai opnieuw een stevig elftal in elkaar 
getimmerd. 

Volgens onze bescheiden mening zijn 
de Duitsers ondei de ernstigste kandi
daten voor de eindoverwinning te reke 
nen. 

Vertrek van de « 2-/ uren van Le Mans. Lees hierover 
sink u Eyizo Ferrari ». 

op blz. 11 111 het 

» te Nancy : 130 o dwangarbeiders van 
zich m beweging. 

Zopas overwonnen zij Oostenrijk met 
4-0. 

Met het duo van Dor tmund Emme
rich-Held, hard.schieter Uwe Seeler en 
de in Italië spelende Brülls vormen zij 
een geduchte voorlijn. 

Beckenbauer en « Bolognees » Hal-
ler vormen de twee; achteraan spelen 
Lutz, Weber. Schulz en de keiharde en 
fantastische verdediger van AC Milaan 
Schnellinger met in het doel Maier of 
Tilkowski. 

Sinds Fritz Waker hebben de Duitsers 
nimmer een dergelijk elftal bij elkaar 
kunnen brengen. 

Naast Engeland en Brazilië maken 
Seeler en Co de beste kans om op 30 ju 
Il in Wembley op de hoogste trede van 
het schavotje te klauteren Zij vormen 
het meest homogene en meest realisti
sche geheel van het deelnemerslot. 

ANGST VOOR D0PIN6K0NTR0LE ? 

Een geheimzinnige epidemie schijnt 
de Italiaanse renners plotseling te heb 
ben aangetast. 

Gimondi, .Vlotta en Adorni gaven vo 
rige week plotseling belet voor de grote 
Ronde onder voorwendsel dat zij nek 
en vermoeid waren. 

Zondag gaven ook Zilioli en Balma-
nion forfait, zodat thans slechts 2 Ita 
liaanse ploegen te Nanc> aan de start 
lijn verschenen. 

Wat heelt die kopstukken van het 
Italiaans wielerlegei ertoe bewogen om 
zich niet te meten met Anquetil en 
Poulidor ? 

Vrezen zi) dit duo dan zo erg? 

Ol vertrouwen zi) de verscherpte do-
pingkontrole niet ? 

In ieder geval zijn deze jongens toch 
niet zo ernstig ziek en niet zo vermoeid, 
dat zi) niet meer kunnen koersen. 

Vorige zondag traden ze nog op in 
Parijs, waar zij door talrijke toeschou 
wers luidruchtig werden uitgejouwd. 

Begrijpelijke" reaktie van een teleur
gesteld publiek, dat zich door de hou 
ding van de Italianen bedrogen voelt. 

sportjes 
GROOTHEID EN VERVAL 

Vier jaar geleden werd Racing 
Ciub de Paris slechts op het nippertje 
van de Franse voetbaltitel gehouden 
door Stade Reims. 

De voetballers uit de champagne-
stad totalizeerden een doelgemiddel-
de, dat net iets beter was dan dat 
van Racing. 

In 1962 was het Prinsenpark tot 
in de nok gevuld om een wedstrijd 
ti'ssen Racing de Paris en Toulouse 
te volgen. 

Dit -jaar verzeilde Paris op de ze
ventiende plaats in de tweede afde 
ling. 

Op 9 )uni speelden de Parijzenaars 
hun laatste, officiële wedstrijd tegen 
Grenoble., voor 372 toeschouwers ! 

De kans bestaat thans, dat de Pa 
rijse klub, die spelers als Cisowski, 
Foix, Amalfi, Schaap, Marche, Hap-
pel, Ujlaki, Marcel e.a. in zijn ran 
gen telde een fusie zal aangaan met 
Sedan ! 

Het verval heeft zich wel biezondei 
vlug voltrokken; bij Stade Reims 
heeft zich — gelukkig — het tegen 
gestelde voorgedaan. 

De roemrijkste der Franse voetbal 
klubs heeft opnieuw de weg naar het 
topvoetbal gevonden onder de lei
ding van de grote Raymond Kopa. 

Grootheid, verval : eeuwige en on
ontkoombare wisselwerking in de 
sport. 

DOELGEMIDDELDE 
De twaalfvoudige kampioen Ander-

lecht vestigde tijdens het seizoen 
1965-66 een merkwaardig rekord ; de 
paarsivttten uit het Astridpark lieten 
slechts 18 doelpunten aantekenen en 
met 88-18 haalden zij het gemiddelde 
van 4,88, iets wat hen niet zo sj)oe-
dig zal xvorden nagedaan ! 

VREEMDELIAGEA 

In de Duitse Bundesliga spelen nog 
sUchts vier ploegen zonder vreemde
lingen . Brai.nschweig Hambtirgei 
SV, Schalke 04 en Dortmund. 

Niet mindei dan 12 Zuidslaven 
werden door Duitse klubs aangewor
ven . 

Het Duitse üagbiaa t Bild Zei 
tuiig > stelde zelf een Joegoslavische 
ploeg samen met spelers die in Duits 
tand optreden en het ts echt geen on 
aardige ploeg. 

De meest omstreden figuur is on 
legeu'Drekelijk de onverbeterlijke 
Dragoslav Sekularat (28), beste foe 
goilavische voetballer alle? tijden die 
echtei aan zi]n onloochenbare voet 
tialkwatiteiten een onmogelijk karak 
'.er koppelt. 

Indien die man hel echt wil, lian 
hl] een formidabele versterking bete 
kenen vooi zijn nieuwe klub Karls 
ruhe SC. 

Vooi hij twee jaat werd geschorst 
was hij 50 maat internationaal en een 
tijdlang was Real Madrid sterk geïn
teresseerd in Sekularac. 

In elk geval zal de Diiilse voetbal 
door de Joegoslavische invazie er 
kivalilatiej zeker niet bij verliezen ! 

C.T. 



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.J 
Telefoon : 015/41198 • Bestuurder Jos Feyaerts 

T U I N A A N L E G 
O N D E R H O U t ; 

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

G E L D VANAF 3 . 2 5 % 
Loon t r ekkenden tol 100.000 F ; lelf-
s tandigen , l a n d b o u w e r s tot 500.000 F. 
Auto, grond, eigendom, tot 100 %. 
Krediet , geen voorschot nodig. 

20.000 = 60 X 376 
50.000 = 60 X 940 

100.000 = 60 X 1880 
100.000 = 120 X 990 

Telef. : 03/35.9«.85. tof 21 uur of schr 
F.B. Bi&schoppenhoflaan 69 te Deurne 
An twerpen . — Ik kom Ihuis 

W I E H E L P T M E E ? 11 ju l i nadert s n e l ! 

Zulke LEEUWEN - Formaat 20 x 25 cm. 
Op geel af f ichepapier 1 fr — pe r 1000 600 fr. 
Op geel k a r t o n 3 fr p e r s tuk . 
Op l i c h t w e e r k a a t s e n d pap ie r 5 fr s tuk. 
Schrijf het ve r schu ld igde bed rag over op 

P.C. 15.07 Kredietbank Broechem 
R E K E N I N G VLAANDEREN. 

DOE HET NU ONMIDDELLIJK ! 
Beste l l ingen w o r d e n onmiddel l i jk v rach tv r i j toege
zonden . 

Reeds bes te l l ingen te : H e r e n t - Wer%ik - I le rse l t - Gent - L e u \ e n - B o r n e m -
Wezembeek - Pep ingen - H e r / e l e en vele a n d e r e . 

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

Sierschouwen, 
sierbogen 
en open haartlen 
alsook 
kleine breekwerken. 

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

ALLE V E R Z E K E R I N G E N 
Tel . : (03)31.66.33 van 9-12 u. - 7-10 uu r . 

JAN GOOSSENS 
VlCTOli DRIESSENSSTUAAT 61 
A N T W E R P E N . 

Stelt zijn k a n d i d a t u u r bij al le Vlamingen voor 
elke ver^eker ingsvorm en schenk t aan alle 
j o n g g e h u w d e n gra t i s b rand- en B.V. famil iale 
(al le r is ico 's tegen d e r d e n ) . 

A r T O — MOTO NOG S T E E D S AAN ÜL'DE T A R I E F . 

St.-Martens-Bodegem 
WELGELEGEN CAFE 
TE HUUR. 

Lokaal Vü -
DaivenlokaaL 

FIRMA HELLINCKX & ZO.NEN 
Stationsstraat 42, 
St -Marfens-Bodegem. 
Telefoon : 52 10.93. 

D O R T M Ü N D E R 
Thie rb rauhof I 
te Leuven. 

