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. F. VAN DER ELST: 

SVERKIARING 

De stemming in de Kamer over de 
inoverwegingneming van het wetsvoor
stel Verroken heeft een politieke bete
kenis die veel verder reikt dan dit 
wetsvoorstel op zich zelf. Het verwer
pen, tegen alle gewoonten in, van de 
inoverwegingneming verandert weinig 
of niets aan de situatie vermits het 
reeds vast stond dat het wetsvoorstel 
in kwestie toch niet zou behandeld 
worden, doch verzonden naar extra
parlementaire commissies waarvan 
niets goeds ie verwachten is. De indie
ner zelf verklaarde zich hiermee ak
koord. 

Deze stemming was dan ook in de 
gegeven omstandigheden een onmisken
bare manifestatie van uitgesproken 
vijandigheid en moedwil ten overstaan 
van de Vlaamse gemeenschap. De bot
te weigering om zelfs maar gehoor te 
verlenen aan een algemene Vlaamse 
eis, om de regels van het parlemen
tair spel te eerbiedigen. 

Er is thans geen twijfel meer moge-
gelijk — en daarom hebben wij de 
naamstemming gevraagd, opdat geen 
stemming in de anonimiteit bij zitten 

en opstaan zou plaats vinden : de 
Vlaamse volksvertegenwoordigers van 
alle partijen hebben eensgezind en 
eenp>arig voor de inoverwegingneming 
gestemd — behalve de P.V.V.-ers. Dit 
betekent dat zij een meerderheid van 
bijna 80 % van de Vlaamse volkswil 
vertolkt hebben. In een aangelegenheid 
die rechtstreeks verband houdt met het 
Vlaamse volksbelang werd met een 
verpletterende meerderheid het stand
punt van de Vlaamse gemeenschap tot 
uiting gebracht. 

Deze meerderheid werd in het Bel
gisch Parlement geminoriseerd door 
een koalitie van franstalige Brusse
laars, Walen en Vlaamse P.V.V.-ers. 

De verantwoordelijkheid van deze 
Vlaamse P.V.V.-ers is bizonder zwaar, 
want zij dragen de schuld aan de 
Vlaamse nederlaag, hun stemmen wa
ren beslissend. 

Eens te meer werd de volslagen on
betrouwbaarheid van de Vlaamse 
P.V.V.-ers in Vlaamse aangelegenheden 
bewezen. De vraag moet dan ook ge-

(Vervolg blz. 3) 

28 VLAAMSE 

PAPEGAAIEN 

SPRAKEN 

HUN WAALSE 

MEESTERS NA 
NEEN-STEMMEN 
Boey 
(P.V.V., Antwerpen ) 
Claes 
(P.V.V., Brugg^e) 
Colla 
(P.V V , Tongeren.IVIaas2ik) 
De Clercq Paul 
(P.V V., Turnhout) 
De Gent 
(P.V.V., Hasselt) 
De Weert 
(P.V.V., Mechelen) 
De Winter 
(P.V.V . Brussel ) 
D'Haeseleer 
(P.V V., Aalst) 
Holvoet 
(P.V.V., Veurne - Diksm. ^ 
Oostende) 
Kempinaire 
«PV.V, Kortrijk) 
itronacker 
(PVV.. Leuven) 
Martens 
(P.V.V., Oudenaarde) 
Pede 
(P.V.V., Gent-Eeklo) 
Sprockeels 
(P.V.V., Leuven) 
Van Cauteren 
(P V.V , Dendermonde)' 
Van Lidt de Jeude 
(P V.V.. Antwerpen) 
Waltniel 
(P.V.V., Aalst) 

ONTHOUDING 
De Clercq Willy 
(P.V.V., Gent-Eeklo > 

AFWEZIG 
• Del 
(lï.S.P., Leuven) 
1 reyne 
(li.S.P., leper) 
< elders 
(U.SP., Vilvoorde) 
< roesser-Schroyens 
(IJ.S.P.. Antwerpen) 
* rootjans 
(1'V.V., Antwerpen) 
• luwereins 
(It.S.P.. Veurne - Diksm. • 
'»istende) 
'^liinoy 

li.S.P, Mechelen) 
I liys 
I .SP., Tongeren-Maaseik); 

\ n Eynde 
<li.S.P., Antwerpen) 
\ a n Heupen 
(B.S.B., Turnhout) 

80%der uitgebrachte Vlaamse stemmen waren voor 

81 %der uitgebrachte waalse stemmen waren tegen 

NU MEER DAN O FEDERALISM 



SCHAAICEID 

Tijdens de avondmis (16 juni) 
in de O.L. Vrouwkerk gebeurde 
er iets zeer merkwaardigs ! Bij 
de omhaling werden verschillen
de briefjes : « Geen splitsing, 
geen centen •» in de schaal gede
poneerd. Op zeker ogenblik la
gen er zodanig veel, dat dit lieel 
^vaarschijnlijk op de zenuwen 
van de omhaler moet gewerkt 
hebben. Toen een student er nog 
« eentje » bijdeed was de maat 
en de schaal vol ! De omhaler 
kon zijn woede niet meer be
dwingen, grabbelde enkele van 
die briefjes, waartussen verschil
lende geldstukken en smeet dit 
alles naar het hoofd van de stu
dent. Dit was blijkbaar nog niet 
voldoende, want terwijl briefjes 
en geldstukken in het ronde vlo
gen, onderlijnde hij dit alles met 
hdt woordje krapuul ! 

Enkel nog dit : E.H. Deken, 
briefjes in de schaal zijn mis
schien tekenen van « pietlutteli-
ge » ekstremisten, maar de ere
dienst op zó een manier laten 
storen... 

Tl., Deinze» 

over de hernieuwing van de Al
liantie. Men kan nauwelijks ge
loven in de mogelijkheid van een 
Belgische regering onder de 
knoet ^an de Verenigde Staten. 

Zelfs de traditionele ziens
wijze van Brussel heeft ditmaal 
schipbreuk geleden, in het kader 
van de regen in Parijs en de 
druppel in Brussel, dit tefi over
staan van de houding van De 
Gaulle. 

Zon de unitaristische taktiek 
hier geen element van groot be
lang geweest zijn ? In de beslis
sende strijd voor de ontvoogding 
van ons volk kwam deze Shape-
geschiedenis waarschijnlijk net 
op tijd om het unitarisme te ver
stevigen en de politiestaat met 
zijn vrijheidsbeknotting van de 
Vlamingen een reden van bestaan 
te bezorgen. Alsook het belang 
van Brussel in internationaal op
zicht in dermate opblazen, zodat 
onze Vlaamse eisen als dorpspo-
litieke aangelegenheden belache
lijk gemaakt worden. 

Gelukkig komt de federalis
tische hefboom Leuven hier het 
tegengewicht in de schaal wer
pen. Leuven is de harde te kra
ken noot, maar ook de lichtbaken 
van de Vlaamse beweging. Leu
ven zal de unitaire C.V.P. begra
ven en meteen het unitaire Bel
gië. 

H. B., Erembodegem> 

SHAPE 

De zeldzame waardevolle ar
gumenten voor de vestiging van 
de Shape in België zijn zeker niet 
steekhoudend, vergeleken bij de 
massa argumenten tegen deze 
vestiging. Dat is in zulke mate 
waar dat het Parlement voor een 
voldongen feit is geplaatst ge
worden. De minachting van de 
heer Spaak voor de publieke 
opinie, die tot uiting kwam in 
zijn uiteenzetting en verdediging 
van de vestiging, is er een spre
kend bewijs van, wanneer er in 
Noorwegen b.v. een volksraad
pleging zal gehouden worden 

V.Ü.M. 

Tenzij ik slecht heb gelezen, is 
in het nummer van « WIJ » dd 
18 juni geen spoor te vinden over 
de zaak Wim Maes en zijn VUIM. 
In de niet-V.L'.-pers was er noch
tans allerhande over te lezen. 

Ik vind dit geen gezonde hou
ding. Over de diepere oorzaak 
van deze ruzie weet ik niet ge
noeg om er over te oordelen, 
doch ik ben van mening dat de 
V.U. zich interne ruzies(zijn er 
nog niet genoeg geweest ??) niet 
kan veroorloven : elke stem is er 

alles voor uw tuin 
Cazonmaaiers 

Zwembaden 

Motorzagen 

Sproeiers 

Firma DE COCK 
Anfw^rpsesteenweg 96-98, Kontkh. Tel . 53.12.11 

één en wil het niet tot slagnatie 
komen, moet er opnieuw « heilig 
vuur » ontstoken worden. Doch 
indien er gegronde redenen zijn 
om de militanten van Maes af te 
stoten, dan verwachten de partij
leden hierover stellingname in 
« hun » blad. Of moeten « WIJ » 
alleen langs andere persorganen 
vernemen wat in « Onze » parlij 
gebeurt ? ? ? 

J.N., Oostende. 

N.B. Onze lezer zal verleden 
vï̂ eck zelf wel va.'stsesteld hebben 
dat we geen verstoppertje s'-eel-
den en waarem we slechts met 
een week vertraging konden rea
geren. 

GEEN Ï1 JULI ? 

Na de herhaalde nederlagen 
van de laatste jaren en het volle
dig ontbreken van elk doelmatig 
verweer, hebben de Vlamingen 
niet de minste reden om 11 juli 
dit jaar te vieren. 

Uit eerlijke schaamte tegen
over de gemeentenaren, die met 
de inzet van hun leven het be
staan van hun volk verdedigden 
in 1302, zou het beter passen er 
een rouwdag van te maken. 

Het hecfl geen zin 11 juli te 
gebruiken oni te protestereu 
tegen de aanslag der bisschoppen 
op Vlaams Brabant of tegen de 
verfransihg van Brussel. 

Met al die protestmeetings ko
men wij geen stap verder ! 

liet zou ])eter zijn, \ an 11 juli 
gebruik te maken om het pro
bleem Brussel — dat dringend 
moet opgelost worden of het is 
te laat — op een realistische ma
nier aan te pakken. 

Dat men dit jaar alle 11 juli-
vieringen afschaffe en het geld, 
dat hiervoor voorzien was, storte 
in een Vlaams schoolfondr voor 
Brussel. 

En dat die dag, elke bewuste 
Vlaming, een vast bedrag, bijv. 
100 fr, ge\e aan dit fonds. 

dr. H.B., Ilalle. 

11 JULi TE LANDEN 

Ieder jaar richten de Vlaamse 
verenigingen van Landen ter ge
legenheid van de Guldensporen-
viering Oberbayern- en Dort-
feesten in. 

Telkens echter ondervinden de 
inrichters een hevige tegenwer
king vanwege de plaatselijke 
overheid en de franskiljonse 
kliek van Landen. Er wordt een 
zeer sterke druk uitgeoefend op 
de bevolking opda* zij niet naar 
deze feesten zou komen. En u 
moogt ons gerust geloven dat in 
een gemeente zoals Landen, waar 
iedereen iedereen kent, veel per
sonen afhangen van de verschil
lende gemeentediensten. 

Voor de feestelijkheden van 
1965 vroegen wij in de maand 
maart de toelating en kregen pas 
antwoord in de maand juni, dus 
amper een maand voor de Gul-
densporenviering zelf. liet ge
meentebestuur (C.V.P.-B.S.B.) 
trachtte de feestelijkheden op 
deze wijze te verhinderen, den
kende dat wij nie* meer tijdig 

zouden klaar komen met de in
richting (een tent die maanden 
op voorhand moet gehuurd wor
den, orkesten die moeten gekon-
trakteerd worden, personeel, 
enz.). 
Deze feestelijkheden kannen ge

woonlijk een publiek van 300 a 
400 mensen. Dit is net genoeg om 
de inrichtingskosten te dekken, 
maar niet genoeg om van een 
doorbraak te kunnen spreken. 
Moesten wij er toe kunnen ko
men een 700 aanwezigen te krij
gen, dan zou dit een waar sukses 
betekenen en een hart onder de 
riem van de plaatselijke sympa
thisanten steken. 

Indien hier enkele autobussen 
zouden toekomen voor de feeste
lijkheden, zou dit voorzeker veel 
indruk maken op de plaatselijke 
bevolking. 

Op 1 septemper 1963 kregen 
wij hier het bezoek van enkele 
mensen van de Volksunie en dat 
deed ons werkelijk veel plezier. 

Zou het niet mogelijk zijn, een 
uitstap in te richten, waarna uw 
mensen een paar uur ontspan
ning zouden vinden in Landen op 
de Guldenspor en viering, in een 
echt-Vlaamse sfeer. Zij zouden 
hier voorzeker welkom zijn. 

Sedert onze overgang van pro
vincie (Luik naar Brabant) is de 
franskiljonse druk hier veel ster
ker geworden dan vroeger het 
geva! was en morele steun van 
uit Vlaanderen zouden wij heel 
goed kunnen gebruiken. 

De opening van de Guldenspo-
renviering heeft plaats op zater
dag 9 juli, met het Oberbayern-
orkest van de Vlaamse zanger Ar
seen Sabo. 

L. M., Landen. 

De redaktie dr.-ia^ geen verant
woordelijkheid voor de inhoud dei; 
gepubliceerde lezersbrievea Ze be
houdt zich het recht van keuze 
en inkorting voor. Over de lezers
rubriek wordt peen briefwisseling 
gevoerd. 

von de redaktie 

B russe l , 30 juni 1966. 

Betr . : vakantieregeling. 

Toen we in november van vorig jaar de t i t e l van 
ons l:^ad wijzigden, de abonnementsprijs l i ch t 
verhoogden en oversdhakelder; naar 2i b l adz i j 
den, hebben we op deze plaats aangekondigd dat 
V9 gedurende de parlementair minder drukke va
kantieweken zouden verschijnen op l6 b l z . 
Deze week hebben de parlementsleden een punt; ge
zet achter de werkzaamheden en zijn ze met de 
zuidsrzon naar vrol i jker oorden getogen.Sommigen 
onder hen hebben deze vakantie volkomen verdiend 
«n men hoeft niet op de redaktie van "Wij" te 
z i t ten om te beweren, dat de Volksunie-frakties 
zich door onverpoosde werklust en waakzaamheid 
in de voorbije maanden raimschoots het recht op 
vakantie hebben verschaft. 
Hun rust weze meteen de onze. Vanaf deze week ver-
schijnen we - zoals dus vroeger aangekondigd - op 
16 blz . Moest echter t i jdens het parlementair ver
lof er t6ch belangrijk en omvangrijk pol i t iek 
nieuws zi jn , dan schakelen we meteen weer over op 
2-4 bladzijden. 
Over een t i e n t a l nummers komen wij dan normaal 
veer op 24. bladzijden, met onze gewone rubrieken. 
De (Ietwat rust iger) periode die thans voor ons 
l i g t , zal door onze redaktie gretig gebru3kt wor
den om opnieuw een hele reeks verbeteringen u i t 
t e kienen, die het blad in het najaar terug een 
grote atap vooruit moeten doen zet ten. . * 



WIJ 

STEMM 
HUN NAME 

ja-sterrsmcn 

C.V.P, 

S.S.P. 

V.U. I 

K.P. 1 

U.G.S. > 

Bcrghmans (Turnhout), Bcrtrand (Hasselt), Bijnens (Hasselt), Blanckaert (Antwerpen), Calle-
baert (Roeselare-Tielt), Claeys (Veurne-Diksmuidc-Oostende), Cooreman (Dendermonde), Craey-
beckx-Ory (Tongeren-Maaseik), d'Alcantara (Gent-Eeklo), De Gryse (Roeselare-Tielt), Delwaide 
(Antwerpen), De Mey (St Niklaas), De Nolf Brugge), De Paepe (Gent-Eeklo), Dequa (Kortrijk), 
De Riemaecker-Ligot (Brussel), De Saeger (Mcchelcn), De Vlies (Leuven), Devos (Leuven), 
Dewulf (Gent-Eeklo), Donse (Antwerpen), Duerinck (Dendermonde), Dupont (Tongeren-Maas-
cikT, Eneman (Brugge), Foncke (Gent-Eeklo), Gheysen (Roeselare-Tielt), Goeman (St Niklaas), 
Henckcns (Leuven), Hermans (Leuven), Kelchtermans (Tongeren-Maaseik), Kiebooms (Ant
werpen), Lavens (Kortrijk), Lefère (leper), Lindemans (Brussel), Meyers (Hasselt), Moeyersoen 
(Aalst), Otte (Aalst), Peeters (Turnhout), Posson (Antwerpen), Thange (Turnhout), Tindemans 
(Antwerpen), Vandamme (Veurne-Diksmiüde-Oostendc), Van Dessei (R-Iechelen), Tindemans 
(Brussel), Van Hamme (Mechelen), Van Herreweghe (Gent-Eeklo), Van Lindt (Hasselt), Van 
Mechelen (Turnhout), Verhenne (Kortrijk), Verlackt-Gevaert (Antwerpen), Verroken (Oude-
naaide). Wijnen (Tongeren-Maaseik), Wirix (Tongeren-Maaseik). 

Ansecle (Gent), Boeykens (Dendermonde), Christiacnsscns (Antwerpen), Cools (Turnhout), 
Craeybeckx (Antwerpen), Danschutter (Gent-Eeklo), De Keuleneir (Gent-Eeklo), Detiège (Ant
werpen), Fayat (Brussel), Glinne (Charleroi), Mathys (Kortrijk), Nyffels (Roeselare-Tielt), 
Van Acker (Brugge), Vandenhove (Kortrijk), Vanderhaegen (Oudenaarde), Van Hoorick (Aalst), 
Vanthilt (Hasselt), Van Winghe (Mechelen), Vercauteren (St Niklaas), Vranckx (Leuven). 

Anciaux (Brussel), Babyion (Roeselare-Tielt), Coppieters (St Niklaas), Goemans (Antwerpen), 
Leys (Brugge), Lootens (Veurne-Oostende-Diksmuide), Mattheyssens (Antwerpen), Schiltz (Ant
werpen), Van der Eist (Antwerpen), Van Lccmputten (Aalst), Wannyn (Gent-Eeklo), Wouters 
(Gent-Eckio). 

Burnelle (Luik), Dcirue (Doornik-Aat-Moeskroen), Drumaux (Bergen), Glineur (Charleroi), 
Timmermans (Luik). 

Le Giève (Brussel). 

neen-stemmen 
C.V.P. j 

B.S.P. : 

P.V.V. : 

Allard (Dmant-Philippeville), Califice (Charleroi), Charpentier (Hoei-Borgworm), Decker (Aar-
len-Marche-Bastenaken), Delhache (Nijvel), Devilers (Charleroi), Devos (Doornik-Aat-Moes-
kroen), Gilson (Brussel). Gribomont (Neufchateau-Virton), Harmei (Luik), Jaminet (Namen) 
Magnée (Luik), Michel (Neufchateau-Virton), Parisis (Vcrviers), Pêtre (Zinnik), Remacle (Na
men), Samtramt (Brussel), Saint-Remy (Brussel), Scheyven (Brussel), Schyns (Verviers) Ur-
bain (Bergen), Wigny (Doornik-Aat-Moeskroen). 

Baccus (Nijvel), Bai-y (Nijvel), Boutet (Verviers), Biouhon (Brussel), Gastel (Doornik-Aat-
Moeskroen), Collard (Bergen), Collart (Zinnik), Cools (Luik), Cudell (Brussel), De Cooman 
(Charleroi), Demets (Doornik-Aat-Moeskroen), Grégoire (Dinant-Philippeville), Gruselin (Luik), 
Harmegnies (Charleroi), Hicquet (Charleroi), Juste (Thuin), Lacroix (Namen), Lamers (Aar-
len-Marche-Bastenaken), Larock (Brussel), Leburton (Hoei-Borgworm), Merlot (Luik) Na-
mèche (Namen), Nazé (Bergen), Paque (Luik), Pierson (Brussel), Radoux (Brussel), Sainte 
(Luik), Simonet (Bnissel), Terwagne (Hoei-Borgworm), Toubeau (Bergen). 

Boey (Antwerpen), Borsu (Luik), Cantillon (Brussel), Ciselet (Nijvel), Claes (Brugge), Colla 
(Tongeren-Maaseik), Corbeau (Brussel), Cornet (Charleroi), Coulonvaux (Dinant-Philippeville), 
De Clercq (Turnhout), Dcfraigne (Luik), De Gent (Hasselt), Delforge (Brussel), Delruelle 
(Luik), Demuyter (Brussel), De Weert (Mechelen), De Winter (Brussel), D'Haeseleer (Aalst), 
Evrard (Brussel), Gillet (Brussel), Gustin (Hoei-Borgworm), Hannotte (Bergen), Herbage 
(Thuin), Llolvoet (Veurne-Diksmuide-Oostende), Hubaux (Charleroi), Hulct (Nijvel), Jcunehom-
me (Luik), Kempinaire (Kortrijk), Kronacker (Leuven), Lefebvre (Doornik-Aat-Moeskroen), 
Lerouge (Zinnik), Mabillc-Leblanc (Thuin), Martens (Oudenaarde), Mergam (Brussel), Munde-
leer (Brussel), Olivier (Aarlen-Marche-Bastenaken), Pede (Gent-Eeklo), Philippart (Verviers), 
Picron (Doornik-Aat-Moeskroen), Piron (Brussel), Poswick (Namen), Sprockeels (Leuven), Van 
Cauteren (Dendermonde), Van Lidt de Jeude (Antwerpen), Van Offelen (Brussel), Waltniel 
(Aalst). 

F.D.F. : Boon (Brussel), Dcfossct (Brussel), Laloux (Brussel). 

P .W. : Moreau (Charleroi), Pcrin (Luik). 

onthoudingen 

C.V.P. : Van den Boeynants CBrussel). 

P.V.V. : De Clercq (Gent-Eeklo). 

afwezigen 

C.V.P. : Lcfcvre (Gent-Eeklo). 

B.S.P. : 

P.V.V. j 

Boel (Leuven), Bohy (Charleroi), Breyne (leper), Copée (Verviers), Gelders (Brussel), Groes-
ser-Schroyens (Antwerpen), Hurez (Zinnik), Lauwereins (Veurne-Diksmuide-Oostende),' Major 
(Antwerpen), Spaak (Brussel), Spinoy (Mechelen), Thys (Tongeren-Maaseik), Van Eynde (Ant
werpen), Van Heupen (Turnhout). 

Grootjans (Antwerpen). 

(Vervolg van biz. 1) 

steld of de Vlaamse gemeenschap hen 
niet moet behandelen zoals zij verdie
nen behandeld te worden en hen uit
stoten. Zijn zij nog op hun plaats in 
Vlaamse instellingen en organisaties ? 

