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Alhoewel het merendeel van zijn ingezetenen nederlandssprekend was, 
hield het 19de ecuwse België hiermee weinig of geen rekening. De taal' 
van het leger, de administratie, de rechtbanken en het onderwijs was 
het Frans. Tot welke gevolgen dit alles leidde, bewijzen de schandalen 
Karsman, Schoep, Coucke en Goethals. Mede als reactie hiertegen eisten 
de flaminganten de vernederlandsing van het openbaar leven in Vlaan
deren. Na een lange strijd werd hieraan in beperkte mate tegemoet 
gekomen. Het Nederlands verwierf enig recht in de justitie (wetten van 
1872, 1889 en 1898), de admmistratie (wet van 1878) en het lager middel
baar onderwijs (wetten van 1883 en 1884). 
De flaminganten wilden echter meer dan « faciliteiten » voor franson-
kundige boeren en arbeiders. Zij wilden een Vlaams Vlaanderen. Dat 
dit laatste niet mogelijk was zonder nederlandstalig hoger onderwijs 
wisten reeds de opstellers van het petitionnement van 1840 : « (...) wij 
hopen dat zij ons zullen laten gelijk de geschiedenis ons leert dat wij 
zijn moeten, Vlamingen, Nederduytschers, gelijk God ons geschapen 
heeft. Om deze redenen verlangen ondergetekenden (...) dat het Neder-
duitsch bij de universiteit van Gent (...) dezelfde voorregten zal genie
ten als het Fransch ». Een actie tot vernederlandsing van het hoger 
onderwijs was nochtans pas mogelijk in de laatste jaren van de 19de 
eeuw. Dit omdat de flaminganten voordien al hun inspanningen hadden 
moeten richten op het bereiken van het allernoodzakelijkste : de hoger-
vermelde taalwetten. 
De strijd om de vernederlandsing van het hoger onderwijs, meer bepaald 
van de universiteit van Gent, was de meest algemeen-Vlaamse actie die 
tot dan toe werd ondernomen. Zowel in de katholieke, de socialistische 
als de liberale partij vond men gezagvolle personen, die de universitaire 
wereld voor het Nederlands wijden openstellen. Namen als deze van Fr. 
Van Cauwelaert, C. Huysmans en L. Franck zijn in dit opzicht bijzonder 
sprekend. Hier kwam bij dat men er in lukte de gewone man voor de 
« vervlaamsing van Gent » warm te maken. Zo werden er bijvoorbeeld 
in één jaar, 1911, 368 succesvolle meetings, betogingen en voordrachten 
georganiseerd en ondertekenden méér dan 100.000 Vlamingen een door 
de 2de Hogeschoolcommissie opgesteld petitionnement 
Toch bracht dit alles weinig aarde aan de dijk. Toen in 1905 op het 
bureau der Kamer van Volksvertegenwoordigers een — door de gebroe
ders Daens medeondertekend — wetsvoorstel werd neerkelegd, dat de 
vernederlandsing van de Gentse universiteit op het oog had, achtte men 
het zelfs geen bespreking waard. En een analoog in 1911 ingediend wets
voorstel kende een langzame maar zekere dood : « Het wetsontwerp, 
vervallen door de Kamerontbinding, werd op 12 nov. 1912 terug inge
diend en op 19 maart 1913 in overweging genomen en naar de afdelingen 
verzonden Einde juli 1913 ontving minister Poullet een afvaardiging van 
de hogeschoolcommisie : de minister scheen voor de afschaffing der 
Fi-anse leergangen niet gewonnen. Pas op 4 maart 1914 kwam het inge
diende wetsontwerp voor het eerst ter bespreking in de Kamerafdelin 
gen (...). Bij deze besprekingen was het maar al te duidelijk dat de 
Kamer ec - uitweg zou zoeken naar een compromisoplossing. Inderdaad : 
ten eerste werden in de 5de en 6de afdeling, waar nochtans de meerder
heid zich voor het ontwerp had uitgesproken, bij geheime stemming 
vlaamsvijandige verslaggevers aangeduid zodat, tegen alle logica in, er 
geen meerderheid meer was voor het ontwerp in de middenafdeling die 
het verslag moest opmaken ; ten tweede had de regering aangekondigd 
dat zij amendementen zou voorstellen, daar zij wel de oprichting aan
vaardde van bijzondere scholen voor Landbouw, Veeartsenij kunde en 
Mijnbouw, maai voor het overige partijganger was van de splitsing der 
hogeschool Zo was de toestand aan de vooravond van de Eerste 
Wereldoorlog. Op de dagorde van de Kamer zou het wetsvoorstel vóór 
4 aug 1914 geen plaats meer vinden (H.J. Elias, Geschiedenis van de 
Vlaamse gedachte, 1780-1914, Dl. IV, blz. 169). 

Het was dan ook begrijpelijk dat vele flaminganten er niet meer op 
rekenden nog ooit een nederlandstalige universiteit tot stand te zien 
komen. Toen echter in 1914 de Duitsers zich van onze streken meester 
maakten en het er de schijn van had dat zij de oorlog zouden winnen, 
herleefde de hoop bij de ontgoochelde flaminganten. Temeer daar de 
bezettende overheid de mdruk gaf begrip te hebben voor de Vlaamse 
verzuchtingen. En inderdaad, het bleek mogelijk te zijn Gent te ver
nederlandsen : 21 October 1916. 
Toen in november 1918 de vroegere Belgische gezagsdragers het staats
bestuur opnieuw in handen kregen, werd er vanzelfsprekend een einde 
gesteld aan de vernederlandsing van de Gentse universiteit. Het feit dat 
de Activisten aan het kortste eind hadden getrokken, kon nochtans niet 
beletten dat men m flamingantische milieus even krachtig als vóór de 
Eerste Wereldoorlog een eigen Vlaamse hogeschool bleef eisen. En dit 
met enig succes. Vanaf 1923 werd de Gentse universiteit enigszins ver
nederlandst. Voortaan zouden de studenten, indien zij dat wensten, 
voor twee derden in hun moedertaal onderwezen worden. 
Welk was de reden, die de Belgische overheid er toe had gebracht in een 
zeker opzicht aan de Vlaamse eis om eigen hoger onderwijs tegemoet te 
komen ? Eenvoudigweg het feit dat de traditionele politieke partijen 
intussen een concurrent hadden gekregen : de Frontpartij, die in 1919 
en 1921 respectievelijk 5 en 4 kamerzetels wist te behalen. 
Het lag voor de hand dat de flaminganten niet konden tevreden zijn met 
hetgeen men hen in 1923 had gegeven. Zij staken hun misprijzen voor 
dit typisch Belgisch « geschenk » niet onder stoelen of banken. Dit blijkt 
duidelijk uit het feit dat zij de Gentse universiteit voortaan, naar de 
toenmalige minister van onderwijs, de Nolf-barak noemden 
Intussen had iets gans onverwachts plaats Bij tussentijdse verkiezingen 
in 1928 werd Dr A Borms. die op dat ogenblik als oud-activist in de 
gevangenis vei bleef, met ongeveer 83 000 stemmen — tegen 44.000 voor 
/ijn tegenkandidaat — tot kamerlid voor het arrondissement Antwerpen 
verkozen. Hier kwam bij dat de Fronipartij in het daaropvolgend jaar 
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DE ARBEIDERS 

Ik hoef zeker niet te zeggen 
hoezeer de nieesten van ons het 
appreciëren dat een ernstige gooi 
wordt gedaan naar de sympathie 
van de arbeidersinassa. Zonder 
enige twijfel is het van die zijde 
dat de doorbraak moet komen. 

Men moet alles in het werk 
stellen opdat de arbeiders over
tuigd geraken dat de V.U. het 
ernstij met hen meent, m.a.w. 
dat zij niet gebruikt worden als 
voorwïndsel voor sensationele 
manifestaties. Daartoe is het no
dig da" ook de kleine noden van 
die mensen ter harte getrokken 
worden en dat ze voelen dat ook 
naar verbetering van hun mate
riële noden gestreefd wordt. De 
werkende massa weet zeer goed 
te onderscheiden tussen holle 
frasen en een verwezenlijkbaar 
programma. 

Verder zou ook dienen begre
pen te worden dat, naarmate een 
bredere kring van kiezers be
reikt wordt, mensen geïnteres
seerd worden die ideologisch 
soms een eindje verwijderd staan 
van de kleine kern waaruit onze 
partij gegroeid is. Wij begrijpen 
allemaal best dat die oud-gedien-
den de geest van de partij zo 
zuiver mogelijk wensen te bewa
ren, doch ze moeten tevens be
grijpen dat de groei van een be
weging bepaalde concessies nood
zakelijk maakt. 
Wat het programma betreft ben 

ik 100 % federalist. Doch wan
neer ik de redenen ontleed die 
me daartoe hebben aangezet, 
blijkt dat hel economisch argu
ment eerder schraal vertegen
woordigd is. Nochtans lijkt dat 
me de aangewezen weg om voor
al nuchtere mensen te overtui
gen. We zouden er moeten toe 
komen een lijst op te stellen van 
de verbeteringen op alle gebied 
die onweerlegbaar uit een fede
rale herinrichting van de staat 
zouden voortvloeien, liefst met 
cijfers als ruggesteun. 

Tenslotte zou ik het graag tot 
een gesprek zien komen tussen 
de Vlaamse en Waalse federalis
ten. Ongetwijfeld bestaan er be
langrijke meningsverschillen, 
doch wanneer de unitaristen er 
in slagen hun ruzies te overbrug
gen en front te vormen tegen 
ons, waarom kunnen wij dan als 
tegenzet, op zuiver principiële 
basis, geen tweede front vormen? 
De Voer en andere problemen 
zouden dan achteraf nog ter 

en gij 
sprake kunnen komen. Tenslotte 
zijn dat, vanop een hoger vlak 
gezien, slechts detailkwesties. 

W.V.d.V., Antwerpen. 

BASTOS 

Evenals voor de sigaretten St-
Michel en Zemir, wordt nu voor 
de sigaretten Bastos uitsluitend 
in het Frans publiciteit gevoerd 
op de aanplakborden in de 
hoofdstad. 

Ondanks het feit dat hiertegen 
reeds werd geprotesteerd, willen 
die heren maar niet begrijpen 
dat het niet opgaat in een twee
talige hoofdstad hun Vlaamse 
klanten volledig te negeren. 

Beseffen die firma's wel vol
doende dat door hun taalhoiiding 
in de hoofdstad zij hun handels
belangen in het Vlaams landsge
deelte schaden, want meer en 
meer Vlamingen, werkzaam te 
Brussel, letten scherp op de taai
praktijken van de Brusselse fir
ma's in de hoofdstad. 

De Vlaamse markt is de be
langrijkste in België. Ŵ e moeten 
dan ook zonder verpozen de 
rechtmatige plaats van het Ne
derlands in de publiciteitssektor 
opeisen. 

J.T., Brussel. 

BOUDEWIJN 

Hoewel ik zou bedanken voor 
een bezoek aan de koninklijke 
serren, ben ik toch niet zo eng-
geesfig als sommige « dag- > 
schrijvers en vleugeladjudanten. 
Zij ontkennen de V.U.-vertegen-
woordigers het xecht (of de 
plicht) rekening te houden met 
eJe wensen en gedachten van hun 
kiezers. Hoewel wij Boudewijn 
niet in het hart dragen, moeten 
wij toch begrijpen dat er mensen 
naar ons op weg zijn, die daar 
anders over denken. 

D..M., Schilde. 

AAN DE SLAG ! 

Wij hebben nu de 11 juli-vie-
ringen « in het teken van Leu
ven » achter de rug en ook voor 

- ALUMINIUM RAMEN & DEUREN 

- WINKELINRICHTINGEN 

- KOELTOONBANKEN 

- DIEPVRIESKAMERS 

- KOELKAMERS 

- DROOGKAMERS 

Brusselsesteenweg, 198, HEKEL6EM. - Tel. (053) 67125. 

R U B E N S H O F 
CAFE - HOTEL - RESTAURANT 

Weststraat 79, BLANKENBERGE 
Tel. (050) 415 71 

Zelfde huis 

R E M B R A N D T 
Albertstraat 9 (Kerkplein) 

BLANKENBERGE 
TeL (050) 430 81. 

de rest zijn de voorbije weken en 
maanden belangrijk geweest in 
onze ontvoogdingsstrijd. 

Het is te hopen dat er nu niet 
bij de pakken gezeten wordt. 
Binnen afzienbare tijd heropent 
te Leuven het akaderaisch jaar en 
het is toch wel duidelijk, dat dit 
een belangrijk ogenblik gaat wor
den. 

Het is te hopen dat de Vlaam
se strijd- en kultuurverenigingen, 
de V.V.B, en de Volksunie er voor 
zorgen, dat nu na de verlofperio
de er onmiddellijk terug aange
knoopt wordt bij de strijdatmos-
feer van mei-juni. Thans is het 
noodzakelijker dan ooit. 

De Vlamingen kunnen op nie
mand rekenen buiten zichzelf en 
zeker niet op de unitaire kleur-
partijen met of zonder wetsvoor
stellen Verroken. Alleen in de 
mate waarin wij ons verzetten 
— een voel-, hoor- en tastbaar 
verzet — zullen wij gehoord 
worden. 

D.L.A., Aast. 

BORMSVERKIEZING 

Onlangs heeft mr Van der Eist 
in een artikel er zeer terecht aan 
herinnerd, wat een belangrijke 
datum de Bormsverkiezing tus
sen de twee oorlogen was. Vóór 

die verkiezing ging er niets en 
schoven de regeringen en het 
parlement ieder Vlaams pro
bleem maar steeds weer op het 
achterplan. De 83.000 kaakslagen 
volstonden echter volkomen, om 
de heren het vuur in het kruis 
van de broek te jagen : op korte 
tijd verwezenlijkte de Vlaamse 
beweging méér dan in al de jaren 
ervoor. 

Dat is een kostbare les ! De 
elektorale vrees is inderdaad het 
begin der wijsheid. En de dag 
dat de Volksunie — om bij het 
Antwerps voorbeeld te blijven —• 
haar stemmenaantal in dat ar
rondissement nog eens verdub
belt, dan zal voor het eerst waar 
worrien wat Craeybeckx wel 
sierlijk maar uiterst lichtzinnig 
zegt : dan laat Antwerpen Brus
sel niet meer los. Dan spookt 
Antwerpen iedere nacht in de 
geest van « Brussel ». 

Zo laat moet het worden en 
daarom dienen in de Volksunie 
alle hens onverpoosd aan dek te 
blijven. 

M.S., Antwerpen. 

TAALWETOMZEILING 

Alhoewel in de Belgische I:oop-
vaardij geen zeilschepen meer 
varen, wordt er toch nog gezeild 
en dit door meerdere oudere ge
zagvoerders van onze nationale 
vloot. 

Het logboek moet volgens de 
wet thans in de Nederlandse laai 
bijgehouden worden ; tweetalig 
gedrukte logboeken staan ter be
schikking van de officieren. 
Vochtans gaat men voort, ze in de 
Franse taal in te vullen. Nog 
niets bijgeleerd, die oudere gene
ratie ! 

Maar hoe omzeilt men dan de 
wet ? Moest het loglxiek dan niet 
meer getekend worden door de 
rechter op de Kamer van Koop
handel ? Welke koehandel wordt 
hier gevoerd ? Om een boete te 
vermijden wordt het logboek 

meer voorge-doodgewoon nî  
legd ! 

Een gewoon verslag, door een 
waterklerk in de Nederlandse 
taal opgesteld aan de hand van 
de gegevens door 't schip ver
strekt en klaar is Kees. 

Zeeman. 

VAKANTIE-TRADITIE 

Hebt ge al opgemerkt dat wij 
de jongste vijf jaar praktisch al
tijd aan bet eind van het parle
mentair reces, vlak voor de va
kantieperiode, opgeschept zaten 
met een belangrijk Vlaams-Waals 
probleem ? Dat is sinds Theo 
Lefévre gewoonte geworden : 
men laat de zaken zo lang moge
lijk rotten om dan plots, op het 
allerlaatste ogenblik, een beslis
sing af te dwingen van een naar 
vakantie hunkerend parlement 
en van een publieke opinie die 
reeds in gedachten elders ver
blijft. 

Een simpele kneep. 
Wanneer kaatsen wij de bal 

eens terug ? Voor wanneer een 
grote Vlaamse betoging in de va
kantieperiode, een mars op Brus
sel of op Leuven die de heren 
dwingt om toch eens even ter 
plaatse te blijven ? 
Dat zou heel goed mogelijk zijn, 

want de vlaamsgezinde is slechts 
in zeldzame gevallen iemand die 
zich twee maanden Azurenkust 
kan veroorloven. Er zou volk ge
noeg in Vlaanderen zijn en ik in 
ieder geval heb er wel een va-
kantieeiag of twee voor over 

B.D., Diest. 

De redaktie draaft geeii verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze 
en inkorting voor. Over de lezers
rubriek wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 

van de redoktie 

Brussel , 2P j u l i 1966. 

B e t r . : weer aan de s l ag . 

We z i jn zopas met een f l inke (3ozis energie t e -
ruggekeerd u i t het k le ine Zuidfrans dorpje 
waar wij ons vakantiegeld hebben achtergelaten. 
Zuid-Frankrijk inderdaad ; of dacht u dan werke
lijk dat het eten van Frans brood - zoals in het 
mopje - een onver/^eeflijke doodzonde is voor een 
flamingant ? En dat wij nooit eens u i t ons "ge t 
t o " willen breken ? 
In ieder geval zijn wij geladen met een flinke 
dozis energie en met de beste voornemens om- die 
energie te besteden aan enkele dingen die ons 
nauw t e r har te gaan ': de kwestie Leuven b i jvoor 
bee ld . En dit blad. 
We hopen dat u het even rustig gehad hebt (of 
zult hebben, voor de late vakantiegangers) en 
dat ook Aw energie thans volstaat om weer de lan
ge run doorheen de eendere dagen in te zetten. * 
Naast alles wat u reeds zinnens mocht zijn om te 
doen, kennen wij wel een zeer specifieke taak 
die waard is dat u er zich onmiddellijk terug 
zaudt aan-zet ten : de abonnementenwerving. ' 
Binnenkort (de tijd gaat vlug !) zijn we weer 
aan het laatste kwartaal van het jaar toe. De 
huidige periode leent zich beter dan u wellicht 
ienkt tot het winnen van lezers : elke abonnent 
ie u thans aan de haak weet te slaan, beeorgt 
een tikkeltje voorsprong in het begin van vol
end jaar. , , ̂  

\ 
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Een groot Vlaming ging heen 

in memoriam 
urbain 
van de voorde 

(f.v.d.elst) Midden in de vacantiemaand 
Juli is Urbain van de Voorde plotseling 
en •eoor goed van ons heen gegaan. Weinig 
tateijk waren de aanwezigen in het kleine 
kerkje waar de uitvaartdienst opgedragen 
werd. Een van die in het leven steeds de 
moed opbracht om desnoods alleen te 
staan, maar onwrikbaar vasthield aan zijn 
eerlijke overtuiging, bracht geen massa op 
de been om hem een laatste hulde te bren
gen. 

Het is niet zonder verbittering dat wij 
ons voorstellen wat voor eerbetoon een 
man met de verdiensten van de overledene 
zou ten deel gevallen zijn in een ander 
land dan België of wanneer hij geen Vla
ming geweest was. 

Want de verdiensten van Urbain van 
de Voorde voor de kulturele verheffing 
en opvoeding van zijn volk zijn zeer 
groot. Een gans leven heeft hij onafgebro
ken, met grote werkkracht en onvermoei
baar, in dagblad, weekblad, tijdschrift en 
essay geijverd voor onze Vlaamse schil
derkunst en dichtkunst. Hij was een ge
vreesd kritikus, geen windhaan die mee
draaide met iedere mode-wind, maar een 
man met een stevig gefundeerde overtui
ging, oordelend van uit een beginselvast 
standpunt. 

De ontwikkeling van de Vlaamse dicht
kunst heeft hij als kritikus op de voet ge
volgd gedurende haast een halve eeuw. 
(« Critiek en beschouwing » twee delen, 
1930 en 1031 ; « Modern, al te modern » 
1930 ; « 'k heb menig uur bij U » 1937 ; 
« Keerend getij » 1942). Zorgvuldig speur
de hij naar al wat poëtische waarde had 
en hij schreef een boeiend essay over « De 
poëtische inspiratie > (1943). 

Zelf heeft hij meerdere dichtbundels ge
publiceerd, doch hij kon als dichter bij 
geen enkele groep ondergebracht worden. 
(« De haard der ziel » 1921 ; « Diepere 
krachten » 1924 ; c Het donkere vuur > 
1928 ; « Eros Thanatos » 1943 ; « De Ge
lieven » 1951). 

Urbain van de Voorde heeft ook grote 
verdiensten verworven door zijn levens
lange inspanning om het Vlaams pubhek 
te brengen tot het waarderen van onze 
Vlaamse schilderkunst. Tot het einde van 
zijn leven volgde hij gewetensvol de ten
toonstellingen. Nog niet lang geleden 
schreef hij met vuur en begeestering over 
de onderschatte en te weinig bekende 
West-Vlaming, de ook reeds overleden 
Daan Thulliez. 

Hij verdedigde steeds de internationale 
•waarde van onze schilderkunst, vooral 
van de grote schot. van St. Martens-
Latem. (« Vorm en Geest », 1939 ; » Albert 
Servaes of het religieus expressionisme » 
1943 ; enz...). 

De talrijke essays die hij schreef brach
ten een werkelijke verruiming en verrij
king van het Vlaamse geestesleven, ge
tuigden van een brede belangstelling en 
oorspronkelijke inzichten. 

Merkwaardig zijn de twee essays over 
Guido Gezelle (« Guido Gezelle » 1926 ; 
« Gezelle's Eros » 1930). Belangrijk is het 
essay over Karel van de Woestijne (1934). 
Interessant het essay over « Charles De 
Cüster en de Vlaamse Idee » (1930). Bui
tengewoon het essay over « Ruusbroec en 
de geest der mystiek s. (1934). « Het pakt 
van Faustus » deed destijds veel stof op
waaien. 

Vermelden we verder : « Frankrijk's 
dubbele ziel » (1943) en « De nationale 
traditie in onze beeldende kunsten » 
(1941). 

Urbain van de Voorde was ook een 
groot kenner van de Duitse letterkunde en 
wij herinneren ons de vele boekbespre
kingen van zijn hand verschenen in « De 
Standaard ». (« De Duitsche Letterkunde 
van 1914 tot aeden » 1936). 