Alle zater- en ïondagen 
Opper Beieren orkes t . 
S temming - plezier . 
Alle dagen, 's middags en 
's avonds beste keuken . 
niet duur . 
Vanaf 's morgens 
tot s nach t s 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder inger icht voor 
groepsreizen scholen enz . . . 
Pa rk ing voor honde rden 
autobussen en auto 's . 
Alles pr ima verzorgd 
en goedkoop. 

D O R T M Ü N D E R 
Th ie rb rauhof II 
Groenplaa t s 33 te Antwerpen 

p r ima koud buffet. 
Open dag en nacht . 
Zalen voor vergader ingen, 
enz. 

DORT-BIERKELDER 

Oude Markt 22 Leuven. 
Schoonste b ie rke lder 
van het land. 

Niet vergeten dal men In 
de d r i e lokalen de echte 
D o r t m u n d e r Th i e rb r au 
d r ink t met de 2 Heit jes. 

DORT T l l l E R B R A l ' H O F Hl 
langs autosnelweg Antwer-
pen-Aken, Tessender io 

DORT THIERBRAUHOF IV 

Autosnelweg Aalst. 

Café rest (1000 pi.) 
Ruime parkeergelegenheid . 

SCHl IMIU BBERMAlRASSEN 
aiet 
Gebrevet eerde 
bedekkmgs lagen 

RESSOR I .\iA I RASSEN 
(Brevet 529768) 
mei 
Gebreve tee rde karkassen 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

„STAK^ 
(Brevet Dl27b7) 

TE Z E L E (O VL.) 
G E W A T T F E R D h BEDSPREIEN 
W()LLE. \ DEKENS 
l e l (052) 44641 en 44642. 

Indien U geen verkoper 
in uw omtrek kent s tuur 
ons een kaar t je en we 
zenden 1 het adres van 
de d i rhfs biigelegen ver 
koper Star Zele 

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

BINNEN- EN BUITENLAND: 

HERMES 
L 34 Zuidlaan 

211 M Lemonn ie r l aan 
Tel 11 dü.33. 
Brussel . 

VOLLEDIGE 
SEKRE' lARlAAT-
KL'RSUS IN 2 JAAR 

Steno- en 
dak ty lograf ie 
In vier ta len. 
Boekniuiden 
Sociale wetgeving 
M >derne talen. 
HdPclels 
co r r e sponden t i e . 

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

Beter en voordel iger . 

RUDI VAN DER PAAL 
Jan Van Rijswijcklaan 62, 
A N T W E R P E N . 
Telefoon : 03/38.91.24. 

WAAMBE 
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 ALUGA 

ge ld ig to t l - 8 - ' 6 ó 

Standaarduitvoering — D C \ / C T* 
Poort gans In aluminium. Omlijsting D K t V C I 
in gephosfateerde staalplaat O '^ D Q Q 
Zeer lichte bediening. Z O L ; » ö 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen 

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

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

VERTEGENWOOROIGER GEVRAAGD VOOR NOOR ER KEIviPEN 
EN HET OOSTELIJK GEDEELTE DER PROVINCIE ANTWERPEN 
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persspi egel 
Een NATO-debart op ma»t van de Belgi-

cche kleinheid. Een inovertregingneming van 
het wetsvoorstel Verroken, die er heel waar-
schijnli^ niet zal komen. Zo dooft nu ze«r 
snel het vuur in het parlement. 

Het w o r ^ dus weeral niks met het geval 
Verroken, i Verroken zo heb ik U uit Uw 
werken geroken » zou Fé Timmerman» over 
de dode Mus van Jan's wetsvoorstel geschre
ven hebben; dode mus die nu, snel een rotte 
mus aan het worden is. Jos Van Eynde heeft 
in het naseizoen van de bokssport jeukende 
spieren gekregen : hij slaat los op Wim Maes 
die, daar en ook elders van zich afbijt. Zo 
eindigt een politiek halfjaar dat met Zwart
berg en Leuven heet liep van het Vlaiamse 
nieuws, ondanks alle bevriezingspogingen van 
spekslager Van den Boeynants en" fusille-
ringsheimwee van Omer Eichmann van 
Diest. 

DE STANDAARD 

« Al bij al niet veel zaaks : het NATO-de
bat in de kamer » meende Manu Ruys. Ee» 
meerderheid die als een bende lammeren 
ter slachtbank werd geleid, een B.S.P.-opp<». 
sitie die niet veel om het lijf had. 

Staken er bovenuit : Glinne, Schiltz en Tin-
demans. « En dan kwan>.~ CoppietSers > 
schrijft Ruys. 

» (Jeleidelijk waren cfc banlvcn lees selo-
pen. Het debat neisfcle naar het einde, faute 
de combattants. Wij waren op on/e honger 
gebleven. Zou dan nienrand door het woor-
dengordijn heen priemen ?... In de regerings-
bank zat alleen nog Pierre Harmel, bleek, 
vermoeid, met grij/e diepliggende ogen. He
lemaal bo\ en, in de openbare tribune, keken 
nog vier jonge kerels toe, eii een koppeltje 
dat de hele avond meer door mekaar dan -
door de sprekers gefascineerd was geweest. 
Ook X-ea. Provo en haar vier vriendinnen in 
het wit waren stram op post geble\en : een 
zwijgend en ontroerend protest. De stent van 
Coppieters veranderde dat statische beeld. 
De Waalse kamerleden grepen naar de kop
telefoon. De rimpels van Harmel werden die
per. De jongens leunden over de reling van 
de tribune. Het piepjonge paar liet de iiand-
jes los en verstarde in verbaasde aandacht. 
De dames in het wit begonnen te glimlachen. 

Coppieters citeerde geen generaals en sprak 
niet o\er internationaal machtsevenwicht. 
Hij riep de woorden op \ an Einstein, S-aint-
Evtipéry, Johannes XXIII, van de grote man
nen der vredesbewegingen. <c Dit parlement 
vergeef dat wij in hef perspektief van de 
atoombom le\en », 7ei hij. Is het on/e taak 
van klein land niet, in de eerste plaats, fe 
werken aan de versteviging van de vrede en 
elke machtspolitiek af te keuren ? 

Spaak was toen reeds lang heengegaan. 
Voor diegenen die gebleven waren, \ er-
schraalde plots de herinnering aan zijn « gio-

fe » retlevoering. Coppieters mist de /wier 
en de oratoriscl»e ervaring van een Spaak, 
maar hij loonde aan, hoe inhoud het kan 
halen op vormgeving. Men vergat het kamer
lid van St-Nikliaas-Waas om nog enkel te 
luisteren naar tie diepere zin van de bood
schap. Dank zij Coppieters heeft het debirt 
tenslotte nog een ziel gekicgen, een bekro
ning » 

DE NIEUWE GIDS 

Terwijl Leynen van het Belang (?) van 
Limburg reeds de kant van de franskiljons 
koos miet zijn verzet tegen de inoverweging-
neming van Verrokens wetsvoorstel : maakte 
de Nieuwe Gids nog naieve optelsommetjes 
over de kansen van Jan. 

« Aan de ene kant zal men de Vlaamse 
C.V.P.-ers hebben, hoogst waarschijnlijk ge
steund door de Volksunie en wellicht door 
een paar ullra-finkse of communistische le
den, terwijl de P.V.V. en de franstalige 
C.V.P.-ers zullen tegenstemmen. 

Hoe de socialistische leden zullen stem
men is nog niet geweten. Het staat echter 
vast dat /ij een eenparige stemming zullen 
uitbrengen. Zullen zij in blok tegenstemmen 
of zullen /ij afwe/ig blijven ojidat het spek-

• takel \ a n de verdeeldheid in de schoot van 
de C.V'.P. en tussen de P.V.V. en de meer
derheid, nog duidelijker zou blijken ? 

Het is best mogelijk. 
Maar de vraag blijft nog of de hoogste lei

ding in de C.V.P. en of de leiding van de re
gering, de zaken aldus op de spits /uilen la
ten drijxen. Met wellicht zware gevolgen \OOT 
de regering zelf ? 

Men moet het in elk geval betreuren dat 
rond een loutere procedurekwestie een der
gelijke splitsing ontstaat. » 

HET VOLK 

Hier is ook de strijdlust reeds bezonken, 
In vakantiescherts voorspelt Het Volk dat de 
C.V.-P.-V.V.-ers Verroken voor schut zullen 
zetten. De Vlaamse C.V.P.-ers lijken weer 
sterk op Goedendagzwaaiers in malienkol
der, verdwaald in een moderne oorlog. 

« Indien de Kamer volgende week niet 
meer bijeenkomt, zou meteen de inoverwe-
gingneming \ an het wetsvoorstel-Verroken 
betreffende het taalregime van het universi
tair ,'nderwijs van de baan zlj.n. Dat zou 
natiuulijlc in de kaart spelen van de rege
ring, die in verband met het wetsvoorstel-
\ ' enoken ernstig bevreesd is voor een poli
tiek Incident. 