Het pijnlijke van de situatie is dat 
deze zelfde P.V.V.-ers de koaUtiegeno-
ten zijn van de C.V.P., ook van de 
Vlaamse C.V.P., in de regering. Wat 
wij betoogd hebben bij de vorming 
van deze regering komt thans duide
lijk aan het licht : een regering met 
de P.V.V. is in Vlaams opzicht geen 
het minste vertrouwen waard. 

Er is van de huidige regering niets 
goed te verwachten en het is onaan
vaardbaar dat de Vlaamse C.V.P. haar 
blijft steunen en vertrouwen schen
ken. 

Voor de Vlaamse C.V.P. en voor de 
Vlamingen in 't algemeen schuilt in 
het gebeuren een harde les : de les dat 
alle kompromissen, toegevingen en 
zwakheden tegen hen uitgespeeld wor
den en op hun eigen hoofd terecht ko
men. Zij verschaften zelf de argumen
ten aan hun tegenstanders, die er on
genadig gebruik van maakten. 

De les ook dat al de argumenten 
waarmee de Vlaamse C.V.P. de voor
genomen grondwetsherziening en voor
namelijk artikel 38 bis verdedigd heb
ben vals en waardeloos .zijn. 

Het ogenblik is gekomen voor de 
Vlaamse C.V.P. om oude standpunten 
te herzien en van houding te verande
ren — indien zij het ernstig menen. 

De heer Merlot heeft het hen duide
lijk voor ogen gehouden en het dille-
ma gesteld. 

Het hatelijk « njet » illustreert op 
treffende wijze wat de unitaire staats-
struktuur voor Vlaanderen betekent : 
het versmachten van de Vlaamse 
volkswil, de onmogelijkheid de Vlaam
se problemen op te lossen. 

Wanneer het gaat om Vlaamse be
langen — in de ruimste zin — komt 
telkens weer het bedrog van de uni
taire partijen tot uiting : zij vallen uit
een en de Vlamingen staan alleen. 

Er is maar één besluit te trekken, 
een verreikend en zwaarwegend be
sluit : in de unitaire staat is de uitein
delijke oplossing van de Vlaamse pro
blemen onmogelijk, alleen het federa
lisme biedt een uitweg. Dit is de spon
tane gedachtengang geweest van allen 
die durven door redeneren, na de 
stemming van dinsdag. 

De unitaristen zullen er goed aan 
doen te overwegen dat hun meerder
heid in de Kamer geen meerderheid is 
over de fundamentele vraag naar de 
struktuur van deze staat : de Waalse 
socialisten bij monde van de heer Mer
lot verklaarden zich voorstanders van 
het federalisme. 

De weerslag van wat gebeurd is in 
het Vlaamse land kan niet anders zijn 
dan de aktivering van de federalisti
sche stroming. 

Met deze stemming is vanzelfspre
kend — zoals ik het in de Kamer reeds 
onderstreepte — het probleem Leuven 
niet opgelost of begraven. Integendeel : 
de strijd rond Leuven, zoals destijds 
de strijd rond Gent, zal voortgezet 
worden spijt alle verzet en alle tegen
kanting. Hij zal voortgezet worden 
met groter vastberadenheid, met gro
ter strijdbaarheid, met grotere verbit
tering. 

Maar beter zou het zijn indien de 
Vlamingen in plaats van te vechten 
voor de oplossing van afzonderlijke 
problemen, eens en voorgoed de strijd 
zouden uitvechten tegen de unitaire 
staatsstruktuur, opdat eindelijk de 
noodzakelijke machtsverschuiving zou 
plaats hebben en de voorwaarden ge
schapen voor de vlugge en vreedzame 
en afdoende oplossing van al onze p r o 
blemen als volksgemeenschap. 
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A R M Z A L I G 

Het « Front commun d'ac-
t ion wallone » heeft enkele 
dagen geleden in heel de streek 
van Verviers een geldomhaling 
gehouden ten bate van het 
franstalig onderwijs in de 
yoe r s t r eek . 

De omhaling bracht hoop en 
al 20.000 fr op . . . volgens de 
cijfers van de inrichters . We 
zullen zelfs dat armzalig be
drag maar met een korrel t je 
zout nemen. 

En dan nog ! 20.000 fr in een 
s tad gelijk Verviers, met tal
r i jke Waalse gemeenten in de 
omtrek , tamelijk dicht bij de 
Voerstreek gelegen : het is een 
u i te rs t mager rezultaat dat 
.aantoont, hoe weinig de Lui-
kerwalen tenslotte over heb
ben voor de Voerstreek. 

Grote mond hebben ze wel. 
Maar hun daden zijn allesbe
halve even g r o o t ! 

B E E T H O V E N 

E N V O O D O O 

Een fraaie geschiedenis, die 
ui tbui t ing van jonge Haïtiaan-
se Voodoo-dansers door de 
s terdanseres Mathilde Bau-
voir van Béjart 's Ballet der 
Twintigste Eeuw. 

Voodoo-praktijken, uitbui
ting en ui thongering : het pas t 
even schi t terend bij Beetho
ven's Negende — waar in de 
dansers opt raden — dan bij de 
Twintigste Eeuw. 

Nu mag het wel waar zijn 
dat men achter de kunst en de 
kuns tenaar niet hoeft naar de 
mens te gaan zoeken : in dit 
geval on tkomt men niet aan 
een vergelijking tussen he t 
« Alle Menschen werden Brue-
der » en de smerige werkelijk
heid achter de schermen van 
het Ballet. 

A F R I K A A N S E LES 

Een zekere heer Bilquin, een 
kwistenbiebel die we verder 
niet kennen (we verliezen er 
waarschijnli jk niet al te veel 
aan ) , heeft op de wallingan-
tische plechtigheid aan de 
Aigle blessé twee weken gele
den het woord gevoerd over 
he t Frans in de wereld. Hij 
verklaarde o.m. « dat de Afri
kaanse franssprekende wereld 
aan gans de wereld een mooie 
les geeft omdat hij zich er van 
bewust blijft, deel uit te ma
ken van de Franse ethnie, deze 
ethnie die geroepen is om een 
belangrijke rol te spelen in de 
geschiedenis van de wereld en 
van de vrede ». 

Een mooie formatievlucht verleden zondag te Bevekom. Het zon 
vliegtuigen in kwestie geen oorlogstuigen zouden zijn, geroepen 
napalm en bommen te gaan gooien — wie weet op wie ?*Aan de 
derne jets lijkt ons het stuntvliegeii trouwens een dure grap. 

We zouden eens graag van de 
heer Bilquin een tekeningetje 
krijgen, dat ons verduidelijkt 
hoe het feitelijk in mekaar 
steekt, die Franse ethnie met 
wit te en zwar te soortgenoten. 

ULTIEME OPSTAND 
T>e ge.schiedenis die op de scholen on

derricht werd, is I eel lang louter oorlogs
geschiedenis .iïweesi^. Die oorlogsgeschie
denis werd dan bovendien nog van uit 
een uitsluitend « vaderlandse » hoek be
keken en bevs'erkte zo het tegenoverge
stelde \an wat vverkelijkhcdsgetrouwe 
studie van de geschiedenis zou moeten 
bereiken . begrip en ruimheid. voorzich
tigheid die geen lafheid <vordt en een be
dachtzame en enigszins sceptische zm 
voor de betrekkelijkheid van 'illes, die dan 
toch weer geen geblaseerde afzijdigheid 
is. Het zijn de produkten van die eng-
vaderlandse oorlogsgeschiedenis niet alle 
bekrompenheid en enggeestigheid, met 
alle fanatisme en onbegiip voor anderen, 
met alle stompzinnig vooruit.storn.en die 
daarbij horen, die wij nu te Brussel en .n 
alle unitaristische <ringen aan het werk 
kunnen zien. 

En daardoor wordt 'et iiuigeljk de 
geschiedenis nog ruimer op te vatten dan 
dit nu al in de scholen gebeurt. Niet enkel 
de sociale en kulturele, de ekonomische 
en industriële faktoren moeten nagegaan 
worden — we kriigen ook nog de kans 
de invloed van de « menselijke domheid .> 
als faktor in de geschiedenis na te gaan. 
De laatste jaren alleen al vormen daarvoor 
een voldoende voorbeeld, l i t diepgevoelde 
eerbied voor de koning der Belgen (niet 
van I5elgic. maar er zijn geen Belgen., ), 
Baudhouin. willen we dan nog buten be-
schoLiwing laten boe deze geniale ziener 
tot het inzicht komt dat hij bij elk van 
zjjr belangrijke toespraken uitdrukking 
kan geven aan de eensgezinde wil \an de 
gehele bevolking. (Een bevolking waar
mee elk menselijk kontakt ontbreekt). 

Overtuigd van ie werkelijkheid van 
haar dromen heeft de « J.ibre Bclgique » 
een paar jaar geleden het gehele land uit
genodigd, te Brussel te komen manifes
teren voor de eenheid van het land. Met 
medewerking van alle politiediensten, d'e 
toen geen enkel proces hebben opgemaakt, 
werden tienduizenden plakbrieven met de 
gedeeltelijk \erscheuide Belgische \lag en 

« Kon - Neen » op alle verboden plaatsen 
aangeplakt. Noch over het feit zelf noch 
over het resultaat wordt nu nog met één 
enkel woord gesproken. Hoogstens 12.000 
deelnemers, die uit het geestdriftige Brus
sel inbegrepen ! De grote betoging voor de 
terugkeer van de Voerstreek was een nog 
grotere mislukking en een paar weken 
geleden was een handige aktie met strooi-
briefjcs voldoende oni de gehele politie
macht van Sint .loost-ten-Xode op straat 
en wie weet welke andere korpsen gereed 
te houden. Maar altijd weer zullen die 
dromers oerdoin blijven spreken over « de 
overgrote meerderheid van de bevolking » 
die niets anders verlangt dan de eenheid 
van het land en « gloeit \an geestdi ift en 
toewijding voor het vaderland ». 

Wij kunnen er ons slechts over verheu
gen als de heren willen schieten niet ka
nonnen die volledig uitgesleten zijn. Zo 
schieten ze altiid naast hun doel. 

Daarom is het \oor die heren ook van
zelfsprekend naar aanleiding van het pro
bleem 'Leuven — dat zii weeral zelf. zeer 
onbewust explos'cf hebhen gemaakt — te 
rekenen op wat zij noemen « de ultieme 
opstand van de gematigd katholieke Vla
mingen, de gematigde 1̂  V V.-ers en de ge
matigde B.S.P. ers •». Want alle andeien 
zijn blijkbaar verloren De gematigden 
echter zullen het halen omdat zij het 
— in hun verbeelding moeten halen. Zelfs 
de oproep van partijleider V.D.B, tof een 
gewone opstand van de gematigden m de 
C.V.P. zélf en he' resultaat van die oproep 
heeft hen niet tot inzicht gebracht. Wat als 
« gewone » opstand binnen een enkele 
partij mislukte, zou nu mnoten hikken als 
« ultieme > opstp.id voor alle partijen 
samen .. 

Wij kunnen er ons slechts over verheu
gen (lat « gematigden » nooit in opstand 
komen ! Dat « gematigden » nooit « .il-
tieme » daden, en zeker geen ultieme op
standen aandurven. Deze keer willen /e 
zelfs schieten zonder kanon ! 

Veel succes ! 
Nemrod. 

V O L K S N A T i O N A L I S M E 

Het Nederlandse weekblad 
« De Nieuwe Linie » nam ver
leden week een vraaggesprek 
af van dr . Z.R. Dittrich, lector 
in de Oosteuropese geschiede
nis aan de Rijksuniversitei t te 
Utrecht . De heer Dittrich is de 
au teur van een uitgebreid po
litiek referaat dat , onder de 
titel « Het fascisme als Euro
pees verschijnsel » onlangs 
verscheen bij Van Goor te 
Den Haag. 

Uit het vraaggesprek citeren 
we vooreerst een randbemer-
king van « De Nieuwe Linie » 
zelf : « Dr Dittrich wil een 
duidelijk onderscheid maken 
tussen het imperial ist isch na
t ionalisme van grote volken en 
het nationalist isch streven van 
volken die tekort gedaan wor
den in hun rechten ». 

Dr Dit t t r ich vervolgt dan 
zelf : « Het nat ional isme van 
de Vlamingen vind ik bevrij
dend, dat is positief, al gebeu
ren er wel eens ra re dingen. 
Het is zo j a m m e r da t de Ne
der landers zo gauw geneigd 
zijn het nat ional isme van an
deren als achterl i jk te be
schouwen ». 

T E K O R T 

V A N HET N O O R D E N 

Dr Dittrich weidt nog verder 
uit over de volgens hem be
t reurenswaardige mental i te i t 
van veel Neder landers : « Ik 
geloof dat het komt omdat Ne
derland het merkwaard ige ro
mant ische nat ional isme van de 
negentiende eeuw niet heeft 
meegemaakt . Hier is men 
langs een heel andere weg een 
volk geworden. Bij de beoor
deling van het Vlaamse zang
feest in Antwerpen bleek hoe 
de protestants-kris tel i jke men
sen in Neder land onwennig 
staan tegenover het verschijn
sel van een gezond nationalis
me. Het fascineert hen wel, 
maar tegelijk zijn zij er bang 
voor. De Nederlandse natie, 
dat is voor hen zoiets als vlag
getjes en oranjegezindheid, 
maar daarmee is een natie niet 
als natie aanvaard. Zo'n zang
feest dat is toch heerlijk, dat 
samenzijn dat hoor t toch bij 
de gewone demokra t i sche po
litiek. In Nederland word t dat 

I t e weinig onderkend ». 
Dr Dittr ich ziet dat zoveel 

nóg veel mooier zijn, indien de 
om — wie weet wanneer 7 —• 
prijs per vliegminuut van mo-

duideli jker dan de mees te Ne
der landers , omdat hijzelf uit 
een gebied komt w a a r het 
volksnationalisme een grote 
rol heeft gespeeld : Tsjecho-
Slovakije. 

G E H E U G E N ... 

In « De S tandaa rd » van ver
leden dinsdag pleegde Jan Ver
roken zijn zoveelste s tuk over 
het wetsvoorstel dat zijn n a a m 
draagt ( m a a r daa rom niet van 
zijn hand hoeft te zijn) en de 
vernederlandsing van het uni
versi tair onderwijs . Het arti
kel handelde goeddeels over 
de verneder landsing van de 
Gentse universi tei t . He t begon 
met een ci taat uit M. Basse's 
« Vlaamse Beweging » : « E r 
zijn in elk land tal van zeer 
goede afzonderlijke geheu
gens; maar het gezamenlijk ge
heugen van een volk moet zeer 
gebrekkig zijn. Hoe zou anders 
de geschiedenis zich, na weini
ge jaren , grotendeels kunnen 
herhalen zonder dat iemand 
het schijnt gewaar te worden». 

Door dit c i taat als inleiding 
bij zijn ar t ikel te plaatsen, no
digde de heer Verroken ons 
als het ware uit zijn stuk te 
lezen en daarbi j zijn geheugen 
op de proef te stellen. 

. . . EN 

G E H E U G E N V E R L I E S 

Het art ikel verhaalt uitvoe
rig hoe in 1923 het Belgisch 
par lement de beruchte Nolf-
en-Nolf-barak s temde en hoe 
zeven jaar later, in 1930, uit
eindelijk dan toch de verne
derlandsing van Gent in het 
par lement uit de bus kwam. 

Het ar t ikel t je verzwijgt 
angstvallig, wat er in die pe
riode van 1923 tot 1930 is ge
beurd : de politieke aardbe
ving die de Wetst raat de da
ver op het lijf joeg en die vlak 
nadien mogelijk maakte , wat 
in lengte van jaren onmogelijk 
werd geacht : de Bormsverkie-
zing anno 1928. 

Jan Verroken schijnt niet te 
behoren tot de goede afzonder
lijke geheugens. Of herinnert 
hij het zich opperbest , doch 
geeft hij er de voorkeur aan 
zijn lezers er met op te wijzen 
dat ook tussen de twee wereld
oorlogen iedere Vlaamse ver
overing slechts kwam na 
Vlaams-nationale verkiezings-
suksessen ? 

file:///erscheuide
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Op een perskonferent ie heeft 
de Westvlaamse V.V.B, meege
deeld dat er dit j aa r — behou
dens onvoorziene omstandig
heden die tot een herziening 
der s t andpun ten zouden aan
leiding geven — geen betogin
gen aan de kust zullen worden 
ingericht . 

Zulks be tekent al lerminst , 
da t men de verfransing van de 
Vlaamse kus t dan m a a r verder 
ongemoeid haar gang zou la
ten gaan. Zo n a m de V.V.B, he t 
initiatief om kar tonnen pen
ningen te laten vervaardigen 
« te r waa rde » van 1 fr en van 
5 fr, me t op de rugzijde he t 
opschrif t : « gemist bedienings
geld » en « Geen Neder lands , 
geen centen ». 

We bevelen dit initiatief 
w a r m aan bij ieder, die deze 
zomer de kust zal bezoeken. 

CENSUUR TE KORTRIJK 

De « Gazet van Antwerpen » 
wis t enkele dagen geleden te 
vertellen dat de b indteks ten , 
die de dichter Anton Van Wil
de rode schreef voor de natio
nale 11 juli-vieringen te Kort
rijk, eigenmachtig gecensu
ree rd werden door de Kort-
r i jkse burgemeester . Er kwam 
van burgemeester Lambrech ts 
een nogal woedende rechtzet
ting, die eigenlijk alleen m a a r 
de beweringen van de « Gazet 
van Antwerpen » staafde. 

Een komitee waar toe burge
mees te r Lambrech ts behoor t 
heeft inderdaad, zonder raad
pleging van of kennisgeving 
a a n Anton Van Wilderode, 
d iens teksten onder handen ge
nomen en er alles uitgegooid 
wat me t de ak tuahte i t van 
dicht of van ver in be t rekking 
s tond • Hertoginnedal , Zwart
berg, Leuven enz. Volgens de 
« rechtzet t ing » van de Kort-
r i jkse burgemees te r zou het 
thans in de bedoeling liggen, 

deze pun ten afzonderlijk — in 
een zgn. p roklamat ie — te be
handelen. 

Indien echter de « Gazet » 
de ka t de bel niet had aange
bonden, dan zou over de ge
schrapte teksten doodeenvou
dig niet meer gekikt zijn en 
dan kregen we eens te m e e r 
een gestroomli jnd, gekuist en 
op C.V.P.-maat geknipt p ro
g r a m m a te Kort r i jk . 

Indien deze s tad en h a a r 
burgemees te r er aan houden 
« nat ionale » herdenkingen in 
te r ichten, dan moeten zij 
eerst en vooral Ieren « natio
naal » te handelen. Een onde-
mokra t i sche censuur vanui t 
een bekrompen part i jpol i t iek 
s t andpun t is nét wa t ons nog 
on tb rak om 11 juli volkomen 
tot een officiële ka r ika tuu r te 
maken . 

EENTALIG 

De regering « van de nieuwe 
stijl » heeft van meet af aan 
verkondigd dat zij een grote 
inspanning zal doen ter bevor
dering van de tweetaligheid. 

Zij kan meteen beginnen, de 
ach tbare minis te r van Lands
verdediging terug naa r de la
gere school te s turen . Deze 
uni ta i re heer vert ikt het name
lijk, ook m a a r één woord Ne
der lands te s p r e k e n ; waar
schijnlijk kent hij niet eens 
een le t tergreep van onze taal . 
In Kamer en Senaat beant
woord t hij Neder landse vragen 
en interpellat ies onverander l i jk 
in het Frans . Verleden zondag 
was hij te gast bij de P.V.V.-
jongeren in de Vlaamse s tad 
Tongeren ; deze Vrijheids- en 
Voorui tgangstr i jders namen 
natuur l i jk vrede met zijn een-
talig-Franse ^spreekbeurt . 

Een paar j aa r geleden heer
ste zowat overal de mening dat 
Spaak de laatste eentalig-
Franse minis ter zou zijn ge
weest : een eerbiedwaardig re
liek uit een tijd die voorgoed 
tot het verleden behoorde. 
Voortaan zou da t niet meer 
mogelijk zijn. 

In het kunstenaarskafee « Veen » te Antwerpen werd verteden week een tentoonstelling van 
foto's over het politie-optreden te Am<;terdam, Leuven, Brussel en Zwartberg gébpend. Een 
Amsterdamse provo en letterkundige Nik van Bruggen hielden op deze massaal bijgewoonde 

opening een toespraak. 

We hebben inderdaad moeten 
wachten op de « nieuwe stijl » 
van V.d.B. om deze herui tgave 
van negentiende-eeuwse toe
s tanden te krijgen ! 

A pa r t 5a, tout va t res bien, 
m a d a m e la marqu i se . . . 

E E N S TE MEER 

VLAMINGEN 

De hogere legerafdeling 
heeft, op aanwijzing van val
schermspr inger Poswick, maat
regelen getroffen te r verster
king en aanvulling van het of
f icierenkader bij het Belgisch 
leger in Duitsland. 

Vooral de psycho-technische 
diensten en de selekt iecentra 
worden met da t doel uitge
k a m d In hoofdzaak zijn he t 
jonge Vlaamse officieren, die 
aangewezen worden om naar 
Duitsland te ver t rekken. 

Op deze wijze speelt men 
vervelende po t tenk i jkers kwijt 

en houdt men la grande muet-
te in het land zo zuiver Frans 
als m a a r mogelijk is. 

Deze diskriminat ie ten nade
le van de jonge Vlaamse offi
cieren is des te ergerlijker, 
wanneer men weet dat de ad
minis t ra t ieve kaders van het 
Daillyplein overbevolkt zijn 
raet officieren die zich daar in 
afwachting van verdere bevor
dering of pensioen in de kaas 
genesteld hebben. In dit mili
ta ire heilige der heiligen, waa r 
méér generaals bijeenzitten 
dan in twaalf Zuidamerikaanse 
juntas , kan natuur l i jk geen 
enkele man gemist worden . 

Een vers terkte anti-Vlaamse 
diskr iminat ie in het Belgisch 
leger : ook dat dient op het 
aktief van de regering «nieuwe 
stijl» geschreven te worden. 

OUDE STIJL 

Deze maatregel zal het leger 
in Vlaanderen weer eens een 
heel s tuk hatel i jker maken. 

Het valt namelijk te voorzien 
dat door de verplaatsing der 
jonge Vlaamse officieren naa r 
Duitsland, een aantal oudere 
t roshengsten zullen belast wor
den met het werk in de selek
t iecentra. De « oude stijl »-
generatie van 't is kij moe t 
s taan stil wordt weer losgela
ten op Vlaamse rekruten . Ten
ware dat de heren zich te goed 
achten voor dit nederig w e r k 
en dat zij het dan maar over
laten aan Vlaamse onderoffi
cieren. Waarmee we dan defi
nitief terug in het leger van 
1914-1918 zitten. 