Hij was ontegensprekelijk een groot 
kunstkenner en een kunstminnaar. Hij 

hield zeer veel van zijn prachtige verza
meling schilderijen, 

Urbain van de Voorde is slecht beloond 
geweest voor zijn grote verdiensten voor 
het kulturele leven van ons volk. Als 
staatsambtenaar werd hij na de oorlog 
zonder vorm van proces afgezet en ge
broodroofd. Nooit heeft hij de herziening 
van deze onrechtvaardige maatregel kun
nen bekomen. Hij was immers geen man 
« van links S' en evenmin was hij een 
huichelachtige kruiper. Integendeel : hij 
•was een onbuigzaam, fier en zelfbewust 
Vlaming. Gans zijn leven' is hij onver
schrokken voor zijn Vlaamse overtuiging 
opgekomen. Wij berinneren ons welke 
diepe indruk de belijdenis in hel voor
woord tot zijn machtig essay over Ruus
broec destijds op ons maakte. Maar wij 
herinneren ons ook hoe wij enkele jaren 
geleden, bij de marsj op Brussel, samen 
voor de trappen van de beurs stonden en 
hoe deze verfijnde, hoogontwikkelde in
tellectueel zonder aarzelen bereid was 
kandidaat te zijn op de Volksunielijst te 
Brussel bij de jongste verkiezingen. 

Urbain van de Voorde was in zekere 
zin steeds een eenzaam man, omdat hij 
niet behoorde tot een groep, omdat hij 
zich niet aansloot bij sromingen, doch 
streefde naar een eigen, persoonlijk in
zicht en standpunt. 

Hij bezat een intellectuele fierheid die 
hem weerhield zich te plooien naar de 
mode van de dag, zich aan te passen aan 
wat opgeld maakte. Het is met erkente
lijkheid dat wij steeds zullen terugdenken 
aan deze goede vriend, deze verfijnde 
kunstkenner en moedige Vlaming. 

Het Vlaamse volk heeft tegenover Ur
bain van de Voorde een plicht van dank
baarheid die, hopen wij, niet zal vergeten 
worden. 

Vandaag eisen voor morgen 

Vlaams 
ziekenhuis 
te brussel 

(h.b.) M c de ontwikkeling van de ver
houdingen in België is het noodzakelijk 
geworden voor de- Vlamingen, hun visie 
aan te passen aan de snel wisselende om
standigheden. Zij moeten snel hun pro
gramma voor morgen kimnen herdenken 
en klaar staan om het in de toekomst uit 
te werken. 

Dit is vooral waar voor Biassel. 

Het is immers duidelijk voor elkeen die 
het hedendaags pohtiek gebeuren in Bel
gië beschouwt, dat de spanningen die in 
het land worden opgeroepen door de taai-
dualiteit steeds groter worden en dat zij 
leiden tot een steeds grèter regeringsloos-
beid om-^'it alle politieke groepen gekliefd 
Horden door het taalprobleem. 

Het is eveneens duidelijk dat slechts 
diepgaande wijzigingen in de Belgische 
staatsverhoudingen een oplossing kunnen 
brengen. 

De taak \an de Vlamingen is het daar
om, nu reeds hun pioblemen van vandaag 
te integieren in het veel breder toekomst-
perspektief van morgen. 

Vooral te Brussel zal dit nodig blijken. 

Voor wat Brussel betreft kunnen de 
spanningen in dit land slechts opgelost 
worden, indien m de Belgische staat van 
morgen de - He en wezenlijke gelijkbe
rechtiging van vlaamssprekenden en frans-
sprekenden wordt verwezenlijkt. Het is 
duidelijk dat, tegen de onwil van de frans-
talige « high society > in, dit in het Bel
gië van morgen zal moeten bekomen wor
den, als enige waarborg voor de mogelijke 
koëxistentie tussen Vlaanderen en Wallo
nië. 

Volledige gelijkberechtiging te Brussel 
moet echter leiden tot een volledig stelsel 
van Vlaamse gezondheidszorg voor de 
Vlamingen aldaar. 

Een VLiams ziekenhuiswezen, Vlaamse 
klinieken, Vlaamse dokters en verpleeg
sters, een volledige Vlaamse gezondheids
zorg zijn even normaal te Brussel als 
Vlaamse lagere scholen, Vlaamse aienea of 
kolleges of Vlaams onderwijzend perso
neel. 

Het is abnormaal, verkeerd en vernede
rend voor de Vlamingen dat zulks nog niet 
bestaat, dat zij te Brussel nog steeds aan
gewezen zijn op dokters die ten hoogste 
een beetje « vloms » spreken, op de good
will van een eventuele Vlaamse verpleeg
ster en dat zij in de franstalige polikli
nieken of ziekenhuizen als « boerkens > of 
«onderontwikkelden» worden beschouwd. 

Een volledig Vlaams stelsel van gezond
heidszorg zal moeten herstruktureerd wor
den van boven uit, van regeringswege uit, 
omdat in de afzonderlijke Brusselse ge
meenten de onwil, het onbegrip en de on
bekwaamheid nog te lang zullen doorwer
ken. 

Daarom moeï de eis van een Vlaamse 
gezondheidszorg te Brussel worden opge
nomen in het \'laams eisenprogramma. 

Het is ondenkbaar dat Vlaamse studen
ten aan de Brusselse Universiteit nog 
steeds kunnen verplicht worden franstalige 
ziekenrapporten op te maken en dat zij 
geen volwaardig eigen bestaan kunnen 
leiden met een eigen Vlaams professoren
korps in een eigen Vlaams ziekenhuis, met 
eigen Vlaams verplegend personeel, met 
een volwaardige eigen wetenschappelijke 
training. 

Dit niet om in een eigen Vlaams getto 
te gaan, want daarvoor is de interpenetra
tie tussen beide taalgemeenschappen te 
groot in Brussel. Wel om zich te bevrij
den uit het geestelijk getto waarin de 
Brusselse « high society » steeds gepoogd 
heeft de vlaamssprekenden op te sluiten 
voor zover zij niet wilden overkomen naar 
de Franse kuituur. 

Een dubbel objektief kan worden voor
zien voor de nabije toekomst. 

Voor het Nederlandstalig katoliek on
derwijs moet van nu af aan een plaats 
worden ingeruimd — op grondslag van 
volledige pariteit met de franssprekenden 
— in de in aanbouw zijnde universiteits
kliniek te Woluwe, die van Leuven af
hangt 

Voor het vrij universitair onderwijs 
(V.U.B.) moet een volwaardige Vlaamse 

geneeskundige fakulteit, met Vlaamse ver-
pleegsterschool, worden opgericht met als 
grondslag een Vlaams ziekenhuis, het hui
dige Brugmann-hospitaal. 

Beide punten zijn realistisch. Voor Wo
luwe staat in Leuven een geneeskundig 
korps klaar dat de universiteitskliniek kan 
beheren. Voor de Brusselse Universiteit 
kunnen de Vlaamse professoren en het 
geneesherenkorps dat binnen de volgende 
jaren zal uitkomen, de kern worden van 
een Vlaams ziekenhuis. 

Op die dubbele basis kan de grondslag 
gelegd worden voor een Vlaamse politiek 
van Volksgezondheid voor Vlaams Brussel 
en voor Vlaams Brabant, 

Nog de stemming in de Senaat 

de 
" Vlaamse" 
voorzitter 
(m.v.d.b.) Het is wellicht niet van be

lang ontbloot nu nog even na te gaan hoe 
de « nationale voorzitters » van de zoge
naamde traditionele partijen zich gedra
gen hebben bij de stemming over het 
wetsvoorstel Verroken-Van Cauwelaert-
Sledsens. 

P.V.V.-voorzitter Vanaudenhove, gewa
pend met het liberale wijwatervat in de 
ene en de liberale kromstaf in de andere, 
hier zalvend en daar dreigend, is er in 
geslaagd zijn liberale schaapjes in de libe
rale schaapsstal en de liberale kerk in 
het midden van de liberale parochie Ie 
houden. Zij hebben allemaal in blok 
tegengestemd ; een paar van de allermoe-

, digsten zijn thuisgebleven of hebben hun 
heil gezocht in de wandelgangen. Willy 
De Clercq heeft zich onthouden en als 
bekroning van die moedige daad heeft hij 
de beschamendste 11 juli-rede uitgespro
ken, die ooit via de radio over Vlaande
ren is losgelaten. 

De B.S.P.-voorzitter heeft het ook niet 
gemakkelijk gehad. Alle pogingen om de 
socialistische kamerleden en dito senato
ren tot een gezamenlijke onthouding te 
brengen, zijn falikant uitgelopen. Hij 
heeft niet kunnen beletten dat de zo vaak 
geroemde monolitische zuil waarvan men 
de barsten steeds zo handig mogelijk heeft 
gekamoefleerd, tenslotte toch in twee na
tuurlijke taalbrokken ii uiteengevallen. 

Voorzitter Collard zelf heeft zijn 
Waals hart laten spreken en heeft als 
Waal tegengestemd met de andere Walen 
en francofonen van zijn partij. 

En de voorzitter van de C.V.P. ? Heeft 
hij zich afgesloofd zoals de voorzitter van 
de P.V.V. om de kleine minderheid van 
opposanten er toe te brengen zich bij de 
overgrote meerderheid aan te sluiten ? Hij 
is daar alleszins niet in geslaagd. Heeft hij 
zich gedragen als V l a m i n g , zoals 
Collard zich Waal had getoond ? Neen, 
verre van ! Naar het voorbeeld van de 
struisvogel heeft hij op het psychologisch 
ogenblik een putje gemaakt in het senaats-
zand en heeft hij het moedige hoofd daar
in veilig weggeborgen tot het 'stemmenor
kaan over zijn hoofd was heengeraasd. 

Toen alles voorbij was en de stemmen 
geteld waren, heeft men kunnen vaststel
len dat een Vlaamse stem van de Vlaming 
Houben de Vlamingen een prestigeover-
winning zou bezorgd hebben terwijl nu, 
met zijn daadwerkelijke hulp, de anti-
Vlamingen victorie hebben kunnen 
kraaien. 

de leerschool van het verleden 
(vervolg van blz. 1) 

haar aantal Kamerzetels tot 11 opvoerde. Dit alles had het effect van een 
bom : « Il faut que la Flandre se sent a imée ». Op 5 april 1930 werd de 
Gentse universiteit dan ook pract isch gans vernederlandst . Vlaanderen 
had dus nu verkregen dat, wat he t prac t i sch een halve eeuw lang had 
geëist. 
Toch was he t univers i ta i r p rob leem in Vlaanderen niet gans opgelost. 
De vrije universiteit van Brussel bleef tot op de dag van heden groten
deels eentalig Frans en deze van Leuven behield een franstalige sectie. 
Dit laatste is vooral s inds het jongste bisschoppelijk diktaat een steen 
des aanstoots geworden : Vlaanderen neemt het niet meer dat de frans
sprekenden de hen verleende gastvrijheid misbruiken om « Ie tres grand 
Bruxelles » uit te bouwen. 
Velen van onze tegenstanders weten zeer goed, dat zo de Leuvense uni
versiteit niet vlug tot splitsing overgaat, de algemene Vlaamse ontevre
denheid inzake de « kwest ie Leuven » bij de volgende verkiezingen in 
een Volksuniesucces zal u i tmonden. Vandaar het wetsvoorstel Verroken, 
vandaar de steim die het bij de Vlaamse C.V.P. en B.S.P. vond. 
Wederom is het dus bewezen dat moties , protestbetogingen, acties over 
de par t i jen heen en dies meer, uiteindelijk weinig aarde aan de dijk 
brengen. Alléén de bestendige bedreiging van een Vlaams-nationale par
tij kan het imitaire België er toe brengen Vlaanderen zijn levenskracht 
te verschaffen. 

E. Raskin. 
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DIKTATOR CRAEYBECKX 
In zijn 11 juli-redevoering 

heeft de Antwerpse burgemees
t e r eens te meer Brussel niet 
losgelaten. Inmiddels echter 
on tpopte hij zich in de Schel-
de-metropool als een t rouwe 
e n slaafse ui tvoerder van de 
Brusselse oekazen. Op volko
m e n ondemokrat ische wijze 
haak te hij in op een leugen
achtige kampanje, ontketend 
door een fraai gezelschap van 
een handvol kommunis ten , 
franskiljons en weers tanders , 
o m de 11 juli-herdenking van 
d e vereniging Were Di te ver
bieden. Het is een publiek ge
he im dat hij daar toe aangezet 
•werd door de minister van 
Binnenlandse Zaken. 

Even later vaardigde hij een 
n ieuwe verbodsmaatregel uit, 
d i tmaal tegen de Volksunie. 
Sinds ja ren kolporteren de 
Antwerpse nationalisten op ge
zette tijden ons blad in de 
middens tad ; bij deze kolpor-
tages wordt gebruik gemaakt 
van een mikrowagen. Nu plots 
m a g dat niet meer ; met een 
jarenlange vertraging is Craey-
beckx de vrees bekropen dat 
onze mikrowagen zijn onder
danen zou kunnen storen. 

Inderdaad : Craeybeckx laat 
Brussel niet los. Met de pin

ken op de naad van de broek 
voert hij uit, wat het Brussel 
van de nieuwe stijl hem op
draagt. 

Fraaie bekroning van een 
politieke carr ière , die begon in 
het akt ivisme ! 

EXIT S P A A K 

Het zal wel n iemand ver
wonderen, te vernemen dat de 
heer Spaak zijn schriftelijk 
ontslag als Kamerl id aan 
Achiel van Acker heeft la ten 
geworden. Sinds lang deden 
geruchten de ronde dat « de 
man die de wereld ons be
nijdt » de politiek zou verla
ten. Hij voelde zich niet meer 
thuis in de B.S.P. en hij be
sefte daarnaas t volkomen, da t 
in België voortaan de rol van 
eentalig-Franse e^'""^'''"^*^'"' is 
uitgespeel'^ 

Hoe verv .^emd hij eigenlijk 
was van zijn par t i j , is duide
lijk gebleken ti jdens het Ka
merdeba t over de Navo. Op 
patet ische wijze distancieerde 
hij zich daar van de B.S.P. ; 
het was duidelijk dat een der
gelijke stell ingname niets an
ders kon zijn dan een zwane-
zang. 

Het afscheid van Spaak aan 
de B.S.P. heeft veel weg van 

Een natte verregende vakantiemaand aan de kust... ook op 21 juli te Oostende. 

een «salut en merci». E r word t 
beweerd dat B.S.P.-voorzitter 
Collard en ondervoorzi t ter Van 
Eynde niet eens in kennis 
werden gesteld van het aan
s taand ontslag. 

Het art ikel waarin Van 
Eynde in « Volksgazet » het 
ontslag behandelde, was in 

BOEMERANG 
« Van rle nood een deugd maken » is 

inderdaad een oude volkswijsheid, maar 
dat betekent nog niet dat van de waarheid 
een leugen maken en van de leugen een 
•waarheid een even nuttige wijsheid zou 
zijn. Niet iedereen kan ieder ogenblik elke 
•waarheid dragen, en daarom is een opti
mistisch belichten van een gunstig element 
vaak waardevol voor het menseliik leven 
en de menselijke aktivileit. Maar ook hier 
is ergens een grens die niemand ongestraft 
overschiijden kan. 

Na het beruchte Hertoginnedal werd in 
C.V.P.-kringen zeer bewust en schijnbaar 
handig besloten dat van de feitelijke 
nederiadg een over^winning moest gemaakt 
worden. Want Je « belangen > van de 
partij — en alles wat dat insluit voor hen 
die van en nief voor de partij leven, moes
ten op de eerste plaats ged.end worden — 
en niet de waarheid en daardoor de wer
kelijke volksbelangen. 

Bij « De Standaard » heeft men dat \uiie 
werkje toen o\ergelaten aan de eindeloos 
en ongenietbaar schrijvende Verroken. 
Op de redaktie van « Het Volk •» heeft Ie 
achtbare heer Van (^auwelaerl schild
wacht staande hootdredakteui dat kar
weitje zelf .>pg-Kuapt. hn^zo werden dan 
de echte maai zeei gedeelteliike en uiterst 
bedreigde verworvenheden van de taal-
•wetten van de regeling Lefe^re zo over
dreven vDorgesteld, de cchle nadelen zo
zeer serzwegen dat de nederlaag een over
winning werd genoemd. Een overwinnicg 
moest iijn — omdat de partij een over-
•winning nodig had Üri^wille van de ver
kiezingen natuurliik. 

Heel veel heeft dat wel niet geholpen, 
maar bij de gemakkeliik misleidende 
volksniens ilie niet anders weet dan wat 
zijn krant schrijft er ook daarvan heel 
dikwijls alleen maar di tilels. heeft het 
wel invloed gehad. De '̂ -ugen heeft dus 
wél voordeel gebracht. Diezelfde leugen 
heeft echter nog veel sterker « gewerkt > 
bij de eigen Waalse en Brusselse partij
genoten ! Vermits de VLiiningen dan toch 
een grote overwinning hadden bereikt, 
konden zij, ter goede of ter kwader trouw. 

gerust beweren dat voor hen dan ook de 
grens, de allerlaatste grens van de « toe
gevingen » aan het Vlaams « e.\tremisiiie > 
was bereikt. 

Dat de -wettelijke bepalingen die op 
Hertoginnedal gevolgd zijn beslist niet 
overeenkomen met het toch al onaan
vaardbare kompromis van de C.V.P. dat te 
Oostende werd aangenomen, speelt na
tuurlijk helemaal geen rol meer. De voor
ziene sankties voor de overtredingen van 
de vernederlandsing van het bedrijfsleven 
— een elementair recht in een sociaal ge
richte gemeenschap — hebben nauwelijks 
betekenis, vermits het de zwakkere is die 
de sterkere moet aanklagen. Maar in prin-
ciep werd die vernederlandsing wettelijk 
vastgelegd en dat is dan een geweldige 
toegeving. In zes Brusselse randgemeenten 
werd door de wettelijke faciliteiten (het 
bevestigen van voor-rechten !) de ver-
fransing officieel bevorderd, maar de 
fransdollen hadden veel meer gemeenten 
geëist, en dus is ook dit een geweldige 
toegeving. Gans Vlaanderen moest «open»" 
blijven voor verfransing en nu kwam er 
een taalgrens waarbij Verroken, als « een 
milde puns > -oals hij/elf het zei, al te 
veel Nederlandstalig gebied afstond, en 
daarom was ook deze taalgrens een gewel
dige toegeving. 

Te Leuven werd door een bisschoppe
lijk woord de eenlal.gueid van de stail 
erkend en onmiddellijk werd een « onbe
langrijke » toegeving het uitgangspunt 
voor een nieuwe aanval. Zorgvuldig wer
den alle machtsposities uitgebouwd, nieu
we mogelijkheden gebruikt (het aanwer
ven van eentalig .ransspi ekend personeel 
bv.), want de grote Vlaamse overwinn.ng 
was slechts een jverwinning in woorden. 

Nu de werkelijkheid van Hertoginnedal 
weer van onder die woorden ie voorschiin 
kruipt kunnen de fransdollen hun partij
genoten « terecht herinneren aan hun 
overwinning » — de nuchtere Vlaamsge-
zinde echter ziet de leugen overwinning 
als een boemerang bij de leugenaars terug
komen. 

Nenirod. 

een schijnheilig zuurzoete 
toon gesteld en verraadde ach
ter menige zinswending de 
woede en de wrok van de " i -
dervoorzi t ter der B.S.P. 

BISDOM HASSELT 

Het nieuws van de oprich
ting van het bisdom Hasselt 
werd in Vlaanderen met 
vreugde en in Wallonië met 
tandengeknars begroet. 

Ook wij verheugen er ons 
van har te om, dat dooi deze 
nieuwe kerkeli jke indeling 
Limburg eindelijk krijgt, waar
op het recht heeft. We vragen 
ons slechts af, waarom het zo 
lang heeft moeten duren . In 
1962, bij de he r s t ruk tu re r ing 
van de Belgische b isdommen, 
heeft de kerkeli jke overheid 
een enige gelegenheid laten 
voorbijgaan om te bewijzen 
da t ze haar tijd en de eis van 
rechtvaardigheid begreep. 

Thans on tkomt men niet aan 
de indruk dat het geschenk 
aan Limburg de funktie moet 
vervullen van pleister op het 
Leuvens houten been. 
' Maar kom, laat ons niet al 

te veel spi jkers op laag wate r 
zoeken. De opricht ing van het 
b isdom Hasselt is een verdere 
s tap in de r icht ing van het 
federalizeringsproces. De maat
regel die thans getroffen 
wordt , ant icipeert op de toe
komstige polit ieke s t ruk tuu r 
van het land en vervult ons 
dus met ver t rouwen. 

Er is echter nog geen duide
lijkheid over het toekomstig 
kerkelijk s ta tuut van de Voer
streek. Men moet zich te 
Mechelen en t e Luik liefst 
geen illuzies maken : de Voer-
gemeenten behoren tot de pro
vincie en dus ook tot het dio
cees Limburg. ledere andere 
regeling zou een s torm in 
Vlaanderen losmaken, waarbi j 
de Leuvense meidagen slechts 
een luwtje zouden zijn ! 

O N R U S T I G E VAKANTIE 

Ondanks de perskonferent ies 
waarop Van den Boeynants en 
Vanaudenliove evenals een stel 
minis ters hun zegcbuUetijns 
aan het land voorlegden, is het 
voor de reger ingsmeerderheid 
m a a r een onrust ige vakantie. 

Het is juis t ter gelegenheid 
van een perskonferent ie — die 
van Van;riiclenhove namelijk — 
weer eens duideli jker gewor
den hoe de huidige koalitie met 
haken en ogen aaneenhangt en 

hoe de reger ingsspi tsbroeders 
ieder van hun kant loeren op 
het geschiktste ogenblik om 
nieuwe verkiezingen uit te 
lokken. 

Het botert nu eenmaal niet 
tussen de P.V.V. en de C.V.P. 
Vlaamsgezinde C.V.P.-ers zijn 
vanzelf al niet geestdriftig ; 
hun vaderlandslievende par t i j 
genoten worden het iedere dag 
minder , omdat zij moeten vast
stellen hoe de P V.V.-ers thans 
onverbloemd het Belgisch va
derland, de dr iekleur en heel 
het Brabangonnegeschet ter op
eisen als een blauw monopolie. 

T O C H V A N ACKER ? 