Het vatt nog af te wachten of al deze bere
keningen zidfen uit\ allen zonder dat er een 
kink in «Ie kaï.el k ant. Maar op het einde 
\an een /ittingsjaar zijn er gewoonlijk geen 
ernstige incidenten meer te vre/en. Zodra 
de lucht van de \akant le in het parlement 

MEUBELSYSTEEM 

Klassiek van lijn en toch modern - dat is Roy^ Het Roya! meu-
beisysteem harmonieert met elke meubelstijl. Plaats uw boeken 
en uw bloemen, uw glaswerk en uw TV in een meubel wand van 
Royal. Uw huis wordt er rijker van^U kunt Royal zien bij: 

ANTVERPIA MEUBELEN 
St Gummarusstraat 28 • 30 • 32 - 34 - ANTWERPEN, 

TELF.FOON : 32.94.77. 
Geen bijhuizen — De modernste toonzalen van de stad. 

Auto gratis voltanken voor alle kopers van eet- of slaapkamer of salon. 

begint door fe dringen, voelt iedere volks
vertegenwoordiger van de natie zich als een 
paard dat de stal geroken heeft. » 

D E GAZET VAN A N T W E R P E N 

Leeft nog... -want zelfs valse hoop doet le
ven. « Men moet de liberalen nemen voor 
wat ze zijn », schrijft dit blad dat begin van 
het jaar tempeeste dat « de liberalen voor 
goed hadden afgedaan als regeringspartij 
omwille van hun houding op taalgebied ». Er 
was eens een volk met een breed achterste, 
blijkbaar gemaakt om er altijd te laten op 
stampen. 

_ « Alleen de Waalse vleugelvoor/itter Parj-
sis blijft GUN er/ettelijk, waarschijnlijk omdat 
hrj zich geriigsteund voelt door de hele 
P.V.V. 

Zij wil natuurlijk de i behoedster van de 
unitaire staat » spelen en meteen een wig 
drijven tussen >'laamse en franstaKge C.V.P.-
ers. 

Voor een regeringspartner is dat geen 
loyale houding, maa r men moet de libera
len nemen voor wat ze zijn. De vraag is of 
de regering een koerswending kan bekomen ? 
Zoniet komt het tot een konfrontatie bij de 
stemming over de inoverwegingneming, met 
alle gevolgen vandien voor de regering in 
de eerste plaats. 

Ook uitstel tot na de vakantie wordt over
wogen, maar dit is in zeker opzicht nog 
slechter dan een stemming. Dat zou van
wege de regering een daad zijn die hnar in 
het Vlaamse land elk gezag ontneemt. » 

VOLKSGAZET 

Jos Van Eynde ziet de regering reeds sneu
velen over iets dat i Mattheyssens van Meurt-
sel indertaaid al heeft ingediend en da Ver
roken naaij afschreft », 

« Kortom : het gevaar is groot en drin
gend de nood, in het kabinet van Willy De 
Clercq en « mon cher Paul » ! 

Het kan sneu\elen over iets wat norma.al 
een doodgewone parlementaire formaliteit 
zou zijn, die in het verleden slechts bij hoog
ste uitzondering werd geweigeid. De Kamer 
heeft duizenden dolle ontwerpen « in over
weging genomen » en /e daarna voor eeuwig 
in de archieven begraven. Zij heeft deze 
«( eer » zowaar bewezen aan de geestelijke 
produkten \ a n de ergste extremisten. Zelfs 
in de kwestie die het voorwerp ui tmaakt 
van het voorstel-Verroken, het taairegime in 
het hf^er onderwijs, heeft zij de inoverwe-
gingsneming gestemd, een drietal jaren gele-
den, van een Volksunie-ontwerp dat Jan 
Verroken, wel origineel in zijn gedragingen 
doch zelden in zijn geschriften, bijna letter
lijk heeft afgeschreven bij de confectie van 
de pohtieke bom waardoor thans zijn partij, 
de C.V.P.-P.V.V.-regering en op langere ter
mijn allicht ook België in gevaar van ver
nieling worden gebracht. » 

Jos ks blijkbaar nog woest voor de pap-
borstel die hij eens te slikken kreeg in een 
Berchemse plaktocht want hij vindt er nog 

DE LEEUWEVLAG 

iN IEDERS BEREIK ! 
Prachtig bedrukte katoenen 

Leeuweviag 
gegarandeerd krimpvrij en 

wasecht - Stof van uitstekende 
kwaliteit - Goede heraldieke 

tekening. 

Afmet ing: 135x150 cm. 
P r i j s : de vlag 195 frank. 
met .3 vlaggen tegelijk besteld: 

170 franl^ de vlag. 
Zending: vrachtvrij thuis. 
Betaling : na ontvangst. 

OPGELET 
vermelden 
vlag. 

bij bestelling 
raam- of stok-

Leeuwespeldjes 
(met of zonder hoekje af) : 
10 frank het stuk, - Met 100 
stuks tegelijk besteld : 6 frank 
het speldje, 

Levet Scone, p,v,b,a, 
Antwerpen - Torfbrug 8. 

Telefoon : 32.65.31 
Postrekening nr 1429.71 

steeds het bewijs in dal Wim Maes een fas> 
eist zou zijn. Jos is daardoor echter be
schaafd geworden want hij wacht tot hij het 
woord krijgt. 

« Vermits de grote democraat, constitutio
nalist, journalistieke deontoloog Vum-Wim 
ons het woord verleent, nemen wij het. 

Om hem te zeggen dat hij ofwel totaal on
bewust moet zijn, ofwel aan volslagen ge
heugenverlies moet lijden, ofwel over een 
reusachtige dosis kapsones moet beschikken 
om dergelijk schrijven fe richten aan ie
mand die (vermits hij en ik dezelfde ge
meente bewonen !) persoonlijk tweemaal 
met zijn VUM in botsing kwam en persoon
lijk tweemaal meemaakte hoe deze bende 
schade berokkende aan bestelwagens van 
a Volksgazet » tijdens de door Maes georga
niseerde militaire verkiezingsoperaties van 
1964 en 19G5. En bovendien aan iemand die 
persoonlijk tegenwoordig was en bedreigd 
werd toen de Volksnniemannen, begeleid door 
mandatarissen die later steeds in het gezel
schap van de a VUM te velde » werden aan-' 
getroffen, begin 1965 tweemaal het gemeens 
tehuis van Berchem bestormden, de burge
meester te lijf gingen en de politie mei ste< 
nen en rotte eieren bekogelden, D 

Van Eynde is blijkbaar door de VU geïn
spireerd deze dagen. Hij weet zelfs meei; 
dan wij, die meenden ingewijd te zijn. 

In een artikel van enkele dagen daarvoor, 
over het optreden van Prof Périn voor d« 
kontaktklub maakte hij zelfs wereldkundig 
dat Staf Vermeire propagandaleider van da 
Volksunie is. Dat is dan vermoedelijk sinds 
Van der Eist Walter Kunnen wil verdrin
gen als voorzitter van de Europese federa> 
listen in Vlaanderen. 

ZONDAGMORGEN 
Gaf een simpatiek verslag over een on

derhoud met Wim Maes, die besloot zijn 
eigen weg te gaan.^ Men kan inderdaaxi in 
alle openhartigheid van mening verschillen 
over de weg naar een doel dat voor 90 t. h. 
hetzelfde is voor elke eerlijke flamingant. 
« Karacter ist Schicksal a — temperament 
bepaalt de weg. 

« Waarschijnlijk is het goed voor de Volks
unie als wij het zonder hen gaan doen. Want 
tot nog toe hadden wij de indruk dat nnen 
de Volksunie via ons wilde treffen. Maar 
ook dat men hardhandig tegen ons optrad 
om de Volksunie te kunnen kortwieken. 
Dat is 1 u onmogelijk geworden. 

Verder zullen wij ons niet bezighouden 
niet papieren protesten. Dat helpt toch niet. 
Elke belediging van Vlaanderen zullen wij 
beantwoorden. En wij zullen geen enkele 
provocatie meer nemen. » 

LE MATIN 
De franskiljonse matante raast rond het

zelfde onderwerp. 
Waa r indertijd Wallen en Flamand allen 

dezelfde achternaam hadden is er nu een zij
tak gekomen met een licht gewijzigde iami-
lienaam. 