Niet helemaal natuurl i jk :' 
ons leger is vandaag s tukken 
moderner . Mijnheer Poswick 
moet immers kunnen springen 
en vliegen als hem dat belieft. 

Inzake de verplaatsing van 
Vlaamse officieren speelt hi j 
echter — heel wat minder 
moedig — verstoppert je . Hij 
liet de kranten weten dat de 
legerstaf daarvoor verantwoor
delijk was. 

E n niet P i l a t u s ! 

6RENSPR0BLEMEN DER VLAAMSE PROVINCIES 

ANTWERPEN 
Gelet op de grote ekonomische belang

rijkheid van (Ie .Antwerpse haven en haar 
achtergebied is het begrijpelijk, dat de 
grensproblenien van deze provincie een 
uitgeljreid verslag kregen op de studiedag 
waarnaar \\ï\ reeO-s vroeger verwezen 
(Gent, 3-12-l!l(i5, zie EHV-.Mededelingen 
196Ü - nr. ] ) . 

En voor wat de infrastriiktuur aangaat, 
komt natuurlijk als eerste probleem aan 
de orde ; de waterwegen met de bevaar
baarheid der Schelde, de Schelde-Rijn-
verbinding en bet .\lbertkanaal. 

Voor Antwerpen zelf, voor de provincie 
en ten slotte voor het ganse land, is de 
bevaarbaarbeid der Schelde van het groot
ste belang. De verkeersdrukte is er enorm: 
40.000 zeeschepen per jaar of 110 per dag, 
met daarbij nog 80.000 binnenschepen al
leen al te Flansweert (Zuid Bevelandka-
naal). Daarbij komt zoals bekend het pro
bleem van de groter word.nde diepgang 
der schepen ' voor de oorlog geen enkel 
schip met meer dan 15.000 ton (BNT). in 
1904 meer dan H69 eenbeden ! Voor het 
ogenblik is de Schelde bevaarbaar voor 
schepen van 4.').000 lot .50.000 ton ; voor fie 
toekomst moet deze bevaarbaarheid min
stens tot 75.000 ton worden opgevoerd 
(waf trouwens voor Rotterdam en Le 
Havre nu reeds werkelijkheid is). 

Na lange en grondige studie in het 

Waterbouwkundig Laboratoriu n te Bor
gerhout heeft men besloten, dat de bed
ding van de stroom dient genormaliseerd. 
Met .Nederland (Hijkswaterslaat) worden 
thans onderhandelingen gevoerd. 

De lezer zal, voor wat de binnenscheep
vaart betreft, wel weten dat het eeuwen
oud probleem der Schelde-Hijnvcrbinding 
eindelijk zijn beslag kreeg door de onder
tekening te Den Haag van het nieuw 
Schelde-Hijnverdrag op 13 mei 19G,'}. Hier
door zal een nieuwe vaarweg worden ge
maakt van aan de Zand\lietsluis langs de 
Schelde (afgescheiden van de vaarweg der 
zeeschepen door een leidam) en het 
Kreckrak naar de Oosterschelde, en ver
der door de [eendracht, het Volkerak en 
het Hollands Diep naar de Hijn. De ver
binding van ."Vnlwerpen met de Fiijn zal 
35 km worden ingekort, de sluizen zullen 
verminderd worden en het groots'e deel 
der binnenvaart zal zo gescheiden kunnen 
worden van de zeevaart. Over 8 tot 10 
jaar zal de verbinding klaar moeten zijn, 
die ongeveer 4,3 miljard fr zal kosten, 
waarvan 77 % door Belgic dient gedragen. 

Het .'Mbertkanaal ziet jaarlijks 100.000 
binnenschepen voorbijvaren, wat 50 % 
van het totale binnenvaartverkeer uit
maakt. De motorisatie en de duwvaart 
maken het echter noodzakelijk dat het 
kanaal wordt verbreed en de sluizenkom-

pIcKsen worden aangepast. Men verwacht 
geen al te grote technische moeilijkheden 
\oor deze werken. 

Ten slotte dient in verband met de 
waterwegen aangestipt, dat van Neder
landse en Kempense zijde wordt aange
drongen op het zgn. Postelkanaal, dat de 
verbinding moet worden tussen het Wil
helminakanaal en het kanaal Dessel-
Kwaadmechelen. Noord-Brabant heeft 
reeds een plan klaar voor deze vaarweg 
die ongeveer 23 km lang zou worden. Het 
belang voor de ontsluiting van de Kem
pen enerzijds en voor betere verbindingen 
tussen Noord en Zuid anderzijds, is van
zelfsprekend. 

Deze verbinding laat ook veel te wen
sen over bij de i,.oorwegen en de land
wegen. De kunstmatige grens is nergens 
zo in het waanzinnige doorgevoerd als bij 
de provincie Antwerpen met haar talrijke 
eilandjes, bochten, insnijdingen. En deze 
grens heeft een niet minder kunstmatige 
afsluiting veroorzaakt lussen mensen van 
hetzelfde volk ! 

Met de aanleg van de E-3 (10 jaar te 
laat !) zal ein<leliik een brede bres gesla
gen worden in deze « Berlijnse muur ». 
Deze baan zal bovendien van uitzonder
lijk belang blijken voor de Antwerpse 
haven en gans het Vlaamse land. Nu men 
zowel in .Nederland als bij ons de werken 
lieeft aangevangen, mag men hopen dat de 
streefdatum van 31.12.1970 zal geëerbie
digd worden. 

De F';.3 volstaat echter niet voor de ver
binding langs de weg der Antwerpse 
grensstreek. De drukste baan van Benelux 
is ontegensprekelijk Antwerpen-Breda 
(een stuk van Parijs-Brussel-Amslerdam), 
een baan die sedert jaren overbezet is, in 
slechte staat, met tal van bochten en lei
dend doorheen bebouwde dorpskommen. 
Zeer dringend moet hier een oplossing ge
bracht worden door de aanleg van de E-10 
autoweg. 

Ook regionale wegen in het Benelux-
middengebied moeten verbeterd worden. 
V^ooral de probleemgebieden Noord-Bra
bant en het arrondissement Turnhout 
zouden hierdoor kunnen gestimuleerd 
worden. Het betreft de wegen Eindhoven-
Turnhout, Oostmalle-Turnhout, Merksplas-
Weelde, Tilburg-Turnhout-Geel (Punt), 
Bergen-op-Zoom-Putte-An'werpen, Roo-
sendaal-Nispen-Brasschaat (Polvgoon), 
Petie-Postel. 

Voor de belangrijkheid van het grens
overschrijdend goederenverkeer ontbre
ken spijtig genoeg voldoende gegevens. 
Nochtans kan met zekerheid worden ge
zegd dat het groeiritme belangrijk is en 
dat het vervoer per binnenschip veruit het 
grootste aandeel heeft. 

Waar in de arr. Antwerpen en Mechelen 
de arbeidsmarkt spanningen kent, is de 
toestand in Turnhout gans anders ; dit is 
te wijten aan de geringe industrialisering 
en de sterke bevolkingstoename. Zo kent 
men een pendelbeweging naar Nederland 
(Breda, Tilburg, Eindhoven) die einde 
1964 3.176 mannelijke en 1.421 vrouwelijke 
grensarbeiders bedroeg. Indien een stand
vastige regionaal-ekonomische politiek 
wordt gevoerd, zal de toekomst een ander 
beeld gaan vertonen. 

Voor de Antwerpse grensstreek geldt 
als besluit de i.oodzagk op ekonomisch 
gebied de grenzen te ontsluiten. Hiertoe 
dienen de verbindingen merkelijk verbe
terd : in België zijn deze gericht op Brus
sel, in Nederland Oost-West. De paradoks 
is wel, dat men des te groter omweg moet 
maken hoe dichter men bij de grens 
woont ! De grensgebieden worden in hun 
normale ontwikkeling geremd, wat hun 
achterstand verklaart, die nog vergroot 
wordt door een sterke bevolkingstoename. 
De nog bestaande hinderpalen dienen ab
soluut opgeruimd, om een doorgedreven 
integratie te bekomen. 

E. Slosse. 
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WIJ 

MER 
Bij (ie 3(1e bespreking vjn de oprichtiii!? 

van de commissie Vanderpoorten lcg<le 
Vic Anciaux de Vlaamse C.V.P.-ers, die 
•weer heiiben gekapitnleerd, pijnliik het 
vuur afin de sclienen. Hugo Schilt^ bewees 
deskundig d<>t de samenstelling van de 
commissie voor de Vlamingen ó-c nadelen 
van de federale staat bracht samen met 
de nadelen van de miitaire staat. 

Miindel«er, de P.V.V.-rebel, had op
nieuw op de tribune, zijn nummer opge-
^oe^d tegen de toepassing van d* taalwet
ten te Brussel. Hii had weer zipi reper
torium afgewerkt : tegen de dwang \an de 
taah\etten, tegen het exiremisme, tegen 
het racisme en vóór de rechten \ an de 
« père de familie ». Op enki ' j scherpe 
en ironisihc onderbrekingen op de Volks-
uniebanken na, had de Kamer onverschil
lig de telkens weerkerend* dreun \an 
Mundeleer ondergaan. 

Na wat prietpraat over het extremisme 
en de Vlaamse romanti-ek, en wat holle 
\erk!aringen over /iin liefde voor Belgic, 
.schoot oud-ee''ste minister Theo Lefè\re 
ten aanval. Ifii veroordeelde het franskil
jonisme in Vlaanderen dat een muur had 
opgericht lussen de begi<ede klasse en het 
gewone volk. Ilij \iel .scherp uit tegen de 
Brusselaars van het slag Mundeleer, die 
de hoofdstad voor 'o Vlamingen onmoge-
li|k maken. Lefe\re \ond dat de Vlamin
gen terecht tegen deze toe,stand reageer
den. Marsen op Brussel en slogans als 
« Walen buiten » \onden echter geen ge
nade in 7,ijn og-en. Hij noemde de Brusse
laars die niet de twee talen kennen, inci-
•vieken. Hij /ei vernietigend, dat de rech
ten van « père de familie » lot gevolg 
hadden, dat men het Nederlands « massa-
crecrt » en het l'-rans .spreekt op een 
manier, w aarmee men in het buitenland 
de spot drijlt. llii stak r..iiw de draak met 
de Walen die ÏJigels of Duits kennen, 
maar « niet begaafd zijn voor talen » als 
liet om het Nederlands gaat. Terecht zei 
hij dat de Frans.sprekenden opkomen voor 
de tweetaligheid van de Vlamingen, om 
zelf geen Nederlands te moeten leren. 
.Spottend rekende hij af met de dooddoe
ner van de « rechten van de grond » die 
steeds tegen de Vlamingen wordt in lijn 
gebracht, door te verwiizen naar de wei
gering \nn Waalse burgemeesters om hun 
gemeenlen bij de Brusselse agglomeratie 
te laten voegen, omdat het «Waalse grond» 
is. Hij blafte Périn toe, dat hij een uni
versitaire primair is. wanneer hij over het 
taalproljjeem spreekt. 

Onder een tastbare stilte riep hij nit, 
dat wanneer de Walen gelijk hebben, al
leen talen te willen leren met een grote 
spreiding, hij de Vlamingen zal aanzetten 
Engels en Russisch te leren in plaats van 
Frans. 

Deze, bij wijlen hartstochtelijke tussen
komst ^an een oud-\oorzitter van de 
grootste paitij en een oud-eerste-minister 
die standnunten verdedigde, waarvan 
Walen en Bru.sselaars menen dat zij alleen 
door « extremisten » worden voorgestaan, 
had het effect van een hom. 

Wat mag deze franskiljon hebben aan
gezet tot een flamingantische philippica ? 
Hij die rechten vnn de « peerdenfamilie » 
zo gipst, heeft er destijds zelf gebruik van 
gemaakt, loen hij zijn dochter naar een 
anti-sociale en anti-Vlaamse nonnenschool 
stuurde, zodat het -wicht later in Leuven, 
hoewel in de nederlandse cursus inge
schreven, Frans (\\ aarmee men in het 
buitenland hopelijk niet lachte) snaterde. 
Deze iizcrige hark sprak zelfs met gloed 
aib hü de Vlaamse rechten verdedigde. Is 
»-r ook in hem wat gebeurd ? Of heeft ij 
alleen maar ingezien, dat deze wrakke 
eenheidsstaat, die hij met het vaderland 
\erwart, zwaar lek is geslagen ? 

Politiek zeer belangrijk was het debat 
ci\or de inoverwegingneming van het 
wetsvoorstel Verroken. 

Petre, een ru.stige Waal die, hoofdzake
lijk belangstelling heeft voor sociale pro
blemen, kwam namens de Waalse C.V.P.-
ers, uiteenzetten waarom zijn vrienden 
tegen de inoverwegingneming zouden 
stemmen. De diepste gevoelens van de 
Waalse C.V.P.-ers schijnen gekwetst, wan
neer zij een universiteit in eigen streek 
krijgen aangeboden. Verder oordelen de 
Walen dat het taalbestaud werd geschon
den. Kostelijk was de bewering dat zij 
v\el de dialoog willen aangaan, maar dan 
zonder dwang, rlsof de open bespreking 
op de tilaats door de grondwetge\ers ge
wild tussen \ertegenwoord'gers van alle 
partijen en strekkingen uit het gehele 
land, hen in een dwangjxisitie zou plaat
sen. negr\se, de woordvoerder van de 
Vlaamse C.V.P. ers verklaarde dat zijn 
groep \óór zou stemmen, omdat een ncen-
.->tem in Vlaanderen een bar slechte indruk 
zou maken. Hij zei dat het taaibestand ••<ie\ 
werd ge.schonden, omdat Verroken steeds 
bereid is geweest, het voorstel naar de 
commissie Vander poorten te laten ran
geren. 
Frans van der Eist betoogde — verwijzend 
o.a. naar een uit-spraak van Mgr. Dcs-
camps. volgens welke de 'o^alisatie van de 
Franse afdeling in Wallonië, alteen de 
W-alen aangaat — dat over de aanwezig-

Cvervolg kader hiernaast) 

HOE D E VLAMINGEN 

STEMDEN 

Bij de s temming over de in-
ovcrwegingsnemirtg van he t 
wetsvoorstel Verroken stem
den 53 van de 54 Vlaamse 
C.V.P.-ers ja; de 54c, Theo Lc-
fcvre, was afwezig' doch had 
meegedeeld da t hij ja zou 
s temmen indien hij aanwezig 
70U geweest zijn. He t stand
punt van de gewezen p remier 
zet t rouwens nog eens duide
lijk in de verf, hoe relatief een 
hele hoop ja-s temmen van 
Vlaamse C.V.P.-ers waren. 

Bij de Vlaamse B.S.P. stem
den 19 Kamerleden ja; t ien 
Vlaamse B.S.P.-ers bleven af
wezig. Een der afwezigen, 
Louis Major, had laten mee
delen dat hij ja zou gestemd 
hebBcn indien hij aanwezig 
was. Jos Van Eynde gaf er de 
\ o o r k c u r aan, inkluzicf zijn 
grote mond reeds op verlof te 
ver t rekken. 

De Vlaamse P.VV.-ers stem
den in blok (17 m a n ) tegen; 
slechts vice-premier Willy De-
clercq onthield zich, in navol
ging van premier V.d.B. Mini
s ter Grootjans verdween op 
het ogenblik der s temming 
stilletjes naar veiliger oorden. 

H O E D E W A L E N 

STEMDEN 

De ja-s temmen bij de walen 
waren vlug geteld : 5 kommu-
nisten, de B.S.P.-er Glinne en 
de linkse socialist Le Grève. 

De hele Waalse C.V.P. stem
de tegen; Vanden Boeynants 
onthield zich. 

De Waalse socialisten stem.-
dcn — behoudens Glinne en 4 
afwezigen — allemaal tegen. 
Tegen s temden ook de drie 

F.D.F.-ers en de twee P.W.-ers 
waaronder Pcrin. 

D E V.U. -FRAKTIES 

De par lementa i re fi"akties 
van de Volksunie kwamen in 
spoedvergadering bijeen na de 
s temming in de Kamer over de 
inoverwegingneming van he t 
wetsvoorstel Verroken. 

Uit deze s-temming is geble
ken dat de Vlaamse volksver
tegenwoordigers zich met een 
overgrote meerderheid uitge
sproken hebben voor het wets-
vooistel . 

De houding moet geschand
vlekt worden van de Vlaamse 
vertegenwoordigers van de 
P.V.V. die als enige Vlaamse 
Par lementa i re groep tegen
s temden en aldus de schuld 
dragen voor de afwijzing van 
de inoverwegingneming. Daar
door hebben zij zich van he t 
Vlaamse volk gedesolidari-
zeerd. 

Eens te meer is het bewijs 
geleverd da t alleen een fede
rale hervorming van de s taat 
het Vlaamse volk de gelegen
heid kan geven, de Vlaamse 
eisen op vreedzame manie r te 
verwezenlijken. In een federa
le s taat zou he t wetsvoorstel 
Verroken me t vols t rekte ze
kerhe id in overweging zijn ge
nomen. 

De par lementa i re frakties 
van de Volksunie menen da t 
he t wetsvoorstel onmiddell i jk 
opnieuw moet worden inge
diend in de senaat . Mocht de 
Vlaamse C.V.P. dit niet doen, 
dan zal de Volksunie-fraktie 
van de senaat h ier toe he t ini
tiatief nemen. 

Ondanks de s temming in de 
Kamer zal de stri jd om Leuven 
en het behoud van Vlaams 
Braban t n u eers t voorgoed 
aansebonden worden. 

Het Brussels Manneke fr deze weck terug te voorschijn gekomen, 
zij liet: dan ook- siechj^ gedeeltelijk : h^et onderste deel -tmn zt)n 
benen onlbvak. H^et epdm^en van Manneke Pis st^nd- in- het te
ken vOrJi- de piiliticUeiJr. M-aar over het verdwijnen- welen- ive nog 

«to jd mets. 

Iieid van de Franse afdeling te Leuven 
alleen door de Vlamingen moet worden 
beslist. Hij wees erop dat de inoverwe
gingneming veel van haar waartle verliest, 
vermits reeds besloten werd, het voorstel 
te begraven in de commissie Vanderpoor-
ten. 

Met Merlot kreeg het debat een passio
nele klank en een federalistisch perspec
tief. Hij zou tegenstemmen, ook al is hij 
met de grond van het wetsvoorstel ak
koord. Hij wil daarmee aantonen dat hij 
tegen fragmentarksche oplossingen is. Hij 
wil al de geschilpunten met de Vlamingen 
oplossen maar dan met het oog op een 
federale hervorming, al , het daarvoor 
reeds niet te Iaat is, zo liet hij dreigend 
horen. Glinne viel uit de toon door er een 
zaakje van te maken. Vernederlandsing 
van Vlaanderen, dat een recht is, wil hij 
gekoppeld zien aan economische voorrang 
voor Wallonië. 

Bij de stemming bleek dat al de aanwe
zige Vlamingen, behahe de P.V.V.-rene-
gaten, vóór hadden gestemd, en al de 
Walen, behalve de kommunisten en Glin
ne, tegen. 

Deze stemming bracht de kloof aan het 
licht in de C.V.P. en B.S.P. tussen Walen 
en Vlamingen. Ook in de P.V.V. is er een 
diepe barst : het Willemsfonds is vóór de 
overheveling, en het Volksbelang, het hliid 
van het Liberaal Vlaams Verbond is daar-
^üor eseneens gewonnen. 

Nik Claes. 

SENAAT 
Met de anti-alkoholwet werden er zoals 

gebruikelijk in de koffiekamer moppen 
getapt. Bij drie glazen bier reageert de 
verklikker van de ballon positief. De sena
toren waarschuwen elkaar bij het tweede 
glas. Senator Jorissen beweerde echter dat 
hij zeker vier glazen aankon. Zijn berg
ruimte is groter, zei hij. Senator Grom
men van de B.S.P. beweerde zelfs in open
bare zitting dat hij de wet niet kon goed
keuren, daar aij uit ervaring wist dat hij 
na drie glazen bier of na twee glazen wijn 
nog volkomen evenwichtig kan sturen. 
Aclit senatoren onthielden zich om dezelf
de redenen. Ook senator Roosens, die be
weerde dat de wet niet voldoende bestu
deerd was en niet wetenschappelijk 
verantwoord. Toen de wet goedgekeurd 
werd, was een ander senator tevreden. 
« Ik heb gezwegen », zei hij, « want thans 
geldt de wet alleen voor wie een rijdier 
of een wagen bestuurt. Ik kan diis verder 
rustig varen op mijn boot, zonder m'jn 
biertje te laten staan ». 

De algemene opvatting is echter dat de 
nieuwe wet \ lug zal moeten herzien wor
den. De willekeur bij politie, rijkswacht 
en veldwachters kan te groot worden voor 
wat de toena'^>;"ig betreft. De parlements
leden eerbiedigen echter de vox populi. 
En voorlopig worr) — - '-*•- »̂ "»OT-S m-. ge
vonden als wet. 

Bij de behandeling van ..«,. ,^..i>\ciij van 
de wet betreffende de schadeloosstelling 
van werknemers die ontslagen worden 
steeg de temperatuur van de senaat plotse
ling. De A.C.V.-senatoren Smet en Si-
moens, die moedig stand hielden tegen de 
minister met een amendement dat de 
belasting op dit troostgeld zou afschaffen, 
brachten de senaat in spanning. Wat zou
den de A.C.V.-senatore' doen '' 

Het amendement wer.d verworpen, on
danks de steun van B.S.P., K.P. en V.U. 
met 69 tegen 62. Het was nipt als men 
bedenkt dat de C.V.P. in de ocnaat 76 
leden telt (in de Kamer maar één meer : 
77) en de P.V.V. 40 (in de Kamer 68) 
tegen 52 B.S.P., 5 V.U., 4 ' ' .P . en 1 F.D.F. 
of 116 senatoren van de meerderheid tegen 
62 van de minderheid, deze cijfers zonder 
Prins Albert. In de Kamer is de meerder
heid kleiner (77 C.V.P. -f 48 P.V.V. of 
125 tegen 87). 