Het ongenoegen zal spoedig 
blijken bij de heropening van 
het par lement . In Kamer en 
Senaat moeten nieuwe voorzit
ters worden verkozen ; daa r 
de B S P. thans niet meer deel
neemt aan de regering, ligt het 
in de lijn van de logica dat de 
heer Van Acker niet herkozen 
zou worden als Kamervoorzit
ter en vervangen worden door 
een P.V.V.-er, 

De logica zou echter di tmaal 
wel eens niet kunnen opgaan. 
Hardnekkige geruchten doen 
de ronde dat, wanneer de 
B.S.P. de kand ida tuur van Van 
Acker terug stelt, de Vlaamse 
C.V.P -ers hun stem bij die van 
de socialisten zouden voegen. 

Achiel gered dank zij een 
(zwakke) Vlaams refleks : we 
gaan nog alles beleven ! 

V E R T A L I N G 

Tussen de excellenties die 
perskonferent ies hielden, be
vonden zich ook de beide titu
larissen van Nationale Opvoe
ding, de heren Groot jans en 
Toussaint . 

Ieder van hen richtte zich, 
zoals het behoort , tot de eigen 
taalgroep. Men zou derhalve 
kunnen veronderstellen dat de 
inhoud van hun beider pers-
konierent ies grosso modo de
zelfde was. Niets is echter 
minder waar ! 

De cijfers die Grootjans ver
s t rekte over bepaalde projek-
ten, werden weerlegd door 
Toussaint . De gegevens en de 
stat ist ieken van de beide mi
nisters bleken hoegenaamd niet 
te kloppen. 

Hun perskonferent ies groei
den uit tot een overtuigende 
demonst ra t ie van de onbe
t rouwbaarhe id van officiële, 
ministeriële gegevens. 

file:///uiie
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KANAAU 

D O O R V L A A N D E R E N 

« Tijd », he t weekblad van 
de V.E.V., b rach t onlangs een 
ar t ikel waar in gehandeld w e r d 
over een on twerp dat al heel 
wa t inkt heeft doen vloeien : 
he t zeekanaal door Vlaanderen, 
da t Zeebrugge m e t Antwerpen 
zou verbinden en da t he t pro
bleem van de onbevaarl^aar-
heid der Schelde voor super-
schepen me t één slag ui t de 
wereld zou helpen. 

De bi jdrage w a s van de 
hand van ir. A. Mertens , s inds 
lang een voorvechter van di t 
zeekanaal. 

Volgens de berekeningen van 
deze vakman zou een dergeli jk 
p ro jek t m a a r evenveel kos ten 
als bi jvoorbeeld de zozeer om
s t reden « rou te de Wallonië ». 
Hij is echter van mening da t 
de kanaalverbinding Antwer-
pen-Zeebrugge van overheids
wege niet de mins te kans 
maakt , « omda t men de Vlaam
se industr ia l isat ie langsheen 
een dergelijk groot industr ieka
naal ongewenst acht van Waal
se zijde », 

Dit kanaa lpro jek t is niet 
n i e u w ; de eers te on twerpen 
zijn reeds een p a a r eeuwen 
oud. Het heeft zijn hardnekki
ge voors tanders en zijn min
stens even hardnekkige bela
gers. Feit is, dat het d i spuut 
over dit kanaal in totaal ande
re en objekt iever t e rmen zou 
gevoerd worden indien he t niet 
door Vlaanderen moes t lopen. 

KALMTHOUT BEDREIGD? 

In hetzelfde ar t ikel beweer t 
ir . Mertens , dat de zgn. ontzil-
t ingsbocht met zijn appendix 
in het Schelde-Rijnverbindings-
kanaal de eenvoudige likwida-
tie be tekent van de ve rmaarde 
Kalmthoutse heide. 

Waakzaamheid terzake is 
stellig g e b o d e n ; er word t in 
ons land — en vooral in 

Vlaanderen — veel te weinig 
rekening gehouden me t de al
ler laats te hoekjes na tuur 
schoon die wij nog hebben . 

De n a t u u r word t al te ge
makkel i jk opgeofferd aan de 
techniek en de ekonomie , 
waarb i j men vergeet dat ook 
zij een groot kapi taal vertegen
woordigt , een kapi taal da t 
t rouwens s terk aangroeit om
da t de s tukken ongerepte na
t u u r s teeds kleiner en minde r 
ta l r i jk worden . 

D E R O E M E E N S E 

V O L K S U N I E 

Het weekblad « La Rélève » 
b r a c h t onlangs een ar t ikel ove i 
de toes tand in de Oos teun 
pese satel l iet landen. Het bla 1 
ont leedde o.m. de si tuat ie die 
geschapen w e r d door de po
gingen van Roemenië o m een 
zelfstandige koers , los van de 
Sovj et-Unie en van he t Pak t 
van Warschau, te varen 

Meent U, da t « La Révèle » 
zich verheugt over deze toch 
wel zeer belangri jke en simpa-
t ieke zelfs tandigheidsdrang van 
de kleine Oosteuropese lan
den ? 

Dan ben t U mis . He t b lad 
be t r eu r t deze « rena i ssance 
van he t na t ional isme ». 

Het schrijft let terl i jk : 
c Laat ons logisch zijn. Als wij 
ne t als de heer Lefèvre, gelo
ven da t he t nat ional isme steeds 
hatel i jk is, dan kunnen we ons 
niet verheugen in dit schouw
spel van de Poolse en de Roe
meense waanzin waarvan niet 
kan veronders te ld worden da t 
hi j minder dwaas en minde r 
gevaarlijk zou zijn dan die van 
de Volksunie », 

HATELIJK 

Wij kunnen ons alleen m a a r 
gevleid voelen door de paral-

Onlangs kwamen Amerikanen in de Maas een tank demonstreren die een rivier met een diepte 
van vier meter kan overwinnen. Tot groot genoegen van tientallen Navo-officieren marsjeerde 
het ding blijkbaar uitstekend. Hopen we maar, dat deze demonstratie niet het voorspel wordt 
van nieuwe militaire uitgaven in ons land. Onlangs nog heeft McNamara tegenover de Duitsers 
laten blijken, hoe graag de V.S. hun militair spul verkopen... * 

leel die « La Rélève » t rekt tus
sen he t volksnat ional isme in 
Vlaanderen en in de Oosteuro
pese landen : de pogingen van 
kleine landen en volkeren o m 
t e on t snappen aan de greep 
van macht ige ve rd rukkers zul
len steeds onze sympatic heb
ben. 

We vinden he t alleen m a a r 
hatel i jk en intreurig, da t ideo
logische betweter i j en war-
hoofdigheid sommige fransta-
lige k r i s t endemokra ten zo ver 
brengt dat zij he t gaan betreu
ren, da t de Oosteuropese vol
keren in de m a t e van h u n 
geringe mogeli jkheden zichzelf 
willen blijven en zichzelf wen
sen te beklemtonen. 

Samenvat tend kan uit de 
stelling van « La Révèle » al
leen m a a r opgemaakt worden : 
liever kommuni s t dan nationa
list. 

Of niet ? 

EEN R U S 

V O O R F E D E R A L I S M E ? 

Onlangs had te Munchen he t 
negende wereldkongres p laa ts 
van Unima, de in ternat ionale 
vereniging van poppenspelers . 
Op dit kongres werd voor het 
eerst aan Vlaanderen een ver
tegenwoordiging toegekend. 

Tot nogtoe voorzagen de sta
tu ten slechts één vertegen
woordiger pe r land en de 
« Belgische » poppenkas t werd 
dan ook door een « Belg » 
vertegenwoordigd. 

Hier tegen was verzet gere
zen en dit verzet werd gesteund 
door de Rus Sergei Obraszov. 
Nu is Obraszov niet zo m a a r 
een willekeurige m e n e e r ; hij 
is integendeel de meest geken
de poppenspeler van heel de 
wereld. Obraszov's poppentea-
t e r te Moskou is haas t even 
be roemd als he t Bolsjoi Tea-

te r en wie het niet aandoet 
t i jdens een bezoek aan Mos
kou, verzuimt een van d e 
voornaamste en meest hoog
s taande a t t rak t ies van de Rus
sische hoofdstad. 

Obraszov bezocht onlangs 
ons land, waar hij met g roo t 
succes op t rad te Brussel. Naa r 
aanleiding van dit bezoek leer
de hij de Vlaamse poppenspe^ 
Iers kennen en ontdekte h i j , 
da t België twee absoluut afzon
derli jke en evenwaardige kui
tu ren telt : de Franse en de 
Nederlandse. 

Het is op zijn aandr ingen 
da t voortaan Vlaanderen en 
Wallonië een eigen vertegen
woordiging zullen hebben in 
Unima. 

Sergej Obraszov ziet klaar
der dan de hardnekkige voor
s tanders van een « Belgische » 
ku i tuur en een « Belgische » 
k u n s t ! 

GRENSPROBLEMEN DER VLAAMSE PROVINCIES 

L I M B U R G 
Als laatste in de rij der Vlaamse pro

vincies, waarvan we de problemen der 
gren.sgebieden van nabij bekijken, komt 
Limburg aan de beurt. Bijna de helft van 
de grenzen zijn er rijksgrenzen met Neder
land, terwijl Duitsland in de onmiddel
lijke nabijheid ligt. Het gaat hier om het 
oude Karolingse kerngebied, bakermat 
van West-Europa. 

Dit gebied werd door kunstmatige rijks
grenzen verhakkeld en verdeeld; waar het 
normaal een zeer hoge vlucht moest geno
men hebben, werd het afgeremd door ver
schillende daaruit voortspruitende fakto-
ren. Wij vermelden slechts : de tolrechten 
die het norinaal af/etgebied afsluiten, de 
kontingentennt-'c-i de administratieve for
maliteiten, de psjchologische moeilijkhe
den. Bovendien werd de infrastruktuur 
ook hier vanuit eng nationaal standpunt 
opgebouwd, zodat streken die natuurlijk 
bij elkaar horen, door een kunstmatige 
muur gescheiden bleven. Na de eerste 
\\ ereldoorlog zouden Belgisch- en Neder
lands Limburg normaal als een grote 
groeipool ontwikkeld zijn, met een zelfde 
grondpatroon : de koolmijnen. Hierdoor 
zouden grote ekonomische krachten losge

raakt zijn, die thans ongebruikt bleven. 
De arbeidspendel vanuit Vlaanderen 

naar Nederland en ook Duitsland is be
langrijk : in 1961 9.100 mannen en 2.673 
vrouwen, wat 6,4 % van de aktieve bevol
king der provincie Limburg uitmaakt. 
Omgekeerde pendel kent men praktisch 
niet, zodat de beweging eenzijdig gericht 
is. 

Voor de toekomst stellen zich voor bei
de Limburgen gelijkaardige problemen : 
de omschakeling der mijnstreek. Voor 
Vlaams-Limburg komt daarbij dat, naast 
de tewerkstelling der vrijgekomen mijn
arbeiders, nog de pendelarbeiders dienen 
opgevangen die normaal door de omscha
kelingsproblemen in Nederland daar zul
len afgestoten worden. 

Gelukkig heeft de vermindering der 
grensbarrières door Benelux en de EEG 
een invoer van kapitalen en technische 
kennis mogelijk gemaakt. De voornaamste 
invoer kwam van de kern Eindhoven en 
van de zone Keulen-Düsseldorf. Zo waren 
van de 13.000 eenheden die i i Limburg 
tijdens de periode 1959-1964 werk vonden 
in nieuwe nijverheden, er 2/3 die in bui
tenlandse bedrij\ en een plaats kregen. 

Evenals ve rd opgemerkt voor de pro
vincie Antwerpen, zijn de gegevens aan
gaande de goederenstromen die de gren
zen overgaan zeer beperkt. Wel weet men, 
dat ingevolge de vestiging van buitenland
se filiaalbedrijven soms belangrijke stro
men van half-afgewerkte produkten ont
staan zijn. Ook neemt het doorvoerverkeer 
(dat verder naar Antwerpen gericht is) 
een grote plaats in. 

Ook voor Limburg is de infrastruktuur 
onaangepast. Het wegennet ondervindt 
grote hinder van het feit dat zo weinig 
goede verbindingen bestaan over de Maas. 
Tussen Maaseik en Maastricht, over een 
afstand van 28 km, trelt men geen brug 
aan. Langs beide zijden vindt men noch
tans een bevolking in volle expansie, die 
op elkaar aangewezen is. 

Een zeer dringende aangelegenheid 
waarop wij reeds herhaaldelijk wezen, is 
wel de aanleg van de E-39. Het gaat hier 
om de ideale schakel tussen de industrie
gebieden der beide Limburgen. Bovendien 
betekent het voor Antwerpen een recht
streekse verbinding met Aken, zonder dat 
de grote omweg over Luik dient gemaakt. 

De Nederlandse regering heeft beslist 
nog voor 1970 de E-39 van Stein tot aan 
de Duitse grens aan te leggen. Wanneer 
de Belgische regering nog langer weigert 
in te gaan op de herhaalde verzoeken tot 
begin van uitvoering van deze weg, zal 
men een toestand kennen waarbij een 
Europese snelweg klaar is tot aan de Bel
gische grens, zonder verdere aansluiting, 
terwijl op ons grondgebied slechts een 
betrekkelijk kort stuk tot aan de autoweg 
Anlwerpen-Luik dient gemaakt. 

Voor de noordelijke grensverbindingen 
dient als dringendste werk beschouwd de 
verbetering van de weg Hasselt-Eindho-
ven. Het gaat hier om een weg van inter
nationale betekenis, die voortdurend aan 
belangrijkheid wint. 

Ook dienen sommige regionale wegen 
onverwijld verbeterd : Maastricht-Tonge-
ren, Maastricht-Gent (met vervanging van 
de noodbrug te Lanaken), Heerlen-Maas
eik-Weert. 

Bij de spoorwegen dient Genk betrok
ken bij de lijn Hasselt-Maastricht Hier
door kan een toename verwacht worden 
van het aantal reizigers. 

Het pijnlijkst wordt de kunstmatige 
scheiding aangevoeld wanneer men de 
waterwegen beschouwt. Zowel Nederland 
als België hebben een volledig afzonder
lijk stelsel gebouwd zonder voldoende 
verbindingspunten. Het is onmogelijk de 
verloren energie en kapitalen terug in te 
winnen ; men kan alleen de verbmding 
tussen beide verbeteren . Dit moet gebeu
ren door een verbindingskanaal ten noor
den van Maastricht en de opheffing van 
de stop van Lozen aan de op Belgisch 
gebied geleden Zuid-Willemsvaart. Het 
gaat hier om het enig verbindingspunt 
tussen het Nederlands en Belgisch water-
net van Zeeland tot Maastricht (160 km). 

Een steeds verder doorgevoerde koör-
dinatie en integratie dient nagestreefd in
zake nutsvoorziening, industrialisering en 
infrastruktuur. Gelukkig schijnt men de 
jongste tijd in die richting te denken en te 
handelen. 

E. Slosse. 
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NIEUWS VAN DE VOLKSVNIEPARLEMENTSFRAKTIES 

WETSVOORSTEL 

AANPASSING 
PRIJZEN EN 

VERGOEDINGEN 

Door de V.U.-senaatsfraktie werd op 
'10 mei 1966 een wetsvoorstel ingediend, 
waarbij een aanpassing van prijzen, 
vergoedingen, enz. wegens 'geldont
waarding wordt bepaald. De toelichting 
tot dit wetsvoorstel luidt als volgt : 

j Het is voldoende bekend dat de 
geldontwaarding in vele gevallen tot 
onbillijke resultaten leidt wegens het 
feit dat de schuldenaars, overeen
komstig artikel 1895 van het Burger-
,lijk Wetboek, aan hun schuldeisers 
slechts de numeriek vermelde som 
moeten terugbetalen, en dit in speci
ën die gangbaar zijn op het ogenblik 
.van de betaling, ongeacht de tussen
gekomen muntschommelingen. 
, Inzonderheid kan in dit verband 
worden verwezen naar de regeling van 
de vergoedingen en wedernemingen 
die tot stand komt na de ontbinding 
yan een huwelijksgemeenschap. 

Daar de muntontwaardingen de 
Jongste jaren niet verminderd zijn 
wegens de daling der koopkracht, 
blijft deze kwestie zeer aktueel. 

De indieners zijn dan ook van oor
deel dat de wetgever terzake dient 
tussenbeide te komen ten einde aan 
de betrokkenen de mogelijkheid te 
geven om in rechte een heraanpassing 
t e vragen van de hun toekomende 
sommen. 

Zij menen echter dat dergelijke eis 
niet ontvankelijk moet verklaard 
.worden : 

^ a) inzake leningen; 
ib) wanneer de partijen zelf een waar-

borgbeding tegen muntschomme-
i lingen bepaald hebben; 
|c) in zaken van minder belang, 
j Daar het meestal zal gaan om eer
der kiese familieregelingen, menen 
de ondergetekenden dat het gepast 
voorkomt in deze kwesties een uitge
breide bevoegdheid toe te kennen 
aan de vrederechters, die zullen oor
delen naar billijkheid, rekening hou
dend met alle omstandigheden der 
zaak 

Zij menen dat dergelijke oplossing 
te verkiezen is boven degene die er in 
zou bestaan een forfaitaire aanpas
sing op te leggen volgens het jaar 
.waarin de vordering ontstaan is. 

De indieners stellen daarom de vol
gende nieuwe wetteksten voor. 

Hieronder volgt de tekst van het ei-
genlijlce wetsvoorstel : 

Eerste artikel : alle in geldspeci-
fen te betalen prijzen, vergoedingen of 
lasten, zoals deze inzonderheid kun
nen ontstaan bij de verrekeningen tus
sen echtgenoten, bij de vereffening 
en deling van huwelijksgemeenschap
pen en nalatenschappen, bij verko
pingen of schenkingen met uitgestel
de betaling van prijzen of lasten, 
kunnen op verzoek van de partijen of 
hun rechthebbenden door de vrede
rechter worden wederaangepast in 
verhouding tot de schommelingen van 
de munt of van de prijzen. 

Tweede artikel : de vordering tot 
wederaanpassing is niet ontvanke
lijk : 
a) voor de verbintenissen voortvloei

ende uit een lening ; 
b) in de gevallen waar de partijen 'n 

waarborgbeding tegen muntont-
waarding hebben voorzien; 

c) indien het bedrag van de weder
aanpassing minder zou bedragen 
dan één vierde van de oorspronke
lijke sommen. 

Derde artikel : de territoriale be
voegdheid wordt bepaald door de 
woonplaats van de verweerder. Een 
krachtens deze wet ingestelde eis is 
niet ontvankelijk als de eiser niet 
vooraf aan de rechter een verzoek 
heeft gedaan om de toekomstige ver
weerder tot verzoening op te roepen. 

Vierde artikel : de vrederechter 
doet uitspraak naar billijkheid, reke
ning houdende onder andere met de 
datum waarop de oorspronkelijke vor
dering onstaan is, met de respektieve 
toestand der partijen en het geheel 
der omstandigheden van de zaak. 

Hij doet uitspraak in eerste aanleg, 
ongeacht het bedrag der vordering. 

Vijfde artikel : iedere eis die op 
deze wet steunt, moet worden inge
steld binnen twee jaar vooraf de da
tum waarop de vergoedingen eisbaar 
geworden zijn. 

WETSVOORSTEL 

BELASTING OP 
ONPRODUKTIEVE 

GOEDEREN 

Op 16 mei jl. diende de Volksunie-
senaatsfraktie een voorstel van wet in, 
houdende vestiging van een jaarlijkse 
belasting op de onproduktieve goede
ren, toebehorende aan sommige rechts
personen. We geven hieronder de toe
lichting : 

Het is onbetwistbaar dat zich in ons 
land het nijpend vraagstuk stelt van 
een samenhangend grondbeleid. 

Door de aangroei van de bevolking, 
door de ekonomische expansie en de 
onontbeerlijke aanleg van een mo
dern wegennet, is op vele plaatsen 
een tekort aan gronden ontstaan, met 
als gevolg een ongehoorde stijging 
van de grondprijzen. 

Het is dan ook verantwoord dat alle 
beschikbare gronden zouden aange
wend worden tot een produktieve be
stemming voor zover ze hiertoe ge
schikt zijn. 

In het welbegrepen belang der ge
meenschap kan moeilijk worden aan
genomen dat belangrijke gedeelten 
van het nationaal patrimonium zon
der meer als het ware bevroren wor
den, alhoewel de betrokken eigenaars 
dikwijls beschikken over voldoende 
middelen om tot de valorisatie ervan 
over te gaan. 

In dit geval zijn de indieners van 
oordeel dat het gepast voorkomt ten 
laste van de rechtspersonen, bedoeld 
in art. 94 van het wetboek der in
komstenbelastingen, d.w.z. alle ven
nootschappen, verenigingen, inrich
tingen of instellingen met rechtsper
soonlijkheid die in België hun zetel 
van bestuur of beheer hebben en zich 
met een exploitatie of met verrich
tingen van winstgevende aard bezig
houden, een jaarlijkse belasting te 
vestigen op de niet tot een produk-
tief gebruik aangewende onroerende 
goederen, voor zover ze deze goede
ren meer dan 5 jaren in hun bezit 
hebben. 

De particuliere eigenaars worden 
door deze belasting niet beoogd. 

Wat de vestiging en inning dezer 
belasting betreft, stellen de indieners ' 
voor een ongeveer gelijkaardige rege

ling uit te werken, zoals degene die 
thans reeds bestaat inzake de jaar
lijkse belasting op de verenigingen 
zonder winstoogmerken. 

De tekst van het eigenlijk wetsvoor
stel luidt als volgt : 

Art. 1. Ten behoeve van de Staat 
wordt onder de bij deze wet bepaalde 
voorwaarden, een jaarlijkse belasting 
gevestigd op de in België gelegen on
roerende goederen, die normaal be
stemd zijn voor woningbouw, indus
trievestiging ,land-, bos-, of tuinbouw 
en niet tot die doeleinden noch tot 
enig ander produktief gebruik aange
wend zijn op 1 januari van het aan
slagjaar. 

Het bewijs omtrent de al dan niet 
produktieve aanwending der gK)ede-
ren kan zowel door de belastingplich
tige als door het Bestuur geleverd 
worden door alle bewijsmiddelen van 
gemeen recht, getuigen en vermoe
dens inbegrepen, doch met uitsluiting 
van de eed. 

Art. 2. Zijn aan de belasting onder
worpen de vennootschappen en an
dere rechtspersonen, bedoeld in ar
tikel 94 van het wetboek der inkoms
tenbelastingen. 