« Men moet zich echter niet voorliegen. 
De betrekkingen tussen de Volksunie en haar 
militanten zullen uiterst goed blijven. De ene 
zal de her.senen blijven, de anderen zullen 
voor de harde klappen instaan. De ene zal 
juridisch niets afweten van hetgeen de an
deren verrichten, dc/en zullen de teugels 
meer vrij hebben. In feite wil de Volksunie 
de uitspattingen van hare roepende en vech
tende militanten niet met haar zegel bedek
ken en zoekt zij zich de schijn te geven van 
een partij die haar verantwoordelijkheid be
wust is. Maar het is zuivere fictie en oogver-
bllnding. M'ij hebben /e broederlijk verenigd 
te Merksem gezien. Volksurie en militanten 
zijn hun voornaam, anti-Belgisch is hun fa
milienaam. B 

LA D E R N I E R E H E U R E 
Maar La Demière Heure van La LIbre 

Belgique is nog niet voor deze avond, zou 
Dries Caluwaerts zeggen, Omer van Diest 
werpt de ekstremisten een struikelsteen voor 
de voeten namelijk de hoeksteen waarop de 
P.V.V. gebouwd is : mekaar doodnijpen van 
liefde. 

« De hoeksteen waarop de P.V.V.-doktrine 
berust is de steeds nauwere eenheid tussen 
de Belgen. Het is in naam van dit eenheids
ideaal dat wij voorstellen allen te verzame
len die er aan gehecht zijn. 

Tegen de huilkoren van enkele duizende 
ekstremisten willen wij de duidelijke wil 
stellen van de miljoenen die besloten het 
gemeenschappelijk erfgoed te bewaren. » 

En wie niet akkoord is om zulke 1830-
building mee te betrekken : volgens de norm 
Brusselaars In het salon. Walen in de keu
ken en Vlamingen in de kelder, die moed-
willigaard zal moeten gefusilleerd worden, 

W. Luyten. 

WERE Dl SPORENHERDEI^KING 
Vrijdag 8 juli • 20u30 

Thlerbrauhof - Groenplaats • Antwerpen. 

Osw. van Ooteghem : <( Amnestie! » 

Karel Dillen : (( Héél ons volk, héél ons lan^d ». 

Voorbehouden plaaLscn : 50 fr te storten op PCU 9016.76 (Kokcx, Antwerpen). 
Inlichtingen : Van Boghout, Jordaenskaai 3, Antwerpen. -— Tel. : 32.21.53. 
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bewegi 
ANTWERPEN 

Hntwerpen-stad 
KOLPORTAGES 

ledere zaterdag met het blad 
« Wij I en <r De Schelde ». Vertrek 
lokaal « Tyrol », Nationalestr. 22 
om 13 uur. 
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. 32.81.01. 
STEUN 

Voor meer propaganda in uw 
afd. stort maandelijks een kleine 
bijdrage op het postrek. 6162.45 van 
penningm. Walscharts R.„ Antwer
pen. 
KOMENDE MANIFESTATIES 

Kolportage met « Wij » en c De 
Schelde », vergezeld van radio-wa
gen in het gebied Luchtal op zon
dag 10 juli. Bijeenkomst lokaal 
Tijl, Bredabaan 298, Merksem 
(over oude kerk). 
SUID-AFRIKAANSE 
BRAAIVLEIS 

Het Algemeen Nederlands Suid-
SVtrikaans Vlaams Verbond (An-
sav), richt op zaterdag 2 juli een 
f. Suid Afrikaanse Braalvleis « in. 
Dit is een tipisch afrikaanse ont
spanningsavond waarop geroosterd 
vlees wordt aangeboden. Dit vlees 
wordt trouwens ter plaatse op open 
vuren klaargemaakt. Een, en ander 
zal gepaard gaan met een diavoor-
ïtelling, een voordracht en een cho
reografische voorstelling door Zuid-
Afrikaanse aanwezigen. Deze braai-
vleis heeft plaats op de Antwerpse 
Linkeroever (borden zullen de juis
te plaats aanduiden); begin te 17 
uur;^ toegang 20 fr., een portie 
braaivleis inbegrepen. Verdere in
lichtingen : Ansav, Postbus 11, Ant
werpen 20. telefoon 03-35.70.00. 
LUCHTBAL 

De nieuwe sektie Luchtbal is in 
wording. Om dit initiatief kracht 
bij te zetten grijpt er op zondag 10 
juli een kolportage plaats met «Wij» 
en « De Schelde », vergezeld van 
radiowagen. 

Bijeenkomst 10 uur hoek Noor-
dcrlaan - Groenendaallaan. 

Berlaar 
VLAAMSE KRING 

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

Optreden St. Pietersfanfare, Beer
zeis gemengd koor. 

Feestrede : volksvertegenwoordi
ger Anciaux. 

Daarna gezellig samenzijn. Begin 
20 uur. 

Brecht 
Nu zondag 26 juni kolportage met 

het blad Wij door gans de gemeen
te. 

In samenwerking met het bestuur 
der afd. St. Job en de heer Coddé 
van het secretariaat afd. Antwer
pen stad, zal er kortelings worden 
overgegaan tot de stichting van een 
statutaire volwaardige afdeling 
Volksunie te Brecht. 

Inlichtingen voor aansluiting en 
samenwerking voorlopig nog bij de 
voorzitter der afd. St. Job , de heer 
Van Dyck Roger, Brechtse baan 6, 
St. Job . 

Ook de afd. Brecht kan op korte 
tijd uitgroeien tot een bloeiende af
deling zoals dit gebleken is in St. 
Job waar de Volksunie op enkele 
maanden de simpatie wist te win
nen van het grootste deel der be
volking. 

Lier 
Nadat de Klein Brabantse kolpor-

tageploeg reeds 250 nummers van 
het witboek over Zwartberg had 
verkocht te Puurs , kwam vorige 
zondag Lier aan de beurt met een 
flinke verkoop die het Puurse suk-
ses benaderde, ondanks het feit dat 
vele Lierenaars de zondagvoormid
dag blijkbaar als hun uitslaapmor-
gen beschouwen. 

De 10de juli trekken we naar 
Mechelen waar ieder die wil hel
pen welkom is in lokaal Opsinjoor-
ke om 9 uur 15. 

Edegem 
Leven in de brouwer i j ! De oppo

sitie riep de gemeenteraad samen ! 
Een zenuwachtige burgemeester 

schorst onrechtmatig de raadszit
ting na zelf incidenten te hebben 
verwekt! Leo Tindemans vond 
het nodig onze « motie-Leuven » af 
te ketsen ondanks het feit dat dit 
punt op de dagorde stond. De op
positie heeft de raad opnieuw sa
mengeroepen. Onze fraklieleider L. 
van Huffelen brengt opnieuw zijn 
motie-Leuven ter stemming. 

Hoboken 
11 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 _,; touw te zetten. 
Bij al de bestuursleden van de VLI 
afdeling Hoboken, kan men inlich-
tmgen verkrijgen aangaande prijs 
en afmetingen van deze fraaie 
Leeuwenvlaggen. Haast U, want 

Merksem 
V.U. JONGEREN 

Vrijdag, 17 juni, werden de eer
ste grondslagen gelegd voor het op

richten van een afdeling V.U.- Jon
geren te Meiksem. 

Walter Luyten onderhield de aan
wezigen gedurende meer dan an
derhalf uur, en deze eerste kontakt-
name zal tot resultaat hebben dat 
er nu planmatig zal gewei-kt en ge-
propagandeerd worden, met voor 
dit doel aangepaste methoden, om 
in de loop van de komende dagen, 
na de vacantieperiode, tot een posi
tief resultaat te komen. 

De jongeren die belangstelling 
voelen kunnen zich wenden tot het 
sekretariaat. 
BOKRIJK 

Wij doen nog een laatste oproep 
tot diegenen die de uitstap naar 
Bokrijk, ingericht door de Vlaamse 
Kring Groeninghe willen meema
ken. 

Het wordt een schone reis door 
Limburg per autocar. 

De prijs is 120 fr. voor de vol
wassenen en 100 fr. voor de kinde
ren, inkomgeld voor het domein 
inbegrepen. Inschrijven in Tijl, of 
bij een van de bestuursleden. Naar 
gelieven kan men de knapzak mee
nemen en er een pick-nick van ma
ken. Er is Qok eetgelegenheid ter 
plaatse. 

De reis vindt plaats op zondag 3 
juli, vertrek Oude Barreel te 7 uur 
20 aan Tijl te 7 uur 30. Er is gele
genheid tot mishoren te Lanaken 
U JULIVIERING 

Onze afdeling, traditiegetrouw, 
herdenkt Vlaanderens hoogdag op 
zondag 10 juli te 20 uur in het 
Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298. 

Het wordt een gezellig onderons. 
Voor de liefhebbers is er een lek
ker eetmaal, kip met kroketten te
gen 60 fr. voor de volwassenen en 
50 fr. voor de kinderen. Laat U tij
dig inschrijven in Tijl. 