Over het amendement stemden een 20-
tal C.V.P.-ers mee met de oppositie. Was 
de Volksunie echter voltallig, de F.D.F.-er 
was afwezig evenals 2 kommunisten en 
een 15-tal B.S.P.-ers. P.W. Segers stemde 
mee met de oppositie. Het A.C.V.-refleks 
sprak. Eyskens stemde tegen het amende
ment. Bij hem ' ^rak het refleks van de 
oud-minister van Financiën. Op hetzelfde 
ogenblik werd de regering in de minder
heid geplaatst in de Kamer bij een gelijk
soortige stemming. « Zenuwachtigheid 
voor de vakantie », beweert eerste-minis-
ter Van den Boèvnants. Wij menen echter 
dat na de vakantie de zenuwachti^heid 
nog zaj groeien... 

Deze -week v e r d de hegroting van .N 
tionoaie Onvoeding afgehandeld. Nadat 
vorige week senator Ballet zijn rol met 
brio vertolkt had" in verband met de 
Shape, was hef nu weer de beurt aan de 
senatoren Elaut en Jorissen ; senator 
Elaut over hoger onderwijs en weten-
.schappeïijk onderzoek, voor de vuist en 
prima, en senator .lorissen over het Neder
lands onderwijs te Brnssel, boordevol 
sarkasme en met het vuur van de grote 
meeting. 

Ook volgende week zal' de senaat nog 
v/erken. De vakantie duurt toch lang ge
noeg, oordeelt voorzitter Struye. Enkele 
senatoren keken sij). 
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Wanneer er aan de Russische reis van 
Charles de Gatdie iets teleurstellends is — 
en dat dan méér voor de trotse Fransen dan-
voor de buitenlandse geïnteresseerden — dan 
is het de bevreemdende vaststelling dat alles 
verloopt zoals het verwacht werd. Er gebeur
de geen enkele wereldschokkende politieke 
zet, geen bijzondere spektakidaire verklaring, 
geen verschuiving van krachten. De Gatdie 
werd zelfs al te verdacht vriendelijk ontvan
gen zoals de planning en de verwachting 
deden voorzien. 

Wanneer er voor de Gaulle één soort mis
rekening in deze ontdooiingsreis zit, dan is 
het waarschijnlijk dat de Russen duidelijk 
hebben laten voelen -— in alle spreekbeurten 
van hun zijde — dat er nog een verschil is 
tussen vriendelijke toenadering en entente. 

KURIOSITEIT VOOR EEN TOVARITSJ 

De Russen hebben op overweldigen
de wijze officieel en onofficieel gede
monstreerd dat zij in vele dingen ge
ëvolueerd zijn. De GauUe kreeg de eer 

van « L'Express » heeft geschreven als 
kommentaar op deze reis. Dat het juist 
op dit terrein en op dit argument is 
dat de GauUe naast de bal slaat « Het 
is mooi om « onder Europeanen » bur
gers van éénzelfde kontinent » te zijn. 

len zijn om over de brug te komen, 
zullen zij over de brug komen, en 
slechts wanneer Amerika niet meer 
de sterkste natie ter wereld zal zijn, 
zullen zij zich niet tot de Amerikanen 
wenden 

RUSLAND BEGROET DE GAULLE 
van accolades toegewezen zoals zeer 
weinige kommunistische staatsman
nen. De wijze ook waarop het Rus
sische volk deze vreemde staatsman 
heeft begroet, staat evenzeer in schrille 
verhouding tot de uitlatingen die de 
Gaulle nog moest verduren in 1952. 
Het Franse pallietcrke « Le Canard En-
chainc », heeft op groteske wijze een 
antologic van de Russische visie op de 
GauUe gegeven. 

Er zijn verschillende verklaringen 
voor dit natuurlijke entocsiasme van 
de Russische bevolking : de Gaulle is 
de man die tegen Amerika durft in te 
gaan; de GauUe is ook de man die in 
ieder geval — zijn historische rol ver
plicht er hem bijna toe — de pogingen 
van Duitsland om Europa te domine
ren heeft gebroken en zal breken. Op 
die manier is een de GauUe propagan-
disüsch uit te buiten ; in de speeches 
en verklaringen gebeurde het ook op 
die manier. Maar bovenal nog is de 
GauUe een soort natuurlijke autokraat, 
een heerser die zijn eigen weg gaat. 
Men zou er zelfs aan kunnen toevoe
gen dat de GauUe precies dat soort 
charisma bezit dat natuurlijkerwijze in 
do smaak moet vallen van de Russen. 
Omwille van de traditie en ook om
wille van het feit dat de R-ussen nu 
eigenlijk juist leven onder een leider
schap dat deze romantische karakter
trek mist speelt de GauUe nu juist de 
rol van een romantische figuur — voor 
de Russen brengt hij nog de sfeer mee 
van geschiedenis en kuituur. Het aard
se realisme van de huidige Russische 
leiders, die de rol spelen van kompe-
tcnte technici, staat daar wel in schril
le tcgcnsteUing mee. 

In zekere zin bewijst het entocsias
me van het Russische volk voor deze 
Franse legcndaire figuur — die voor de 
Russen aardig op aijn karikatuur moet 
hebben geleken — dat er zeer veel 
waarheid zit in het leidmotief van de 
Gaulle's « entre Europcens ». Maar als 
dit waar is, dan is het nog meer waar 
hetgeen Jean-Jacques Servan Schreiber 

maar er zijn feiten die door deze geo
grafische broederschap niet verborgen 
kunnen worden. Het is juist in deze de
monstratie die de GauUe wou geven aan 
de wereld dat hij mislukt is. Dat hij 
moét mislukken. 

SLECHTS VOOR AMERIKANEN 
OVER DE BRUG 

De GauUe wou met deze reis aanto
nen dat hij met de Russen kon onder
handelen ; dat hij aan de voornaamste 
hangende wereldproblemen, de hereni
ging van Duitsland en Vietnam, een 
duw naar een oplossing kan geven. Als 
de Verenigde Staten tot nu toe steeds 
in dergelijke ondernemingen grandioos 
schijnen te mislukken, dan kan Frank
rijk — de miskende grootmacht — dat 
wel. 

Maar, schrijft Servan Schreiber : 
« Omdat hij te hoog mikte met de hoop 
de wereldproblemen in een tête-a-tête 
tussen Frankrijk en Rusland te kunnen 
oplossen, is de GauUe juist op deze 
limiet gestoten die hij zo veracht en die 
hij zo graag zou zien verdwijnen : de 
al-aanwezigheid van de Verenigde Sta
ten ». 

Er is inderdaad geen oplossing van 
de wereldproblemen — noch van de 
wereldvcrhoudingen — mogelijk zon
der Amerika. De kommunisten van het 
Kremlin weten dat, en daarom zijn zij 
niet over de brug gekomen. 

Wanneer het machtigste leger van 
Europa dit van de Amerikanen is, en 
het machtigste leger van Azië niet dat 
van de Japanezen noch van de Chine
zen is, dan is het evident dat de ver
houdingen in de wereldproblemen 
slechts door de houding van de Ameri
kanen kunnen worden gewijzigd. Daar
om is het motief « Europa aan de 
Europeanen » al bij voorbaat tot het 
domein der lyrische motieven te ver
wijzen. 

Slechts wanneer de Russen rijp zul-

Scrvan-Schreiber is een van de enige 
editorialisten die dat — voor de zo
veelste keer — in sterke woorden naar 
voren heeft gebracht. Het is niet in de 
eerste plaats omdat de Amerikanen de 
sterkste militaire natie zijn, maar om
dat zij ekonomisch, industrieel, tech
nisch en wetenschappelijk de sterkste 
zijn. 

« Men kan met één handtekening de 
militaire basissen van Frankrijk's bo
dem doen verdwijnen. Maar wat moet 
men doen om Libby's uit Languedoe 
weg te krijgen; om General Electric 
uit Buil te verwijderen, om Chrysler 
uit Simca weg te trekken of General 
Motors uit Opel; opdat de petroleum 
niet meer Shell of Esso zou heten ; om 
de Mirage IV zonder de KL135 van 
Boeing Aircraft te doen vliegen ; om de 
berekeningen van het nationaal insti
tuut voor statistiek niet meer zonder de 
grote ordinateur van IBM te doen ; om 
de Vle vloot uit de Middellandse Zee 
te houden ; om aan Rainer Barzel de 
tribune van de National Press Club te 
geven en aan Hassan II een staalindus
trie, aan Kossygin twee jaren graan
oogst, aan Wilson goudlevering voor 
het pond; wat moet men doen om 
Ford te beletten in Le Mans te win
nen ?... ». 

VOORLOPIG ONOVERBRUGBAAR 
Dit is een prachtige felipika, die wij 

graag ondersclirijven. Er zit veel waar
heid in de idee van de Gaulle dat de 
kracht van het oude Europa en onze 
traditie, waar we zo trots op zijn, zich 
uitstrekt tot aan de Oeral. Maar als we 
menen zoals de Gaulle dat we die 
kracht moeten herstellen tot de groot
ste van de wereld, dan riskeren we de
zelfde kloven in de wereld te brengen, 
als die welke we nu willen afbreken 
door die Europese grootheid te willen 
herstellen. 

Er zal natuurlijk wel wat overblij
ven van deze « ontspanningsreis » van 
de Gaulle, De handel tussen Frankrijk 
en de Sovjet-Unie is echter, zelfs wan
neer ze verdubbelt, nog maar 2 % van 
het geheel van de Franse export-im
port. De hangende problemen zijn ech
ter geen stap vooruit gekomen. Vanuit 
een marxistische gezichtshoek — en we 
zouden naïef zijn te geloven dat die 
zelfs in een langzaam bouigeois wor
dende Sovjet-Unie niet meer bestaan 
kan — zijn er twee redeneringen, die 
eigenlijk slechts kontradiktonsch lij
ken, In de Sovjet Unie kan men redene
ren dat de stappen van de oude man 
niet genomen worden voor hen die na 
hem zullen komen. Is Frankrijk afge
zien van de Gaulle's handteken, niet 
Amerikaans-gezind. of sterker, is de 
Franse industrie niet afhankelijk van 
de Amerikaanse ? 

M.a.w. in wiens naam handelt de 
Gaulle ? 

Men kan ook redeneren dat de zwak
heden van de bourgeoisstaten moeten 
uitgebuit worden zoveel nis het kan. Op 
die manier wordt het bezoek van de 
Gaulle naar alle kanten een sukses, 
maar tegelijkertijd heeft men ook geen 
enkele belangrijke pas gedaan die niet 
naar alle kanten een opening lant 

E.H.M. 

deze week in de wereld 
Na de ontgoochelende reis van minister Harmei naar Kongo, kreeg am
bassadeur Bihin van Moboetoc de toelating om zijn geloofsbrieven te 
overhandigen. 
Nieuwe ttap vi de Vietnamese eskalade : de Amerikaanse bombarde-
tnenten naderen nog dichter bij Haifong en Hanot. Ho Sji Minh ts naar 
Peking vertrokken. 
De Gaulle maakte een rondreis doof" Europees en Aziatisch Rusland. 
Overal werd hij buitengewoon geestdriftig onthaald. De rezultaten van 
deze reis blijken echter niet zo bijster groot. 
Staafsgreep in Argentinië, waar prezident Illia door een militaire junta 
wordt vervangen. 
Onrust in Kongo-Brazaville, waar een onzekere toestand heerste en het 
leger pogingen ondernam om de macht in handen te krijgen. 
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NIEVWS VA^ DE VOLKSVNIEPARLEMEr^TSFRAKTIES 

SENATOR BALLET 
OVER SHAPE 

II 

Tijdens het Senaatsdebat over 
Shape verklaarde dr. Ballet dat de 
Volksuni trouw is aan de Navo. Wel 
is de dreiging uit het Oosten op dit 
ogenblik verminderd, maar ze be
staat nog : er is nog steeds een zeer 
grote oorlogsmacht aanwezig aan de 
grens van West-Europa en — zoals 
dat in 1939 gebeurde bij een plotse 
ommekeer door het Duits-Russisch 
vriendschapsverdrag — is ook een 
toenadering mogelijk tussen Rusland 
en China. 

Wij kimnen echter de vestiging van 
Shape niet goedkeuren. Niet om de 
redenen die bij voorbeeld de betogers 
te Brussel op 12 juni deden gelden, 
ook niet hoofdzakelijk om de ekono-
mische vraagstukken die het vestigen 
van het hoofdkwartier doet rijzen en 
zelfs niet zozeer om veiligheidsrede
nen. Wel echter omdat de regering 
door achterbakse raetodes het Parle
ment voor een voldongen feit heeft 
willen stellen; ook omdat de strate
gische noodzakelijkheid niet bewezen 
is; vooral omdat de vestiging van 
Shape België voor jaren vastspijkert 
op een verouderd standpunt van de 
Navo die stilaan afbrokkelt, hoezeer 
wij zulks betreuren.. 

Een groot land als Frankrijk kan 
zeggen : « t rap het af». Ook Enge. 
land of Duitsland zouden dat kunnen. 
Bolgié echter kan dat niet wegens de 
drukking die de groten zouden uit
oefenen België kan door de vestiging 
van Shape de rol niet spelen, die het 
zou moeten vervullen nl. : bemidde
laar te zijn, samen met de kleine lan_ 
den van het Warschau-pakt, om de 
groten van Oost en West te brengen 
tot een ontspanning in Europa en al
dus het vestigen van de Wereldvrede 
door ontwapening te verkrijgen. 

SENATOR JORISSEN 

OVER WETSONTWERP 

TOLKENSCHOOL 

Senator Jorissen betoogde vooreerst 
dat er eigenlijk geen nieuw wetsvoor
stel nodig was voor de rijkstolken-
school te Brussel. Het Koninklijk Be
sluit, dat zeer gebrekkig was, kon ge
ïnterpreteerd of gewijzigd worden. 
Het argument dat het alleen in het 
Frans verscheen, is weinig steekhou
dend. 

Ook van de grondwet bestaat nog 
geen officiële Nederlandse tekst en 
toch zijn de Vlamingen eraan onder
worpen. Deze school staat in haar 
geheel bekend onder hetzelfde imma-
trikulatienummer en dat was het eni
ge onbetwistbaar referentie-element 
In het K.B. 

Het huidige voorstel heft de schan
delijke diskriminatie op inzake diplo
ma's en daarom zal de V.U. het goed
keuren. Senator Jorissen zou zich 
echter onthouden om duidelijk te la
ten uitschijnen dat de huidige oplos
sing niet volstaat. Wat thans erkend 
word is zelfs geen Nederlandse afde
ling, doch slechts een Nederlandse 
« bazis » ingekapseld in een Franse 
school. En de ervaring leert dat te 
Brussel in tweetalige scholen de Ne
derlandse onderafdeling altijd het 
verontrecht kind is. Het schoolbe
stuur heeft die afdeling trouwens al
tijd gesaboteerd en zeker vorig jaar 
bij de inschrijving. Senator Jorissen 
vroeg de minister, nauwkeurig toe te 
zien volgend schooljaar. 

Thans zijn er vier tolkenscholen er-
kead die universitaire diploma's af
geven, waarvan drie Franse (Bergen, 
Brussel - Marie Hops, afhangend van 
Leuven en de Rijkstolkenschool te 
Brussel) tegen één Nederlandse (Ant
werpen). Antwerpen heelt een Fran
se « bazis » en de Rijkstolkenschool te 

Volksveytegenwoonliger Loolens herinnerde in zijn tusseiikomsl bij de begroting van ehonomische zaken aan de achterstelling 
lan de Westhoek, die onlangs nog werd aangeklaagd in de grole V.U.-betoging te Veunie. 

Brussel krijgt nu een Nederlandse 
« bazis ». Er blijft dus een flagrante 
diskriminatie. Te Brussel dient er een 
onafhankelijke Nederlandse Rijks
tolkenschool te komen naast de Fran
se. Daarvoor zal de Volksunie verder 
ijveren. 

VOLKSVERT. LOOTENS 
OVER EKONOMISCHE ZAKEN 

Bij de behandeling van de begro
ting van Ekonomische Zaken hield 
volksvertegenwoordiger Lootens een 
opmerkelijke tussenkomst voor de 
Westhoek, die circa 170.000 ha groot 
is en 250.000 inwoners telt : de ver
woeste gewesten na 1914-1918. 

Nadat hij een algemeen beeld van 
de sociale en ekonomische toestand 
van de Westhoek had geschetst, waar
in hij vooral wees op het gebiek aan 
werk in eigen streek met al de gevol
gen hieraan verbonden (als ontvol
king, pendelarbeid, werkloosheid, 
laagste lonen van het land, verar
ming voor alle lagen van de bevol
king) legde onze volksvertegenwoor
diger de vinger in de wonde : « ge
brek aan industrialisatie is de teleur-
gang van de Westhoek» waarbij de 
centrale overheid niet vrij uitgaat ! 
Westhoek : vergeetboek ! 

De heer Lootens betoogde dat de 
wetten van 17 en 18 juli 1959 hou
dende steunverlening van de staat 
bij de oprichting of expansie van on
dernemingen en het feit dat de West
hoek bij Koninklijk Besluit van 27 
november 1959 opgenomen werd in de 
ontwikkelingsgewesten, wegens de 
agrarische struktuur van de West
hoek van geen invloed zijn geweest 
om in dit stervend land nieuw leven 
te verwekken. 

Onze volksvertegenwoordiger on
derstreept verder dat, wat de tege
moetkomingen aan de openbare sek-
tor betreft, het departement van Eko
nomische Zaken van 1961 tot 1965 
met het oog op de aankoop, de aan
leg en de uitrusting van vier mdus-
trieterreinen, namel.jk leper, Meaen, 
Poperinge en Veurne, circa 13.500.000 
fr heeft toegekend voor gesubsid eer
de leningen met verminderde rente
voet aan gemeentebesturen of regio
nale organismen. 

De heer Lootens merkte op dat de
ze staatstusseakomst langs de publie
ke sektor ten voordele van de West
hoek eerder laners de magere kant uit
valt, omdat wij weten dat voor de
zelfde doeleinden en in dezelfde pe
riode voor het industrieterrein te 
Haut-Sart (Herstal) 15.200.000 fr en 
voor Strepy-Bracquenies 10.800.000 fr 
werden toegekend. 

Andere maatregelen ten gunste van 
de Westhoek bleken « halve bak » te 
zijn of werden systematisch afge
remd. 

Aldus kreeg in maart 1962- het 
Wesl^Vlaams Ekonomisch Studiebu
reau vanwege het ministerieel komi-
tee voor Ekonomische Expansie en 
Streekontwikkeling opdracht, een 
ontwikkelingsplan voor de Westhoek 
op te maken met welomlijnde doel
einden en de voorziene financiële 
weerslag. Dit betekende de aandui
ding van de Westhoek als testgebied, 
zoals reeds vroeger voor de Borinage-
Centrum en voor de Zuiderkempen 
was geschied. 

Wanneer deze streekstudie, zo be
toogde onze volksvertegenwoordiger 
verder, in het najaar 1963 beëndigd 
was, dan volgde aan de top een druk
kende windstilte, totdat uiteindelijk 
op 11 december 1964 het ministerieel 
komitee voor Ekonomische Expansie 
en Sociale Koördinatie besliste 410 
miljoen aan te wenden voor het West
hoekprogramma, waarvan 85 miljoen 
zouden in uitvoering gebracht worden 
in 1965. 

Geen enkele regering heeft die be
lofte in 1965 ingelost. Wel het Van 
den Boeynants daags voor de Volks
uniebetoging te Veurne blokletteren 
«400 miljoen voor de Westhoek»; de 
heer Lootens vroeg schamper of dit 
nu dezelfde 400 miljoen waren ofwel 
800 miljoen. 

Er werd reeds 1,9 miljard geïnves
teerd in de Borinage en pas thans 
wordt er, en dan schoorvoetend nog, 
iets gedaan voor de Westhoek. 

Daarom eist volksvertegenwoordi
ger Lootens prioriteit op voor de 
Westhoek. 

Volksvertegenwoordiger Lootens 
vroeg verder of er 4 ofwel 5 industrie
kernen weerhouden werden, en of het 
juist IS dat Poperinge geweerd werd. 

Verder verklaarde hij « vooral niet 
te begrijpen waarom het overgangs
gebied tussen de Westhoek en de in
dustrie-as Brussel-Kortrijk met een 
belangrijke bevolkingsagglomeratie 
van 35.000 inwoners en bevattende de 
grotere gemeenten Koekelare, Korte
mark, Ichtegem, Eernegem met een 
hinterland van belangrijke randge
meenten, nog niet de aandacht van 
de centrale overheid mocht genieten 
tot industrievestiging ». 

Ook trok de heer Lootens de aan
dacht van de minister op het feit dat 
bepaalde industriezones, uit gemeen
telijke initiatieven ontstaan, elke 
aantrekkingskracht missen, bv. Hout
hulst en Gislel. 

Om al deze redenen moet de cen
trale overheid de toekomstige indus
triële vestiging vooral naar de West
hoek aïdraineren, opdat de Westhoek 
niet langer meer in onze nationale 
ekonomie het vijfde wiel aan de wa

gen zou zijn en zou delen in de alge
mene welvaart. 

SENATOR JORISSEN 

OVER HET PENSIOEN 

DER ZELFSTANDIGEN 

Op donderdag 16 juni verdedigde 
senator Wiin Jorissen in openbare zit
ting drie wetsvoorstellen voor verbe
tering van het pensioenstelsel voor de 
zelfstandigen, voorstellen die in de 
kommissie met algemene stemmen 
verworpen werden. 

Het eerste beoogde de vrijgestelde 
inkomensbedragen, die thans slechts 
18.000 frank bedragen voor gehuwden 
en 12.000 frank voor alleenstaanden 
te verhogen onderscheidenlijk tot 
30.000 en 20 000 frank. Senator Joris
sen betoogde dat dit maar een eerste 
stap was, daar het onderzoek naar 
het inkomen zo vlug mogelijk dient 
afgeschaft. Ook voor andere gepen
sioneerden bestaat dat onderzoek 
niet. Waarom worden dan de zelf
standigen alleen gestraft om hun 
spaarzin ? 

Een tweede wetsvoorstel sloeg op 
personen die zelfstandig zijn als bij
beroep of op de echtgenoten van per
sonen, die aan een verplicht pensioen 
onderworpen zijn, De eerste groep 
dient een tweede maal te betalen voor 
het pensioen, een gedeeltelijk bedrag 
wanneer hun inkomen hoger ligt dan 
12.500 frank per jaar en de volle pot 
wanneer het de 30.000 overschrijdt. 

Senator Jorissen vroeg, deze cijfers 
te brengen onderscheidenlijk op 
30.000 en 60.000 frank. De twee'de 
groep moet reeds bij 5.000 frank in
komen per jaar 1699 frank pensioen 
betalen, wat toch al te gek Is, zeker 
wanneer men ziet dat bij inkomens 
boven de 270 000 frank de pensioen
bijdrage met meer verhoogt, ook al 
worden er miljoenen per jaar ver
diend. 