Art. 3. De belasting is niet verschul
digd : 

1. op de onroerende goederen die 
op 1 januari van het aanslagjaar 
minder dan 5 jaren toebehoren aan 
de bedoelde vennootschap; 

2. wanneer de totale oppervlakte 
van de voor de belasting in aanmer
king komende goederen in hoofde van 
éénzelfde vennootschap niet meer be
draagt dan één hectare. 

Art. 4. De belasting is verschuldigd 
op de verkoopwaarde van de onder 
artikel 1 bedoelde onproduktieve goe
deren, zonder aftrekking van lasten, 
volgens de toestand en de staat van 
die goederen op 1 januari van het 
aanslagjaar. 

Inzake de belastbare grondslag en 
het regime der voorwaardelijke en 
betwiste goederen zijn toepasselijk de 
regels bepaald voor de heffing van de 
jaarlijkse taks op de verenigingen 
zonder winstoogmerken door artikel 
147 en volgende van het wetboek der 
successierechten. 

Art. 5. De aan de belasting onder
worpen vennootschappen zijn ver
plicht binnen de eerste drie maanden 
van elk aanslagjaar ten kantore der 
erfenisrechten van hun maatschap
pelijke zetel of van hun voornaamste 
inrichting, een aangifte in te dienen 
op het door de Minister van Financi
en bepaald en door het Bestuur ver
kocht formulier, waarbij worden op
gegeven volgens de toestand en ge-
beurlijk de verkoopwaarde op 1 ja
nuari van het aanslagjaar : 

a) de nauwkeurige aanduiding van 
de belastbare goederen volgens ge
meente van ligging, met hun kadas
trale aanduidingen, hun verkoop
waarde per artikel en de datum en 
de wijze van verkrijging; 

b) de nauwkeurige aanduiding van 
de andere onroerende goederen der 
vennootschap, eveneens met hun titel 
van verkrijging. 

De goederen die slechts één geheel 
vormen, mogen het voorwerp uitma
ken van een globale raming. 

Art. 6. De belasting wordt op de 
volgende percentage vastgesteld : 

a) 2 t.h. voor de belastbare goede
ren die op 1 januari van het aanslag
jaar meer dan 5 en tot en met 10 jaar 
in het bezit der vennootschap zijn; 

b) 3 t.h. voor de belastbare goede
ren die meer dan 10 jaar tot en met 
20 jaar eigendom zijn der vennoot
schap ; 

c) 5 t.h. voor deze goederen die 
meer dan 20 jaar in eigendom toebe
horen aan de vennootschap. 

Art. 7. De jaarlijkse belasting moet 
gekweten worden binnen twee maan
den na het verstrijken van de ter
mijn bepaald voor de indiening der 
jaarlijkse aangifte. 

Bij niet tijdige betaling is van 
rechtswege de wettelijke intrest eis-
baar volgens de regels die gelden in
zake de jaarlijkse belasting op de 

verenigingen zonder winstoogmerken. 
Art. 8. De bepaling van artikel 147. 

en volgende van het wetboek der suc
cessierechten, waarbij een jaarlijkse 
belasting gevestigd wordt op de ver
enigingen zonder winstoogmerken, 
zijn van toepassing betreffende : 

— de afronding van de belastbare 
basis en van de belasting; 

— de kontroleschatting tot vast
stelling van de te lage waarderingen-^ 

— de eisbare boeten wegens laatt i j
dige aangifte, wegens verzuim van be
lastbare goederen in de aangifte en 
wegens te lage waarderingen; 

— de bewijsmiddelen der verzui
men of der te lage waarderingen; 

— de verjaringen; 
— de teriTfgaven; 
— de vervolging en gedingen; 
— de korrektionele straffen. 

WETSVOORSTEL 

SANERINGSFONDS 
VOOR DE 

LANDBOUW 

Door de V.U.-senaatsfraktie werd op 
10 mei 1966 een wetsvoorstel ingediend, 
houdende wijziging der wet van 8 april 
1965 houdende instelling van een sane
ringsfonds voor de landbouw. De toS' 
lichting tot dit wetsvoorstel luidt als 
volgt : 

Bij de wet van 8 april 1965 werd 
een saneringsfonds voor de landbouw 
opgericht. 

Het bedrag van de uittredingsver
goeding uitgekeerd aan de land- en 
tuinbouwers die vrijwillig hun bedrijf 
verlaten mag volgens artikel 3 van 
voornoemde wet niet minder bedra
gen dan 24.000 frank per jaar. Bij ko
ninklijk besluit van 20 juli 1965 werd 
die uittredingsvergoeding vastgesteld 
op dit minimum, zijnde 24.000 frank< 

Anderzijds mag volgens artikel 5, 
eerste lid van dezelfde wet het jaar
lijks netto bedrij f sinkomen tijdens de 
vijf kalenderjaren die de aanvraag 
voorafgaan niet hoger zijn dan 25.000 
frank. 

De indieners zijn van oordeel dat 
het minimumcijfer van 24.000 frank 
niet méér verantwoord is gezien de 
aanpassingen die de andere sociale 
vergoedingen, onder andere het pen
sioen der zelfstandigen, hebben on
dergaan en ze stellen voor het te 
brengen op 30.000 frank. 

Anderzijds en dit overeenkomstig 
de aanbevelingen die door de Commis
sie van de E.E.G. aan ons land werden 
gericht, is het aangewezen de toeken-
ningsvoorwaarden te versoepelen in 
de zin van het verhogen van de toe
gelaten bedrijfsinkomsten van 25.000 
frank tot 35.000 frank. 

De praktijk schijnt ten andere uit 
te wijzen dat volgens de thans be
staande toekenningsvoorwaarden 
slechts een zeer beperkt aantal land
en tuinbouwers van deze wetgeving 
kunnen genieten. 

Hieronder volgt de tekst van het ei
genlijke wetsvoorstel : 

Eerste artikel : in artikel 3 van de 
wet van 8 april 1965 houdende instel
ling van een saneringsfonds voor de 
landbouw wordt het bedrag van 
24.000 frank vervangen door 30.000 fr. 

Tweede artikel : in artikel 5, eerste 
lid van dezelfde wet wordt het bedrag 
van 25.000 frank vervangen door 
35.000 frank. 
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DUITSLAND 

Ouder de ütel « Berufsschel-
ten und Verwandtes » verscheen 
onlangs bij een Hamburgse uit
geverij een boekje, waarin een 
groot aantal scheldwoorden en 
andere merkwaardige taalfeno-
mcnen uit de Duitse politiek 
opgenomen zijn. He t boekje 
heeft een aanhangsel met een 
overzicht van de spot- en. 
schimpwoorden die de volks
mond gedurende het nationaal-
socialistisch bewind heeft ge
vormd. Daarbij vonden wij en^ 
kele uiterst geslaagde voorbeel
den. 

Chaostministerium : het zgn. 
'<( Ostministerium » van Alfred 
Rosenberg, dat verantwoorde
lijk was voor de politiek in be
zet Rusland. De ui tdrukking 
zou stammen van Rosenberg-
vijand Goebbels. 

Denunziatur : het hoofdkwar
tier van de veiligheidsdiensten 
te Berlijn. Een geslaagde kom-
binatie van de begrippen de-
iiunciatie (verklikking) en nun-
ciatuur. 

Onlangs werd te Frankfort in West-Duitsland een herinneringsplaket voor wijlen prezident 
John F. Kennedy onthuld. Het bas-reliëf is van beeldhouwer Georg Kraemer. Kennedy had op 

25 juni 1963 de stad Frankort bezocht. 

H.J.S. : Hitlerjugendspatlese 
De Spatlese is een wijn, die ge
maakt wojrdt van laat in het sei

zoen geplukte druiven. De H.J.S. 
was een der talloze volksnamen 
voor de vooral uit oudere man-

AVAKUhA ZAHOV 
Neen, er is niet de minste kans dat u de 

Bulgaar Avakum Zahov ooit in levende 
wijze ontmoet. Dat kan doodeenvoudig 
niet; want alhoewel Avakum Zahov bin
nenkort wereldberoemd zal zijn, zult n er 
nooit in slagen om ergens ter wereld — 
en zelfs niet in Bulgarije — zijn doopceel 
te lichten. Avakum Zahov is namelijk niets 
anders dan het produkl van literaire fan-
tazie. Een Bulgaars geheimagent, een kom-
munistische fames Bond, een 007 van het 
vijfjarenplan en de socialistische wereld. 

De geschiedenis van Avakum Zahov be
gon een vijftal jaren geleden. De literaire 
dooi in Oost-Europa bracht mee, dal de 
kommunistische auteurs at en toe ook wat 
anders mochten te boek stelten dan de 
vrome parabelen van het socialistisch rea
lisme. De Bulgaarse schrijver Adrei Gul-
jaski maakte van de nipuw-venvorven vrij
heid gebruik ont zich hals over kop ie 
storten in een literaire produklte die tot 
dan toe in de kommunistische landen vol
komen taboe was : de detective-story. Aan
gezien de 52-iarige Andrei Guljaski een 
kommunist in merg en been is, nam hij de 
wijze voorzorg om zijn helden niet te gaan 
zoeken in het schemerdonker van een (vol
gens de partij trouwens onbestaande) Oost-
europese onderwereld. De rode Sherlock 
Holmes ts vanzelfsprekend een ridderlijk 
man, een tijntrouw partijgenoot,^ een strij
der voor de goede zaak van het socialisme. 
Hij heet — u hebt het al geraden — Ava
kum Zahov en hij is agent van de Bulgaar-
•ie veiligheidsdiensten. 

Avakum Zahov kende een nogal gemak
kelijk succes in Oost-Europa. Het lezers
publiek snakte naar andere kost dan wat 
het in lengte van jaren had voorgescho
teld gekregen en slikte gretig de nieuwig
heid. De partij fronste wel even de wenk-
bramoen maar tekende geen verzet aan te
gen wat een paar jaar tevoren stellig nog 
als literaire dekadentie zou zijn veroordeeld 
geworden. Zahov beantwoordde immers 
aan alle eisen die men i'an hogerhand kon 
stellen en hij wijdde zich bladzijden en 
boeken tang aan de strijd voor de recht
vaardige zaak van het socialisme. Zijn 
schepper, Adrej Kuljaski, was boven tedere 
verdenking verheven. Naast het plegen van 
detektiveromans hield hij zich onledig 
met de redaktie van h^t ortodoks weekblad 
« Plamak >, Sinds jaren zit hij in de top
leiding van de Bulgaarse vereniging voor 
letterkundigen en van het literair sindi-
kaai. In 1957 behoorde hij tot de heksen
jagers die ijverig te keer gingen tegen Ae 
eerste lichting van dooi-auteurs. Hij ver
wierp met kracht de « onmarxistische ge
dachte » dat literatuur geen staatszaak zou 
zijn en verzette er zich tegen, dat de au
teur zou schrijven vanuit de « onrealisti

sche opvatting van een private sfeer van 
het individu ». Toen de literaire dooi 
blijkbaar tegen zijn verwachtingen in — 
toch doorbrak, gooide hij hel over een 
andere boeg : hij klopte zich rouwmoedig 
op de borst en verkondigde voortaan dat 
de letterkunde wel degelijk uiting mocht 
geven aan de private emoties van de staats
burger, zelfs in een socialistische maat
schappij. « Iedereen mag aanvoelen wat 
en hoe hij wil ». Daarbij liet hij het niet; 
in een hoofdartikel in « Plamak » verleen
de hij de jeugd meteen de toelating om 
de maan voortaan weer met andere ogen 
dan die van een kommunistisch astronaut 
te zien en te beschrijven. 

In die periode schiep hij dus zijn agen
tenfiguur Avakum Zahov. De detektive
romans van Kuljaski werden achter het 
IJzeren Gordijn in niet minder dan 13 
talen vertaald en speelden daar jarenlang 
zowat de (fatsoenlijker en kuiser) rol van 
onze Westerse 007. 

Toen echter kwam deze laatste, James 
Bond in hoogsteigen persoon, roet in het 
eten gooien. Het succes van Flemings hard
gekookte held drong door tot achter het 
IJzeren Gordijn. Er ontstond tussen Oost 
en West een levendige sluikhandel in 
Bond-romans, die in Oost-Europa hoge 
prijzen maakten op de zwarte markt. Met 
lede ogen moesten de instanties in tal van 
satellietlanden vaststellen, dat fames Bond 
geleidelijk-aan een illegale bestseller aan 
het worden was, ondanks -— of wellicht 
dank zij? — het feit dat 007 zich heup-
schietend en ladykillend opwierp als de 
Westerse troef bij uitstek in de strijd te
gen de kommunistische wereld. 

DanraaJi moest nodig wat gedaan wor
den. Er werd ook wat aan gedaan : bin
nenkort verschijnt in Bulgarije het Oost-
europese anti-Bondboek. Deze gebeurtenis 
heeft- als eerste rezultaat dat agent Ava
kum Zahov in het Westen bekend geraak
te. Want niemand minder dan hijzelf zal 
in Guljashi's nieuwe roman James Bond 
van repliek dienen. 

Het boek zal <vanzelfsprekend) « Ava
kum Zahov treft James Bond » heten. Het 
wordt een succes. Niet alleen in het Oos
ten. Ook Westerse uitgevers hebben oog 
voor deze anti-Bondschlager ; uitgeverijen 
in Londen, New-York en Parijs betaalden 
reeds waanzinnige bedragen voor de ver
taalrechten. De Bulgaarse ambassadeur in 
Londen achtte de nakende uitgave van de 
anti-007 belangrijk genoeg om er een 
(flink bijgewoonde) perskonferentie aan te 
wijden. 

Hel zal Guljaski en zijn Westerse ver
dragspartners beslist geen windeieren leg
gen! 

A.N. Tovano. 

nen samengestelde Volkssturm 
op het einde van de oorlog. 

Pour Ie sémite : de jodenster, 
die alle Joden moesten dragen. 
Zinspeling op de Duitse ridder
orde « pour Ie mérite ». De zin
speling zou ontstaan zijn bij de 
Joden van Dresden. 

KAM30DJA 

Het gekende weekblad « Ti
me » pakte onlangs uit met een 
sensationele onthull ing : de 
Vietkong zou doorheen Laos en 
Kambodja een verbindingsweg 
hebben aangelegd als verkn-
ging van de beruchte H o Sji 
Minh-weg. De beweringen van 
het weekblad werden gestaafd 
met een kaartje van het bevoor
radingspad en met foto's. In 
Amerika begon men aan te 
dringen op het bombarderen 
van deze strategische weg. Zulks 
zou_tot zeer ernstige komplika-
ties aanleiding geven, gelet op 
de houding van Kambodja in 

het Vietnamese geschil. 
Zes neutrale waarnemers (uit 

Frankrijk, Engeland, Australië, 
de Philippijnen, Maleisië, I n d o 
nesië en Laos zelf) ondernamea 
een vlucht boven het door « T i 
me » vermelde gebied om d e 
juistheid van de informatie n a 
te gaan. Zè stelden vast dat h e t 
zgn. Vietkong-pad — dat door 
« T ime » reeds tot Sihanodt-
trail was gedoopt — in werke» 
lijkheid niets anders was d a a 
een woudweg die destijds door 
de Franse administratie werd 
aangelegd en die overigens o p 
alle goede atlassen en cverzi' ht . 
kaarten vermeld wordt. 

V E R E N I G D E S T A T E N 

Tijdens een vroeger bezoek 
van Erhard aan president Joha -
son is deze laatste er rn ge
slaagd, door een handigheidje 
en het spekuleren op een arti-> 
kei van een vroegere Duit». 
Amerikaanse overeenkomst, van 
de Westduitse bondskan.selier 
d e belofte los te maken voor 
Duitse wapenaankopen in d e 
V.S. ten bedrage van 5,4 mil
jard mark in de periode van 1. 
juli 1965 tot 20 juni 1967. 

De Bondsrepubliek heeft 
echter geen zo dringende be
hoefte aan nieuwe miljardenle
veringen. Amerika zou vooral 
er aan houden dat de Duitser» 
100 jachtbommenwerpers 
« Phantom » (150 miljoen Bfr. 
per stuk) en een nog onbekend 
aantal superjets F 111 aanko
pen. West-Duitsland zit echter 
middenin de Starfighter-mizerie 
die miljarden opslorpt en denkt 
er niet aan, zich nieuwe vlieg-
tirigprobleraen op de hals te ha
len. 

De Amerikanen weigeren, 
voor het vastgelegde bedrag 
iets anders dan wapens te leve
ren. En voor het geval de Duit
sers niet zouden toehappen, 
dreigen zij met terugtrekking 
van hun troepen. 

Anti-Amerikaanse propaganda middenin Saigon. In kiaanicnte 
dag en in volle straat hijst een jong^ Vietnamees een groot 

plakaat met anti-Johnson-slogans aan een paal op. 
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ZIJ BEZITTEN 

DE ENIGE KABELBAAN 

VAN ONZE GEWESTEN. 
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AAN HUN VOET LIGGEN TWEE 

MIDDELEEUWSE « STUWMEREN ». 

HUN MAKSIMUM-HOOGTE 
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Wellicht, beste lezer, vindt U onze titel £en joernalistieke overdrijving en dal is 
het m jeite ook. Maai wij konden het toch niet natalen deze vergeli]king ie maken 
toen wij — die gewoon zijn over de wijde vlakten naar verre horizonten te turen 
•— het Westvlaamse heuvelland ontdekten. Zij zitten als het ware schrijlings op 
de grens, een grens die er eigenlijk niet behoorde te zijn vermits aan beide kanten 
oeroud Vlaams gebied ligt De namen van de dorpen getuigen het : Boeschepe, 
Belle, Kassei; ook die van de bergen : Zwarteberg, Katsberg. Kasselberg. Allemaal 
verhevenheden die, nu in Frankrijk gelegen, oerdegelijke Vlaamse namen dragen 
net zoals hun soortgenoten in West-V laander en : de Rodeberg, de Kemmelberg en 
de Scherpeberg. 

Om een beter idee te krijgen van de 
juiste ligging vermelden wij dat de 
Westvlaamse bergen zich op ongeveer 
tien kilometer ten zuiden van de lijn 
leper-Poperinge bevinden. Zij vormen 
een gebied dat een tiental dorpen om
vat met een totale oppervlakte van on
geveer 12.000 hektaren en een bevol
king die rond de 16.000 inwoners ligt. 

HEUVELRIJ 
De legende vertelt van een reus die 

zijn kolossale voetstappen drukte in het 
vlakke land en er naast waterplassen 
ook bergen achterliet. De geoloog legt 
uit dat de Westvlaamse Bergen de dui
delijke overgang vormen tussen de zee-
vlakte met het gebied van de IJzer en 
de eigenlijke Vlaamse laagvlakte. Het 
zijn losse s^etuigeheuvels die wijzen op 
een vroegere uitbreiding van het pla
teau naar het noorden. Zij bestaan uit 
afzettingen van tertiaire zeeèn welke 
herhaaldelijk dit deel van Vlaanderen 
overspoelden en er een neerslag van 
klei en zand achterlieten. In sommige 
lagen vindt men daar nog o\er\loedige 
getuigen van terug, onder meer op de 
Scherpeberg waar haaietanden, harten, 
torentjes, oesters en andere zeeschelpen 
in een vrij broze staat of als afdruk in 
het verharde zand hij de vleet worden 
gevonden Andeie lagen bestaan uit
sluitend uit zand dat in \e is (hdlende 
gioeven wordt gewonnen terwijl ook 
rolkeien en zandsteenblokken worden 
aangetroffen, materiaal dat eertijds 
werd gebiiiikt bij het optrekken \ an ver-
scfiillende gebouwen, o.m. de kapel van 
de Katsbcig. De bovenste lagen bevat 
ten rood. ijzerhoudend zand hetgeen 
souiniigc hergen een roestige (of rode) 
kleur geeft, terwijl ook hier en daar 
een zwartnchtige kleilaag aan de opper

vlakte komt (vooral op de Zwarteberg) 
een laag die er ook oorzaak van is dat 
links en rechts bronnen worden aange
troffen. Tiental len beekjes of vlieten 
vinden hier trouwens hun oorspiong en 
vloeien af naar de IJzer die zelf op een 
hoogte van ongeveer 50 meter zijn oor
sprong heeft bij de Balenberg te Noord
pene in Zuid-Vlaanderen. 

De hoogste punten liggen op wat he
den Frans grondgebied is, namelijk de 
Kasselberg (de heilige berg van Vlaan
deren) met 167 m. de Kat.sberg (166 m.) 
en de Zwarteberg (129 m.) terwijl de 
eigenlijke Westvlaamse bergen volgen
de hoogten « halen » . Vidaigneberg 
(136 m.), Rodeberg (143 m.). Schcipe-
berg (125 m.) en de Kemmelberg die 
met L\]n 156 m. de hoogste top sclieeit. 

KEMMELBERG 

De Kemmelberg is dan ook de meest 
indrukwekkende En het is waarschijn
lijk omdat men vanop zijn top o\er 
gans het oude land van V laanderen kan 
heenkijken dat de Kemmelnaars — de 
inwoners van het kleine, 1321 inwoners 
tellende en gelijknamige dorpje — in de 
wandeling de <i gapers » worden ge 
noenid ' O p de 18-meter hoge uitkijk
toren, die de tijdens de eerste weield-
oorlog stukgeschoten houten toren ver
vangt, ziet men in de gaanderij de na
men van zoveel steden en dorpen ge
grift, alle met het blote oog waarneem
baar Men kijkt naai de torens van le
per. Poperinge en Diksmuide. naai de 
gele duinen van de kust en naat Veur-
ne. Men ziet Rijsel. Belle. Valeiicijn, 
Dowaai en Bethune. Vlakbij de kleine 
dorpjes • Kemmel, Loker. Wi j t s tha tc 
Dranauter Wulvergem. Nieuwkerken. 
Mesen samen met Ploegsteert en Waas-

ten welke laatste — sinds de taalgrensaf
bakening — in Henegouwen liggen. 

He t dorpje Kemmel zelf is droom-
schoon. In het kasteelpark kabbelt een 
beekje van vijver tot vijver, het kerkje 
van St. I-aurentius — vernield tijdens 
de eerste wereldoorlog maar zeer mooi 
wederopgebouwd — is een gebed in het 
landschap, de « Dries », het stemmige 
dorpsplein ligt midden de kastanjebo
men... Reeds vroeg waren hier mensen 
die de schoonheid van deze plek tot 
woonplaats verkozen : uit het steentijd-
perk werden overblijfselen als vuurste-
nen. gepolijste bijlen en pijlpunten ge
vonden. 