11 JULI-BEVLAGGING 
Wij dringen er op aan opdat al 

onze medestanders op 11 juli, dit 
wil zeggen op zondag 10 juli en 
maandag 11 juli, de leeuw zullen 
buitenhangen. Indien gij een leeu
wenvlag wilt aanschaffen wepdt U 
tot het huis Van Grinsven-Ghijs, 
Bonewaters t raa t 24, ze zijn goed
koop. 

Indien gij niet kunt vlaggen, kom 
dan een paar papieren leeuwen-
schilden halen in Tijl, wij hebben 
er met honderden in voorraad. 
Maar bij ieder Vlaming moet op 11 
juli onze leeuw aan het huis pron
ken. 

Nijlen 
De aktie door Wim .lorissen ge

voerd voor de leermeisjes in het 
diamantbedrijf heeft in de streek 
van de slijpers grote weerklank ge
vonden. Dat werd weer eens bewe
zen door de talrijke opkomst op de 
voorlichtingsmeeting die de afde
ling Nijlen inrichtte en waar sena
tor Jorissen voor een volks maa r 
zeer aandachtig publiek dat de 
zaal volledig vulde, de diamantpro
blemen behandelde. 

Evenzeer werd volksvertegen
woordiger Schiltz beluisterd die in 
een vlijmscherpe analyse de aktue-
le politiek behandelde met vooral 
het probleem Leuven. Als gastspre
ker oogstte « één uit de Leuvense 
voorlijn lo veel sukses want op ge-

" Leo quoque aliquando 
minimarum avium pabulum 

(Curtius Rufus) 

Verdietsing ten gerieve van de beminde zonen der Ylaemsclie tale : « Zelfs 
een leeuw is soms voedsel voor de kleinste vogels... 9. 

Toe nou, wordt uw Leeuw de prooi van een kerkuil ? 
Aan een klein vogelken past geen grote bek. zegt men in de Nederlanden . 

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

NATIONALE BEVLAGGINGSAKTIE 
Waterstraat 133 

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

vatte manier kwam de Leuvense 
student Paul Goossens de Kempe
naars aansporen tot steun in de 
strijd om Leuven. 

ZOEKERTJES 
Vlaams beproefd jonggezel wenst 

kennismaking voor huwelijk met 
Vlaams meisje van 30 ± 35 j . Foto 
gewenst. 

Brieven bureel blad onder lett. 
D.49. 

U kunt een Vlaamsgezinde fami
lie uit De Panne een groot genoe
gen doen : mooie kamers te huur 
(midden bos en duinen). Ontbijt. 
Juli - augustus - september. Voor 
alle inlichtingen : Brouwersstraat 
74, De Panne (korrespondentie-
adres). 

Steenbakkerij op 15 km van 
Brussel, zoekt twee arbeiders, met 
verantwoordelijkheidszin en goede 
wil, geen vakkennis verreist, om 
stoken aan te leren. 

Ploegwerk (vier stokers) wettig 
loon, wettige voordelen; de bedrijfs
leiding schenkt ook aandacht aan 
de mens in de arbeider - geen uiter
mate zwaar werk. 

Schrijven bureel blad D48. 

Mod. app. te huur juli en sept. 
Li v., 3slpk., badk. voor 8 tot 10 
pers. Zeedijk Raversijde - Middel
kerke. TeL 059-78114. 

P A R F U M . 
O ruikt graag parfum, meld ons uw 
geliefkoosde bloemengeur en ü ont
vangt gratis een staalflesje (adres 
niet vergeten) MILADY, P . a 403 -
Antwerpen. 

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

Redak t i e sek re t a r i s ; 
S. de Lie. 
Alle br iefwisse l ing voor 
redak t ie n a a r 
Rota typ , Sylv. Dupuisl. , 
110 Brus. 7. - Tel 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonnie rL 82 
Brussel L - Te l . : 11.82.16. 
Alle k lach ten voor n ie t 
on tvangen van blad op di t 
ad re s . 

J a a r a b o n n e m e n t : 280 P. 
Halfjaarl i jks : 160 F. 
Dr iemaande l i jks : 90 P . 
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 tiet 
blad op pos t r eken ing : 
171139 « WIJ > - Vlaams 
na t ionaa l weekb lad . 

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

ERLAU TUINMEUBELEN 
Niet duu r - wel hand ig 
(nooit s ch i lde ren ) . 

Al leen- invoerder : 

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

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

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

Mosselen - Pa l ing 
Ui tba te r : J 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 B 

Guido Gezel les t raat 39 
ZWIJNDRECHT. T. 52.70.70 

B O U W E N - W O N E N 

De special is t de r 
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 c. 
Van Havrele i 70 T. : 35.63.17 
Agent : De Coene • Kor t r i jk 

H O T E L • R E S T A U R A N T 

BLANKENBERGE 
c 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 r o o r groepen. 
El isabethl . 105. Tel. 632.70. 

U U R W E R K • J U W E L E N 

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 ». leden V.U. 

P L A S T I E K 

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 
ANTWERPEN. 

Telefoon : 03/36.16.47. 
Kuipen en s tape lbakken voor 
pekel, d iepvr ies , ve rpakking . 
s tocker ing. 
Polye thyleen : sakken, vel
len en folie op rol . 

RAADPLEEG ONS 

1. bedrukte vlaggen katoen 
(al leen met klassieke leeuw) 

1,5 m \ 1,5 m. 
2 m I 2 m. 

310 fr. 
530 fr. 

wollanyl 

430 fr. 
750 fr. 

2. geborduurde vlaggen nylon wollanyl 
(k lass ieke en moderne leeuw i 

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 in. X 3 m. 
4 m X 2,4 m. 
4 m X 4 m 

460 
880 
990 

1430 
2 420 
2 750 
3 740 
4 290 

fr. 
fr. 
fr. 
fr. 
fr. 
fr. 
fr. 
fr 

495 
925 

1015 
1595 
2 640 
2 970 
3 960 
4 620 

fr 
fr 
fr 
fr. 
fr. 
fr. 
fr 
fr 

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

l m X 2,5 m (met lussen) 
l m X 2.5 m (met sloof) 

900 fr. 
850 fr. 

990 fr 
935 fr 

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

U betaal t , na on tvangs t van de vlag, aan de firma die u de vlag mét de rekening 
toes tuu rde De vlag word t dus niet onder rembnur.s gezonden 
Vergeet niet op te geven a. of uw vlag aan een mast wordt gehesen of uit een 
r aam g e d r a p e e r d b, of u, wannee r u een gebordin i rde vlag tiestelt. 'n moderne 
of n klassieke leeuwefignur wenst 

Bit de bedni l i te vlaggen is de moderne leeuwefiguur met verkr i jgbaar . 
G e b o r d u u r d e orovlnc ie en verenigingsvlaggen kunnen op alle formaten worden 
gemaak t 
Vraag een offerte 
De verzendingskos ten zijn niet begrepen in de opgegeven pri izen. Voor katoenen 
vlaggen en voor bestel l ingen van 10 en meer vlagaen worden i.e niet a.nngerekend. 
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bewegi 
Wilrijk 
BEVLAGGINGSAKTIE 11 JULI 

O p 11 juli mag niemand v.m on
ze mensen vergeten zijn leeuwevlag 
uit te hangen. Zij die nog geen leeu-
wevlag bezitten kunnen er zich een 
aanschaffen of bestellen m het 
Vlaams huis « Lange Wapper » of 
bi] onze vooizitter Ir. R. Van den 
Bo Nche, Doornstraat 24, tel. 372184. 

De aangeboden leeuwevlaggen 
zijn ui l^t \oerd op drie verschillen 
de afnietmgen : 50 cm. x 70 cm ; 70 
cm. \ 100 cm.; 100 cm. \ 150 cm In 
vo l met lianjes kosten zij respek-
tiexelijk 80 fr., 160 fr. en 350 fr In 
njlon met franjes komen zij res-
pektiexelijk op 100 fr., 180 fi. en 
400 fr. 

i>.j de bestellini; mag men niet 
vei'geten mede te delen of de \ lag 
aan een stok zal gehesen worden of 
uit een raam gediapeerd. Deze in
lichting is nodig \our het aannaaien 
\ a n de ringen. 
PROFICIAT 

Onze gelukwensen x-oor onze be 
stuui-.leden Michel Jorens en Arie 
Van der Linden die samen op één 
maand twintig nieuwe leden aan-
worven en tien nieuwe abonnemen
ten op « Wij » maakten. 
IJZERBEDEVAART 

Door het Vlaams huis « Lange 
Wapper » worden op 21 augustus 
p s bussen ingelegi! voor de jaar
lijkse IJzerbedevaart. Vertrek te 6 
uur 15 stipt aan de « Lange Wap 
per ». Aankomst te Wilrijk voor
zien om 22 uur ten l.iatste. De te-
ruglvomst geschiedt langs de Vlaam 
se Bergen. Prijs 120 fr. Er zijn 

leeds meer dan 50 inseinijvingen 
Hoe vroeger U inschrijtt, hoe beter 
de tocht kan geoigamseerd vvoi 
d e n ! 