Het 3e wetsvoorstel beoogde de af
schaffing van de solidariteitsbijdrage 
voor zelfstandigen die al gepensio
neerd zijn maar nog enige beroepsak-
tiviteit aan de dag leggen. Thans 
moeten ze die betalen wanneer hun 
inkomen buiten hun pensioen van ca. 
2.500 frank per maand (gehuwden) 
12 500 frank per jaar overschrijdt. 
Wie dus 3.600 frank per maand ge
zinsinkomen heeft, moet weer beta
len Voor personen die op 4 januari 
1957 65 jaar waren (mannen) of 60 
jaar (vrouwen) werd deze bijdrage al 
afgeschaft. Het is tijd dat het ook 
voor de anderen gebeurt 

Senator Vandeputte (C.V.P.) be-
sti-eed namens de kommissie de wets-
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voorstellen. Bij de stemming kregen 
de voorstellen alleen de steun van de 
Volksunie. Alle andere partijen — 
B.S.P., C.V.P., K.P. en F V.V. — stem
den eenparig tegen ! En dat ondanks 
het feit dat de pensioenverbetering 
voor de zelfstandigen op hun program 
staat! . 

VOLKSVERTEG. VIC ANCIAUX 

OVER DE TAALTOESTANDEN 

IN DE SABENA 

Volksvertegenwoordiger Anciaux 
begon zijn interpellatie over de taai
toestanden bij de Sabena, op 15 dezer, 
met er op te wijzen dat hij niet wou 
interpelleren over de algemene orga
nisatie en de werking van de Sabena, 
maar dat het weeral eens de taaitoe
standen betrof. Hij wees erop dat de 
Sabena een nationale kompagnie is, 
met de Staat als grootste aandeel
houder, waardoor het niet meer dan 
normaal is dat de binnenorganisatie 
de taalwetten eerbiedigt en zorgt voor 
een normaal evenwicht van het per
soneel van beide taalrollen. 

Vic Anciaux ging verder met de 
lofwaardige bedoelingen op dit ge
bied van de directeur-generaal van de 
Sabena te vermelden, maar hij 
merkte tevens op dat diezelfde direc
teur-generaal zwichtte onder druk en 
nadien het tegenovergestelde deed 
van hetgeen hij vroeger beloofd had, 
namelijk een volkomen evenwicht be
reiken tussen de ambten, toegekend 
aan het personeel van elk van beide 
taalrollen en dit binnen een termijn 
van hoogstens vijf jaar ! Bovendien 
merkte hij op dat het franstalig per
soneel openlijk de boycot en de sa
botage van de wetgeving proclameer
de, dit op aanstichten van een groot 
gedeelte van de franstalige pers en de 
Algemene Centrale der Liberale Vak
bonden van België, afdeling burger
luchtvaart en kaders. Dr Anciaux 
verklaarde verder dat deze ophitsing 
en dit extremisme vanwege het frans
talig personeel hadden kunnen ver
meden worden, indien het K.B. dien
aangaande ware verschenen. Nu 
schermden diezelfde extremisten met 
het onwettelijk-zijn van het invoeren 
van taalrollen. 

Hierna schetste volksvertegenwoor
diger Anciaux aan de iiand van een 
indrukwekkend cijfermateriaal, de 
werkelijke toestand van de taalka-
ders zoals zij er op dit ogenblik uit
zien, te weten 4 nederlandstaligen 
voor 17 franstaligen in het hoger ka
der De situatie van gans het kader 
ziet er nog slechter uit, nl. 24 t.h. ne
derlandstaligen tegen 76 t h. fransta
ligen ! De geschiedenis is zoals steeds 

dezelfde : ganse diensten met neder-
landstalig lager personeel geleid door 
franstalige ingenieurs en ambtena
ren. Alleen de algemene dienstorders 
van de directeur-generaal zijn twee
talig; verder zijn alle werkingsnotas 
eentalig Frans. Ook gans de briefwis
seling tussen de Regie en Sabena is 
eentalig Frans. 

Om de minister nog meer in de 
hoek te drukken, geeft Vic Anciaux 
de benoemingen weer van de laatste 
twee jaar, dit met verwijzing naar de 
officiële dienstnota's, zodat de mi
nister de waarheid hiervan niet kan 
loochenen. Hiervan enkele voorbeel
den : 

1) op 4 augustus 1964 : 23 fransta
ligen benoemd tegenover 1 neder-
landstalige; 

2) op 27 januari 1965 : 36 fransta
ligen tegenover 4 nederlandstaligen; 

3) op 12 januari 1966 : 38 fransta
ligen tegenover 10 nederlandstaligen. 

Tot slot eist dr Anciaux he t ver
schijnen van het uitvoeringsbesluit 
terzake, doch betoogt dat hierop niet 
moet gewacht worden om de integra
le toepassing van de wet van 2 au
gustus 1963 door te voeren. Hij vraagt 
aan de minister of deze hem nu ook 
een extremist durft te noemen ! 

In zijn antwoord kan minister 
Bertrand niet anders dan deze wan
toestanden erkennen en hij belooft 
dan ook dat het uitvoeringsbesluit 
binnen het jaar zal verschijnen. De 
Volksunie zal niet nalaten dit alles 
van zeer nabij te volgen. 

SENATOR JORISSEN 

OVER TIJDELIJKE 

OPSCHORTING SCHOLENBOUW 

Senator Jorissen verklaarde dat de 
Volksunie akkoord is met deze wet, 
hoewel hij scherp protesteerde dat 
daar waar verder lagere scholen ge
bouwd worden in het kader van het 
schoolbestand ook voor het school
jaar 1966-1967, dit niet gebeurt voor 
de nederlandstalige lagere scholen te 
Brussel, ofschoon dit een andere wet 
is. Waarom wordt daar de scholen
bouw stopgezet ? Zijn er soms te 
veel ? In 7 van de 19 Brusselse ge
meenten bestaat er doodeenvoudig 
geen nederlandstalig lager- en kleu
teronderwijs. De staat heeft hier dus 
grote verplichtingen. 

Senator Jorissen stipte verder aan 
dat het Nederlands opschrift van de 
wet een andere betekenis had dan 
het Franse. De Nederlandse titel zegt 
immers «tijdelijke opschorting van 
de uitbreiding van de onderwijswet
ten » hoewel de opschorting niet al
gemeen is; het Frans opschrift 

Een verkiezingsfoto stijl « schone ziel van het kind » : de grote kleuteniriend 
V.d B. Kleulervriend mi^scliien, maar zekei geen vuend van de Vlaamse kleutets 
te Biussel, zegden volksvert. Anciaux en senator Jorissen in Kamer en Senaat. 

spreekt over « f reiner S' (d i. afrem
men), wat juister is. Men had dit niet 
gezien ! 

VOLKSVERT. VIC ANCIAUX 

OVER NATIONALE OPVOEDING 

Volksvertegenwoordiger Vic Anciaux 
kloeg in zijn tussenkomst bij de be
groting van Nationale Opvoeding op 
15 juni het tekort aan van neder
landstalig onderwijs te Brussel-
Hoofdstad. 

Hij wees de minister erop dat de 
wet van 30 juli 1963 de jaarlijkse op
richting gebiedt te Brussel-Hoofdstad 

Sabena : niet alleen 'tociale konflikien en 
Anciaux ovettuigend weid aangetoond — 

loth-out op kosten -,inn dr gemeenschap, doch eveneens 
nog steeds achteilifke en vooi de Vlamt 

zonh door volh^x ()l Vtc 
nii( n jci ncdennde taaUoesltuulcn, 

van Rijkslager nederlandstalig onder
wijs. 

Wanneer de minister dan toch niet 
wil zorgen voor de vereiste onderwijs
inrichtingen, zogenaamd bij gebrek 
aan kredieten, dan kan hij in ieder 
geval wel zijn volle aandacht wijden 
aan andere wetsbepalingen en maat
regelen : 

1) de taaiinspectie. Deze bestaat zo 
goed als niet, ondanks de wet. Aan 
de hand van cijfers bewees dr An
ciaux dat meer dan 40 t.h. van de 
schoolgaande kinderen te Brussel 
nederlandstalig is, terwijl in feite 
slechts 18 t.h. het onderwijs in het 
Nederlands krijgt. 

De taaiinspectie behoort toever
trouwd te worden aan vertrouwde 
mensen in voldoende aantal en de 
taalverklaringen moeten op stevige 
wijze kunnen gecontroleerd worden. 
Van het principe « huistaal is school
taal » mag niet afgeweken worden. 

2) de splitsing van de directies, van 
de boekhoudingen en zelfs van de ge
bouwen. 

3) een eerlijke, goed georganiseerde 
en doelmatige voorlichting van het 
publiek, niet gesteund op aanvallen
de, maar wel op pedagogische argu
menten. 

Nederlandstalig onderwijs te Brus
sel is noodzakelijk : 

1) voor de instandhouding van de 
Nederlandse cultuur en de ontwikke
ling en uitstrahng ervan. 

2) voor de opleiding en voort-
brengst van voldoende nederlandsta
lige afgestudeerden die zullen nodig 
zijn om de plaatsen te bezetten bij 
de vereiste voortschrijdende pariteit 
in de administratie en het bedrijfs
leven te Brussel-Hoofdstad. 

3) voor het kind zelf. opdat het nor
maal volwaardig zou opgroeien. 

Dr Anciaux e ndia;de met de woor
den van een franstalige boofdinspec-
teur, in verband met de zogenaamde 
« vrijheid van de familievader »: « Ja, 
d'e formule is zeer verleidelijk; ech-
tei- oeen demokratsch recht. Een zo
genaamd recht van de vader, dat het 
kind in gedrang brengt, verwarring 
s-icht in zijn geest en in zijn gevoe
ligheid, dat de normale ontwikkeling 
remt, is dat een recht ? >. 
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GYRIEL VERSCHAEVE : 

WOORD EN 
In de — overigens voortreffelijke — inleiding die Verschaeve zeer jtdit Uierair 
én geestelijk situeert, zegt Cl. Vansteenkiste dat M'ij het eigenaardige feit vast
stellen dat de naoorlogse werken die handelen over de geschiedenis der Neder
landse letterkunde, of de bloemlezingen int deze periode, de naam Verschaeve 
\zelden of nooit vernielden terwijl talrijke auteurs niet om de hoge kunstwaarde 
van hun werk doch volledigheidshalve wél vermeld worden. De klaarblijkelijk-
ideologisch geïnspireerde verbanning van het officiële literaire forum (dat zijn 
kunstenaarschap vroeger wét erkende met staatsprijs en doctoraat honoris 
causa!) is een begeleidingsverschijnsel van de politieke verbanning en de lite
raire repressie, die met een grotere geniepigheid en hypocrisie maar even hard
nekkig gevoerd werd als de politieke en die menig Vlaams kunstenaar gebrood
roofd heeft, of beroofd van de hem krachtens zijn werkelijk kunstenaarschap 
toekomende erkenning. Het onbegrip voor Verschaeve's geestelijke positie, voor 
zijn denken naar lijnen van tijdloosheid en zijn oordelen naar de wetten der 
natuur en der schepping, in plaats van een denken in partijschema's en een oor
delen naar staatsgrenzen en -wetten : dat alles heeft de appreciatie van zijn 
literair werk bemvloed en is de hoofdoorzaak van veel denigrerende en onrecht
vaardige kritiek. 

Wij betwijfelen het of menig zo 
« close-reading » en op het zuivcr-este-
tische zich blindstarend kritikus ooit 
de geest en de diepere waarde van een 
boek als Verschaeve's « Jezus » heeft 
kunnen vatten en een vergelijking heeft 
kunnen maken met werken uit de 
wereldliteratuur zoals Maurice's « Vic 
de Jésus » of Papini's « Storia di Chris-
to ». Indien ze dat ooit wél zouden 
doen, zouden ze de onbetwistbare 
geestelijke en ook literaire waarde van 
Verschaeve's Christusverhaal moeten 
erkennen. Dat is slechts één aspekt 
van Verschaeve's literaire schepping. 
Over de andere — dramatische, ly
rische essayistische, kultuurfilosofische 
— kan men van mening verschillen en 
andere artistieke en wijsgerige inzich
ten hebben, kan men artistiek een an
dere smaak hebben en ander werk 
verkiezen boven zijn proza, lyriek of 
dramatiek. Dit belet niet, dat men niet 
ontkomen kan aan een literaire erken
ning van een werk dat — monumen
taal reeds in zijn omvang — evenzeer 
door de diepte als door de breedte der 
gedachten zich verheft boven dat van 
zijn tijdgenoten omdat het (artistiek 
misschien minder zuiver in détail) de
ze universaliteit en deze volkomen 
geestelijke eenheid bezit die alleen een 
werk bestand maken tegen de storm 
van de tijd. Geen enkel schrijver in ons 
taalgebied heeft zijn werk zo met een 
ideeënwereld verbonden; geen enkel 
werk is in zijn geheel zo één en strak 
naar een leidend beginsel gehandhaafd, 
met uitzondering van (soms) Gczelle 
en Vondel. 

HELP BRETOENSE GEKERKERDEH 
Op 10 maart jl. ^verd door drie 

jonge Bretoense nationalibten — 
.lakez Arvor, CocJaer en Gachct — 
een symbolische aanslag uitgevoerd 
op het gebouw van de onderprefek-
tuur te Saint-Xazaire. Deze jongeren 
wilden aldus protesteren tegen de 
ongenadige verdrukking die het 
Bretoense volk vanwege de unitaire 
Franse staat moet ondergaan, dit 
zowel op kulturcel, ekonomisch als 
sociaal gebied. 

Ar\or, Cocher en Gachet werden 
na hun aktie aangehouden en zijn 
thans gekerkerd te Saint-Nazaire, 
waar ze werden opgesloten bij de 
misdadigers van gemeen recht ! 

Hun verdediging zal zware onkos
ten met zich meebrengen, waarin 
(leze jonge mensen slechts zeer ge
deeltelijk zelf kunnen voorzien. 

Daarom onze oproep : help deze 
moedige Bretoenen, die uitsluitend 
gehandeld hebben uit liefde tot hun 
volk. Stuur een briefje van 20 fr. m 
een niet-doorzichtigp omslag naar : 
Kuropces Solidariteitsfonds, p.a. Pol 
\an Caeneghem, A. Delha>eplein 2, 
Bonsc. r krijgt dan als ont\angst-
bewijs een steunkaart toegestuurd 
en -wordt verder op de hoogte ge
houden \an het verloop dezer aktie. 

Laten wij door onze daadwerke-
lijlve hulp bewijzen dat het Europa 
der Aolkeren voor ons geen dode 
letter is. Uw gebaar zal voor deze 
drie jongens nog meer een geeste
lijke dan een materiële ruggesteun 
betekenen ! Dank U in hun naam. 

Dit stelt ook de inleider Cl. Van
steenkiste vast en hij voegt eraan toe 
dat Verschaeve verwantschap vertoont 
met moderne wijsgeren zoals Teilhard 
de Chardin, Bcrgson, Ortega y Gasset 
en de existentialisten. Zij schrijven 
weliswaar vaak meer artistiek, maar 
een vergelijking met Verschaeve valt 
echter in het voordeel van deze laatste 
uit omdat hij gezonder is van gedach
ten en meer kunstenaar, zoals hij ook 
in zijn gedachten steviger en breder, en 
in de uitdrukking ervan direkter en 
minder retorisch is dan Claudel, Péguy 
e.a. — en ook minder fragmentarisch 
dan Pascal. 

De hoon die Verschaeve ook na zijn 
dood te beurt viel vanwege het leiden
de profitariaat onzer officiële litera
tuur, zal in de toekomst slechts hun 
eigen kleinheid illustreren. Wij denken 
hierbij aan de — nu dode — Walra-
vens, die bij leven nog op de nage
dachtenis van de dode Verschaeve 
spuwde en sprak van « die waanzinnig-
geworden Westvlaamse onderpastoor ». 
En Claus zei eens dat hij als hij ooit 
direkteur zou worden van de K.N.S. 
Gent, Verschaeve's stukken zou laten 
spelen om ze belachelijk te maken. 
Men hoeft geen voorstander te zijn 
van Verschaeve's aan Hebbel geschoold, 
van Schilleriaans pathos gedragen en 
sterk - lyrische accenten bevattend 
ideeën-drama om te beseffen dat een 
dergelijke houding onzinnig is en on
rechtvaardig. Dat akteur en regisseur 
een stuk « afmaken » in de beide be
tekenissen van het woord, schreef jaren 
geleden reeds Walschap en ook Claus 
zou dat van zijn eigen stukken moeten 
weten : Claus, de man die erin slaagde 
een der bloederigste Seneca-draken in 
de meest-ondramatische verkleding op 
de planken te sleuren en te doen ap
plaudisseren ! 

Henriette Roland Holst, Nederlands 
grote dichteres, heeft eens over Ver
schaeve gezegd : « Verschaeve kan 
wachten : hij hoort tot de dichters die 
de eeuwen voor zich hebben ». 

Zulk een getuigenis kan slechts van 
zeer weinigen — van de allergrootsten 
alleen — afgelegd worden ! 

En het lijkt erop, of dit getuigenis 
langzamerhand zijn bevestiging zal 
gaan krijgen. Politiek is Verschaeve's 
naam reeds lang uit ballingschap en 
vergetelheid getreden, indien hij daar 
ooit zou in verzonken geweest zijn. 
Wat hij dichtte — « 't Diepste graf is 
't vergeten : daarin « zinkt ge nooit 
weer... » — is op hemzelf toepasselijk. 
Verschaeve is met Borms de tot op 
heden grootste figuur uit onze volks
beweging (na de te jong gestorven 
Rodenbach). Men mag dan al dan niet 
van mening met hem verschild hebben 
over bepaalde dingen, men mag zijn 
meningen over personen en ideeën niet 
gedeeld hebben, sommige zijner daden 
afgekeurd en sommige zijner karak
tertrekken minder sympatiek gevonden 
hebben — wij hebben zelf met hem 
gediscussieerd over bepaalde dingen in 
politicis die wij toen onmogelijk onder
schrijven konden — het feit van zijn 

EDAGHTE 
ontzaglijke invloed op dertig jaar 
Vlaamse beweging en op drie genera
ties jonge Vlamingen is niet weg te 
cijferen. 

En evenmin valt er weg te cijferen : 
zijn bijdrage tot onze literatuur, met 
een oeuvre dat bij alle gerechtvaardig
de detailkritiek ook, in zijn totaliteit 
een unicum blijft en dat door zijn uni
versaliteit onze literatuur uit haar pro
vincialisme heeft bevrijd — zoals trou
wens Hans Peschke in zijn overzicht 
der Zuidnederlandse literatuur vast
stelde. 

Herhaaldelijk is de persoonlijkheid 
en is het werk van Verschaeve de jong
ste tijd terug in het licht geplaatst. 
Antoon Van der Plaetse schreef een 
boek over zijn vriend Verschaeve van
uit de zeer revelerende optiek van de 
intimus. « Broederband » gaf een spe
ciaal nummer uit, gewijd aan de ban
nelingen, waarbij Verschaeve als in
carnatie en symbool van de Vlaamse 
banneling gehuldigd werd. En nog on
langs verscheen door de zorgen van 
« Were Di » een heruitgave van Ver
schaeve's « Opstellen in ballingschap ». 

« Woord en Gedachte » brengt een 
selektie uit Verschaeve's werk en is 
daardoor ten zeerste geschikt om met 
de figuur van Verschaeve als letter
kundige én als Vlaming kennis te ma
ken. De drie grote delen (lyrisch, dra
matisch en essayistisch werk) worden 
voorafgegaan door de reeds hogerver-
melde inleiding van Cl. Vansteenkiste, 
en door Verschaeve's redevoering, uit
gesproken ter gelegenheid van de uit
reiking van het doctoraat honoris 
causa te Leuven, redevoering die han
delde over het tema : « Wat ik met 
mijn werk heb bedoeld... ». 

Het lyrisch oeuvre is vertegenwoor
digd door enkele zeer bekende gedich
ten, o.m. « De Meeuw » en « De Rijn te 

Schaffliousen », benevens enkele ver
zen uit zijn Nocturnen, waaronder de 
prachtige Doodsnocturne. Van zijn na
tionale lyriek worden slechts de « Eed 
van trouw » en het Heldenhulde-vers 
opgenomen, al zijn er zo niet pregnan
ter, dan toch typerender verzen te vin
den. Uit zijn dramatisch werk is er het 
laatste bedrijf van « Jacob van Arte-
velde », een stuk uit het derde bedrijf 
van « Judas » en de slothymne uit 
« Maria Magdale^na », deze prachtige 
hymne, enig in onze literatuur, al is ze 
soms hortend, stamelend in haar jubel 
van liefde en bezieling. Tenslotte is er 
nog een fragment uit « Elijah ». Een 
belangrijk deel — praktisch de helft —. 
van dit boeKje bevat echter proza, ver
handelingen en redevoeringen die inge
deeld werden naar de temata : gods
dienst, muziek, plastische kunst, letter
kunde en tenslotte het nationale. Zo 
volgen opstellen over het mysterie, 
over Bach, over Rubens, over Sofocles' 
« Antigone » elkaar op. Het nationale 
tema komt aan de beurt met drie stuk
ken ; een redevoering van 1913 tot de 
Oostvlaamse studenten bij hun vlagin-
huldiging, een fragment uit de beroem
de rede die hij uitsprak te Mechelen in 
1943, over de grootheid onzer kuituur 
en een stuk over Willem van Oranje's 
persoonlijkheid, geschreven voor het 
gedenkboek van het Diets Studenten
verbond in 1933. 

Over de keuze der stukken in een 
dergeUjke bloemlezing kan er altijd ge
discussieerd worden, naargelang de 
persoonlijke voorkeur en smaak. De 
keuze in dit boekje is o.i. verantwoord, 
en geeft een goed beeld van Verschae
ve's idee en persoonlijkheid en van zijn 
geestelijk en artistiek kennen en kun
nen : woord en gedachte van een der 
grootste Vlamingen — en wellicht een 
der grootste Europcërs — dezer eeuw 
worden hier de lezer in een verant
woorde selektie aangeboden. Aan alle 
nationalisten en aan de jongeren voor
al kunnen wij slechts zeggen : neem en 
lees ! 

J.D. 

Cyriel Verschaeve : « Woord en Ge
dachte » — Heideland, Hasselt — 
Vlaamse pocket nr 175 •— 182 blz- 7 
35 Fr. 