Een lommerrijke dreef bestemd voor 
auto-verkeer voert de berg op. maar be
ter is het nog te voet langs de kleine 
paadjes naar boven te gaan om de top 
van deze indrukwekkende verhevenheid 
te bereiken. 

Eigenlijk bestaat de Kemmelberg uit 
drie delen : de Grote en de Kleine Berg 
en de Letteberg (luttele of kleine) die 
aan de noordzijde ligt. Boven ziet men 
het Frans gedenkteken, dat herinnert 
aan de vele Franse soldaten die bier tij
dens de eerste wereldoorlog sneuvelden. 
Verder is er de Kinderput, waarrond 
een wonderlijke legende wordt verteld, 
te lang om hier te verhalen maar die 
iedere dorpeling — voor zovei hij los te 
krijgen is. want de tipische <i bergha-
zen » zoa's de bewoners van de Kemmel 
worden geheten zijn tamelijk zwijgzaam 
van aar-l — U kan vertellen. 

Men zal er U ook nog het d potheet o 
aanwijzen een soort struikheide die 
paars-rood bloeit en waaruit vroegei de 
« pottebezems » werden gesneden die 
dienstig waren bij het reinigen van keu-
kengerief. De echte wandelaar ontdekt 
tenslotte ook de scheiding van de grote 
en de .kleine berg. gemerkt door een 
waar ravijn met ongerept natuurschoon. 

NATUURSCHOON 
De Scherpeberg, bezijden de rijU 

baan leper-Belle, ligt op het groiidüt-
bied van de kleine gemeente Loker. iiij 
is wellicht een van de meest ongerepte 
der Westvlaamse heuvels. 

Boven op de top wijzen oude gioi d-
vesten de plaats aan waar vroeger de 
molen stond, een van de vele die 'O 
sierlijk boven de verhevenheden k^-i 
toerden, maar die meestal door ooiloc,^ 
geweld vernield werden Ge merkt da ai 
ook zeer zonderlinge in de bergflank 
verscholen bouwwerken op. Het ?ijn de 
uitgangen van onderaardse gewelven 
uit de eerste wereldoorlog waarmee de 
heuvel voor een vrij groot gedeelte on 
dermijnd werd Deze gangen zijn vror 
het grootste paart ingestort, zonder dat 
men ooit hun inhoud onderzocht hc<lt 
De Scherpeberg heeft twee gezichten /o 
als men ter plaatse zegt Dit vindt /qf 
oorsprong in het feit dat de reducr-
helft meestal uit weiland bestaat f" at 
in het seizoen gemarkeerd wordt door 
de tipische hooi-oppers hier en daai il'' 
grote eieren-in-een-dop neergeplant) i r-
wijl de linkerhelft een ongerept 1 "'' 
landschap draagt. 

Het is overigens in dit beboste gedci i 
te dat men een ongemeen rijke Hou 
kan vinden • blauwe viooltjes, boshva-
cinten. sterrekruid salomonszegfl 
tnaagdenpalm en bosanemonen bloeie i 
hier in al hun pracht. 

Beneden ligt het nauwelijks 700 710-
len tellende dorpje Loker met zijn ei
genaardige uilenkop-kerk op 91 meter 
de hoogstgelegen van West Vlaandeicii. 
In het park wordt een lang-weipig ^ '1 ' 
vertje gevoed door de Doeve. een n-
viertje dat de grenscheiding vormt met 
Frankrijk en verder naar de Leie at-
vloeit, waar het onderweg dan weet een 
andere grensafbakening tekent, name 



dan weer herhaaldelijke baggerwerken 
noodzakelijk maakte. De grote reiniging 
van de jaren 1913-14 heeft veel schade 
aangericht in het rijke tauna en flora 
van dit meer; toen werd immers nage
noeg al het water afgelaten en de vis 
(waaronder duizenden kilo s paling) 
overgebracht naar de ZiUebeekvijver. 

Een groot gedeelte van het pianten-
leven ging teloor. Tijdens een latere 
uitbaggering (1937) werd eveneens een 
prachtig gedeelte, namelijk in het Zuid
westen waar de Remmelbeek in de vij
ver ui tmondt, teloorgedaan. 

Vooral broedpljiatsen en de tiperende 
eilandjes moesten eraan geloven. 

Stilaan heeft het leven zich toch weer 
kunnen herpakken en vandaag ziet de 
natuurliefhebben weer een rijk gamma 
van plantenleven in en om het water : 
de duizenden waterlelies het gele lis, de 
lisdode of de « raai n zoals het in de 
plaatselijke taal heet; verder op de 
Kemmelbeek of Vijverbeek : het fon
teinkruid en de waterviolier. 

Ook vis zit er in overvloed onder 
meer paling — wat de grote lekkernij 
van ter plaatse ui tmaakt — zeelt en 
baars. Voor de baggering — en dat is 
geen visserslatijn — werden hier karpeis 
gevangen met een gewicht van tien kilo 
terwijl een snoek het tot twaalf kon 
brengen ! Ook de blei en de rietvoorn 
werden toen nog aangetroffen. 

Begrijpelijkerwijze is de Dikkebusvij-
ver dan ook een paradijs voor vissers. 
Het vangen met de lijn is trouwens toe
gelaten mits betaling bij de pachter van 
het vijverhuis. 

Buiten planten en vissen gaat men te 
Dikk bus ook nog prat op een opmer
kelijke vogelweelde zoals eenden, pijl
staarten, smieten, lepelbekken, en ta
lingen die er zeer talrijk komen neer
strijken Er zijn ook wel eens meer zeld
zame soorten zoals de watersnip, de 

Vlaanderen 

Ijk deze tussen het Leie-bekken en het 
Ijzerbekken, die eveneens op Lokeis 
grondgebied ligt. 

LIJSTERMOLEN 
Vanuit Westouter bereikt men de 

Rodeberg die zijn naam dankt aan net 
roodbruine zand dat de bovenste laag 
uitmaakt. De weg naar de top kronkelt 
als een slang : er zijn zelfs enkele haar
speldbochten en enkele borden met de 
vermelding van het stijgpercent (15 %) 
geven hier werkelijk de indruk dat men 
« in de bergen » is Een van de meest 
bezienswaardiïïje delen wordt gevormd 
door het H J l e g a t een wild ravijn d i t 
aan de noordzijde ligt en waar in een 
stijle diepte, op vijftig meter van de 
top de gelijknamige beek ontspringt 

it een warreling van tientallen hron-
tjes Lariksbomen beuken grove den, 

'ofhout en wilde hyacinten maken het 
ellegatbos tot een echt miniatuur oer 
oud. 
Boven op de fjerg ontdekt men de 

Lijstermolen, die in 1805 op de Lijster-
hoek te Beernem weid gebouwd in 
1957 door het gemeentebestuur \,in 
Westouter werd aangekocht en naai de 
Rodeberg overgebracht. Op feesteliike 
dagen slaat deze molen nog 7ijn wieken 
Uit boven het VVestvlaamse landschap. 

Vlak naast dit torenkruis bevindt 7ich 
ook 'iet aankomstpunt van de eni^e ka 
belbaan die Vlaanderen bezit. Zij ver 
jirekt aan de Vidaignebera en legt on-

:eveer een afstand van TOO meter naar 
'« top van de Rodeberg af. 

NIJVERS 
Buiten een krans van bergen bezit 

oe Westvlaamse heuvelstreek ook nog 
enkele merkwaardige vjjveis • namelijk 
deze van Dikkebus en Zillebeke 

Allebei werden deze kunstmatige me
ren aangelegd om de wateibevoorrading 
van leper — dat destijds de bloeiend ste 
lakennijverheid van de wereld had — 
te verzekeren. De voornaamste vijvei is 
zeker deze van Dikkebus, alhoewel de
ze van Zillebeke zeker met erg moet 
onderdoen. Dikkebus lag in de vroegste 
middeleeuwen op een zeer bosrijke 
plaats. De bossen werden echter stelsel
matig gerooid, vooral door de abdij van 
Voormezele. 

Van 1S20 tot 1324 weid ei gewerkt 
aan een dam die de natuurlijke vallei, 
gelegen ten Oosten van het dorp en 
waarin de Kleine Kemmelbeek liep, 
moest afsluiten Deze dam werd in het 
noordelijk gedeelte van het dal aange
legd waardoor een kunstmatig lauawer-
pig meer ontstond met een oppervlakte 
van S6 hektaren Het water kon geloosd 
worden via een sluizensisteem, waarna 
het langs beken en grachten naar leper 
geleid werd om vanuit de vestingwaters 
lano^s loden en eikenhouten « pipen » 
naar de waterputten en de bni j rn te 
worden geheveld 

Later maakte de vijverdam ook nog 
deel uit van de verdedigingsgordel die 
rond de lakenstad werd aangelegd door 
de gekende Franse ingenieur Vaiihan. 
Een zwaar gebouw de zogeheten <• Vau-
bantoren >i bestaat nog steeds en tier-
bergt onder ziin grondvesten op de af-
siuitwal de valsluis die bestemd vs'as 
voor de wateilozing. 

BAGGEREN 
Door de ontbossing van de zuidelijke 

heuvels, waartegen de Dikkebusvijver 
aanleunt, ontstond bij zwaie regenval 
vaak een grote erosie zodanig dat leem 
en klei afgezet werden in de vijvei wat 

meerkoet de roerdomp, de goudpluvïer, 
de fuit en het ijsvogeltje teiwijl s win
ters de wilde ganzen en de ijsgorsen tot 
de bezoekers behoren. Nu en dan komt 

llilii,iiillli|iii1liC!|lii;i!liiil 

er al eens een reiger vissen en de tipi-
sche karekiek bouwt zijn nest in de uit
gestrekte nctpart i jen. 

Ander opmerkelijk wild woidt ge
vormd door een zeldzame vos die al eens 
verdwaald uit de heuvels of uit het in 
Zuid Vlaanderen gelegen Niepebos (op 
ongeveer twintig kilometer). Een laat
ste eksemplaar werd nog geschoten in 
1943. 

De Dikkebusvijver bracht aan de be
volking van de streek soms wel eens 
kwade dagen, zo onder meer in 1925 
en 1946 toen hi] overstroomde en men 
in allerijl het vee in veiligheid diende 
te brengen uit de omliggende weiden. 
Anderzijds kwamen er ook perioden 
van grote droogte voor. zoals in 1921 
en in 1947 toen een derde deel van de 
waterplas bloot kwam, een " natuur
ramp » die niet gezellig was voor leper. 
Want deze stad betrekt nog steeds zijn 
water uit de Dikkebusvijver niet meer 
via greppels en sloten maar weJ langs 
een filtreer en pompstation dat in 1926 
werd gebouwd. 

De Westvlaamse heuvelstieek is in 
feite een probleemgebied, in die zin da t 
men hier te kampen heeft met tewerk
stelling en nijverheidsontwikkeling en 
dat de bevolking zelfs terugloopt Noch
tans ligt hier een ideale en uitgespioken 
ontwikkelingsmogelijkheid in de uit
bouw van het toerisme vvat gepaard 
kan gaan aan een goedgerichte land en 
tuinbouw. 

Men dient aan dit toerisme een eigen 
karakter te geven, namelijk het rustige 
natuurtoerisme dat gepaard gaat met 
kulturele manifestaties. Er werd in die 
zin reeds goed werk geleverd en men is 
bezig aan een goed ontwikkelingsplan, 
terwijl sinds enkele jaren ook de uit
rusting (met onder meer een zeer mo
dern zwembad, een zomerbioskoop, ho
tels en pensions) werd verbeterd. 

Voor 1500 fr. kan men reeds een werk 
verblijven m het. Heuvelland : tol 20 
augustus vertrekt iedere zaterdag een 
bus uit Turnhout, Antwerpen, Sint-
Niklaas en Gent, ook vanuit Leuven, 
Brussel en Aalst naar de Westvlaamse 
bergen. In dit « pakket » is naast de 
busverbinding, het veiblijf met een goe
de kamer en maaltijden, twee uitstap
pen naar de kust, een tocht met een mi-
natuurtreintje en toegangskaarten voor 
zwembad en golfterrein begrepen. Meer 
inlichtingen kriigt men bij de S.V. 
« Heuvelland ». Dries 48, te Kemmel, 
Telefoon 057-44.710 of bij de V.T.B. -
kantoren en vertegenwoordizers 

Staf De Lie. 

1 
Bil de foio'^ BoTien links . 'Ie hohelhaan laar de Rodeberg, de "nige van Vlaan-
deicn; boven tetJiLs algetn''''v zicht op de K'-nviielhetg, meiUouen de vijver van 

Dikkebus op een woelige dag. 



dr. berten pil 

JEUGD EN PLICHT 
Het is met hernieuivde belangstelling dat we het boek « Berlen PIL — Jeugd en 
Plicht » van Eli E. Balduck herlezen hebben na de « Verordenung » der Belgische 
bisschoppen over Leuven. 
Zowat een halve eeuw geleden had de Zonnebekenaar Berten Pil (praeses van het 
K.V.H.V.) het aan de stok met Meicier. 
Toen de studenten na de eerste wereldoorlog de toegang tot de Gentse universiteit 
geweigerd werd en ze hun schreden naar Leuven richtten, werden ze door de aka-
demische overheid geweigerd omdat ze aan de vernederlandsing te Gent hadden 
meegeholpen. 

In het boek van Balduck lezen we 
de open en eerlijke strijd, die Ber ten 
Pil en de Leuvense s tudenten voerden 
tegen deze verregaande onrechtvaar
digheid. Noch de akademische over
heid, noch Mercier hadden oog en oor 
voor de meest e lementaire Vlaamse 
eisen. Rome kwam er bij te pas en 
Mgr. Ceretti an twoordde op 12 apri l 
1920 aan de s tudenten « dat de nodig 
geoordeelde maatregelen zouden kun
nen genomen worden, waarover men 
ten gepaste t i jde zou ingelicht wor
den » ! Het an twoord is hij nog schul
d i g ! 

Meer dan dit feit alleen tekent Pil 
als de jeugdige vechter in Vlaanderens 
ontvoogdingsstri jd. Balduck vermeldt 
in het boek uitvoerig de voorbereiding, 
organisatie en verloop van het bewo
gen Zesde Groot-Nederlands studenten-
kongres te Leuven. Berten Pil kreeg 
he t voor elkaar, tegen het stadsbe
stuur , de akademische overheid, hor
den politie, bezeten Walen, franskil
jonse pers en wat nog al meer in het 
kongres toch te laten doorgaan en Cy-
riel Verschaeve kon bij kaars- en pe-
troleumlicht op de zolder van Blauw-
put een konsekwent nationale bood
schap verdedigen. 

Niet enkel over de Vlaamse strijd te 
Leuven handelt het boek; aan de hand 
van citaten, b r ie \en , bijdragen, voor
drachten, t i jdschriften, ooggetuigever
klaringen e.d., word t het leven van de 
str i jdende en toch weer zo vreedzame 
Pil (Zonnebeke 9 mei 1892 - Oude God 
4 november 1940) op een duidelijke 
manier getekend. 

Bij zijn afsterven plaats te prof. dr . 
H.J. van de Wijer de verdienstelijke 
Berten Pil op één rij met de toen reeds 
overleden Grote Vlamingen : Vlier-
bergh, Scharpé, Dosfel, Depla en Per-
sijn.. . 

Het boek leest vlot en iedere blad
zijde getuigt dat het con araore werd 
geschreven. Mevrouw Berten Pil - van 
Gastel schreef op 18 juli 1965 aan de 
auteur : « Met grote ontroering heb ik 
het boek over Berten gelezen en ik 
houd er absoluut aan U te feliciteren 
met de uitgave er van. U hebt de figuur 
van Berten doen herleven alsof U een 
tijdgenoot was. Ik kon dit des te meer 
op prijs stellen daar ik Berten reeds 
als koUegestudent kende. U moet wel 
fijngevoelig zijn om iets dergelijks te 
realiseren ! Het boek leest als een ro
man, ik ben er geweldig door getroffen 
geweest, daar de hoofdfiguur mij on
noemelijk duurbaar is geweest ». 

Ber ten Pil t reedt inderdaad als een 
hoofdpersonage uit een roman bij ie
der behandeld tema naar voor en zo 
kunnen we hem werkeli jk zien leven 
als hoofd van het Vlaamse Studenten-
gilde in het kollege te l epe r (1908), als 
vooraans taand lid van de hoogstuden-

tenvereniging Amicitia (1911), als oor
logsvrijwilliger (1915-1919), als praeses 
van he t K.V.H.V. (1919-1920), als in
r ich ter van het bewogen Groot-Neder
lands s tudentenkongres (1920), als 
s t ichter of medes t ich ter van de Vlaam
se Toer is tenbond (1922), de Vlaamse 
Ingenieursvereniging (1928), het Alg-
meen Vlaanas Oud-Hoogstudentenver^ 
bond (1936), de Vlaamse Chemische 
Vereniging (1939), dé p ionier van de 
Gevaer t -Fotoprodukten (1920-1940), als 
wetenschappel i jk vorser, als medewer
ker aan wetenschappelijke kongressen 
(Par i js , Berlijn, Londen, Dresden, Lei-
zig), als bezieler, ko r tom : als Vlaming
van-de-daad. 

Pil heeft zich werkelijk, in zijn al te 
kor t e leven, volledig aan Vlaanderen 
geschonken. 

Was de bedoeling van het werk van 
Balduck niet een tot in de mins te de
tails u i tgewerkte biografie samen t e 
stellen, dan heeft hij toch he t resul
taa t bereikt de ui tzonderl i jke ver
diensten van Pil zo te behandelen , 
waaru i t bli jkt dat een dankbare hu lde 
hem gebracht door een jong en levend 
Vlaanderen slechts plicht was . Pl icht 
die groeide en openbloeide tot een 
grandiose Vlaams-nationale hulde te 
Zonnebeke (W.Vl.), door de Vlaamse 
Toer is tenbond a ldaar georganiseerd o p 
10 mei 1964. 

Mik Babyion 

Dr SC Berten Pil • Jeugd en Plicht. 
door Eli E. Balduck, 22S blz-, ver-
lucht met talrijke foto's -f stofwik-
kel, is te verkrijgen in de V.T-B.-
boekhandel, Sint-J akobsmarkt 45, 
Antwerpen. 
170 F (leden V.T.B.-V.A.B. : 150 FA 

TERUG NAAR OEGSTGEEST 
Jan Wolkers kwam onlangs in het krantennieuws toen hij zijn prijs van de ge
meente Amsterdam terugzond, omdat de politie bij het huwelijk van prinses Bea
trix op bepaalde momenten nogal hardhandig tegen manifesterende provo's was 
opgetreden... 
De meeste onder ons noteren een dergelijk gebaar met een glimlach : wij kennen 
immers de invloed die zulk gebaar op de vroede vaderen maakt en we zijn daaren
boven in déze staat aan heel wat meer gewoon geraakt vanwege overheid, gerecht 
en politie. Het — hoe goed ook bedoelde — gebaar van Wolkers geeft de indruk 
van een pseudo-rebellie, wanneer wij vergelijken met wat. er in deze onvolkse poli
tiestaat dagelijks gebeurt. In Nederland worden geen randalerende nozems neer
geschoten, zoals dat hier in België wél gebeurd is met stakende arbeiders, en voor 
de provo's zijn over heid en justitie héél wat milder dan de Belgische « klasse-
justitie », die met weken gevangenisstraf en tienduizenden frank boete optreedt 
inéén enkele richting, tegen verkiezingsplakkers! 

Dit korte onliteraire begin om een 
auteur in te leiden die niet alleen door 
zijn weigering, maar ook door zijn lite
rair werk rebelse allures heeft aangeno
men. 

Dit literair werk heeft, sedert zijn de
buu t in 1961, reeds heel wat stof doen 
opwaaien, pro's en contra's uitgelokt en 
tegelijkertijd van Wolkers de wellicht 
meestgelezen jonge Noordnederlandse 
auteur gemaakt. Er zit iets in hem van 
Claus, maar dan zonder dat branie-ach-
tige van de Vlaming : zijn houding 
heeft niet dat net iets te nadrukkelijke 
dat noopt tot de vraag « is het n u een 
stunt of is het hem ernst? ». He t werk 
van Wolkers is — en dit werd reeds 
door menig criticus gezegd — in zijn 
uitgangspunt autobiografisch. 

De hoofdpersoon in « Kort Ameri
kaans » en die in «Een roos van vlees» 
zijn niet Wolkers zelf, maar ze verto
nen met de schrijver opvallende trek
ken van gelijkenis, bij zoverre dat Wol
kers in een interview kon zeggen : « die 
jongen uit dat strenge calvinistische ge
zin ben ik... ». 

Hij zou er aan kunnen toevoegen 
hebben : « die kunstschilder, die man 
die zeeslagen op lampekappen schilder
de, die tijdens de oorlog onderdook, die 
het lidteken op zijn slaap aanvoelt en 
draagt als een Kainsteken, die in dis
puu t met zijn ouders leefde en het ge
zin als een beklemming aanvoelde, die 
van dieren hield en van planten... dat 
ben ik ! ». 

Zijn romans « Kort Amerikaans » en 
« Een roos van vlees » dragen autobio
grafische trekken, al is de objektiveriug 
sterk genoeg om van werkelijke romans 
te kunnen spreken. Wolkeis heeft zijn 
fantasie beteugeld en gedwongen bin
nen de grenzen van een eigen beleving 
en problematiek. Dat is geen epische 
armoede : er blijft b innen deze omlij
ning nog bewegingsvrijheid genoeg over 
om van het verhaal een roman te ma
ken, het geheel te objektiveren. 

Met « Terug naar Oegstgeest » 
schreef Wolkers de « Bildungsroman » 
van een opstandige jongen, die uit het 
strenge gezinsmilieu losbreekt om zijn 
eigen weg te gaan. Vooraan in het boek 
wordt vermeld dat elke gelijkenis met 
bestaande personen louter toevallig is. 

Dit mag ons niet misleiden omtrent de 
werkelijke autobiografische inhoud van 
dit boek. 

He t is een uitgebreid relaas over een 
vreugdeloze jeugd, met een minutieuze 
beschrijving van het milieu waarin hij 
opgroeide en een genadeloze typering 
van mensen die hem omringden. 