Zandhoven 
AUTOCAMIONETTE 

Na een P.V. om te njden met te 
ver versleten banden werd de ca-
mionette voor<tien van 4 nieuwe 
banden — onlangs werd een nieu
we motor geplaatst en wij weten 
weikelijk niet hoe dit alles betaald 
geraakt Wij gaan niet bedelen — 
maar help de pi opaganda ploeg 
kanton Zandhoven door Uwe daad-
vv ei kelijke medewerking. 

BRABANT 

Brussel 
Kom naai het Biabants Gulden-

spor"nzan«feest dat plaats vindt op 
zondag 3 juli e.k. te 16 uur in de 
gi ote Maijdalenazaal Dmjuesnoj 
straat 14 te Brussel (nabij het een 
tl aal station), dat tevens de eniyt 
a olitieke 11 juli-hei denking is die 
zal plaats hebben in de Brusselse 
agt-lomeratie en randgemeenten 

Toegangsprijzen : 60 fr. (zitjilaat 
sen V ooi aan). 30 fr. (algemene in
kom), 15 fr. (kindei-en tot 12 jaai 
en jengtlgroejien). 

De/e zijn te veikiijgen : 
door storting op PR 114415 van 

ANZ - Brabant te Brussel 4 (tot 25 
|uni inljegrepen), 

op het VTB sekretariaat, E. Jacq 
mainlaaii 126, te Biussel, 

in lokaal « Giaaf van Egmont », 
\ a n Piaetst iaat 28, te Biussel; 

bil de bestuursleden, 
V mal 15 uur aan de ingang van 

dt /aal 

Sint Joost 
Op 10 juni laatstleden werd in 

het c.ife « Régence » te Etterbeek, 
in aanweziglieid van de anxind. se 
knetaiLs G. Vanderstraeten en de 
arrond verantvvoordelgke voor pro-
p.igand.i, F Adang, de stithtings 
vergadering gehouden van de nieu 
we Volksunie .ifdeling Sint loost 
die de gemeenten Smt loost, Ettei 
beek, St Laiiibiechts-Woluwe en 
St Pieters-Woluvve omvat. 

Het atdelingsbesluiir woidt ge 
vormd dooi : E Schejiens voor/it 
ter, W De W inter, sekretaris, A 
\ ' an Eesl>eeck, f)enningmeestei, A 
Everaert, organisatie, M Haidi 
quest en E Herefiian, propaijanda 
H, Goossens, afgevaaidigde in de 
arrond raad 

LIMBURG 

Genk 
O p 14, 15, 16 en 17 6 66 werden er 

re^pektievelijk te Watersthei, Genk, 

Hoeve/dvel en Winterslag wijkver-
gadei ingen \ oor de leden gehouden 
ledere vergadering werd ingeleid 
door de afdelingssecretaris L. We
vers die de bedoeling ei van toe
lichtte. 

Ter inleiding van een geanimeerd 
debat gaf de voorzitter Jef Olaerts, 
steunend op de gebeurtenissen te 
Zwartberg en Leuven, zijn visie op 
de evolutie van de Vlaamse be-
w ustwording. 

Gezien het succes en de algeme
ne instemming van de aanwezigen 
zal dit initiatief op meerdere plaat
sen heiliaald worden. Nieuwe leden 
en abonnementen waren alvast het 
onmiddellijk resultaat. 

De avonden werden besloten met 
enke praktische punten (be\ lag
ging, dienstbetoon, volksvergade
ring, organisatorische uitbouw). 
BEVLAGGINGSAKTIE 11 JULI 

Op 11 juli moet men in Genk 
merken dat het een Vlaamse hoog
dag is Zij die nog een leeuwenvlag 
wensen, dienen zich onverwijld in 
verbinding te stellen met afdelings-
"secretaris L. Wevers, Bonderstraat 
46, Genk. 

De tarieven vindt U in de aan
kondiging van de Nationale Bevlag-
gingsaktie in dit blad. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
ARR. KADERDAG 

Verleden zateidag 18 juni 1%6 
werd in ons lokaal « De Viiend-
schap B de zeei geslaagde kaderdag 
van het aiiondissement Aalst door 
meer dan 60 kadei leden bijge 
woond. 

Na het welkomstwoord door arr 
voorzitter Jan Van den Berghe 
sprak V olksv ertegenw oordiger Dr. 
Van Leemputten over de politieke 
aktualiteit en de aktie van onze 
parlementairen, waarna een geani-
nieeid debat volgde. 

De deelnemers tiokken zich dan 
teiug in de volgende vier sekties : 
organizatie, geleid door de arr. on
dervoorzitter Bert De Cremer; fi
nanciën, geleid door de arr. pen
ningmeester Robeit Vei hoeven; 
sociaal dienstbetoon, geleid door 
provincieraadslid U Degraeve; pro
paganda, geleid door provincie
raadslid Jan Caudron, tevens arr. 
propagandaleider. 

De slotrede weid gehouden door 
adjunkt sekretaris Walter Luvten, 
die ons in begeesterende termen 
aanspooide op de ingeslagen weg 
verder te gaan Hierna werden de 
gestencilde besluiten van de ver
schillende sekties aan de kaderle
den rondgedeeld Langs deze weg 
dankt hel arr. bestuur allen die 
meeweikten aan de/e kaderdag 
KOLPORTAGE 

KoljHiitagc zondag 26-6 66 naar 
Moorsel 

Vertiek 9 uur Vriendschap of 9 
uur 30 aan de kerk te Moorsel. 

Deinze 
Op /ondag 26 juni a s van 9 uur 

30 tot 12 uur houden v\'ij een grote 
kolpoi tage met het weekblad 
Wij » De bij/ondeiste straten van 

Dein/e, Petegem en Astene komen 
hierbij aan de beurt Enkele dagen 
V ooi dien woidt aan leder huis een 
jjamflet besteld, waarin gehandeld 
wordt over de algemene Vlaamse 
probleni.iliek en de rol welke de 
Volksunie hierin te vervullen heeft 

Denderleeuw 
BEVLAGGINGSAKTIE 

Niet alleen op 11 juli, maar bij 
ledeie gelegenheid vlagt U met de 
l-eeuvvevaan Vlaggen in katoen 
wol of nvlon met franjes om/oomd 
maslvlaggen of raamvlaggen : voor 
1 juli bestellen op het sekietariaat 
Sportstraat 2. 

Dit jaar moeten er meer dan 
hondeid vlaggen uithangen in 
de gemeente ! 

Mariakerke 
Zo.iK in een ojiioep langs het 

bondsblad V O S reeds verschenen, 
verzoeken wij alle afdelingen uit 
het Gentse hun afreis naar de ko

mende IJzerbedevaart zo te willen 
legelen, dat ze kunnen aansluiten 
bij de bloemenhulde aan het graf 
van Pater Callewaeit, om daa ina 
ge/amenhjk naar Diksmuide te 
starten. 

W I J verzamelen aan de kerk van 
O L, Vrouw (terminus t ram 3) 
stijjt te 8 uur en verwachten naast 
vooraanstaanden allen in hou ende 
trou. 

Nlnove 
GULDENSPORENFEEST 

In onze stad vindt de Gulden 
sporenherdenking plaats op 8 juli 
te 19 uur 30 in de zaal van cinema 
Central. Zij staat in het teken van 
Leuven Nederlands en Brussel wer 
kelijk tweetalig. Treden op : Koi 
van de Goten, Annie van Avermaet 
en Pons Fraeters, Ninoofs gemengd 
zangkoor; Volksdansgroep « Die 
Stoute B. Walter Kunnen houdt de 
herdenkingsrede. 

Wij richten ook een dringende 
oproep om te vlaggen op 11 juli. 

Vlamingen uit het gewest Nino-
ve : uw plaats is op 8 juli op de 
Sporenherdenking I 

Oudenaarde 
11 JULI-BAL 

Het wordt een traditie dat ter ge
legenheid van onze nationale feest
dag een dansfeest wordt ingericht. 

Het heeft plaats op zaterdag 9 
juli in gasthof Pallieter. 

Aanvang te 20 uur. Eregast is 
oud-senator R. Diependaele. Kaar
ten te verkrijgen in 't lokaal, bij 
bestuursleden en propagandisten. 