Vettme met zijn getuigen van voorbije voorspoed en grootheid (foto K.G.T.). 
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persspi egel - persspi egel - persspi egel 
'« En er kwam een grote stilte over het 

Elag"elcl » zal tie kronijkschrijver van het 
veldslagje Verroken wellicht later schrijven. 
Oe overwinnaars beseften hoe klein hun over-
cchot aan troepen nog was en dat de over
winning slechts kon behaald worden met de 
hulp van een soort vijfde kolonne de zgn. 
P.V.V. 

Maar zoals na 1302 ergens een Franse ko
ning zegde « begon het nu geen Vlamingen 
te regenen, maar Vlaamse federalisten t. 

En gezien De GauUe weer in de mode is 
ci'llen we zijn 1940-woord maar parafraseren: 
€ La Flandre a perdu une bataille mais pas 
ia guerre >. 

•T P A L L I E T E R K E 

Aanknopend bij dat woord van die Franse 
koning ziet Pallieterke een regen van federa
listen uit de koude stortbui van de verloren 
«temming komen. 

« De komedie is nu gespeeld. De liberalen, 
die samen met het trikolore vaderland ook 
het gezond \ers tand aan hun zitvlak naaiden, 
heliben een Belgisch « foeit » gezegd aan 
Verroken. De Waalse ce\epekens hebben de 
blauwselventen niet losgelaten. De Vlaamse 
Cevepekens, geholpen door enkele_ Vlaanise 
socio's die de schimmen van hun jeugd niet 
konden ahverpen, hebben gestreden met man 
en macht voor de « in o\ erwegingneming » 
maar onder hen zitten ook rare spuiters van 
het type Lelèvre, die nu ja zeggen om met des 
te meer kracht nadien het wetsvoorstel te 
kunnen kelderen. 

Het wetsvoorstel \ ' e n o k e n werd niet in 
overweging genomen weyens een tekort van 
12 stemmen .Nobel twaalftal! Dank zij die 12 
lijn er 12 v 12 v 12 x 12 meer mensen die het 
federalisme « oxerwegeu ». 

DE GAZET VAN ANTWERPEN 

Heeft al een benaming om de kamerstem-
ming historisch te situeren : o Zwarte dins
dag t heet het uit de pen van D.W. Is het 
misschien omdat een groot deel van de 
Vlaamse Socialisten voor het eerst sinds de 
oorlog rond een belangrijk Vlaams probleem 
tnet <i de zwarten » (terminologie Van Eynde) 
meestemden ? 

« De angstige stilte, die volgde op de stem
ming in de Kamer, was betekenis\ ol. Na zo 
lange weken passie\ol!e diskussie, na een ge
spannen debat met soms hoogstaande tussen
komsten, zou liet normaal geweest zijn, moest 
de uitslag toegejuicht worden door de groep, 
die de slag had gewonnen. Moest de Kamer 
het wetsvoorstel-Verroken in overweging lieb-
ben genomen, dan zou er inderdaad gejuich 
geweest zijn. Nu niet, omdat zelfs de meest 
verstokte unitarist heeft aangevoeld dat er 
dinsdag een zeer harde slag werd toegebi acht 
aan liet België van vandaag. 

Twee vragen moeten wij toch stellen aan 
al wie nog iets te zeggen heeft in dit land, 
beiiaald aan hen, die tegen federalisme en 
endere « extremistische » oplossingen zijn. 
De eerste is hoe zij nu het verdere verloop 
der dingen zien; hoe zij de eisen van de 
Vlaamse volksmassa zullen onderzoeken en 
inwilligen, nu één ervan door de Kamer in 
de pruUemand werd gegooid en dit huis wei
gert erover te pralen ' 

VAN VLAANDEREN VOOR DE VOER 
HON. JAMAIS-LA LüTTECDNÏiHÜE 

Op 18 jun i w e r d e n in gans Wal lo 
nië ge ld inzamel ingen gehouden om 
de Waalse akl ie in de Voers t reek te 
s t eunen . Dit w e r d georgan i see rd 
door volgende Waalse g r o e p e r i n g e n : 
Wal lon ië L ib r e — Mouvement Popu 
laire Wal lon — Mouvement L ibe ra l 
Wal lon — Renova t ion Wal lonne . 

He t Vlaams S teun- en Akt iekomi-
tee heeft d a n ook bes loten een akt ie 
te voe ren te r o n d e r s t e u n i n g van de 
Vlamingen in de Voer . E r zal geld 
inge/ ' '"^ ' ' ' '^ 'vr>r-'' '" " ' r>vpr te gaan 
tot 
1. De oij.i^iJiL.i>„ -^ii m o d e r n e 

b ib l io theek in d e Voer, d ie bij 
midde l van een b ib l iobus gans de 
s t reek zal bes t r i jken . 

2. He t op r i ch t en van Vlaamse 
schoo lb ib l io theken . 

3. Het ver lenen van s teun aan de 
Vlaamse g roeper ingen van de 
Voer . 

4. Het voeren van een k a m p a g n e te r 
b e v o r d e r i n g van he t toer i sme in 
de Voers t reek . 

Steun kan op volgende wijze gege
ven w o r d e n : 
— Stor t op P.R. 161.64 vnn Kredie t 

bank «, Venneborg » met de ver
meld ing « Voor rek«nit ig 595 van 
V.S.A.K. ». 

— Opzenden , o n d e r gesloten om
slag, naa r : V.S.A.K. — Gen. 
S l ingeneyer laan 117, D e u r n e — 
(Anlw. ) . 

ROEKEN dienen opgezonden naa r 
he tz t l fde adres . 

DE STANDAARD 

Manu Ruys maakt ook een historische ver
gelijking. De overwinning van francophonië 
lijkt sterk op die van de gekende heer Pyrr-
hus uit de oudheid : er schoten niet genoeg 
overwinnaars meer over om de krijgsgevan
genen te bewaken, zeker als daar van die uit
brekende (of ruitenbrekende ?) naturen tussen 
zitten als de Vlaams-nationalisten. 

« De eerste reakties op de stemming o\er 
het wetsvoorstel-Verroken zijn \ eelbetekenend. 
De Vlaamse katolicke pers si)reekt eensge
zind o\er een slechte dag; de Acapsul \ a n 
de Franstalige hoogleraren juicht. Het beves
tigt slechts de diepe vcidecldheid die dins
dag in de Kamer tot uiting is gekomen tus
sen de anti-Vlaamse en konservatieve krach
ten en het vooruitstrevende N'laamse land. 

De « overwinnaars » kunnen zich noch
tans enkel verheugen in een Pyrrhus-/ege. 
Zij zijn zich daarvan bewus t Na de stemming 
zaten zij bleek en zwijgend in hun bank, niet 
wetend wat aan te vangen met hun triomf. 
Ook in de eerste konimentaren van de Frans
talige kranten klinkt onbehagen door, zelfs 
een zekere angst. Men is daar wel zo verstan
dig om te beseffen dat de ^'lamingen, in volle 
evpansle-drang, dit zo maar niet nemen. 

Het moet ook de gevestigde machten tot 
nadenken stemmen, dat op een zo belangrijk 
politiek probleem de Vlaamse socialisten blok 
hebben ge \ormd met N'laamse C.N'.P. en de 
Volksunie. » 

VOLKSGAZET 

Iemand die zijn opportunistische tel is 
kwijtgeraakt is onze vriend Jos. Hij verheugt 
zich niet over het feit dat zijn Socialisten uit 
eerlijke schaamte mee moesten kruipen op de 
kar van het verenigd Vlaanderen. <t Waar 
rijdt die kar naartoe ? « zal Jos zich afvra
gen, dat vroeg hij zich trouwens ook af tij
dens de stemming, als hij spoorloos verdween 
met grote jan Grootjans van de T.V. die plots 
een zeer kleine jan werd. 

r « Het taalbest.and h-eelt geen twee jaar ge
duurd, het heeft nog niet eens de \olle drie 
maanden gehaald : de stemming dinsdag
avond in de Kamer, ging Vlamingen tegen 
Walen, op uitzondering \ an de P.V.V., waar 
de Nedei landslaligen de vlag streken voor 
het « Diktat » \ an hun collega's uit de hoofd
stad. De/e stemming had nooit moeten plaats 
grijjicn. Dat zij is doorgegaan, en dat zij in 
deze omstandigheden is gehouden, is uitslui
tend te «ijten en aan de regering, en aan het 
genie Verroken. 

De schuld ligt bij de regering omdat zij 
nagelaten heeft in deze tere en delicate aan
gelegenheid stelling te kiezen. Zij weigerde in 
te zien dat, vanaf 1.5 mei, toen de Belgische 
bisschoppen hun verklaring over Leuven af
legden, het taalprobleem op scherpe wijze 
opnieuw gesteld was. Zij weigerde in te zien 
dat, toen de polemiek over het wetsvoorstel 
werd ingezet, haar taaibestand nog slechts 
in schijn bestond. » 

LA LIBRE BELGiQUE 

Maar de steeds weerkerende duivels, de 
geesten van het kwaad, zijn steeds door alles 
heen te herkennen, ook in het wetsvoorstel 
Verroken, 

« Het zijn eveneens de extremisten die op 
het parlementair vlak de toon aangeven. 
Om zijn verfoeilijk wetsvoorstel op te m.iken 
heeft de h. Verroken slechts de tekst die op 
25 januari 1962 door de \ olksvertegenwoordi-
geis Mattheyssens, Van Leemputte, Wouters, 
Van der Eist en Deconinck, allen van de 
N'olksiinie, moeten overschrijven en uitwer
ken. Het eerste artikel luidde als volgt : Alle 
transmutatieklassen en geheel het franst.dig 
onderwijs van de twee regimes en van alle 
graden worden in de Vlaanise gewesten afge-
schnh. Dat wil zeggen dat bij een eentalig
heid die met de wet van 1932 reeds wettelijk 
was, de Volksunie het exclusief gebruik vaii 
het N'laams in het hoger en universitair on-
deiwijs wilde voegen. 

In het eerste artikel van zijn voorstel, zegt 
de h. N'erroken ongeveer hetzelfde met een 
Hchte nuance : De gewone voertaal in het 
hoger onderwijs is het Nederlands in het Ne
derlands taalgebied, en het Frans in het 
Frans taalgebied, het Frans of het Nederlands 
in het Brussels hoofdstedelijk gebied. 

En wanneer nu de volksvertegenwoordiger 
Verroken in de uiteenzetting van zijn ont
werp schrijft : in een democratisch georden
de samenleving, is een cultuur- of taalbarrière 
tussen de intellectuelen en de massa nadelig, 
dan drukt hij ongeveer dezelfde gedachte uit 
als de volksveitegenwoordigers van de Volks
unie die in jatiuari 1962 schreven : het on
derwijs van het Frans heeft niet alleen de 
taal en het cultuurleven bedorven, het is ook 
een gist voor tweedracht onder de sociale 
klassen geweest. i> 

Maar gelukkig hebben hunne eminentie» 
nog waardevolle steunpilaren behouden : de 
P.V.V.-liberalen, de Waalse Socialisten en 
de vertegenwoordigers van Beulemansgrad. 

« Wat geeft aan het debat van dinsdag zijn 
dramatisch karakter ? 

Wat kreeg men indei daad te zien ? Hoe 
heeft de C V . P zich diep zien verdelen vol
gens de algrond van de taallijnen. Voor de 
Vlamingifn aüeen .hebben de taalbekommer-
tiisspn geu4d .M«at als de C V.P. iiet katoliek | 

vraagt L 

men zich .if waailoe zij nog dleut en wal \ an 
nu af haar bestaansreden en programma nog 
i s? 

Gelukkig heeft in deze tijd de unhersiteit 
\ an Leu\en haar be^te \erdedigers ge\omlen 
op de banken \ a n de liberalen, die allen de 
ino\ei\\egliigncniing hebben verwoi pen. » 

HET LAATSTE NIEUWS 

Nog bleekblauwer dan gewoonlijk, na de 
anti-Vlaamse stemming van de P.V.V.; wist 
dit t Vlaamse » liberale blad niet veel meer 
dan wat algemeenheden te verkondigen. 

« De eerste-minister betoogde dat d;z.e iii-
overwegingneming een zuivere procedure -
aangelegenheid betreft, waardoor de veiant-
w oordelljkheld en de solidailtelt \ a n de rege
ring geenszins in het ge<lri'.ng kunnen komen. 

De regering komt v.uizellsprekend niet 
lechtstreeks in het gedrang door deze stem
ming, maar haai houding heeft een pijnlijke 
indruk nagelaten. 

Het vraagstuk van de Leuvense universiteit 
komt hoe dan ook terecht in de comnilssle-
Vanderpoorten (de commissie ter verbetering 
\ an de betrekkingen tussen de gemeenschap
pen) alsook in de commissie, die belast is met 
de herziening van de wet op de imiversitaire 
expansie. 

De par lenuntsIcJ in Ncrtiekken doiideid.ig 
met vakantie. Hopelijk zal er bij de hei sal
ting in september een gunstiger stemming 
heersen met het oog op een open en bezadigd 
overleg opdat de netelige vraagstukken rus
tig en met zin voor de weikelijkhcld zouden 
kunnen opgelost worden. » 

H E T V O L K 

Emiel Van Cauwelaert hoopt nu op de wijs-
heid van de vroede senaatsvaderen, want 
Verroken is met de hulp van broer Karel Van 
Cauwelaert en Sledsens zijn geluk gaan be
proeven in de senaat. Als een schildwacht op 
sletsen zou men in de streek van Aalst zeg
gen. 

a Deze stemming zal beslissend zijn. In de 
Senaat woidt definitief bewezen of de 
franstaligen van dit land nog tot de dialoog 
met ons bereid z'jn. 

Degenen die zich het gelukkigst mogen 
achten dat zij nog een kans kiljgen om hun 
dwaasheid van vorige dinsdag te herstellen 
zijn de Vlaamse P.V.V.-ers. In de Kamer 
hebben zij zich aangediend als de knechten 
van hun Waalse partijgenoten en van de 
Brusselse aartsfranskiljons van het .slag Mun-
deleer. De Vlaamse P.V.V. kan deze lakeien-
rol niet blijven spelen of zij zal in het Vlaam
se land worden weggevaagd. Wij zijn be
nieuwd te zien of zij in de boosheid zal vol
harden. » 

LA WALLONIË 

Dit Waalse socialistische blad boort meer 
naar de grond van de zaak. 

« De \ ' laamse beweging heeft een sociale 
ooi sprong, maar zoals iedere ontvoogdings
beweging van een volk, heeft zij haar ciiltu* 
rele uiting en de leiding van haar elite nodig. 
Het is niet meer de strikte integriteit van d e 
grond, %erbitterde Aorm van nationalisme die 
hier geëist wordt. Het is het recht op cul» 
tuin-, beter gezegd op de culturele autonomie. 

Het \ oorstel-N'erroken is slechts een aspect 
\an deze culturele autonomie, maar het is een 
van de belangiijkste aspecten, want dexe 
Vl.unnse elite waarvoor de h. Verroken on
verdeeld de vorming-sinstrumenten wil, zal 
toch eens moeten dienen. » 

EUROPE-MAGAZINE 

Dit blad dat langs alle kanten de racisti
sche bourgeoisgeest ademt herleidt de hele 
zaak tot de OL boerenmentaliteit » van Verro
ken. 

Dergelijk geschrijf past buitengewoon in 
een blad dat vorige -week de hele zaak van 
het neerschieten van Mevr. Meredith spottend 
wegwaaide. Wanneer wordt dit pseudo-intel-
lectueel weekblad het orgaan van de Brussel
se Ku Klux Klan? 

En toch, heren, voor ons ook « We shall 
overcome ». 

o Vei roken is een primitief gebleven, zoals 
in het begin van zijn politieke loopbaan. Hij 
wist zich nimmer korrekt te kleden en de 
taal die hij spreekt — ondanks zijn universi
taire vorming als germanist — is nog steeds 
een soort dialekt dat de lui van de \ 'olksunie 
beschaamd maakt, want zij spreken in het 
algemeen een vlekkeloos Nederlands, onge
veer als de Hollanders. 

Het voorkomen van Verroken, zoals zijn 
manier om zich te kleden zet hem buiten de 
rij van een reeks goede Vlamingen, die vol
maakt op hun gemak zijn in Het Zoute op 
een tennisbaan of in de salons van Antwer
pen of Brussel. 

L>e man zou — en het klinkt gek maar het 
is zo, zich niet durven aanbieden op een re
ceptie waar er hoogstaand volk is. Heeft hij 
ooit gegeten in een restaurant met stan
d ing? ». 

En zo gaat dat gedaas voort, van een blad 
dat in sommige « hoogstaande » Brusselse 
kringen ernstig wordt genoemd. De Uber-
irenschen-teorie wordt tegenwoordig in het 
Frans geformuleerd. 

Waker Luyten. 

f^EUSELSYSTEEM 

Klassiek van lijn en toch modern • dat is Royal. Het Royal meu-
belsysteem 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 3 2 - 3 4 - ANTWERPEN. 

T E L E F O O N : 32.94.77. 
Geen bi jhuizen — De mode rns t e toonzalen van de stad. 

Auto gra t i s vol tanken w>or ölle kope r s van eet- of s l aapkamer of sa lon. 

ontUrwijs niet meer verdedigt, d«n 

file:///erstand
file:///olle
file:///erdedigers
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B O O M K W E K E R I J E N 
. L A M B R E C H T S P.v.b.a. • Dries 16. Beerzel (Antw.) 

Telefoon : 015/41198 • Bestuurder Jos Feyaerts 

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, 
slerstruiken. maasrotsen, alles voor de tuin. 

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. 
pe r 1000 600 fr. Op geel af f ichepapier 1 fr — 

Op geel k a r t o n 3 fr pe r s tuk. 

Op l i ch twee rkaa t send pap ie r 5 fr s tuk. 
Schrijf het verschuld igde bed rag over op 

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

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

Reeds bestel l ingen te : Heren t - Wervik - Herse l t - Gent - Leuven - Bornem -
Wezembeek - Pepingen - Herze le en vele a n d e r e . 

G E L D VANAF 3 , 2 5 % 
L o o n t r e k k e n d e n tof 100.000 F ; relf-
s tandigen, l a n d b o u w e r s lot öüO.ÜOÜ F. 
Auto, grond, e igendom, tot 100 %. 
Krediet , geen voorschot oodig. 

20.000 = 60 I 
50 ÜUU = 60 X 

100 000 = 60 X 

100.000 = 1?0 X 

376 
940 

1880 

990 

Telef. : 03/35.9,S.«5, tof 21 uur of s r h r 
F.B. Hisschiippenhoflaan tiy te Ueurne 
An twerpen . — Ik kom thuis . 

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

Slcrsohouwen, 
sierbogcn 
en open haarden 
al.sook 
kleine hreekwerken 

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

ALLE V E R Z E K E R I N G E N 
Tel. : (03)31.G6.33 van 9-12 u. - 7-10 uu r . 

JAN GOOSSENS 
VICTOR OHIESSENSSTHAAT 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 verzeker ingsvorm en schenk t aan al le 
j o n g g e h u w d e n gra t i s brand- en B.V. familiale 
(al le r is ico 's tegen d e r d e n ) . 

Al 'TO - MOTO NOG STEEDS AAN OUDE T A R I E F , 

Gfolc t e . : : 
GLAZEN en M0^4TUR£^ ,̂ 
Gralit voor vCfielefdco. 
Hcilellingen in eigen werlhuiS. 

Walter ROLAND 
— Gediplomeerd Oplïelier — 
Kerlcstraai, 58 — Antwerpen 
(Ut «.U.b. op het hu!inummerl) 

Telefoon: 3S.B6.62 
10 9fe lerling op vertoon dei< 

TONISSTEINER SPRUDEL 
IS VOORAL EEN GEZONDHEIDSWATER ! 
Eeuwen geleden spraken üe Romeinen reeds 
van de buitengewone gezondheidseigen-
scliappen van « Tönissteiner Sprudel ». 
In latere tijden vestigden de toenmalige 
geneeskundige autoriteiten herhaaldelijk de 
aanaacht op het bronwater van Tonisstein. 
Ze prezen het niet alleen aan als heerlijk 
dorstlessend middel, maar ook en vooral om 
zijn geneeskrachtige eigenschappen. Hun 
lovende rapporten werden zelfs teruggevon
den tot... vierhonderd jaar oude oorkonden. 
Bij de bron vindt men oude inschriften als 
«fons sanitatis, etfectu mirabilis » ( = ge-
zondheidsbron, wonderbaar in haar helende 
werking) en « ae beroemdste bron onzer 
tijdrekening ». 
Tönissteiner Sprudel is speciaal aanbevolen 
bij de bestrijding van : 
1 ziekten der urine-afvoerkanalen. 

a) reinigen der nieren, urinewegen, blaas-
en voorstanderklier (prostatis). 

b) reinigen bij nierstenen : ook fosfaat-
en karbonaatstenen. 

2 chronische maagslljmvllesontsteking. 
Herstellen na daiTnontsteking. Zenuw- en 
funktionele storingen. 

3. chronische ontsteking der luchtpijpen 
(pharyngitis, tracheïts, chronische spas
tische bronchitis, allergische huidaffec
tie). 

i. ziekteverschijnselen bij de stofwisseling. 
Urinezuur diathese met haar gevolgen. 
Jicht. 

Tönissteiner Non gazeux speciaal aanbevo
len voor babyvoeding. 

De Vrienden van de 
DORTMUNDER TUIER BRAÜ HOVEN 

waren de eerste proevers en dan de beste 
propagandisten en nu eist elkeen en overal: 

TÖNISSTEINER SPRUDEL 
IMPORT A B T S 

Tienscsteenneg 128, Korbeek-Lo. 
Tel. : (016) 463 11 

Voortverkopcrs worden gevraagd. 

1ste Dortmunder Thier Br'au Hof 
in Wallonië (Ferme St Bernard) in AVE-
Auffe bij de Grotten van Han. 
Cafe - Hotel - Restaurant - 2,8 Ha Camping. 
Goed - niet duur. 
Eigenaar : Mr en Mevr. Geeraerts. 
Tel. : 084/38543. 

DORTMUNDER THIER BRAU 
koopt — boiiMt on huur t cafés in gans het 
land. — Medewerkers worden gevraagd. 

SCHI IMR( I51U-;U.\IA'I RASSEN 
uiet 
Gebreve teerde 
bedekkingslagen 

RESSI)I{IMA'I RASSEN 
(Brevet 520768) 
niet 
Gebreve teerde karkassen 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

tiX..?lZ7.6Z 

.sim 
(Rrevet D127Ö7) 

TE ZELE (O. VL.) 
CiEWAITKERDfc; BEDSPREIEN 
wol.I,K.N DEKENS 
Tel. (0.V2I 4tK4I en »4t)42. 