De auteur gaat in een zestiental 
hoofdstukken « terug naar Oegstgeest >., 
de gemeente bij Leiden waar hij zijn 
jeugd sleet. Afwisselend verhaalt de au
teur zijn jeugd afs direkte herinnering 
in het ene hoofdstuk, als reminiscentie 
aan het verleden bij een bezoek aan 
Oegstgeest in het daaropvolgende 
hoofdstuk. Beide wijzen van c< herinne
ren » vloeien samen tot één geheel en 
vormen een strakke en schone eenheid. 
Wij hebben menig verhaal over een 
jeugd — al dan niet met autobiografi
sche onderbouw — gelezen, dat het bij 
Wolkers' << Te rug naar Oegstgeest » li
terair moet afleggen ! Wij schreven hier
boven dat dit boek een « Bildungsro
man » is en bij alle autobiografische 
gegevens die dit verhaal schragen en 
stofferen, wekt het de indruk van ob-
jektiviteit, van een afstand-nemen in 
tijd en geest en van een werkelijke ro
man met een fiktieve ikf iguur . 

Een ander opvallend feit bij dit, zo 
wel als bij de andere boeken van Wol
kers, is de taal. Het is opmerkelijk hoe 
zuiver de jonge generatie Noordneder
landse auteurs de taal beheerst en dat 
van h u n debuut aL Er is echter, en wij 
zijn niet alleen om dit vast te stellen, 
een zekere uniformiteit, een gebruik 
van steeds weerkerende uitdrukkingen 
en gezegden, een afslijten van de taal 
door dit grijpen naar steeds dezelfde 
middelen. Dit verleent veel werk van 
jonge auteurs een eentonigheid, een 
grijsheid zonder warmte. Er is daaren
boven nog het gebruik van een aantal 
steeds weerkerende taboe-woorden en 
het min of meer uitvoerig relaas van 
seksuele betrekkingen, dat de uniformi
teit nog komt onderstrepen. Wolkers is 
van dit euvel niet vrij gebleven, al moe
ten wij toegeven dat « Te rug naar 
Oegstgeest » op dat gebied en vergele
ken bij vorig werk een veeleer « pro
per » boek is. 

Wij kunnen ons echter niet ontdoen 
van een eindimpressie van vreugdeloze. 

grijze eentonigheid, van lithtloze 
ideaalloosheid. 

Wolkers schrijft, om het met de titel 
van een boek van Vance Bourjaily te 
zeggen, de « Confessions of a spent 
youth ». Hierbij moeten wij vooral 
twee zaken onderstrepen. Vooreerst is 
daar het hele klimaat van het boek. Wij 
lazen (herlazen) kort tevoren Fonteyne's 
« Kinderjaren ». Ontegensprekelijk is 
de Noordnederlander qua technische 
en taai-vaardigheid de meerdere van de 
Vlaming. Maar de Vlaming is groter ï 
menselijker en dichterlijker. 

Er is daarenboven bij de Vlaming een 
veel dieper grijpend inzicht en een veel 
bredere problematiek. Wolkers' steeds 
weerkerende tema's en symbolen geven 
wel een bepaalde achtergrond, een illu
sie van diepte en kontinuï tei t aan zijn 
werk : de psychologie blijft nochtans 
konventioneel en rudimentair . De op^ 
standigheid die hij tekent is een ver-i 
schijnsel dat iedereen met een beetje 
persoonlijkheid tijdens zijn jeugd ge
kend heeft; het is de rebellie tegen be« 
paalde taboe's en voorschriften, tegen 
het sociaal milieu dat men als beklem
mend aanvoelt. De weergave ervan bi j 
Wolkers is meesterlijk, doch het gege
ven zelf is beperkt omwille van het uit
gangspunt, omwille van de mensen en 
hun zeer begrensde wereld. 

Dit is geen literair oordeel, alleen 
een vaststelling. Wij weten best dat een 
w^aarachtig kunstenaar van weinig véél 
maken kan en dat het tema slechts een 
onderdeel is van het werk. Het dient 
echter bij de totale beoordeling mede 
in het gezichtsveld betrokken te wor
den. De herinnering in Wolkers' boek 
groeit slechts zelden tot ontroering, 
nooit tot grote vreugde ot pijn. Er 
blijft zelfs geen bitterheid, alleen vreug
deloos herinneren over. Vergelijkt men 
— nogeens — met Fonteyne, dan valt 
het op hoe daar de bitterheid wél blijft 
doorbranden, omdat zij sociaal veel 
wijder en psychologisch dieper greep. 

« Terug naar Oegstgeest » vormt 
a.h.w. de sleutel tot heel het vorige —• 
en waarschijnlijk ook het nog komende 
— werk van Wolkers. Dat is zijn groot
ste betekenis. Daarenboven staat het als 
jeugdherinnering, als weergave van een 
opstandigheidsgevoel en een losbreken 
uit de greep van het milieu tussen de 
vele jeugdherinneringen op een aparte 
plaats, omwille van de reeds genoemde 
objektivering, omwille van de indruk 
van een fiktie die zelfs in het met auto
biografische elementen onderbouwde 
werk van grote auteurs niet steeds o p 
dergelijke wijze bereikt werd. 

J.D. 

Jan Wolkers - Terug naar Oegstgeest. 
Meulenhoff - Amsterdam. Genaaid 252 
blz.; 6,50 fl. 
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In deze verlofperiode met weïnïg politiek 
nieuws zijn we onze Persspiegel maar eens 
gaan bijeen-grasduinen in een aantal binnen-
cn buitenlandse periodieken die ofwel kom-
tnentaar brachten bij 11 juli-vieringen ofwel 
late echo's wijdden aan de zaak Leuven. 

D O O R B R A A K 

Dit veertiendaags orgaan van de V.V.B, 
trok een paralleel tussen 1302 en 1966, een 
historische brug tussen twe« perioden van 
strijd c omme tlant te beschermen v. Daarbij 
komt ook het d rama van Zwartberg om do 
hoek kijken, 

« Jaarlijks vieren wij 11 juli. De herden
king van een historiscli feit uit 1302, toen het 
iVlaamse volk te Kortrijk het leger van een 
Franse koning in de pan hakte. Dat histo
risch feit groeide uit tot een Simbool voor 
pns nationaal bewustzijn, dat zich zoveel eeu
wen geleden reeds wou vrijvechten van 
yreenide overheersers. 

Dat is geen leugen, doch slechts de halve 
waariieid. Het is even historisch dat in het 
begin van de \eei tiende eeuw de ambachten 
en neringen, gesteund door een gedeelte van 
(Je lokale adel, in ver.tet kwamen tegen de 
rijke poorters en ridders, die het bestuur van 
de steden in handen wilden houden zonder 
medezeggenschap van het « gewone » volk. 
Vlaanderen was op dat stuk geen uitzonde
ring. Ook elders begon het \olk zijn rech
ten op te eisen t.o.v. de patriciërs. 

Hier bestond e\ en%\ el een biezondere 
nuance. De heersende hogere kaste vond uit
zonderlijk gehoor bij de Franse koning, die 
hen vertroetelde omdat hij slechts de onder
werping van het rijke Vlaanderen beoogde. 
Hij stuurde dan ook gretig zijn leger (er hulp 
om de opstandelingen te onderdrukken. 

Die verwevenheid van de binnenlandse 
gpanningen (demokratische evolutie) met het 
Franse imperialisme bracht mee dat te Kort
rijk een veldsl.ig geleverd werd tussen het 
Franse koninklijke leger en de circa 11.000 
Vlamingen. 

Conscience or leerde zijn v olk lezen ». Zijn 
Leeuw \an Vlaanderen werd verspreid in een 
periode toen de N'laamse Beweging nog in 
haar romantische kinderschoenen stond. 

Het was koren op de molen van een na
tionalisme dat gestimuleerd weid door het 
besef \ an de achteruil.stelling door een domi
nerende fransdolle kaste in do Belgische 
Staat . 

Toch doet 11 juli 1%fi ons meer dan \ roe -
ger denken aan 11 juli 1302. Omdat wij de 
laatste maanden in een atmosfeer zijn geko
men, die best kan vergeleken worden met 
die van 664 jaien geleden. 

Ons volk beleefde dit jaar gebeurtenissen 
waarin het — massaal, verbeten en spijt 
rware incidenten — zijn demokratisch recht 
opeiste tegenover een kaste die haar wil wou 
doorvoeren zonder rekening te houden met 
het belang en de eigen aard van de gemeen
schap. 

De geschiedenis zal het drama \ an Zwart
berg niet voorbijgaan. Een spontane uitbar
sting van de onmiddellijke slachtoffers van 
een mijnsluiting, die plots werd beslist zon
der dat vooraf een ernstige poging tot om
schakeling was geschied. Een uitbarsting die 
een kellingreaktie van sympatic en hulp ver
wekte in gans Vlaanderen. 

Een een viertal maanden laler werden de 
rechten van de gemeenschap nog llagranter 
miskend naar aanleiding van de beslissing 
die zeven (?) purpere hoogwaardigheidsbekle
ders namen t.o.v. de Katolieke Universiteit 
te Leu\en. 

De reaklie bij alle lagen van de bevolking 
was des te groter, onveiwacht konsekwent en 
ronder voorgaande. 

Vlaanderen levert in 1966 geen veldslag op 
één kouter, zoals in 1.302. Maar in ieder doi p 
en stad eist de gemeenschap dat met haar 
eigen aard en belang en dat van al haar leden 
rekening wordt gehouden op ieder ^lak. De 
voorbije incidenten zijn betreurenswaardig. 
Maar zli hebben de samenhorigheid van het 
ganse volk versterkt, de standpunten radika-
ler omlijnd en klaarder doen in/ien waar het 
om gaat. Dat is een nieuwe gulden overwin
ning. » 

D E N I E U W E U N I E 

De buitenlandse pers heeft doorgaans 
slechts anti-Vlaamse kommentaren ge-wijd 
aan de zaak Leuven. 

Dat ligt enerzijds gedeeltelijk bij uitgespro
ken slechte wil en kwade trouw, anderzijds 
toch ook bij het feit dat de buitenlandse joer-
nalisten doorgaans onze taal niet kennen en 
hun licht dan maar gaan opsteken bij de 
frankofonen te Brussel en elders. 

Het feit dat de Nederlanders wél in staat 
«ijn om onze standpunten uit de Vlaamse 
pers te lezen, heeft ditmaal dan toch meege
bracht dat heel wat Noord-Nederlandse bla-
" * " — soms voor het eerst — pozitief kom-
inentaar hebben gewijd aan de Vlaamse re-
•kties. 

Het weekblad « De Nieuwe Linie » heeft 
doorheen gans de periode van de strubbelin
gen om Leuven steeds een uitgesproken 
Vlaamsgezind standpunt ingenomen. Er ver
schenen in dit blad enkele zeer flinke bijdra
gen, zo o.m. uit de pen van Jan Verdonck : 

« Uitvoerig op de voorgeschiedenis \ an dit 
Leuvens drama in te gaan is overbodig. Men 
weet dat in het afgelopen najaar de gehele 
Nederlandse afdeling van de universiteit de 
eis stelde dat de Waalse sectie zou worden 
overgeplaatst naar een Waalse stad omdat 
het — wettelijk voorgeschreven — eentalig 
karakter van Leuven en omgeving werd be
dreigd door het voortbestaan van een twee
talige universiteit. De naam « Université Ca-
tholique de Louvaln » wilde men echter 
handhaven wegens zijn historische betekenis. 
In het kort gezegd : de Vlamingen vreesden 
(en vrezen nog) een steeds toenemende ver-
franslng v an Leuven. Een vrees die vooral 
voedsel kreeg door de uitlatingen van een der 
(franstalige) secretarissen-generaal (Woitrin) 
van de universiteit. Deze drukte begin no
vember 1965 de hoop uit dat Leuven binnen 
twintig jaar zou komen te liggen binnen het 
gebied van Groot-Brussel en daarmee niet 
langer een Nederlandstalige stad zou zijn. 

De scherpe reacties op deze uitspraak 
leidden tot de benoeming van een bisschoppe
lijke studiecommissie (onder voorzitterschap 
van de Nijmeegse professor E. Leemans), die 
enkele weken geleden haar rapport uitbiacht. 
Ten aanzien van de territoriale splitsing der 
universiteit bereikte deze Maams-Waalse 
commissie geen eenstemmigheid. Dat gold 
eveneens voor de nieuwe commissie, die eind 
april werd benoemd. Toen ko/en de bis
schoppen echter — zoals in het verleden 
herhaaldelijk het geval is geweest — voor de 
niet-Vlaamse « oplossing ». 

Enkele markante punten uit de onthutsen
de verklaring noemen we hier. In de tekst 
staat : « Organisatorisch ligt aan de top de 
éne inrichtende macht : nl. de residentiële 
bisschoppen van België, die, zoals hun voor
gangers, vastbesloten zijn, voor de toekomst, 
hun ganse verantwoordelijkheid op te nemen 
ten overstaan van de universiteit die, met de 
goedkeuring van paus Martinus V, in 1425 
werd opgericht ». 

De bisschoppen zinspelen hier op de katho
liciteit van de hogeschool. Maar zij laten met 
deze uitspraak los wat zij de afgelopen jaren 
in Rome verdedigden. Het universitair beleid 
mag en kan immers niet langer een kerke-
lijk-hiërarchische aangelegenheid zijn. Het 
zijn de wetenschappelijke en didactische des
kundigen die dit beleid dienen uit te stippe
len en uit te voeren. De roeping van een uni
versiteit ligt immers in haar aanwezigheid in 
de wereld. De Belgische bisschoppen echter 
pogen van « Leuven » nog altijd een soort 
apologetisch instituut te maken. Van mede
zeggenschap van leken is — althans op het 
hoogste niveau — geen sprake. 

De autoritaire instelling van het episco
paat blijkt uit deze zin uit de verklaring : 
« De idee van twee katholieke imiversiteiten 
in ons land, zelfs al mocht dit financieel en 
politiek verwezenlijkbaar zijn, wordt door ons 
afgewezen ». En even verder : « Deze beslis
sing staat definitief vast en kan niet meer in 
vraag worden gesteld ». 

Men mag zich afvragen wat de bisschop
pen heeft bezield toen zij spraken van « twee. 
universiteiten ». Want de Vlaamse professo
ren en studenten hebben voortdurend bena
drukt dat zij slechts splitsing van de twee 
afdelingen eisten, overkoepeld door de ene 
Leuvense leiding. Door het toekennen van 
versterkte autonomie aan de twee afdelingen 
(dit wordt in de verklaring eveneens toege
zegd) zullen in de praktijk immers wel dege
lijk twee a universiteiten van Leuven » ont
staan. Het is absuid en in strijd met de taal
wetten dat één van de twee een Franse is, 
gevestigd in een Nederlandstalige stad. 

Alleszins merkwaardig is de benadrukking 
van de geografische eenheid a te Leuven 
zelf » door de bisschoppen. Want zij gaan in 
hun verklaring uitvoerig in op de mogelijk
heden om afdelingen onder te brengen in 
Kortrijk, Hasselt, Antwerpen, Namen, Brus
sel. \^'ave^, enz. Wat blijft er dan van die 
hardnekkig verdedigde « geografische een
heid » nog over ? En zou het dan niet veel 
logischer zijn de hele Franstalige afdeling 
naar ^^'allonië over te brengen ? » 

D E K A T H O L I E K E I L L U S T R A T I E 

Ook dit veelverspreide geïllustreerde ^veek-
blad bracht, bij sprekende foto's van de rijks-
wachteksploten te Leuven, een degelijk arti
kel onder de titel n. Moeder, w^aarom ben ik 
katholiek ? ». 

<t Toch klinkt het vreemd in Noord rieder-
landse oren, als in een kerk plotseling vijf
honderd Vlaamse studenten « We shall over
come » gaan zingen. Dan denkt men : de ne
gers in Amerika zingen dat lied, omdat zij 
hun aanvaarding als mens opeisen, omdat 
zij toelating verlangen tot scholen en univer
siteiten. Maar die Vlamingen roepen : \A'a-
len buiten !; zij zijn onverdraagzaam, ze wil
len apartheid, ze willen anderen niet om hun 
huidkleur maar om hun taal uitsluiten en 

verdrijven. In een Europa dat naar groter 
eenheid groeien moet, is toch geen plaats 
meer voor separat isme? 

Neen, daar is geen plaats meer voor. Juist 
om nu eens eindelijk vreedzaam naast elkaar 
te kunnen bestaan, op te houden met die eeu
wige ruzie, om een begin te maken voor 
een betere samenwerking is op volkomen 
democratische wijze een v̂  ettelijke regeling 
tot stand gekomen die de beide delen van 
België eentalig maakt : het noorden Neder
lands, het zuiden Frans, met als volledig 
tweetalig gebied <le Brusselse agglomeratie. 

Dat Brussel is, voornamelijk omdat de wet 
er op grote schaal nog wordt gesaboteerd, 
een zieke plek vanwaaruit de verfiansing 
zich als een olievlek nog steeds verder dreigt 
uit te breiden in het Vlaamse land. Maar 
Brussel is een vraagstuk dat slechts op lan
gere termijn en door stipte handhaving van 
de wet kan worden opgelost. 

En daarom is het te meer zaak om te voor
komen dat in strijd met de wet elders zieke 
plekken, nieuwe olievlekken worden gemaakt. 
Vandaar bijvoorbeeld het verzet tegen de 
vei"fiansrng van de Vlaamse kust. In menige 
parochie in het tweetalige Brussel moet u 
blij zijn, als u ergens in de vroege « meiden-
mis » nog toegesproken wordt in uw kaffer
taaltje. In Wallonië worden de meeste ^'laam-
se immigranten zo volledig aan hun lot over
gelaten, dat ze van de Kerk vervreemden. 
Maar aan de kust zijn 's zomers Franse pre
ken een zielzorglijk belang, moet de Kerk 
zich zo nodig een snobistisch Frans etiketje 
opplakken, net als het hele toeristenbedrijf. 
En 'niemand zou zich daar druk om maken, 
als de kwalijke gevolgen van dit kunstmatig 
vormen van nieuwe olievlekken niet zo zon
neklaar waren. 

Nog erger is het in Leuven. We hebben u 
weleens verteld van schooltjes in Wallonië, 
waar veruit de meeste kinderen van N'laarnse 
aBcomst zijn en toch eentalig Fr-ans worden 
opgevoed. Maar voor de kindertjes van de 
Waalse professoren en beambten moet er na
tuurlijk Frans onderwijs zijn en niet in het 
nabijgelegen Franstalige Waver, neen, in het 
Nederlandstalige Leuven, zoals daar helemaal 
een Frans klimaatje voor hen moet zijn. 
Daarvoor moet dan maar een uitzondering 
op de wet gemaakt worden, tientallen uit
zonderingen; de hele wet lapt men er aan 
zijn laars. En met een bedoeling die men 
openlijke toegeeft. » 

L A R E L E V E 

Dit christen-demokratïsch, progresslstiscK 
weekblad — ideeënbus voor een kleine maar 

selekte franstalige lezerskring — bracht een 
brief van een lezer die betoogde dat de 
Viaanise beweging haar sociale faze voorbij 
is en thans aan de ekonomische toe is. Een 
nogal merkwaardige bewering, die echter de 
moeite van een kennisneming loont. 

« De Vlaamse middenstand ziet sinds tren 
jaar rondom zich een industriële revolutie 
plaatsgrijpen. Zich steunend op de demogra
fische ontwikkeling en de politieke en nume
rieke meerderheid der Vlaa,mse bevolking, 
eist hij de kontrole van deze nieuwe ekono-
mie volledig op. De hinderpaal die hij ont
moet op deze weg naar de macht is de 
franstalige burgerij die, steunend op Brussel 
en op het vastgeknoopte net van de verbin
dingen binnen het Belgisch kapitalisme, nog 
steeds het leeuwenaandeel van de ekonomi
sche macht in handen houdt en die op de 
bovenlaag van de Vlaamse burgerij een sterke 
socio-kulturele aantrekkingskracht uitoefent. 
Om de deur van het Belgisch kaprtaKsme in 
te beuken en om de ultieme trede van de 
maatschappelijke ladder te beklimmen, moet 
de Vlaamse burgerij — indien zij Vlaams wil 
blijven, m.a.w. indien zij de Vlaamse gemeen
schap wil leiding geven — eerst de franstali-
gen uitschakelen en dan Brussel heroveren. 
De strijd voor Leuven is slechts een eerste 
faze in een strijd waarvan het doel weliswaar 
tkonomisch is, maar waarvan men de strate
gie niet kan begrijpen indien men uit het 
oog verliest dat de ekonomische overheersing 
en de kirllurele meerderwaardigheid der 
franstaligen in Vlaanderen gedurende meer 
dan een eeuw hand in hantl gingen. Thans 
wil de N'laamse middenstand zich ontwikke
len tot een volwaardige burgerij en wenst 
hij geen « opgesloten » burgerij te blijven. 
Zulks betekent dat hij zich tegelijkertijd moet 
bevrijden van de dubbele, ekonomische en 
kulturele, minderwaardigheid waarin hij ge
dompeld was. Op het Individuele vlak be
schouwd is de kortste weg voor een Vlaming 
naar de verovering van de ekonomische 
macht het buitenzetten van een franstalige. 
Dat is de reden waarom de Vlaams-nationa
listen niet alleen de volledige vernederland
sing der francofonen eisen, maar daarenbo
ven het vertrek der francofonen. 

Het blad voegt daar in een voetnota vol
gende nogal lapidaire bedenking bij : 

De antiklerikale strekking van de N'laamse 
opstand moet gewijd worden aan het feit 
dat \ ' laanderen op één en hetzelfde ogenblik 
twee revoluties voert : de ene ekonomisch, de 
andere intellektueel. Midden in de XXste 
eeuw gelijktijdig een « industriële revolutie » 
én een « Franse revolutie » te voeren, is een 
van de paradoksen waarmee de Vlaamse ge-
nreenschap wordt gekonfronteerd. 

Klassiek van lijn en toch moiJern • dèt is Royal. Het Royal meu-
belsysteem harmonieert met elke meubelstijl. Plaats uw boeken 
en uw bloemen, uw glaswerk en uwTVin een meubel wand van 
Royal. Uw huis wordt er rijker van! U kunt Royal zien bij: 

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

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

Auto gra t i s vol tanken voor alle kope r s van eet- of s l aapkamer of sa lon. 
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B O O M K W E K E R I J E N 
H. L A M B R E C H T S P.v.b.a. Dries 16. Beerzel (Antw.) 

Telefoon : 015/41198 • Bestuurder Jos Feyaerts 

TUINAANLEG 
O N D E R H O U i y 

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

REGENMANTELS 

ZOMERKOSTUUMS 

GvBERGERS 

Krm nu eens kijken in onze kollektie. 

Alles naar laatste snit, in kwaliteitsstof, volmaakt afgew rkt. 

Sl-JANS-VLIET 19 (Kleine tunnel) - ANTWEHPEN. T. 3391Ü5. 