We verwachten ruime belang
stelling Steun onze aktie. 
BEVLAGGINGSAKTIE 

Onze plaatselijke kultuurv'ereni-
gingen laten blijkbaar verstek 
gaan. 

Toch moet de Leeuw, meer dan 
ooit, op 11 juli zichtbaar zijn te 
Oudenaarde, Onze afdeling heeft 
leeuwenv Liggen ter beschikking, 
voor aankoop en in bruikleen Voor 
inlichtingen zich wenden tot dhr. 
Ernest Smet, G Lobeitstr. 5, tel. 
32751 

St-Amandsberg 
Op 3 juli richt de afdeHng St 

Amandsberg een groots opgevatte 
kolportage in begeleid door radio-
wagen. Alle leden en simpatisan-
len worden opgeroepen om te 9 
uur te verzamelen aan ons lokaal 
'< Café St. Amand ». 

St Niklaas 
VERSPREIDING WITBOEK 
OVER ZWARTBERG 

Het giootste piobleem bij de ver
spreiding va I het a W itboek » is 
wel gelegen in het bijeenkrijgen 
van de nodige e\emplaren De cij
fers van de colportages der laatste 
twee weken zijn dan ook vooral 
daardoor eerdei gedaald. 

Op zondag 12 juni weiden door 
de ploegen van Beveren, Schelde-
kant, Zwijndrecht en St. Niklaas 
681 nummeis vei kocht (de ploeg 
van Lokeren had zich laten al-
schiikken na vier maal op een pro
cessie gestuit te zijn). 

Op zondag 19 juni werden door 
de ploegen van Beveien, Schelde 
kant, Zwijndi echt, St. Niklaas en 
Lokeren 501 nummers verkocht. 
Lokeren ko|>pelcle daaraan de gra-
tisbedeling van 500 nummeis van 
het plaatselijk weekblad a De Vrije 
Stem » (het werd dus toch geen 
pi ocessie van Echtei nach '). 

Tot slot van de/e « vierweekse 
van Zwartbeig » worden op /ondag 
26 juni alle batterijen speciaal ge
richt op Stekene en omstreken. 

En tot besluit komt diezelfde 
Vooi middag de stichtingsvergade
ring van de nieuwe afdeling Nieu-
w ei kerken Te 11 uur 15 verzame
len alle piopagandisten op het keik-
plein te Nieiiwkeike en begeven ze 
zich naar de zaal « De Klok », Pas-
taiijstraat 1, waar ze zullen toege-
sjjioken worden door v olksv ei tegen-
woordiger Copjjieters en Senator 
De Paep 

Hierna krijgen onze kolportage-
ploegen vrijal tot in september. 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge 
Alle organisaties woiden ver

zocht plaatselijke initiatieven te ne
men voor een kiachtige bevlag-
gingsaktie. 

Het vooibeeld van bijna alle ge

meentebesturen, van het provinciale 
bestuur, van tientallen grote insti
tuten, verenigingen en instellingen 
en van reeds dui/enden paiticulie-
ren moet u maar eens volgen. 

U kunt zich bij de bekende plaat
selijke komitees of ovei koepelende 
bevlaggingskomitees een vlag aan
schaffen, onder andere ook bij het 
arrondissementeel bev laggingskomi-
tee Brugge, sekretaiiaat (inlichtin
gen en verkoop) : Pa rk de Rode 
Poort 21, St. Michiels, tel. 16338, 
P R 609560 Alle maten, soorten en 
prijzen! 

Koekelare 
Tijdens de jongste gemeente

raadszitting werd door de raad de 
volgende motie goedgekeurd. 

De Gemeenteraad van Koekelare 
betreurt de beslissing van het Bel
gisch Episcopaat in verband met de 
Leuvense Universiteit. 

Stelt vast, dat die beslissing : 
volledig in strijd is met de beslis
sing van de Regering die twee af
gebakende taalgemeenschappen er
kent; een bestendig gevaar is voor 
de gaafheid van Vlaams Biabant ; 
een voortdurende bron is van ern
stige onderlinge twisten in ons 
land; een aanslag is op de belangen 
van de Vlaamse Gemeenschap. 

Eist: de erkenning der gelijk
waardigheid van de beide volks
gemeenschappen; de kultuiele ho
mogeniteit van de beide volksge-
nieenschappen; de volledige toepas 
sing der taalw etgev ipg tot in het 
hoger onderwijs; de volledige split
sing der Universiteit van Leuven 
in een nederlandstalige en een 
franstalige, elk gevestigd in de res
pectievelijke landsgedeelten. 

Kortrijk 
Voorlichtingsv ergadering maan

dag 27 juni om 20 uur in de stads 
schouwburg. 

Oordeel zelf : i de zaak Leu
ven » 

Sprekers : Drs W, Jorissen, V,U.-
senator, Frans Blancquaert, V.U 
Provincieraadslid, 

Viije toegang. 

Menen 
11 JULI 

Op Vlaanderens hoogdag dient 
het Vlaams karakter van de grens-
stad benadrukt. Bevlag Uw huis en 
zoek geen uitvluchten; het is zelfs 
Uw plicht te bevlaggen, nu, meer 
dan ooi t ! 

Bestel dadelijk Uw vlag, Wahis-
straat 70, tel 52444. 

Oostende 
Op 16 juni 19(>6 werd overgegaan 

tot de officiële stichting van de 
v.z.w. « Vlaamse Klub Kust ». De 
statuten zullen eeilang verschijnen 
in het Staatsblad, 

De « Vlaamse Klub Kust » stelt 
zich tot doel mede te werken aan 
de kulturele en sociale verheffing 
van de nederlandstalige Belgen, in
zonderheid de kustbewoners Kul
turele manifestaties, avondfeesten, 
V oordi achten, sporttoi nooien, enzo 
meer, staan op het piogramma, ter 
wijl de stichters er zeer ernstig over 
nadenken om zo vlug mogelijk een 
degelijk klubhuis in te richten. 

Zoals in 1965, woidt ook dit jaar 
het avondfeest « Ons hooit het 
Nooidzeestrand » ingericht in het 
kursaal van Oostende, en wel op 
15 oktobei. Biezondere inspannin
gen zullen geleveid worden om het 
feest, meer nog dan vei leden jaar, 
tot een waar sukses te doen uit
groeien. Meer biezoiidei heden vol
gen te gelegener tijd 

Roeselare 
BEVLAGGINGSAKTIE 11 JULI 

Nu de Vlaamse sti ijd weer op 
zijn hevigst is, moet de leeuw aan 
vele gevels klauwen op 11 jiili ' 

De « Vlaamse Vriendenkring De 
Mandel • biedt U leeuwenvlaggen 
te koop tegen /éér billijke prijzen 

Wie een nieuwe « leeuw » wenst, 
kan kontakt nemen met ; 

Voor Roeselare : Herman Desim 
pelaere Kalkenstraat 32. tel 209 64. 
( ierard Van Onacker, Vijfwegen-
stiaat 11 

Voor Beveren , Roeland Verman 
der, Brabantstraat 1, tel 248 06 

Roeselare • Tielt 
KOLPORTAGE 

Zondag a s , 26 juni, kolpoi teert 
de ai roiidissementele kolportage 
l>loeg te Al dooie, Beveien, Kools-
kanip en Zwevezele. Ei wordt om 
9 uur zeer stipt verzameld in her

berg « De Arend », Markt te Ar-
dooie. 

Dank zij een ruime medewerking 
boeken on/e a i r koljioitages veel 
sukses Wij lekenen bijgevolg ver
der op de daadwei kelijke mede
werking van al onze piopagandis
ten. 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
± 16 00 : Ronde van Frankrijk. 
Rechtstreekse reportage van de aan
komst van de zeste etappe Caen -
Angers — 16 35 : Tekenfilms voor 
jong en oud • De Flintstones (herli. 
van de 139e afl ) — 18 50 • Klein, 
klem kleutertje — 19 10 : Het vlie
gende oog, avonturenfilm voor da 
jeugd — 20 00 . TV-nieuws — 20 15 : 
Sportweekend — 20 40 • Zomercar-
rousel (1) Vanavond ziet u de bi j 
drage van de Vlaamse Televisie — 
21 30 • L'arroseur arrose, een variété-
programma van Pierre Tchemla, 
m m v Roger Pierre en Jean-Maro 
Thibault — 2215 : Festival Be
kroonde Franse korte films. - Vacan-
ces au paradis - Le maillot jaune —• 
23 00 : TV-nieuws 

M A A N D A G 
19 30 : Tletaalles : Engel». 