Indien U geen verkoper 
in uw omtrek kent s tuur 
ons een kaart je en we 
zenden I bel adres van 
de dichls bijgelegen ver
koper Star Zele 

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

BINNEN- EN 6UITENUND: 

H E R M E S 
54 Zuidlaan 

211 M Lemonn ie r l aan 
T e ' II aO.33. 
Brussel . 

VOLI.EtMGE 
SEKRE1AR1AAT 
K I R S U S IN 2 JAAl i 

Steno- en 
dnktylograf ie 
in vier ta len. 
Boekhouden. 
Sociale wetgeving. 
Moderne talen. 
Handels 
corre .spondent ie . 

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

Beter en voordeliger. 

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

WW xm. /a,Jffe.RSSLA 

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 

Standaarduitvoering D O C l / C T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting B R E V C T 
in gephosfateerde staalplaat. O ^4 H Q O 
Zeer lichte bediening. Z o U 57 O 
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 

VERlfcGtNWOORÜtGER GEVRAAGD VOOR NOORüER ,v̂  .HEN 
EN HET OOSTELIJK GEDEELTE DER PROVINCIE ANTWERPEN. 
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bewegi 
ANTWERPEN 

Antwerpen 
LUCHTBAL 

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

Bijeenkomst 10 uur hoek Noor
derlaan - Groenendaallaan. 

Berlaar 
VLAAMSE KRING 

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

Optreden St. Pietersfanlare, Beer-
iels gemengd koor. 

Feestrede : volksvertegenwoordi
ger Anciaux. 

Daarna gezellig samenzijn. Begin 
20 uur. 

Bornem 
Ontmoeting tussen Vlaams-natio

nalisten van voor en na de ooi log, 
een wel lange titel, maar die ei 
niet om loog. Het lokaal « de Oude 
Hoeve » bij Rik Merckx aan de 
buitenlandse Scheldedijk te Bornem 
was bomvol geloi)en met Vlaams-
geyinden uit de streek. Na een in
leiding van Dr. Jur. Weyns, voor
zitter van de Vlaamse Vrienden
kring kwamen de «onverslijtbaren» 
van de Ijzergeneratie Aniedee Ver
bruggen en oud-volksvertegenvvoor-
diger Ward Hermans aan het 
woord om wel en wee van de voor
oorlogse strijd te beschrijven. Zij 
deden dit onder luid applaus, nog 
steeds even vurig als vroeger. Na
mens de jongeren sprak volksver
tegenwoordiger Schiltz : « Kunnen 
er heel wat dingen veranderd zijn, 
essentieel blijlt de strijd voor het 
Vlaamse zelfbestuur ». Daarna be
gon de gezellige verbioedering tus
sen de generaties, die ook toonden 
financieel solidair te zijn in het vul
len tot boven de boord van « het 
mandje » van Leo Huvvels. Verheu
gend was de opkomst der jongeren 
in het gezelschap, waarbij zich van 
het V.U.-arr. bestuur, senator Wim 
Jorissen en arr. sekretaris Walter 
Lu>ten hadden gevoegd. 

Edegem 
GULDENSPOREN-
HERDENKINC 1966 

Zoals vorig jaar zal ook op 11 ju
li 196(j te Edegem een algemene en 
stijK olie guldensporenherdenking 
worden gehouden. 

Dit Sporenfeest wordt ingericht 
door de kulturele en sociale orga-
nizaties en door de plaatselijke 

jeugdgroepen, in samenweiking met 
het gemeentebestuur. 

De inrichters nodigen alle inwo
ners van Edegem en van de wijk 
Elsdonk-Wilrijk uit tot deelname 
aan deze samenkomst in de grote 
feestzaal aan het Kerkplein (aan 
de Prins Boiidewijnlaan). 

Aanvang : 20 uur. Toegang vrij. 
En op guldensporendag siert elke 

bewuste Vlaming zijn huis met een 
leeiiwevlag ! Geen uitvluchten ! Op 
t l juli een klauwende leeuw in 

top ! 
Wie nog geen leeuwevlag bezit, 

wende zich tot het plaatselijk se-
kretariaat van de Nationale Bevlag-
gingsaktie : Baron de Celleslaan 36, 
Edegem (tel. : 49.51.94). 

Hoboken 
Te Hoboken werd enkele maan

den geleden, door een paar idealis
tische inwoners, de « Belgische 
Unie voor de Verdediging van de 
Vrede » gesticht. 

Deze vereniging, onafhankelijk 
van elke politieke partij of kleur, 
groepeert elkeen die een algemene 
vrede bepleit. 

Verscheidene partijen en vereni
gingen, ongeacht hun politiek ol le
vensbeschouwing, hebben een van 
hun bestuursleden afgevaardigd in 
het gemeenschappelijk bestuur. Ook 
de Volksunie zetelt in dit bestuur. 

KRUGERSTRAAT 
De eibarmelijke trage uitvoering 

san de werken in de Krugerstraat, 
hebben in ons rode Hoboken al 
veel stol doen opwaaien. Hoe kan 
het anders ! Al die inwoners van 
« de straat der schande » worden 
dit lamlendig gemeentebeleid in 
wegeniswerken, hartgrondig beu. 
Sedert 1964 wordt, zonder ophou
den, de/e straat omgewoeld. 

De autobezitters weten hiervan 
mede te spreken. 

Maar ja, in onze Belgische Staat 
is een autobezittei stilaan gewoon 
zijn « leder » open te houden. On
dertussen blijft gans Hoboken 
wachten op een afgewerkte Kru
gerstraat en Lage Weg. 

VOLKSVERGADERING 
De algemene vergadering van 

woensdag, 22 juni, is voor V.U. Ho
boken een ware tiiomf geweest. 
N'ermoeid, na een zwaar Paile-
mentsdebat, wist Mr. Schiltz toch 
het aanwezige publiek te boeien 
met een uiteenzetting over de hui
dige politieke problemen. Senator, 
Dr. Ballet, die Mr. Schiltz bij afwe
zigheid zou vervangen en onver
wacht als tweede spieker fungeer
de, gaf nadien een puik relaas over 
de Senaats- en Parlementswerking 
van on/e mandatarissen. Het hoeft 
geen betoog dat beide sprekers een 
daverend applaus te beurt viel, 
waarna nog vele vragen werden af
gevuurd, welke beide sprekers met 
algemene voldoening wisten te be
antwoorden. 

Wilrijk 

BEVLAGGINGSAKTIE 11 JULI 

Op 11 juli mag niemand van on
ze mensen vergeten zijn leeuwevlag 
uit te hangen. Zij die nog geen leeu
wevlag bezitten kunnen er zich een 
aanschaffen of bestellen in het 
Vlaams huis « Lange Wapper » of 
bij onze voorzitter Ir. R. Van den 
Bossche, Doornstraat 24, tel. 372184. 

De aangeboden leeuwevlaggen 
zijn uitgevoerd op drie verschillen
de afmetingen : 50 cm. x 70 cm.; 70 
cm. .\ 100 cm.; 100 cm. x 150 cm. In 
vsol met franjes kosten zij respek-
tievelijk 80 fr., 160 fr. en 350 fr. In 
nylon met franjes komen zij res-
pektievelijk op 100 fr., 180 fr. en 
400 fr. 

Bij de bestelling mag men niet 
vergeten mede te delen of de vlag 
aan een stok zal gehesen worden of 
uit een raam gedrapeerd. Deze in
lichting is nodig voor het aannaaien 
van de ringen. 

Aarschot 

LEUVEN VLAAMS ! 
Onze volksvergadering van 18-6 

Deze avond is uitgegroeid tot het 
grootste succes sinds de stichting 
van een V.V.B.-afdeling te Aarschot. 
Ondanks de aanhoudende stortre
gens mochten wij ruim honderd 
aanwezigen begroeten, waaronder 

j talrijke vooraanstaanden uit Aar
schot en het ganse arrondissement. 

Dhr Vandezande, voorzitter v an 
het V.V.O. hield een sterk gedocu
menteerd betoog. 

Brussel 
De bestuursvergadering van 15 

juni - afdeling Brussel - gehouden 
in het lokaal « Uilenspiegel » met 
heel wat punten op de dagorde, 
lieeft een zeer vruchtbaar en rich
tinggevend verloop gekend. 

Al de bestuursleden waren opge
komen en namens het arrondisse
menteel bestuur waren de heren F. 
Adang en G. Vanderstraeten tegen
woordig, terwijl Michel Van Den 
Heule de vergadering voorzat. 

Essene • Hekelgem • Teralfene 

GROOTSE GULDENSPOREN-
HERDENKIMG 

Wij sporen al onze leden aan om 
zo talrijk mogelijk deel te nemen 
aan de grootse Guldensporenvie
ring, die door het Gemeentelijk 
Kultureel Komitee van Essene, in 
samenwerking met Hekelgem, Mel-
dert en Teralfene, wordt ingelicht. 

Programma : 
Zondag 10 juli : bevlagging van 

de partikuliere en openbare gebou
wen met de leeuwevlag; te 14 uur : 
massaal Guldensporenspel voor de 

jeugd ïn de Blakmeersen. Samen
komen in de Kasteelstraat te He
kelgem. Vanuit een vliegtuig zullen 
« Gulden Sporen » worden uitge
worpen; te 17 uur 30 : Guldenspo-
renmis in de Parochiekerk van He
kelgem; te 18 uur 15 : optocht naar 
Essene met fanfare en vlaggen. Par
tikuliere wagens gelieven aan te 
sluiten en zoveel mogelijk » volk » 
op te laden ! te 19 uur : op het Ge
meenteplein (vlak voor de kerk) 
van Essene : prachtig Guldenspo-
renfeest. 

Met medewerking van : de mu
ziekmaatschappijen van Essene, de 
volkskunstgroep « Pajottenland », 
\ erscheidene jeugdverenigingen, 
feestrede door Meester Frans Baert, 
voorzitter « Aktiekomitee-Leuven ». 
Vanaf 21 uur 30 : volksbal. 

Maandag 11 juli : eveneens vlag
gen met de leeuwevlag. 

Zij die nog niet over een leeuwe
vlag beschikken, gelieven zich drin
gend te wenden tot de propaganda
leider-schatbewaarder Paul Uytter-
sprot, Fosselstraat 51, Hekelgem. 

Ganshoren - Koekelberg 
Zaterdag 2 juli vergadering voor 

alle leden en symph. der kern. 
Stichting voorlopig bestuur. 
In het café « Olynipia », Simo-

nisplein 6, Koekelberg. 
Allen op post! 

Molenbeek 
11 JULI 

Ook in het kanton wordt gevlagd. 
Iedereen die kan, mag niet ten ach
ter blijven. Een premie wordt uit
geloofd door het kanton, aan de 
afd. die het meeste vlaggen telt. 

Hoofdredak teur : 
T. van ü v e i s t r a e t e n . 

Hedak t i e sekre ta r i s : 
S. de Lie. 
Alle br iefwissel ing voor 
redak t ie n a a r 
Rota typ , Sylv. Dupuisl. , 
110 Brus. 7. - Tel . '23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonnier l . 82 
Brussel I. - Tel . : U.82.16. 
Alle k lachten voor niet 
on tvangen van blad op dit 
ad re s . 

J a a r a b o n n e m e n t : 280 F. 
Halfjaarli jks : 160 F 
Dr iemaandel i jks : 90 F. 
Abonnement bu i ten land ! 

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

( m i n i m u m ) 
Losse n u m m e r s : 8 F. 
Alle s tor t ingen voor het 
blad op pos t rekening : 
17 1139 « WIJ > - Vlaams-
na t ionaa l weekblad . 

Ve ran tw uitg. Mr F Van 
der Eist, Beizegenistraat 20 
Brussel 12. 

ERLAU TUINMEUBELEN 
Niet d u u 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 jks t r aa t 
INGELMUNSTER. 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

B e z o e k « De v e e r m a n > 
te St-Ainands a.d. Schelde. 

Mosselen • Pa l ing 
Ui tba te r : Jan 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 - Antwerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle special i tei ten 

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

Guido Gezel lestraat 39 
ZWIJNDRECHT. T. 52.70.70 

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

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

3. L E E M A N S , D e u r n e z. 
Van Havrelei 70 T. : 35.63.17 
Agent : De Coene • Kortr i jk 

H O T E L • R E S T A U R A N T 

BLANKENBERGE 
a R u b e n s h o f » 

VVeststr. 79. - T. : (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pens ion . 

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

gezellige sfeer. 
Verminder ing voor groenen. 
Elisabethl 105 Tel 632.70 

B r e y d e l h o f - B R U G G E 
Jozef Suvees t raa t 2 

Gelagzaal - 120 p laa tsen . 
Tel . : 050/350.67 

UURWERK • 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 • ü u d e r g e m 
T. 72.45.43 Te rminus fr 35 
10 % kor t ing v leden V.U. 

PLASTIEK 

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

Lg l.obroekstraat 44 
A.NTWEHPEN. 

Telefoon 03/3(1.16.47. 
Kuipen en s tapelbakken voor 
pekel, d iepvr ies , verpakking. 
s t f tckenng 
Polvethvleen : zakken, vel 
len en folie op rol. 

RAADPLEEG 0.\ 'S 

« Dit-es maman, " W a 

len buifen" qu'est-ce-

que ca reut dire ? » 

(Philippe de Saxe-Cobourg) 

Het is onvermi jde l i jk da t w a n n e e r het 
zoontje van Alber t Ze lden thu i s op het 
Ins t i tu t Saint S tanis las zijn broekjes slijt. 
Monse igneur F l u p k e niet in s taat zal w e 
zen de taal van he t gemeen te begr i jpen. 

J e moet werke l i jk van de p r in s geen 
k w a a d we ten om niet in te zien dat Son 
Altesse er zeer b i n n e n k o r t alle be lang bij 
kan hebben om bi jvoorbeeld «zelfbestuur» 
te ve r s t aan zonder de hu lp van zijn 
gouve rnan t e . 

Gelukkig maar dat republiek biina zó Frans klinkt als répubüque ... 

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

NATIONALE BEVLAGGINGSAKTIE 
Waterstraat 133 

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

1. bedrukte vlaggen katcen 
(alleen met klassieke leeuw) 

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

310 fr. 
530 fr. 

(klassieke en n u d e i n e leeuw) 

1 m X 1 m 460 fr. 
1.45 m X L5 m. 880 fr. 
1,45 m X 2 m. 990 fr. 
2 m X 2 m 1 430 fr. 
2,5 m X 3 m. 2 420 fr. 
3 .n. X 3 m 2 750 fr. 
4 m X 2.4 m. 3 740 fr. 
4 m X 4 m 4 290 fr 

wollanyl 

430 fr 
750 fr 

2. geborduurde vlaggen nylon wollanyl 

495 
925 

1 015 
1595 
2 640 
2 970 
3 960 
4 620 

3. geborduurde wimpels nylon wollanyl 
(klassieke en moderne leeuw) 

1 m X 2,5 m (met lussen) 900 fr. 990 fr 
l m X 2.5 m (met sloof) 850 fr. 935 fr 

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

l ' betaal t , na ontvangs t van de vlag, aan de firma die u de vlag mét de rekening 
toes tuu rde De vlag word t dus niet onder r embours gezonden 
Vergeet niet op te geven • a. of uw vlag aan een mast wordt gehesen of uit een 
raam gedrapee rd b. of u, wannee r u een gebo rduu rde vlag bestelt, n moderne 
of n klassieke leeuwefiguur wenst . 
Bil de bedruk te vlaggen is de moderne leeuwefiguur niet verkr i jgbaar . 
d e l j o r d u u r d e prov inc ie en verenigingsvlaggen kunnen op alle formaten worden 
gemaakt 
Vraag een of ler te . 
De verzendingskos ten zijn niet begrepen in de opgegeven prijzen. Voor katoenen 
vlaggen en voor bestel l ingen van 10 en meer vlaggen worden ze niet aangerekend . 
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baA^i 
OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
KOLPORTAGE 

Verleden /oncl.i^ waren 11 ni.m 
op post voor een kolpoitagetocht in 
Mooisel en Inipe Op 1 uui tijd 
werden 210 nuninieis aan de man 
gebracht. In Moorsel werden daar
bij nog 4 abonnementen gemaakt. 

Flink jongens We stoppen nu tot 
na het \erlof en zullen U tijdig ver
wittigen wanneer we opnieuw star
ten. Er 7al een ploeg Aan minstens 
20 man op de been gebracht wor
den 
ARRONDISSEMENTELE 
WERKING 

De kaderdag \ an 18 juni 11 w as 
een stimulans \oor een hernieuwde 
werking in het arrondissement. Oj) 
heden, dus na een week weiden 
Aolgende result iten geboekt : afde
ling AaKt : 36 nieuwe abonnemen
ten. Atdtling Denderleeuw : 6 
abonnementen en 25 nieuwe leden; 
afdehng Her^cle trekt naar de 150 
leden 

Stichting afdeling Moorsel, water
dag 2 jnli bij « Kapet », Doip 10, 
Mooisel. 

Denderleeuw 
BEVLAGGINGSAKTIE 

Niet alleen op 11 juli, maar bij 
iedere gelegenheid vlagt U met de 
Lecuwe\aan. Vlaggen in katoen 
wol of njlon met franjes omzoomd, 
mast\laggen of raam\Iaggen : voor 
1 juli bestellen op het sekretariaat 
Six)rtstraat 2. 

Dit jaar moeten er meer dan 
honderd \laggen uithangen in 
de gemeente ! 

Deinze 
In sa imnweiking met \ 'L ' . prop 

Mcielbeke - V M O. Gent - V.U. 
prop Dein/.e, Astene en Petegem, 
kolporteerden we in on^e stad Ge
durende andeilialf uur en \erkoth-
ten ^13 nummers \ a n « Wij ». De 
k<''|)ortage weid gesteund door de 
radiowagm V L' Merelbeke. 

Erembodegem - Terjoden 
Kerksken - Haaitert 

Ken gemcenscli.ippelijkL II jiili 
vicniig, ingericht tloor de plaatse 
lijke kuUuiele verenigingen \ an 
de/e 3 gemeenten vindt plaats op 
10 juli te 9 UUI 30 te Ici joden (koer 
kloostei). 

Motto : Leuv en Vlaams ! 
Sjiieker : J. Van üveis t iaeten 

(voorzitter V . T C ) Optieden van 
g io tp « Fieva ». 

Aan onze VU. leden ten zeeiste 
aanbevolen ! 

Meisele 
Te Meisele, geboortedorp van Se 

nator Dr De Paep, i icht de V U 
afdeling op 9 juli a& een giools 
Guldenspolenbal in. 

Zaal Astnd, Grote baan te Mei 
scle. Begin te 20 uur. 

Oi kest « De Romeo's » (Bev e-
ren) 
VERSPREIDING 
< WITBOEK OVER ZWART
BERG » 

De laatste exemplaren weiden 
versjjreid in Stekene, Viasene, 
Kemzeke, St Pauwels en Nieuw 
kerken De ploegen Bev ei en, Zwijn 
dl echt, Scheldekant en Lokeren 
(St Niklaas was verhindeid we
gens technische stoiingen) v ei zetten 
de laatste 225 nummers -|- 325 
nummeis van « Wij ». 

In Nieuw kei ken werd de v ier-
vveekse oj) een giootse wijze beslo 
(en met een meeting waarop sena
tor De P a t p en volksvertegenwoor 
digcr Coppieteis een entoesiast pu
bliek \.u\ ca 150 pcisoncn tocspi.i 
ken 

De ganse arrondissementele pio-
pagandistenjiloeg was er amvvezig 
n.iast een 100 tal personen uit de 
nieuwe afdeling en het omliggen
de. 

Deze vergadeiing zette een orgel
punt achter een jieriode van zeer 
mlens propagandistenvvcrk met de 
V ei koop van ca 2300 witboeken en, 
in de looj) dci l.ialste zes maanden, 
vele duiz<-nde niinimers van «Wij» 

Het W.iisland Is niet voor niets 
het ai roudissf ment met het grootste 

pcicent.ige VV s t enu r tn ui het 
V.inse Vlaamse lanil. 

Meife 
Op viijtlag <S juli ingelicht door 

het Davidslonds aki wijk Floia, 
vindt on/e ja.uhjkse 11 juli heiden-
kiiig i^Liats lil de zaal « Gilden-
huib » Melle Vogelhoek. Spieker 
van deze avond is Mr Flans Baert, 
vooizitter van het aktiekomitee 
Leuven De heidenkmg begint stipt 
om 20 uui . 

Merelbeke 
Ken 250 peisonen waren aanv^e-

zig oi> de Leuven avond ingelicht 
door V O S . Meielbeke op vrijdag 
24 juni II Deze avond vond jjlaats 
in de zaal Nova, Kat kiing, mede-
imichters van deze gebeurtenis 
vvaien de K.W B. - Davidsfonds 
centrum en Floia - VI. V .Bewe
ging - Pennoen en soc. jongeren 
Humoniar. Mt Frans Baei t zette 
het piobleem Leuven gedurend an-
deihall uur zeei gesmaakt uiteen 
Talrijke vragen na de uiteenzetting 
gesteld bewezen eens temeer hoe 
aktueel het piobleem Leuven bij de 
massa aangevoeld vvoidt. 

KOLPORTAGES 
0|) aanvia.ig van de plaatselijke 

afdelingen : 3 7 te St. Amandsijeig : 
vertrek Berkenliof 9 uur. Rubens
hof 9 uur 15. 

SCHAALPENNINGEN 
Te vtrkiijgen bij • P De Wil, A 

Rodcnbachlaan 8; K. Van Damme, 
Vcrhaeghenwijk 3b, P. De Pauw, 
G. Cjczellelaan 38, en op posticke 
ningnummer 8827 28 van P . De 
Pauw. 

Pinzen : 50 100 fi . 100 1000 fi ; 
3 000 10 000 fr. 

11 JULI-VIERING 
Ingericht door DK Center, op 7 7 

m Si Pietciskring, DF Floia, oj) 
9 7 in Cjildenhiiis 

Mis voor de oveileden vrienden 
in de kerk van Meielbeke Center, 
op 10 juli te 10 uur. Allen op post ! 

B EVLAGGINGSAKTIE 
Wendt IJ 7o vlug mogelijk tot 

Dl ies Goddei is, Bloemstraat aan 
Mciclbeke-Station, en zorgt aldus 
voor een nog giotcie bev lagging 
dan V orig jaar ! 