GELD VANAF 3 , 2 5 % 
Loontrekkenden tot 100.000 F ; relf-
standigen, landbouwers tot 500.000 F. 
Auto, grond, eigendom, tot 100 %. 

geen voorschot 

20.000 = 60 X 
50 000 = fiO 1 

100.000 = 60 X 
100 000 = 1?0 X 

DOdig. 

376 
940 

1880 

990 

Telef. : 03/3.'S.!)8.«.'). tot 21 uur of srhr 
F.B. Bissrtj'ippenli iflaan fiit te heurne 
Antwerpen. — Ik kom Ihuis. 

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

Sierschouwen. 
sierbogen 
en open haarden 
alsook 
kleine hreekwerken. 

BEIRENS RENE 
Lcnaertstraat 51, 
BKUSTEM. 
Tel. : (011) 735 19. 

ALLE VERZEKERINGEN 
Tel. : (03)31.66.33 

M T O — MOTO 

van 9-12 u. - 7-10 uur . 

J A N G O O S S E N S 
VIC'IOM DHIhSSENSSTKAAl 61 
ANTWEHF^EN. 

Stelt /ijn kand ida tuur bij alle Vlamin 
elke verzekerinssNonii en s r h e n k t 
jong gehuwden grat is b rand en B.V. 
(alle risico's tegen d e r d e n ) . 

NOG STEEDS '\A.\ Ol DE TAHIEF, 

y 

gen 
aan 
faiui 

^^ 

voor 
alle 

liale 

Gfole Vfijs: 
GLAZEN en MONTUREM, 
Gratit voor verieterdcft. 
Hefitelongen in e>gen werlJiuU, 

Walter ROLAND 
— Gediplomeerd Optieker — 
Kerkstraat. 58 — Antwerpen 
(Lfft «-u b op hel huitnummer !J 

Telefoon: 35.66 62 

iO % korting op verloon dei«r. 

TONISSTEINER SPRUDEL 
IS VOORAL EEN GEZONDIIEIDSWATER ! 
Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds 
van de buitengewone gezondheidseigen-
schappen van « Tönissteiner Sprudel ». 
In latere tijden vestigden de toenmalige 
geneeskundige autoriteiten herhaaldelijk de 
aana'acht op het bronwater van Tonisstein. 
Ze prezen het met alleen aan als heerlijk 
dorstltssend 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, effectu mlrabilis » ( = ge-
zondheidsbron. wonderbaar in haar helende 
werking) en « oe beroemdste bron onzer 
tijdrekening ». 
Tönissteiner Sprudel Is speciaal aanbevolen 
bij de bestrijding van : 
1 ziekten der unne-afvoerkanalen. 

al reinigen der nieren, urinewegen, blaas-
en voorstanderklier (prostatls). 

b) reinigen bij nierstenen ; ook fosfaat-
en karbonaatstenen 

2 chronische maagslijmviiesontsteklng. 
Herstellen na darmontsteking. Zenuw- en 
funktionele storingen. 

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

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

Tönissteiner Non gazeux speciaal aanbevo
len voor babyvoeding. 

De Vrienden van de 
DORTMUNDEK THIER BR.\Ü HOVEN 

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

TÖNISSTEINER SPRUDEL 
IMPORT A B T S 

Tiensesteenweg 128 Korbeek-Lo. 
Tel. : (016) 463 II 

Voortverkopefi worden gevraagd. 

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

DORTMUNDER THIER BRAU 
koopt — l)ouwt en huur t cafés In gans het 
land. Medewerkers norden gevraagd. 

s u n t IMKI HI5hl<.\t \ I KAh.^EN 
uiet 
( lebrevc teerde 
hedeks ings lagen 

HEbSi IH I .\!A I HAS.SK.N 
(Urevet ft2!(7t>8> 
aiel 
de l i r eve tee ide karkassen 

.STAK' 
(Hrevel ,Tl27h7) 

TF. / . I J . e (O \ l . . ) 
(iHW A l l I H H D h BHiSI 'HKlE.N 
W'DI.I.K.N DKKI-.NS 
le l (().)2i 4IK4I en 44(.4J! 

Indien l «een verkoper 
in w*. '«nt iek Kent stuur 
ons een kaar t ie en we 
zenden I tiet adres »'an 
de rlrrhts tirigeiesen \er-
kiioer Star Zele 

H£RMES 
SO§f^®L 54 Zuidlaan 

'ill M l.enKinnierlaan 
I e ' 11 JU.33. 
Brussel. 

V O I . I . E D M i R 
ShKKhl M < K A T 
Kt HSl J> IN 2 JAAR 

Steno- en 
daktvlogr afie 
in vier lalen. 
Boeki i ' i iden. 
Sociale wetgeving 
M 'derne talen 
Handels 
co r re sponden t i e . 

Das en avondlessen 
De «chool waar Vlamingen 
zicti thuis voelen. 

Beter en voordeliger . 

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERH&HDELIN6EN IN 

BINNEN EN 6UITENUND : 

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

Telefoon : 03/38.91.24. 

'M/'T® ®11¥B¥P 

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

WENTELPOORT 

type ALU GA 

Standaarduitvoering _ n c \ / C T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting B K t V C | 

in gephosfateerde staalplaat. O ' ^ O Q W 
Zeer lichte bediening. ^ O W i J 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 

VEKltGENWOORDIGER GEVRAAGD VOOR NOÓK^tR Kt.vsPEN 
EN HET OOSTELIJK GEDEELTE OER PROVINCIE ANTWERPEN. 
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bewegi 
ANTWERPEN 

Antwerpen-stad 
Iedere zaterdag kolportages 

met het blad « Wij » doorhieen de 
niiddenstad. Vertrek lokaal « Ty
rol », Nationalestr. 22, om 15 uur. 
Opbrengst ten voordele van pam-
flettenaktie. 
DIENSTBETOON 

Met V.U. geen problemen in
dien u ze tijdig meedeelt op het 
vast secretariaat Frankrijklei 8, 
boven lokaal Peter Benoit. 

Toegangsuren : alle werkdagen 
•van 13 tot 17 uur, donderdag tot 
19 uur 30, zaterdag gesloten. Tel. 
32.81.01. 
STEUN 

Wilt ge meer propaganda in 
Antwerpen-stad, stort dan nog 
heden uwe kleine bijdrage onder 
omslag op het secretariaat of 
postrek. 616245, Walscharts R., 
Antwerpen I. 
SEKTIE SEKRETARIATEN 

Centrum : Coddé, p.a. Bergers, 
St. .fansvliet 19. 

Noord : Mevr. Cools, Rotter
damstraat 1. 

Oost : Vermeulen Luc, p.a. 
Hennissen, Bosduifstraat 23. 

Zuid : De Laet Fr., Kruishof-
straat 16. 

Mortsel 
REIS NAAR VLISSINGEN 

De tweede reis van reisgezel
schap « Tijl » (de vorige was een 
tocht naar de kolenmijn van Zol
der) is een sukses geworden. Zo 
maar eventjes 97 man maakten 
de boottocht .Antwerpen-Vlissin-
gen mee. 

Waar de zon in den beginne 
niet van de partij was, beterde 
het weer toch naarmate we Vlis-
singen naderden. Het werd een 
heerlijke dag op de Schelde met 
een korte uitstap in d- Neder
landse havenstad. Reisgezelschap 
« Tijl » (zetel : Vlaams Huis 
« Ti il », Antwerpsestraat. Mort
sel) heeft de wind in de zeilen 
en -ve verwachten veel van het 
winterprogramma dat al zeker 
twee toeristische avonden en een 
souper zou behelzen. 

WIekevorst 
Op 4 september wordt in WIe

kevorst een Heldenhuldezerk ge
plaatst op het graf van wijlen 
E.H. Jan Geeraerts, overleden op 
28 november 1965, I.lzerfrontal-
moezenier 14-18 en gekend om 
zijn onverzettelijke Vlaamse 
overtuiging en volksverbonden
heid. 

De Vlamingen zouden het tot 
hun plicht moeten rekenen om zo 
talrijk mogelijk op deze hulde 
aanwezig te zijn. 

De plechtigheid begint met een 
H. Mis om 10 u. 15 in de paro
chiekerk van Wiekevorst, waarna 
dan de onthulling van de zerk op 
het kerkhof. 

BRABANT 

Brussel 
Brussel zal enkel Europese 

stad worden indien de Vlamin
gen als Vlamingen behandeld 
worden in hun eigen land en in 
hun eigen stad. Daarom is het 
nodig : 
1. dat de Vlamingen uit de hoofd
stad niet alleen hun taal in 
grootwarenhuizen en in het 
openbaar leven spreken, maar 
ook beschaafd spreken ; 
2. dat de Vlamingen uit de pro
vincie die naar Brussel komen 
wonen hun kinderen naar Neder
landse scholen te Brussel sturen 

PAKFL'M 
U ruikt graag parfum, meirt ons 
uw golipfkoosde l)!opni«>neetir, en 
L' oiitvaiiKt gr.itis een staalfiesje 
(adres niet vergeten». MII.ADY. 
I'osthii's 403 Antwerpen t 

IMEKR INKOMEN ilooi vri.|e ver-
Ivoop aan partiknlieren, vrienden 
en kennissen, voor ieder ffes-'liikt. 
\ast dienstvert»and of ais I)i.)ver-
dienste. Seliri.lven : KOSMETIKA. 
rJoereiileger 31 — Edeirem 

en dat de Vlamingen van Brussel 
hen daarbij helpen. 

Daarom doet de Kommisise Za
kenleven van het Vlaams Konii-
tee een oproep tot alle Vlamingen 
uit het Brusselse om voortdurend 
alle franstalige publiciteit terug 
te zenden en klacht in te dienen 
bij verkopers en verkoopsters die 
het Nederlands negeren, alsook 
zouden aandringen bij de plaat
selijke parochiale overheid om te 
bekomen dat de Vlamingen even
veel missen zouden bekomen dan 
de franssprekenden, indien dit 
het geval nog niet moest zijn. 

Wie het Vlaams Komitee voor 
zijn aktie die het jaarlijks voert 
te Brussel, geldelijk wil steunen, 
kan dit doen door storting op 
P.R. 984.84 of door een bankbil
jet in gesloten omslag naar het 
sekretariaat, J. Van Praetstraat 
28, te Brussel te sturen, met ver
melding : « Voor Kommissie 
Zakenleven ». 
I.1ZERBEDEVAART 

Het Komitee wenst het nuttige 
te paren aan het leerrijke en het 
aangename en voorziet de terug
keer na afloop van de plechtig
heid op de bedevaartweide via 
het stemmige Tiegem en de toe
ristisch bekende Vlaamse Arden
nen (oponthoud). 
Om de dag te besluiten 's avonds 
gezellig samenzijn te Hekelgem. 
Aankomst te Brussel rond 11 u. 
Aan personen die vroeger wensen 
thuis te zijn, wordt de gelegen
heid geboden per bus terug te 
zijn in Brussel Centrum rond 
20 uur. 

Deelnemingsprijs 140 fr. 
Inschrijvingen worden zo vlug 

mogeliik ingewacht hetzij bij de 
heer de Schutter, ,1. Goffinlaan 
46, Br. 8. hetzij per tel. 28.09.73 
(na 20 u.) bij de heer Van Oud-
heusden. 

Datum, uur en plaatsen van 
vertrek zondag 21 aug. : 7 u. 15 
Graaf van Egmont, 7 u. 30 par-
keerplein, gemeenteschool St-Ag.-
Berchem. 

Erps-Kwerps • Kortenberg 
11 juli werd voor onze afde

ling een dubbele feestdag. 
Ten huize van heer Lissens Et. 

uitgenodigd, werd aldaar mevr. 
Lissens-Vermeiren als 100ste lid 
gevierd. 

Het voltallig bestuur en enkele 
vrienden vonden slechts in de 
vroege uurtjes de weg naar huis 
terug. 

IJZERBEDEVAART 
Zoals ieder jaar vertrekken uit 

Midden - Brabant verscheidene 
bussen naar de graven van de 
IJzer. 

De prijs is bepaald op 120 fr 
voor volwassenen ; 80 fr voor 
kinderen tot 18 jaar. 

Inlichtingen en inschrijvingen 
bij Denis Claes, Engerstraat 147, 
Erps-Kwerps ; Jef Dedobbelaer, 
Sterrebeeksestg. 49, Everberg, 
tel. 02.59.75.57 ; Georges De Ko-
ninck, de Merodestr. 15, Ever-
berg ; Albert Dewinter, Sint-
Michielsstraat 6, Veltem, tel. : 
016.48.422 ; Luk Van Biervliet, 
Hofstr. 74, Kortenberg', tel. : 
02.59.08.74 ; Rik Van Rillaer, 
Sterckxstr. 31, Steenokkerzeel, 
tel. 02.51.86.97 ; Jef Vinx, Mechel-
sestg. 67, Erps-Kwerps, tel. : 
02.59.60.24. 

Elingen - St. Kwintens-Lennik 
Het tuinfeest van 25 en 26 juni 

is uitgegroeid tot een onver
hoopt succes. Onverhoopt, door 
de aanwezigheid van zeer velen 
die buiten onze beweging staan, 
hetgeen het beste doet verhopen 
voor de verdere uitbouw van on
ze partij in het Payottenalnd. We 
willen langs deze weg nogmaals 
de mensen van Oostende bedan
ken voor hun aanwezigheid. 

Als eerste daadwerkelijk resul
taat van dit feest kunnen we 
reeds mededelen dat Elingen, als 
een der kleinste gemeenten van 
het arr. Brussel, is kunnen over
gaan tot de stichting van een 
eigen afdeling. En dit door spon
tane aanvragen tot lidmaatschap 
op het Tuinfeest zelf. 

Op 9 jul' had de stichtingsver
gadering plaats, in aanwezigheid 
van dhr. Ebraert, arr. voorzitter. 
Het volgend bestuur werd ver
kozen : Piet Vranken, voorzitter; 
Staf De Ridder, sekretaris ; Ma-
rie-Jose Van Diest, penningmees
teres ; Gust Van Wichelen, pro
paganda ; Ad. Laus, organisatie. 

Dhr. Ebraert wenste de nieuwe 
afdeling een werking toe, even
redig aan haar enthoesiasme. 

OOST-VLAANDEREN 

Gent 
IJZERBEDEVAART 

Op 21 augustus a.s. richt V.O.S.-
Gent een autocarreis in naar 
Diksmuide. Vertrek aan lokaal 
Roeland om 7 u. 30 stipt. Na de 
plechtigheid terugreis over West-
outer (Rode Berg). Terug te 
Gent rond 20 u. Prijs : 90 fr per 

WE SHALL OVERCOME 
Het aktiekomitee LEUVEN verkoopt een 45 toerenplaatje der 

dramatische historische uitvoering (door Pete Seeger) van dit 

slmbolisch lied. 

PRIJS : 100 fr. 

Sluit aan bij de studentenaktie 
en bestel een of meer platen (met ons vignet) door het 

OPSTUREN V.\N ONDERSTAANDE BON naar 

Aktiekomitee, Boekhandeistraat LEUVEN. 

naam 

adres 

verlangt tegen terugbetaling 

aantal platen 

Handtekening 

U kunt ook TELEFONISCH BESTELLEN van 8 tot 18 uur, iedere 

dag, behalve de zondag op : nr 052 - 332.36. en na 19 uur : 

052 - 217.47. 

W e s h a l l o v e r c o m e S O M E D A Y 

persoon, fooi voor de chauffeur 
inbegrepen. Inschrijven : bij lo
kaalhouder K. De Klerck, Korte 
Kruisstraat 3, Gent. 

Opgelet ! Wie bij inschrijving 
zijn besproken plaatsen niet be
taald kan hierop ook geen aan
spraak maken ! 

Meetjesland 
De Vlaamse Vriendenkring van 

het Meetjesland vestigt er de 
aandacht op, dat zijn 11e Vlaams 
Vriendenfeest op de avond van 
de bedevaart in de zaal Cambri-
nus te Waarschoot niet doorgaat. 

Na ruggespraak met de inrich
ters van de Waarschootse Breu-
gelfeesten, die op dezelfde zon
dagavond doorgaan, werd een 
minnelijke schikking getroffen. 
Naast andere punten werd on
dermeer overeengekomen alle 
bedevaarders, op vertoon van 
hun kenteken, een korting van 
33 % op de toegangsprijs te 
schenken (20 fr in plaats van 30). 
Alle Meetjeslandse vrienden zijn 

dus even welkom op de Breugel-
feesten te Waarschoot. 

Waarschoot 
GULDENSPORENVIERING 

Vooral de jeugd was talrijk op
gekomen in de zaal Cambrinus 
voor de jaarlijkse sporenviering, 
ingericht door de VTB, met me
dewerking van het gemeentebe
stuur, Davidsfonds en jeugdraad. 

Na het welkomstwoord van 
Weri Goossens, het optreden van 
het St-Lutgardiskoor en Miei 
Cools (overdonderende bijval), 
ging onze aandacht vooral uit 
naar de vier standpunten, achter
eenvolgens vertolkt door Mare 
Van de Walle, Guiüo Vereecke, 
Pol Standaert en Jan Willems. 

De eerste twee lieten al spoe
dig de toehoorders ver achter 
zich om te vei'dwalen in on
vruchtbaar geteoretiseer en 
troosteloze boekenwijsheid. Pol 
Standaert hield een helder en 
gloedvol betoog, dat door zijn ge
vatheid en zijn reflectie op de 
actualiteit, direct naar de kern 
van de zaak ging. Jan Willems 
was vooral praktisch en dat was 
zijn grootste verdienste. Hij stel
de een bredere samenwerking op 
onze gemeente in uitzicht en kon
digde namens de inrichters aan 
dat volgend jaar vier of vijf vol
wassenen aan het woord zouden 
komen. 

Al bij al, een geslaagd feest 
waarvoor de inrichters alle lof 
verdienen. 

NAAR DE IJZERBEDEVAART 
Zondag 21 augustus e.k. Reis 

per luxe-car : 85 fr. 
Vertrek uit Waarschoot 7.45 u. 

Terug rond 19 u. 
Inschrijven bij A. Van Holder-

beke. Stationsstraat 6 ; W. Goos
sens, Nijverheidsstraat 100 of M. 
De Smet «De Nieuwe Reizigers», 
Stationsstraat 109. 

WEST-VLAANDEREN 
Wervik 
IJZERBEDEVAART 

Een autocar vertrekt om 8,30 
uur aan de St. Medarduskerk, 
met halte aan Laag-Vlaanderen. 
Prijs 50 fr. Inschrijvingen wor
den ingebracht op volgende 
adressen : Coudyzer Maurits, 
Magdalenastraat 75 ; Debraban-
dere Werner, Prof. Idewijk 13 : 
Decorte Bernard, Kasteelstraat 
73. 

Laat l ' tijdig inschrijven indien 
U niet wenst teleurgesteld te 
worden. Verleden jaar reeds 
moesten wij de laattijdige in
schrijvingen weigeren. 

ZOEKERTJES 
Vlaams militant, zoekt werk als 

bureelbediende in Anivverpen oi 
omj^eving, 17 jaar. machinesihrift, 
not. Frans Schr P.B 7, Antwer
pen 20. 

Student : 1ste kandidatuur >.<)ekt 
drinyend vakantiewerW - oin^ev. 
Antwerpen - liefst buitenwerk. Tel. 
>0.47.51 (na 17 uur .̂ 0). 

Bejaarde jjebroodr. bediende 
(Brusselse), gezinsli. zoekt (huis
werk bij gebrek kans op plaatsing. 
Schr. kant. blad onder nr IXÏO. 

Ge.gradueerd ziekenhuisverpl. .^1 
zoekt interessanie betrekking. 
Spreekt Ned., Fr., Eng. Vrij 1 okt. 
Schrijven GK21. 

Hoofdredakteur : 
T. van Overstraefen. 

l^edaktiesekretaris : 
S. de Lie. ^ 
Alle briefwisseling voor 
redaktie naar 
Rotatyp, Sylv. Dupuisl., 
110 Brus. 7. - TeL 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonnierl. 82 
Brussel I. - Tel. : 11.82.16. 
Alle klachten voor niet 
ontvangen van blad op dit 
adres. 

Jaarabonnement : 280 F. 
Halfjaarlijks : 160 F. 
Driemaandelijks : 90 F. 
Abonnement buitenland : 

450 P. 
Steunabonnement : 750 F. 

(minimum). 
Losse nummers : 8 F. 
Alle stortingen voor tiet 
blad op postrekening : 
17 1139 < WIJ > - Vlaams-
nationaal weekblad. 

Verantw. uitg. Mr. F. Van 
der Eist, Beizegemslraat 20 
Brussel 12. 

ERUU TUINMEUBELEN 
Niet duur - wel handig 
(nooit schilderen). 

Alleen-invoerder : 

D E M E Y E R E 
Kortrijkstraat 
ING ELMUN STER. 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

Bezoek « De vee rman > 
te St-Amands a.d. Schelde. 

Mosselen - Paling 
Uitbater . Jan Brugmans. 

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

c PETER BENOIT » 
Frankrijklei 8 Antwerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle specialiteiten 

Fruitsap Pufri 
CARPENTIER 

Guido Gezellestraat 39 
ZWIJNDRECHT T 52.70.70 

B O U W E N W O N E N 

De specialist der 
standaarddeuren 

j LEEMANS, Deurne 
Van Havrelei 70 1. : 35.63.17 
Agent • De Coene - Kortrijk 

H O T E L • R E S T A U R A N T 

RLANKENBERGE 
<r Rubenshof » 

VVeststr. 79. • I. : (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension 

t Vlaams Huis » Knokke 
Kamers vol pension 

gezellige sfeer 
Vermindering voor groeocn 
Elisahethl 105 Tel 632.70 

Breydelhof - BRUGGE 
Jozef Siiveestraat 2 

Gelagzaal - 120 plaatsen 
Tel. : 050/350.67 

UURWERK J U W E L E N 

bij de nieeser uurwerkmaker 
SLA ETS 

Dewinttrsti II Dudergein 
r 72.45.4:̂  lemiiuus tr 35 
10 % korting v leden VU 

PLASTIEK 

F Parquin en 
^l Van Aerschot P v b a 

l.g l.ohroekslraal 44 
.A.NTWEBPEN. 