39e en laatste les : The prize — 
19 45 Openbaar kunstbezit « Por
tret van zijn dochter » door Hendrllc 
Leys dSl') 1869) — 19 55 De Weei>-
man — 20 00 : TV-nieuws — 20 30 ï 
Ronde van Frankrijk Pllmverslag 
van de vandaag verreden etappe — 
20 40 De blauwe olifant, TV-sjpd 
door Dieter Waldmann — 21 50 3 
Balans van het voorbije theaterse^ 
zoen — 22 20 • Holland Festival. 
Tweede deel van het concert gegeven 
te Rotterdam op 14 Jl in het nieuw» 
concertgebouw « De Doelen » — 
22 25 TV-nieuws 

D I N S D A G 
± 1 6 00 : Ronde van Frankrlj l t 
Rechtstreekse reportage van de aan
komst van de achtste etappe Royan -
Bordeaux — 19 30 • iTenerklanken — 
20 00 • TV-nieuws — 20 30 : Rond» 
van Frankrijk Film verslag van da 
vandaag verreden etappe — 20 40 : 
De lange hete zomer 2e afl — 
21 30 • Examenkoorts, documentaire 
van Germaine Dijckhoff, over da 
blok- en examenjDeriode — 22 05 : 
Eleligieus programma Protestantsa 
uitzending verzorgd door de Synod» 
van de Protestants - Evangelisch* 
Kerk van België — 22 35 . TV-
nieuws 

W O E N S D A G 
14 00 tot 19 15 • Tennis Rechtstreelp. 
se reportage van de halve final» 
enkelspel heren in het tennistornooi 
gehouden te Wimbledon — Om
streeks 16 00 onderbreking voor da 
Ronde van Fiankrijk Rechtstreekse 
rei5ortage van de aankomst van da 
negende etappe Bordeaux - Bayonne 
— 19 30 Televlsum — 19 55 De 
Weerman ,— 20 00 • TV-niEUws — 
20 30 Ronde van Frankrijk Film-
verslag van de vandaag verreden 
etappe — 20 40 t Is maar een 
woord — 21 10 Speelfilm . Do 
nieuwe aristocraten (Les nouveaux 
aristocrates), psychologische film, 
van Francis Rigaud met Paul Meu-
risse, Yves Vincent en Maria Mati-
ban — 22 45 TV-nieuws 

D O N D E R D A G 
Tussen 13 00 en 14 00 Ronde van 
Franknjk Rechtstreekse reportage 
van de doortocht op de Aubisque en 
± 16 00 • Rechtstreekse reportage 
van de aankomst v&n de tiende etap
pe Bavonne - Pau _ 19 30 • Teken
films voor jong en oud • De Plmt-
stones 140e afl Heksenjacht — 
20 00 TV-nieuws — 20 30 Ronde 
van Frankrijk Filmverslag van de 
vandaag verreden etappe — 20 40 : 
De bedrogen Kadi komische opera 
van Chribtoph Willibald von Gluck 
m de Duitse tv-adaptatie — 21 35 : 
Penelope — 22 05 Gastprogramma, 
Het vrije woord Lekenmoraal en 
-filosofie — 22 35 TV-nieuws 

V R I J D A G 
14 00 Tennis Rechtstreekse repor
tage van de finale enkelspel heren 
en de halve finales dubbelspel dames 
en dubbelspel heren in het tennis
tornooi gphouden te Wimbledon — 
Omstreeks 16 00 onderbreking voor 
de Ronde van Frankrijk Recht
streekse reportage van de aankomst 
van de elfde etappe Pau - Luohon — 
19 30 Teletaalles Engels Herh. 
van de 39e en laatste les - The prize 
— 19 45 Zoeklicht — 19 55 Do 
Weerman — 20 00 TV-nieuws — 
20 30 Ronde van Fiankrijk Film
verslag van de vandaag verreden 
etappe — 20 40 De moedwillig» 
vergissing tweede van een serie 
detectiveverhalen van Georges Staie-
non — 21 50 Koning Kristiern II , 
ballet van Harald T ander — 22 20 i 
TV-nieuws 

U T E R D A 6 
14 00 tot 18 45 Tennis Rechtstreek
se reportage van de finale enkelspel 
dames de finales dubbelspel heren 
en dubbelspel dames en de finale 
gemengd dubbelspel in het tennis
tornooi gehouden te Wimbledon — 
19 30 Tienerklanken — 20 00 TV-
nieuws — 20 25 Slechte tijd voor 
sergeanten 16e afl De explosieve 
blonde — 20 50 Een avondje u i t 
met Corrv een show rond Corry 
Brokken met als gasten The Shep
herds, Donald Jones, Jerry Rix e a. 
— 21 35 De onkreukbaren 21e afl : 
De onkreukbaren 21e afl • Vergif
tigde alcohol — 22 25 Folk ana 
Blues Festival (III) — 23 15 . TV-
nieuwB 
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Het Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN n.v. 
1. WIJ B O U W E N OP UW GROND : 15 % V A N 
MODERN OF KLASSIEKE 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. 
B Een burgershuis te Kontich vanaf 395.000 F. op een bouwgrond \an 

115.000 F. 

DE BOUWPRIJS VOLSTAAT. 
Waar U ook wil! 

Kom vrijblijvend deze en andere plannen 

i nk i j ken ! ! 

— degelijke konstructie 

— 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 
MOLEXSTRAAT 39 — Tel. 011/54442 

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

S. De Lie. t Papenhoek », Berendrecht TeL (03)73.66.59 
Ook de 
zoekertjes kunnen naar dit adres gezonden worden. 

BECO 
brandstoffen 

TEL : (03) 32.04.77 

32.02.10 

WIE helpt mee ? 
Gans Vlaanderen ID het 

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. 

GEDURENDE 14 DAGEN : KOOPJES-
KERMIS AAN FANTASTISCHE LAGE 
PRIJZEN OP RADIO'S, TELEVISIE'S, 
BANDOPNEMERS, ENZ., ENZ, 

bij uw specialist 
Elektro Akoustiek 

«DE GELUIDSBRON» 

Lange Leemstraat 32 • ANTWERPEN 

Telefoon : 33.04.95. 

BIJVOORBEELD : 

OP MAGNEETBANDEN 35 TOT 40 %. 

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

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

A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

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

Ik 
ben 

uilgeslapen 
want. . . 

EPEDA 
ilRELLJ 
Dunlopillo |!> 
STRR 

. . ik koop bij 

MAJWmS BiDDSNBBOWf 
T U R N H O U T S C B A A N 1 0 2 , ÉORGE RH OU T - TEL. 35.17.83 

»'WUI«M: Oie».ï lr . .r 14.1», Anrw. T»(. 31.01.1» 
. i.Siin.risiM.t 3».4I, Anlw. I.l ,33.47.J4 , G«IIIf«rirè( éO, 0«urn«, T.l. 36.25.22 

W I M M A E S 

DIANALAAN. 10. BERCHEM Antwerpen. Te!. : (03) 39.69.34. 
— Stelt ^Ijn kandidatuur bij alle Vlamingen in d« 

provinciën Antwerpen Brabant en Oost \ laan
deren voor alle verzekerings^ormen : Brand -
Leven Persoonlijke Familiale Auto Wet -

_ Burg Aansprakelijkheid 
— Komt op het eerste verzoek voor : 

Overname van bestaande verzekeringspolissen. 
^fieuwe 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 TE K E N Ie en 2e rang. 

Jan Van Rijswijckiaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38. 
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aroot Peest 
wee^es 

ongfe" eld 
nota^s biï het nieuws 

SOVJETS BESTELLEN 
GRAAN IN KANADA 

« Geef ons heden ons Kana-
dagelijks brood... ». 

V.S. ONTDEKKEN 
CHINA'S ATOOMFABRIEK 

Des poedels kerncentnun. 

HEEFT FIDEL 
DUBBELGANGER ? 

Ca stroman. 

HARMEL MOET 
NAAR LEOPOLDSTAD 

Het bihin van het einde. 

CHRISTINE 
VERZOEND MET HAAR 

lady-keeler. 

THANT TEGEN TWEEDE 
V.N.-AMBT STERMIJN 

Ambtbethante job. 

NIEUWE MODE 
IN ENGELAND... 

... gelanceerd door minister
retjes. 

SOCIALISTEN 
VERDEELD OVER SHAPE 

B.S.Pee, B.S.Paak en B.S.-
Pinov. 

HET IS BESLIST 

België gaat shape met de 
Navo. 

VAN ACKER 
EX-KAMERVOORZITTER 7 

P.V.V. ziet liever zijn Azhie-
len dan zijn tenen. 

GEEN GEHEUGEN. 

Hoe kan men toch zo lang Verroken's wet 
[bevitten ? 

Want Jan is al op weg naar Val-Duchess' ; 
vergeten is meteen de oude les 
dat wie zijn gat verbrandt moet op de blaren 

[zitten. 

juon de anarchist 