V O S . MERELBEKE 
Zondag 10 jiili om 10 uui in de 

hooldkeik Meielbeke centium. IL 
Mis ter nagedachtenis van kame-
laad Heiman Geraid in leven pen
ningmeester V O S . en van meestei 
(ïekicre eerste stichter van de 
\ O S . afd. Meielbeke. 

Ninove 
GULDENSPORENFEEST 

In on/e stad vindt de Gulden 
sporenhcrdenking plaats op 8 juli 
te 19 uur 30 in de zaal van cinema 
Central. Zij staat in het teken van 
Leuven Nedeilands en Biussel wer
kelijk tweetalig Ti eden op : Kor 
van de Goten, Annie van Aveimaet 
en Foiis Fiaeters, Ninoofs gemengd 
zangkooi, Volksdansgioep « Die 
Stoute ». Walter Kunnen houdl de 
heidenklngsrede. 

VVij richten ook een dringende 
oproep om te vlaggen op 11 juli 

Mamingen uit het gewest Nino 
\e : uw plaats is op 8 juli op de 
Spoienheidcnking ! 

Oudenaarde 
11 JULI-BAL 

Het vvoidt een tiaditie dat ter ge 
legenheid van onze nationale feest 
dag een dansfeest woidt ingelicht 

Het heeft ]>laats op zateidag 9 
jiili m gasthof Pallieter. 

Aanvang te 20 uur. Eregast is 
oud senatoi R Diependaele. Kaai-
len te v ei krijgen in 't lokaal, bij 
bcstuiii sleden en pi opagandisten. 

^^e verwachten luime belang
stelling Steun onze aktie. 

BEVLAGGINGSAKTIE 
Onze plaatselijke kultuurveieni 

gingen laten blijkbaar verstek 
gaan 

Toch moet de Leeuw, meer d.in 
ooit, OJ) 11 juli zichtbaar zijn te 
Oudenaarde. On /e afdeling heelt 
leeuwenvlaggen ter beschikking, 
verar aankoop en in bruikleen. Vooi 
inlichtingen zich wenden tot dhr. 
Krnest Smet, G Lobertstr. 5, tel 
32751 

St-Amandsberg 
Op 3 juli licht de afdeling St 

Vmandsberg een groots opgev.itte 
kolj)ortage m begeleid i j ) r radio 
wagen. Alle leden en simpatisan 
ten worden opgeroepen om te 9 
uur te vei zamelen aan ons lokaal 
e Café St. Amand ». 

Waarschoot 
Viijdagavond 24 6 was het zaaltje 

bij Mauiice De Smet bomvol gelo
pen 

De Vlaamse Vi iendenkiing van 
het Aïeetjesland nie)eht vrienden 
veiwelkomen uit zowat alle ge
meenten van het gewest Om ei 
maar enkele te noemen : Eekio, 
Zomeigem, Skidinge, Eveigem, Lo-
V endegem. Ei tv elde, Oosteeklo, 
Aalter, Wachtebeke. Er waien toe-
hooi dei s uit Gent en zelfs een uit 
Oudenaaide. 

Gastredenaar Mik Babj-lon hield 
een gloedvolle uiteenzetting over de 
aehtei gronden en de kern van het 
probleem Leuven. Hij mocht zich 
in een bijzonder aandachtig publiek 
en na afloop in een daverende ova
tie V ei heugen. 

In de gedaehtenwisseling noteer
de inen verschillende tussenkom
sten, o m. die v an C V.P.-schepene 
De Corte, die er zeker niet m 
slaagde het publiek op zijn hand te 
kiijgen. 

Het heeft de iniichteis ten zeer
ste veiheugd ondci de aanwezigen 
een tahijke gioep studenten op te 
melken Sommigen ondei hen had-
ilen hun <( blok » enkele uien oj)-
geschoit om van de partij te kun
nen zijn Dat hebben we bijzonder 
op pnjs gesteld! Hopen we nu 
maat dat de Waarschootse studen
ten hun zogenaamde neutraLteit 
voorgoed vaaiwel zullen zeggen om 
resoluut een Vlaamse koers te gaan 
vaien. Vlaamse studenten van het 
Meetjesland, veienigt u ! Waarom 
geen Vlaamse studentenclub van 
het Meetjesland ? Studenten, aan u 
het antwoord I 

Welle 
11 JULI HERDENKING 

Zaterdag 9 juli te 19 uur 30 
(dorjisplein), medewerking Willem 
De Mever onder het motto « Zin
gend Vlaamse sjioren rapen » — 
volksdansen — n.idien gezellig sa
menzijn in de reuzetent. 

11 juli rallve vooi deelnemeis 
vanaf 10 j . te 13 uur. 

Te 9 uur 's morgens mis ter na
gedachtenis van piiestei Daens. 

WEST-YLAANDEREN 

Brugge 
Alle oiganihaties wolden ver

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

Hel vooibeelel van bijna alle ge
meentebesturen, van het provinciale 
bestuui, van tientallen giote insti
tuten, verenigingen en instellingen 
en van reeds duizenden particulie 
len moet u maar eens volgen. 

U kunt zich bij de bekende plaat 
selijke komitoes of oveikoepelende 
bevlaggingskomitees een vlag aan-
schaflen, onder andere ook bij het 
ai I ondissementeel bevlaggiiigskomi-
tee Brugge, sekietariaat (inlichtin 
gen en verkoop) : Park de Rode 
Pemit 21, St. Michlels, tek 16338, 
P R 609560 Alle maten, sooiten en 
prijzen ! 

Ledegem 
VLAGGENAKTIE 

Op 11 juli meiet men in Ledegem 
en Dadizele mei ken dat het een 
\ laainse hoeigeiag is Zij die nog 
ge'Mi Leeuwenvlag bezitten en er 
een wensen, stellen zich in veibin-
du 4 met de afd. vooiz. Vanden
bei ghe Ilendiik, Fabiiekslaan 20, 
te Ledegem of met een van de be-
stuui sleden De V.U. afd. Ledegem 
Dadizele biedt U steike Leeuwen
vlaggen te koop, aan billijke prij
zen, bediukt katoen van 150 m op 
135 m alsook andere Bi| de bestel
ling ei van mag men niet vergeten 
mede te delen of de vlag aan een 
stok word gehesen of uit een raam 
woult gediajieerd, of schrijf ons 
een kaailje we komen ze U thuis 
bczoigen 
11 JULI VIERING 

De 11 jiili vieiing heeft dit jaai 
pl.i.its e)p ze)ndag 10 juli om 20 uur 
in de z.ial De Kiing, Hugo Verriest-
laan Ingelicht door het Davids-
foiiels en Bond der Giote Gezinnen, 
en met de medewciking van alle 

\ l a a m s e verenigingen Dit jaar 
komt Miei Cools naar Ledegem. 
Daarom, verwacht het bestuur van 
de afd Ledegem - Dadizele dat on
ze V U mensen, en simpatisanten 
v.ui Ledegem en Dadizele en om
liggende taliijk zullen aanwezig 
zijn op ilat bij uitstek Vlaams 
feest. Wie op het zangfeest te Ant
werpen Miei Cools luKirde zal hcni 
tei ug w illcn hoi en en zien. 

Menen 
11 JULI 

De Guldensporenv iei Ing vinilt 
jilaats OJ) z.iteidag 9 juli in de feest
zaal van het koUege, te 20 uur. Wer
ken inede : Kor van dei Coten; Ge-
lard \ 'ermeersch. Feestredenaar : 
Andié Dcmedts. 

We zetten onze leden aan hun 
huis te bevlaggen. 

Bestel dadelijk op het sekreta-
u a a t : ^^'ahlsstlaat 70 Tel 524 14. 

Rekkem 
GULDENSPORENVIERING 

Zaterdag 9 juli in de Patronaats
zaal te 20 UUI, groots Guldensporen-
feest. Muziek en dans worden vei-
zorgd door het orkest : The Fala-
do"s. B I eng viienden en kennissen 
m e e ! Toegajigskaaiten bij dhr. Kd-
dy Couvieur, Moeskroensestr. 1. 

Roeselare - Tielt 
KOLPORTAGE 

Onze aiiondissementele kolpor-
t.igeploeg kent geen rust, want zon-
tkig 3 juli IS er opnieuw kolportage, 
ditmaal te Roeselaie Wij verzame
len om 9 UUI stipt in herberg a 't 
Engels Hof », lepeist iaat , te Roe-
seljire. 

Wij rekenen verder op de deel
name van al onze medewerkers, die 
blijk geven van doorzettingsvermo
gen. W I J rekenen bijzonder ook op 
diegenen die in de voorbije maand 
slechts één of twee keren op de af
spraak waien. Aan iedereen er 
voor te zorgen elat wij zondag op
nieuw met een groep van minstens 
dertig propagandisten zijn. 

Wervik 
We VCl namen het spijtige overlij

den van Jurgen Debakker, geliefd 
zoontje van Mlir en Mevr. Kric De 
Bakker - Balcaen Het bestuur en 
alle leden van de afdeling bieden 
aan de getroffen ouders en familie 
hun blijken van Kiistelijke deelne
ming aan. 

ZOEKERTJES 
Vlaams beproefd jonggezel wenst 

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

Blieven bui eel blad onder lelt. 
D49. 

U kunt een Vlaamsgezinde fami 
lie uit De Panne een gioot genoe
gen doen : mooie kamers te huur 
(midden bos en duinen). Ontbijt, 
lull augustus - september Voor 
alle inlichtingen : Biouwersstraat 
74, De Panne (koi i espondc ntie-
adi es). 

Weikvrouvv geviaagd, drie halve 
dagen in de week Biusselstiaat 32, 
Antwerpen, tel 379478. 

Katholiek leraarsgezin omgeving 
Nntwerpen geeft kost, inwoon en 
gelelde studie aan jongens eerste 
ol vijfde leerjaar L O of gelijk wel 
ke klas Moderne Humanioia 
School op 2 min. 

Inlichtingen telefoon 03 513469 

Ben als topveikoj^er p u m a inge
werkt in 400 gespecialiseerde kin-
der — en-of te\tielzaken in Ant
werpen - Limburg en N O . Bra
bant Wens niet langer slaaf te blij 
ven van een franskiljonse holding. 

Aanbiedingen bui eel blad onder 
D47 

Bij gelegenheid van de 1 mei 
autoiall> in Limburg weid dexn de 
heei De Backer, Amerikalei 110, 
Antweipen een inikser gewonnen. 
Bij de pi ijzentiitrelking in zaal 
f l i is » te Beiingen werd deze mik-
ser afgehaald door een kennis van 
de Iieei De Backer, daar deze toen 
met meci in cle zaal aanwezig was. 
Bcdeielde pei soon zeiu de pi ijs ov er-
makcn, hetgeen lot op heden nog 
niet is gebeurd. Men gelieve ten 
spoedigste deze zaak te willen rege
len. Men kan zich in verbinding 
stellen mcl de heer De Backer of 
met de heer A lacobs, Hoogstraat 
% Beringen (tel 011 32 50^) 

Heer, 40 j univeisitaii, v ei langt 
kennism. voor huwelijk met cen-
vouelig, ontwikkeld, gcfi. meisje. 

Maks leeft. 35 j . Liefst van het 
platteland. Onnodig indien niet 
ernstig. Sclu. red blad nr D51 

Zakenman ongehuwd, 38 jaar, 
met eigen wagen naar Oostenrijk 
en Italië van 16 tot 31 juli, zoekt 
1 of 2 reisgenoten. Schiijven bu
reel blad D52. 

Bejaarde gebioodr. bediende 
(Brusselse), gezmsh. zoekt thuïs-
vveik bij gebiek kans op plaatsing. 
Schi kant blad ondei nr D50. 

p \ R r t j M 
U luikt graag parfum, meld ons 
uw gelietlioosele bloemcngcur, cu 
V ontvangt gratis een staalflesje 
(artres met vergeten). MILADY, 
Postbus 403. Antwerpen 1. 

MEFR INKOMEN door vrije vcr-
Ivoop aan partikiiliercn, vrienden 
en kennissen, voor ieder geschikt 
Vast dienstverband ot als bijver
dienste Schrijven : KOfeMETlKA, 
Boereuleger 31 — Edegein. 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
14 35 • Autorennen Rechtstreekse 
reportage van een gedeelte van de 
lace om de Grote Prijs van Reims 
— 15 30 • Internationaal landbouvur-
magazmo — + 16 00 • Ronde van 
Frankrijk Rechtstreekse reportage 
van de aankomst van de twaalfde 
etappe Luchon - Revel — 16 35 : 
Autorennen (vervolg) — 16 50 : Do 
Flmtstones (herii. van de 140e afl ) 
— 17 15 Klem, klem kleuteitje —• 
17 35 Paardosport Jumping om de 
Prijs der kampioenen, gehouden to 
Aken — 19 05 Flipper 15e afl. : 
Bud, ridder zonder vrees — 19 30 : 
De vyerold Is klem Zuldoo-jt-Azle S 
Bergstammen In Noord-ThaUand — 
20 00 • TV-nieuws — 2015 • Sporfc-
weekend — 20 40 : Retrospectieve 
van fümmusicals. Pleisterplaats : 
Hollywood (Anchors away) (1944) 
— 22 45 : TV-nieuwb 

M A A N D A G 
19 30 : Olifanten gaan voor — 19 55: 
De Weerman — 20 OO . TV-nleuw3 
— 20 30 • Ronde van Frankrijk. 
FUmverslag van de vanc/aag verre
den etappe Revel - Sète — 20 40 : 
Het vijfde slachtoffer, tv-spel door 
John Boland - 22 00 . De Biënnale 
van Venetië — 22 30 : TV-niouw». 

D I N S D A G 
's Namiddags • Ronde van Frankrijk; 
Rechtstreekse repoitago van de aan
komst van do 14e etappe Montpcl-
ller - Aiibenas en van de Individuele 
tijdrit te Vals-les-Balns — 19 30 : 
Tienerklanken — 20 00 : TV-nleuw.s 
— 20 30 : Ronde van Frankrijk, 
nimvets lag van de vandaag verreden 
etappe en van ae individuele tijdrit 
te Vals-les-Bama — 20 40 • De lange 
zomer (3e afl ) — 21 30 : Merck tocli 
Iioe stcrck of Zomaar . een Neder
lands lied I I I — 22 00 • Gastpro-
gramma Do liberale gedachte en ao-
tie — 22 30 : TV-nieuws 

W O E N S D A G 
+ 16 00 tot 16 35 • Ronde van Frank
rijk Rechtstreekse reportage van do 
aankamst van de twee ritgedeelten 
in de 16e etappe . Vals-les-Balns -
Pnvas en Bouig d Olsans - l'Alrio 
d Huez — 19 30 : Televlsum — 
19 55 • De Weerman — 20 00 • TV-
nieuws — 20 30 • Ronde van Frank
rijk FUmverslag van de vandaag 
vet reden etappe - 20 40 Speelfilm; 
De geschiedenis van Dr Wassell, 
oorlogsfilm van Cecil B de Mille, 
met Gary Cooper Loraine Dav en 
Signe Hasso _ 22 45 Kijk omhoog 
Sterrenkunde voor leoeieen — 23 05: 
TV-nieuws 

D O N D E R D A G 
• Ronde van Frankrijk Recht

streekse reportage van de doortocht 
OO de Col du Gahbier en + 16 00 to t 
16 35 Rechtstreekse reportage van 
aankomst van de 16e etappe Bourg 
d Oisans - Briangon — 19 30 • Do 
Pllntstones 14e afl Het ruimte
mannetje — 20 00 TV-nieuws — 
20 30 Ronde van Frankrijk FUm
verslag van de vandaag verreden 
etappe — 20 40 De Dick van Dyke-
show (14e afl ) ~ 21 05 • Speelfilm: 
Dcsiree, histonsche film van Henry 
Koster met Marlon Brando, Jean 
Simmons en Mei Ie Oberon — 22 50 : 
TV-niouws 

V R I J D A G 
+ 16 00 tot 16 30 Ronde van Frank
rijk Rechtstieekse reportage van de 
aankomst van de 17e' etappe Brlan-
Qon - Turijn — 19 30 • Jonger dan 
ie denkt — 19 45 . Zoeklicht — 
19 55 De Wcei man — 20 00 TV-
nieuws — 20 30 Ronae van Frank
rijk Filmverslag van de vandaag 
verreden etappe — 20 40 : Do reis
genoot, TV-spel dooi T R Stocking 
— 21 35 • VIIIs Euix5i5ese Beker voor 
Zangvoordracht Rechtstieekse re
portage vanuit het Casino te Knok-
ke, waar de ploegen van Frankrijk 
en Groot-Brittannie in het strijdperk 
treden — 22 55 TV-nieuws 

Z A T E R D A G 
19 00 Luceat — 19 30 Te voet 
door Vlaanderen Vandaag Baarle-
Hertog, Meerle Es<;en, Kalmthout, 
Brecht en de Antwerjjso Kempen — 
20 00 • TV-nicuws _ 20 25 • Slechte 
tijd voor sergeanten 17e afl : 
Hallo 1 Met Stockdalo I — 20 50 : 
Echo — 21 30 • VIIIc Europeso 
Beker voor Zangvoordraeht Recht
streekse reportage vanuit hot Casino 
te Knokke, waar de ploegen van 
Duitsland en Belgié het tegen elkaar 
opnemen — 22 80 De man van 
U N C L E 130 afl UNCLE In 

Hongkong _ 23 20 TV-nieuws. 
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WAAR MEN GAAT LANGS VLAAMSE WEGEN, KOMT MEN HET « ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Wanneer op UW grond ? 
Villa's : modern of klassiek. 

— Bungalo^^!> : gtoot en konfor-
tabel. 
Ilui/en : naar ledeis beurs en 
smaak. 
Appartementen : steeds buiten 
konkuri entie. 

Speciaal voor Gent : 
, Standnig\ol]e residenties : 

PATRICIA - PATRICK te Destel-
bergen ; ERASMUS te Wondel-
gem. Van de 39 reeds 2') \ ei kocht. 
Prijzen \anaf 017.000 F (akte in 
handen). 
Mooie villapercelen te DRON
GEN/MARIAKERKE in residen
tieel park. 

— Grote keus ^an bouwgronden in 
het Gentse. 

K U N N E N » TEGEN ! 

Breng ons UW idee. 

Wij werken het graag u i t ! 
— Degelijke konstruktie volgens be

proefde methoden. 
— Volledige afwerk door eigen 

vakmensen. 
— Geen administratieve beslomme

ringen. 
— Gratis voorlichting op eenvou
dige aanvraag. 

OM ALLE TROEVEN 

IN één HAND TE HEBBEN. 

WENDT ü ZICH TOT 

Het Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN n.v< 
INLICHTINGEN A N T W E R P E N 

MEIR 18 — Tel. 03/32.92.18. 
G E N T 

ONDERBERGEN 13 — Tel. 09/2519.23. 
G E N K 

MOLENSTRAAT 39 ~ Tel 011/54442. 

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

S. De L!e. t Papenhoek » Bcrendrecht Tel (03)73 66.59 
Ook de 
toetertj es kunnen naar dit adres gezonden wordea 

BECO 
brandstoffen 

TEL : 103) 32.04.77 

32.0110 

St.-Martens-Bodegem 
WELGELEGEN CAFE 
TE HUUR. 

loVaal \V • 
DuivculokaoL 

FIRM\ HELLINCRX & ZONEN 
Stationsstraat 42, 
8t -Martens-BodeKcm. 
Telefoon • 52 10 93 

WERE Dl 
SPORENHERDENKING 

Vrijdag 8 juli 
Thierbrauhof • 

Voorbehouden i 
Inlichtingen : A 

- 20u30 
Groenplaats • Antwerpen. 

Osw. van Ooteghem : « 
Karel Di l len :« Héél ons 
• 

plaatsen : 50 fr te storten op 
'an Boghout, Jordaenskaai 3, 

Amnestie! » 

volk, héél on 

PCR 9016.76 
Antw erpen. 

5 land ». 

(Kokcx, Antwerpen). 
— Tel. : 32.21.53, 

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 - VOORBRAEGK EN C' 
Jan Van Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN. 
T E L E F O O N : 03/37.54.38 

A MHSUBISKI ELECTRIC CORPORATION 

ELECTRA BREE 
lioneputstraai 28, 
- B R E F -
Te'efoon 651.88 

s^fe— 
p^:r 

^gSJSJE-aa 

FX-233L 

Dunlopillo 
STPR 

. . . ik koop bii 

MATTMteUTHOPfNdiPRIJF 
T Ü R N H O U T S t S A A N 1 0 2 , ; l Ó l f e t l t H p Ü T - TEL. 35.17.83 

• : , > , ' • ; • • • ilJHUIZ£f< : Dicfcsrraal • * - • * , *n lw . tel . .11.01.1» 
«•fi inc(tstr*, if 3 * . 4 1 , Antw. Tet, 33,-47^24-.; G»ll i |orl Ir i *0,. .Oeuni*-.Tel 36 

W l M M A E S 

DIANALAAN 10 BERCHEM Antwerpen. Te l . : (03) 39 69.34. 
— stelt .l]n Kandidatuur bil alle Vlamingen in d« 

provinciën Antwerpen Brabant en Oo^t-Vlaan-
deren voor alle verzekeringsiormen Brand • 
Leven Persoonlijke Familiale Auto Wet -
Burg Aanaprakeliikheid 

<— Komt op bet eerste verzoek voor 
0\«rname »an bestaande verzekeringbpolissen. 
Nieuwe zaken bij huwelijk oprichten zaak. en«. 

KREDIET EN FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP 
- F I N A N C I E R I N G E N 

- LE 

Jan Van Rl|$wi{cklaan 62 -

N I N G E N 

- HY P O T EK EN 1een2ersn9 

ANTWERPEN - Telefoon: 03/3734.38. 

file:///anaf


16 WIJ 

' CuDR£i$ 

CscPiS^^ 

4./^. 

BONDSREPUBLIEK 
VERLEENT FRANSE 
TROEPEN 
NIEUW STATUUT 
« Bonn pour Ie service ». 

BEATLES-REL 
TE HAMBURG 
Herrie om Liverpoedels. 

PARTIJSEKRETARIS 
LI DOEAN NAAR MOSKOU 
Chinese interventie in Viet
nam deDoeaneren 7 

CENSUUR 
11 JULI-TEKSTEN... 
... op Lamb rechtskundig 

advies. 

HARMEL STUITTE 
TE KINS JAS A OP... 
...Botnbokkig onthaal. 

OOGST 

Nu is het aan de beurt der senatoren, 
zich uit te sprelcen in de zaak der K.U.L. 
Blijft Jan Verroken's tekst een loze prul, 
dan krijgt de Vlaamse molen toch nieuw koren. 

juan de anarchist 