Pelefoon : 03/.'16.16.47. 
Kuipen en stapelbakken voor 
pekel, diepvries, verpakking. 
stot kering 
P.>l\eth\leen : zakken, vel 
len en t ' l i e "n m l 

RA.M)I'LEEG ONS 
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bewegi 
UMBURG 
Beringen 
GEWESTELIJK 
IJZERBEDEVAARTKOMITEE 

Op donderdag 28 juli jl. ver
gaderde het Gewestelijk IJzer-
bedevaartkomitee Beringen om 
de organisatie van het vervoer 
naar de IJzerbedevaart te rege
len. 

Eigenbilzen 
IJZERBEDEVAAnr 

Aan de ramen van heel wat 
cafe's en private huizen, zijn 
aanplakbrieven in verband met 
de eerstvolgende IJzerbedevaart 
(21 augustus) verschenen. Naar 
•wij hopen zullen er ook dit jaar 
weer vele Eigenbilzenaren naar 
Diksmuide trekken. Waarschijn
lijk zullen wij volgende week 
reeds kunnen mededelen bij wie 
men zich moet aangeven en hoe
veel de reis kost. 

UITSTAP 
Op 17 juli nam de Vlaamse 

harmonie « Recht door Zee » deel 
aan de Vlaamse kermis, ingericht 
door de harmonie « De Christene 
Gildebroeders > van Vahneer. 

BEVLAGGING 
Naar aanleiding van 11 juli, 

•waren heel wat huizen in onze 
gemeente met de leeuwevlag ge
tooid. Volgend jaar zal hun aan
tal ongetwijfeld nog toenemen. 

VOLKSUNIE 
Op 16 juli vergaderde het be

stuur van de plaatselijke afde
ling in het lokaal « De Droom ». 
Volgende vergadering op zater
dag 20 augustus, in hetzelfde lo
kaal. 

11 JULI 
Een 11 juli-manifest werd op 

zaterdag 9 juli in onze gemeente 
verspreid. Op zondag 10 juli 
werd het ook in de omliggende 
gemeenten uitgedeeld. 

6eliil( 
SOCIA.A.L DIENSTBETOON 

Voortaan worden er ook zit-
dagen voor sociaal dienstbetoon 
in onze gemeente ingericht. Voor 
allerhande moeilijkheden kan 
men zich voortaan wenden tot de 
heer Frank Joris, Berken 79, 
Gellik. De heer Joris is gemeen
teraadslid en was bij de ver
kiezingen van 1954 en 1958 een 
bijzonder aktieve medewerker 
van senator W. Jorissen. 

Hasselt 
De 11 juli-herdenking, inge

richt door afdeling Hasselt, 
mocht rekenen op veel belang
stelling. Nadat Jaak Cuppens in 
het bijzonder de Limburgse pro
blemen had besproken, werd met 
aandacht genoten van de film 
van de 1 mei-viering van de 
Volksunie in Limburg. Hierna 
hield volksvertegenwoordiger 
Hugo Schiltz op de schitterende 

wijze hem eigen, de feestrede, 
waarin zon en schaduw in Vlaan
deren 19B6 tegenover elkaar werd 
afgewogen. De brutale aanvallen 
van Brussel op Vlaanderen (Leu
ven, Zwartberg) hebben de nieu
we Vlaamse generatie wakker 
gemaakt en dit is dan ook het 
belangrijkste winstpunt van dit 
jaar. 

R. Vanheusden en J. Cuppens 
hernieuwden oude kontakten en 
bezochten personen voor aktieve 
medewerking. 

Hechtel 
J. Bussels en J. Cuppens heb

ben de eerste kontakten gelegd 
cTm te komen tot de oprichting 
van een afdeling Hechtel-Eksel. 
Enkele medewerkers werden ge
vonden. 

Houthalen 
Rik Meulen (Kerklaan 11. Hout

halen) en J. Cuppens hebben de 
nodige dokumentatie over Hout-
halen-IIelchteren verzameld om 
over te gaan tot een aktieve wer
king. Enkele personen werden 
bereid gevonden om mee te wer
ken. 

Herk-de-Stad (Kanton) 
Ter gelegenheid van 11 juli 

werd er in opdracht van het kan
tonaal bestuur een ruime pam
fletten-slag ingericht. Niet min
der dan 5.000 pamfletten werden 
doorheen gans het kanton ver
spreid met een 11 juli-boodschap, 
waarin het aandeel van de tra
ditionele partijen in het kelderen 
van het beruchte wetsvoorstel 
klaar en duidelijk werd uiteen
gezet. 

Wii danken zeer hartelijk al 
diegenen die zich met het ver
spreiden hebben beziggehouden. 

Mogen wij hun nog eens herin
neren aan de voorgenomen fi-
nantiéle mobilisatie ? Met nog 
een kleine ekstra-inspanning ko 
men wij er I 

Herderen 
EEN DER NOG 
OVERBLIJVENDE, 
WEG TE WERKEN, 
LELIAERTS. 

11 juli 1966 zal in de annalen 
van de Vlaamsgezinden te Her
deren wel als een bijzondere dag 
geboekt worden. Ten eerste werd 
er aan verschillende huizen voor 
de eerste maal sinds de oorlog 
weer de leeuwevlag uitgehangen. 
Tot vreugde van diezelfden hing 
aan het gemeentehuis naast de 
Belgische ook de leeuwevlag. 

Volgens zeer goede bron was 
de gemeentesecretaris van oor
deel dat het niet meer dan nor
maal was dat op 11 juli, zelfs in 
Herderen, de leeuwevlag burger
recht moest verwerven. Doch 
men had zonder « de waard » 
gerekend ! Op last van de bur
gemeester moest de leeuwevlag 
verwijderd worden ! Wanneer in 
het verleden de Vlaamsgezinden 
in deze gemeente steeds bereid 
werden gevonden tot een eerlijke 

D A N K 
De NATIONALE BEVLAGGIXGSAKTIE, Waterstraat 133, Sint-
Vmandsberg (tel. 09/51 15 83) : 

- heeft met voldoening gekonstateerd, dat weer duizenden 
Vlamingen op 11 juli getuigd hebben met het symbool van de 
Vlaamse volksgemeenschap ; 

— dankt in de eerste plaats Hunne Excellenties de Bisschoppen 
die door hun reaktionaire Verordnung duizenden Vlamingen 
op stang hebben gejaagd en deden besluiten met de Leeuw 
te vlaggen ; 

— dankt de vele dames en heren die honderden huisbezoeken 
deden en aan wie het te danken is dat 1966 een topjaar werd 
inzake bevlagging ; 

— hecht eraan de pers te danken die wekenlang bereidwillig 
allerhande berichten opnam over de be\laggingsaktie ; 

— stelt voor dat men zich zou onthouden van komment'aar op 
personen of instellingen waar (nog) niet met de Leeuw werd 
gevlagd ; 

— raadt hen die op 11 juli jl. niét meevlagden, maar zich (voor 
de zoveelste keer !) voornamen « de volgende keer te zullen 
meedoen » aan, vandaag nog de folder '66 in te kijken en een 
bestelling over te maken ; 

— zet de bezitters van een Leeuwe\lag aan, zeer geregeld deze 
vlag te hijsen : 1 mei, IJzerbedevaart, Zangfeest, 11 november, 
bisdommehjk of Lakens bezoek enz. 

— geeft rendez-vous op 11 juli 1967. 

dialoog, lijkt het nu, dat een 
kategoriek antwoord zich op
dringt. Bij de laatste gemeente
verkiezingen was een groot deel 
van de Vlaams-bewuste massa 
bereid om de lijst van de burge
meester te steunen. Men was van 
oordeel dat een « onafhankelijk > 
man een nieuwe geest in de ge
meente zou brengen. Gezien de 
gebeurtenissen op de jongste 11 
juli-dag, zullen alle flaminganten 
hun mening t.o.v. de burgemees
ter herzien. ! 

HOVE MALPERTUS 
De symjiatieke wielrenner en 

rondeman Yvo Molenaers opent 
op 6 augustus 1966 zijn reusach
tig gasthof, gelegen langs de 
baan Tongeren-Maastricht, even 
buiten de dorpskom te Herderen. 
Een zaak waar alle Vlaams-natio
nalisten zich zullen thuis voelen. 
De benaming aan de uitbating ge
geven « Hove Malpertus » is een 
\ingerwiizing in die richting. De 
familie Molenaers is steeds een 
hechte steunpilaar geweest van 
de Vlaams-nationale gedachte te 
Herderen. De zware repressie 
heeft deze mensen ontzaglijk 
veel last berokkend. Yvo Mole
naers zelf is van in zijn prilste 
jeugd, steeds een trouw aanhan
ger \an de Vlaams-nationale par
tij geweest. Verder nieuws over 
« Hove Malpertus > zal volgen. 

Maaseik 
VOLKSUNIEJONGEREN 

Op vrijdag 29 juli vergaderden 
de V.U.-jongeren te Maaseik in 
lokaal « De Beurs >. De onder
werpen waren « Federalisme > 
en « Leuven ». 

Mechelen-aan-de-Maas 
NAKLANKEN 11 JLLI 

Op de avond van 11 juli orga
niseerde het Studenten-aktieko-
mitee van onze gemeente een 
autokaravaan in het teken van 
« Leuven Vlaams » en « Nooit 
meer Zwartberg ». 

Een karavaan van enkele tien
tallen wagens — beplakt met al
lerlei slogans — reed door de 
voornaamste straten van Meche-
len. Eisden en Opgrimbie. Overal 
werd de stoet — voorafgegaan 
door een mikrowagen — met veel 
simpatie begroet. 

De inrichters danken van har
te de medewerkers aan deze klei
ne maar suksesvoUe 11 juli-vie-
ring. 

Hopelijk zullen bij de volgende 
maal de uitgenodigde organisa
ties, zoals het Davidsfonds, 
V.T.B.-V.A.B. en andere kulturele 
verenigingen, hun volle mede
werking aan dit initiatief verle
nen. 

VOLKSUNIE-AFDELING 
Jaak Cuppens en G. Van der 

Hallen bereiden de definitieve 
oprichting van een V.U.-afdeling 
Mechelen-aan-de-Maas voor. Met 
dit doel werden vele bezoeken 
afgelegd in voornoemde gemeen
te en tevens in Opgrimbie en 
Boorsem. 

De bereikte resultaten zullen 
de basis vormen van een aktieve 
nieuwe afdeling. 

JONGERENWERKING 
Met het oog op een intense 

jongeren-werking in Mechelen-
aan-de-Maas, dit in samenwer
king met afdeling Eisden, wor
den adressenlijsten aangelegd. 

In de tweede helft van septem
ber zal een jongerenavond geor
ganiseerd worden met als spre
ker een lid van het aktie-komitee 
Leuven over de universitaire toe
stand. 
KONTAKT-ADRES 

Alle kontakten i.v.m. Volks
unie voor de afdeling Mechelen-
aan-de-Maas te nemen bij Guido 
Van der Hallen, Smeetslaan 64, 
Mechelen-aan-de-Maas. 

MHIen 
TUL UILENSPIEGELFEESTEN 

Op 23 en 24 juli gingen in een 
zeer ruime tent in de Trivelle-
straat de jaarlijkse Tijl Uilen
spiegelfeesten door. Dit onder 
uitzonderlijk grote belangstel
ling. 

Moeüngen 
ONGEVAL 

Onze vriend Herens Renaat 
werd te Lanaken, op weg naar 
de Fordfabrieken te Genk, zoda
nig gekwetst dat hij diende op
genomen te worden in het St. 
Jansgasthuis, samen met een tien
tal andere werkmakkers. 

Naast een bekkenbreuk liep hij 
ook nog twee gebroken ribben 
op. Inmiddels werd hij naar de 
Kliniek te Vise overgebracht, 
waar hij nog een zestal weken 
zal moeten verblijven. 

Wij wensen hem een snelle en 
volledige beterschap toe. 

KALK-AKTIE 
Voor de tweede maal op enke

le weken tijds brachten nacht-
wandelaars de veel omstreden 
slogan « Leuven Vlaams » aan 
op verschillende plaatsen in het 
dorp. Ook de Voerstreek brengt 
haar steentje bij voor de totale 
vervlaamsing van de universi
teitsstad, alhoewel er ter plaatse 
in eigen rangen meer dan genoeg 
werk voor de boeg ligt. Wij reke
nen ten stelligste op de Vlaamse 
solidariteit, niet alleen in ver
band met de kwestie Leuven, 
maar dat het Vlaamse volk ook 
de onverbiddelijke eis stelt inte
graal een einde te maken met de 
onwettige franstalige scholen die 
in de Voerstreek in stand worden 
gehouden door de regering. 

Neeroeteren 
K. Verheyen en J. Cuppens 

hebben pogingen ondernomen om 
de oude afdeling Neeroeteren-Op-
oeteren — non-aktief geworden 
om diverse redenen — weer 
herop te richten. 

Opoeteren - Gruitrode 
Onder het motto « Den Vader

land ghetrouwe » had er op 17 
juli jl. te Opoeteren-Gruitrode in 
het Eurokamp « Graaf van 
Hoorn » een heel-Limburgs Spo-
renfeest plaats. 

Een programma van zang, dans, 
spreekbeurten, spel, werden alle 
aanwezigen aangeboden. 

Vermelden wij de medewer
king van diverse jeugdgroepen, 
in het bijzonder de Vlaams-na
tionale. 

Teuven 
NAKLANKEN 
11 JULI-VIERING 

Vlaanderens Nationale feest
dag werd op uitbundige wijze 
ook in de Voerstreek gevierd. 
Honderden Vlamingen hadden er 
aan gehouden tegenwoordig te 
zijn op het kampeerterrein 
« Bergzicht » te Teuven. 

Toen het zeer jeugdige trom
melkorps « St-Martinus » uit j 
Sint-Martensvoeren hun showpa-
rade uitvoerde bij de aanvang 
van dit Guldensporenfeest stond 
het vast dat ontelbare simpati-
santen geen plaats meer zouden 
bemachtigen in het nochtans zeer 
ruime lokaal. « W^ij-Limburg > 
dankt allen die medegeholpen 
hebben tot het welslagen van 
deze viering, in het bijzonder het 
IJzerbedevaartkomitee en Da
vidsfonds met een speciale ver
melding voor het trommelkorps 
St. Martinus. 

ONGEVAL 
Dhr. Pinckers Hepdrik, be-

VAN VLAANDEREN VOOR DE VOER 

Meer dan ,500 boeken kwamen reeds binnen voor de Vlaamse 
biblioteek van de Voerstreek. Ook vele Vlamingen stuurden ons 
een geldelijke steun. Een opmerkelijk feit nochtans is dat 80 % 
der ontvangen gelden kwam van de provincies Brabant en Oost-
Vlaanderen. Waar blijven de vlaamsvoelenden van Antwerpen, 
West-Vlaanderen en Limburg ? 
Personen die niet langer bereid zijn het franstalig imperialisme 
in de Voerstreek te dulden, worden verzocht ons hun steun over 
te maken. U kunt dit op volgende wijze : 

— Stort op P.R. 161.64 van Kredietbank Venneborg, met de ver
melding « Voor rekening 959 van V.S.A.K. j - . 

— Opzenden, onder gesloten omslag, naar V.S.A.K., Gen. Slin-
geneyerlaan 117, Deurne, (Antw.). 

— BOEKEN dienen opgezonden naar : V.S.A.K., Gen. Slinge-
neyerlaan 117, Deurne (Antw.). 

stuurder van de autobus die en
kele weken geleden betrokken 
was bij een zwaar ongeval te La-
naken heeft inmiddels het gast
huis verlaten om nog enkele we
ken volledige rust te nemen. 

Langs deze weg wensen wif 
hem een vlug en algeheel herstel 
toe. 

TOERISME 
Spijts het ongunstige weer van 

de laatste weken kent het toeris
me een geweldig sukses in de 
Voerstreek. Zowel het kampeer
terrein « Bergzicht » te Teuven 
als « Rusticana » te Moelingen, 
waren op bepaalde dagen volle
dig benomen. Wij hopen dat het 
zonnetje definitief zal doorge
broken zijn tot einde september 
en er nog enkele duizenden Vla
mingen de Voerstreek zullen be
zoeken. 

Tongeren 
Ter gelegenheid van de 11 juli-

viering hield het Trompetters
korps Ambiorix een wandelcon
cert door de voornaamste straten 
van de stad. 

Voerstreek 
UITSTAP 
BOND VAN GROTE EN JONGE 
GEZINNEN 

Een vijfhonderdtal kinderen en 
ouders hebben deelgenomen aan 
de prachtige reis doorheen Lim
burg. De afdeling Voerstreek van 
de Bond van Grote en Jonge Ge
zinnen had beroep moeten doen 
op eventjes elf autobussen. 

Wanneer komen onze Limbur
gers eens massaal de Voerstreek 
bezichtigen ? 

Zwartberg 
De likwidatie van de mijn van 

Zwartberg gaat stil maar onver
minderd verder. De jonge en 
produktieve elementen worden in 
versneld tempo weggelokt door 
andere bedrijven, vooral Ford-
Genk en het bouwbedrijf. De ou
dere bovengrondse arbeiders als
mede de bedienden zien met 
angst voor hun toekomst de be
slissende maand oktober steeds 
meer naderbij komen. 

Zonhoven 
De traditionele 11 juli-viering, 

ingericht door het Davidsfonds, 
werd dit jaar onder grote belang
stelling in open lucht gehouden. 
Na het puike optreden van de 
vendeliersgroep van Vlijtingen 
e" de volksdansgroep « De Lan-
geman » van Hasselt, bracht de 
Harmonie van Zonhoven op de 
kiosk een 11 juli-koncert. Daar
na werd de feestrede gehouden 
door meester Jaak Bouveroux, 
die een overzicht gaf van de 
strijd om Leuven en allen opriep 
om in oktober a.s. het aktieko-
mitee te steunen. Onder de aan
wezigen op deze geslaagde her
denking van de Vlaamse hoogdag 
mochten we o.m. opmerken : 
Dr. W^elkenhuyzen, de heer Jan 
Das en eerste schepen Alfons 
Jeurissen. 

Door J. Cuppens werden enke-
lele kontakten gelegd om perso
nen aktief in de plaatselijke V.U.--
werking te betrekken. 

Gemeente BORGERHOUT 

Vorming van een 
wervingsreserve voor 
tekenaar en voor werkman 
bij de verschillende 
technische diensten. 

De bekendmaking geschiedde 
in het Belgisch Staatsblad van 
9 juli 1966. 

Voor alle inlichtingen met be
trekking tot de deelnemings-
voorwaarden, gelieve men 
zich te wenden tot het « Se
cretariaat », ten Gemeente-
huize, de eerste vijf dagen van 
de week, tussen 8 u. 30 en 17 
u. (tel. nr. 35.02.65). 
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Het Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN n.v. 
1. WIJ BOUWEN OP UW GROND : 15 % VAN 
MODERN OF KUSSIEKE YiLU'S Groot of komfortabe! 1 

Prijzen : « De Merel » 600.000 F. 

« De Dennen » 690.000 F. 

« landrust » 750.000 F. 

« Markies » 900.000 F, 

2. EXTRA VOOR ANTWERPEN 
• Appartementen bij Amerikalei. Gemeubeld (alles nieuw) 4.500 F. 

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

115.000 F. 

D E B O U W P R I J S V O L S T A A T . , 
Waar U ook wil! 

Kom vrijblijvend deze en andere plannen 

inkijken!! 

— degelijke konstructie 

— volledig afgewerkt 

— geen administratieve beslommeringen ! 

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

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

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

GE NK 
MOLENSTRAAT 39 — Tel. 011/54442 

LET 

S. De Lie, 
Ook de 
Boekertjea 

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

iFapenhoeks. Berendrecht TeL (03)73.66.59 

kunnen naar dit adres gezonden worden. 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L LUYTEN 

Trooststraat 12 

IGemeenteplein) 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 

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

bij UW specialist 
Elektro Akoustlek 

«DE GELUIDSBRON» 

Lange Leemstraat 32 • ANTWERPEN 
Telefoon : 33.04.95. 

BIJVOORBEELD : 

OP MAGNEETBANDEN 35 TOT 40 %, 

V E R Z E K E R I N G E N 
L E V E N 

- A U T O 
- H U I S 
- I N B O E D E L 

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

A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

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

FX-233L 

Ik 
ben 

uilgeslapen 
wanK.. 

MATTHiBWS^dePOENBSORIJF 
TURNHÖUTSEBAAN 1Ó2 , l O l t G ERHÖUT r TH. 35.17;8^ 

.. IIJHUIZfN : bie^esrrMt M.»6, Anrw. I»li ilI.OÜI • 
lenslriir 39.«1, Antw. Iel, 33.4>.J4 - Galli|brilri * 0 , Deurnt, Iel. 3*.J5.22 

W l M M A ES 

DIANALAAN. 10, BERCHEM • Antwerpen. • Tel . : (03) 39.69.34. 
— Stelt 2ijn kandidatuur bij alle Vlamingen m de 

provinciën Antwerpen, Brabant en Oost-Vlaan-
deren, woot alle rerzekeringsvormen : Brand -
Leren Persoonlijke Familiale Auto - Wet -
Burg \ansprakeliikheid 

— Komt op het eerste verzoek voor ; 
OTername van bestaande verzekeringspolissen. 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak, enz. 

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

- L E N I N G E N 

- H Y P O T E K E N Ie en 2e rang 

Jan Van Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38. 

file:///ansprakeliikheid
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NOTA'S BIJ HET NIEUWS 

w 
SPAAK 
Ruilt zetel voor schommel-
stoel. 

MUITERIJ IN KONGO 
Opstandleystad. 

ZUIDAMERIKAANS 
VOETBALFIASKO 
Brazielige boel ! 

£ WELSE NATIONALIST 
I IN LAGERHUIS 
" Britannia doesn't rule the 
' Wales. 

EMIGRATIEBELEID 
IN EGYPTE 
Gipsy's. 

ARGENTINIË 
KRIJGT JUNTA 
Demokratie in Onganiade 
gevallen. 

ROTTE RONDE VAN 
FRANKRIJK 
mAnquetil quelque chose 7 

ZUIVERING BIJ TITO 
1 Einde van Joegoslavernij ? 

i?3 

DIALOOG 
Ze hebben het gevonden, 
het juiste woord 
voor iets dat wonderen moet verrichten, 
tot dusver ongehoord. 
Ze zullen het maar eens bepraten, 
want liefst van al 
zou men ons graag opnieuw in doeken doen. 
Zoals in Hertoginnedal, 
waar Vlaanderen, wat men ook beweert, 
naar de betekenis van 't woord, 
onder de tafel werd gedialogeerd. 
Wat 136 jaren duurt — 't is al te gek — 
dat is en blijft een dovemansgesprek. 

K. 

i*"*5' 


