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EREKRUIS 
Voor de onder ons levende 
fronttnakkers van de Vlaamse 
IJzerjongens 

Gij groeide omhoog uit bloed en aarde, 
uit smartlijk puin, en jaar na jaar, 
nu zegent gij de dodengaarde 
met vroom en vredig kruisgebaar. 

KEERZANG 
Erekruis van onze zonen, 
't zaad in 't zand werd ruisend graan, 
daar uit zijn gehoonde doden 
't volk vereend is opgestaan. 

II 
Tot driemaal werd hun graf geschonden, 
het puin getuigt van blinde haat; 
maar hoger zal het kruis verkonden : 
hun sneven was een liefdedaad. 

III 
Weer zien de volkren 't Vredeteken 
van 't jong geslacht dat alles gaf; 
zij vielen, maar hun leus blijft spreken, 
bezweert de wereld bij dit graf. 

Ferdinand Vercnocke 

VIJFTIG 

JAAR 

GELEDEN 
K'V H Y.-^eP 19 K - 15 16 

Vijftig jaar geleden zag de fijnzinni
ge Ijzerkunstenaar Joe English als in 
een vizioen boven de Vlaamse soldaten-
graven een reusachtig kruis naar de 
wolken grijpen. Dat kruis staat er 
thans, hoger dan Joe English dierf dro
men en hoger dan het andere, vernie
tigd door de « nog steeds onbekende » 
daders. 

Vijftig jaar geleden, op 15 augustus 
1916, kwamen achter het front onder 
leiding van Cyriel Verschaeve enkele 
vooraanstaanden uit de Frontbeweging 
bijeen om het « Heldenhulde «-komitee 
te stichten. Van toen af werd, telkens 
wanneer een frontmakker sneuvelde, 
onder de mannen van zijn kompanie 
het geld ingezameld voor een helden-
huldezerk. Een halve eeuw heldenhul
de : dat is het motto van de IJzerbede
vaart morgen 

Wie waren de jongens, die aldus op 
een oogstdag een halve eeuw geleden 
met hun « Heldenhulde »-komitee en 
met de liefdegift van hun opgespaarde 
centen de stoot gaven voor een bewe
ging die sindsdien niet meer is wegge
ëbd uit Vlaanderen ? Wie waren zij en 
van waar kwamen zij ? 

Het waren enkele intellektuelen met 
rond hen de volksjongens, het Vlaamse 
IJzerproletariaat dat onder de bezie
ling van de studentenbeweging en on
der de slagen van het noodlot zijn roe

ping en de hogere betekenis van zijn 
offer had leren begrijpen. Het waren 
zonen uit een volk dat eens groot ge
weest was, maar dat sinds lang wegge
zonken was in een afschuwelijke so
ciale, kulturele en ekonomische ach
terstand en achterstelling. 

Toen koning Albert in 1914 deze jon
gens nodig had om het land te bescher
men, riep hij hen op onder verwijzing 
naar de Guldensporenslag : een Vlaam
se overwinning meer dan 600 jaar ge
leden. Hij had bezwaarlijk zijn op
roep met andere, en zeker niet met 
Belgische, historische reminiscenties 
kunnen stofferen : wat België sinds 
1830 aan het Vlaamse volk gebracht 
had, was zeker niet van aard om de 
Vlamingen er toe aan te zetten, dat
zelfde België geestdriftig ter hulp te 
snellen in het uur van het gevaar. 
Want welke was de positie van de af
stammelingen der Groeningestrijders 
in het 84e jaar der Belgische onafhan
kelijkheid ? 

Het is goed, zich daarop nog eens 
te bezinnen. Aan de vooravond van de 
eerste wereldoorlog werden de 4,5 mil
joen Vlamingen op alle gebieden en op 
iedere wijze beheerst en beheerd door 
de 3 miljoen franssprekenden. Het re-
zultaat ? Pater Stracke beschreef het 
in zijn « Arm Vlaanderen » • « . ik ken 
geen volk ter wereld wien het zo aan 

uiterlijke beschaving en zelf eerbied 
mangelt als het onze ». Het rezultaat ? 
Stijn Streuvels tekende het beeld van 
de Vlaamse proleten : « De stempel 
van de hongersnood staat op het ras 
gedrukt. De kinderen lijden door de 
ontbering der ouders en zij dragen al 
vroeg de tekens der ontaarding in hun 
bloedloos zwakke lijf ». Dichterlijke 
overdrijving ? Aan de vooravond van 
de eerste Wereldoorlog, tijdens de Ka
merzitting van 17 februari 1914, gaf 
Kamiel Huysmans cijfers en feiten. 
Een familie van sigarenmakers te 
Geeraardsbergen. Werkhuis, keuken, 
slaapkamer, droogkamer : alles in één 
en dezelfde plaats. De kinderen die de 
tabak verwerken zijn acht, zes en vier 
jaar oud. Zes paar handen kunnen met 
moeite wekelijks van zes tot negen fr 
bijeenscharrelen. Te Mechelen wordt 
het stro voor de stoelbinders bewerkt 
door kinderen van zes tot negen jaar 
oud. De vlugsten onder hen verdienen 
vijf centiemen per uur : er zijn er ech
ter heel wat die per dag nauwelijks 
aan acht centiemen geraken. Te Ronse 
werkt een weduwe met vier kinderen 
in het linnen, veertien uur per dag. 
Gevijven beuren zij op die dubbele 
werkdag één enkele frank. Kamiel 
Huysmans vertelde de Kamerleden, 
dat hij een kind van vier jaar kende 
dat aan één hand verlamd was door 'n 

beroepsziekte : vier jaar oud en reeds 
slachtoffer van de arbeid ! Een West
vlaams landbouwarbeider was al heel 
blij wanneer hij tussen zonsopgang en 
zonsondergans 1,10 fr en de kost kon 
verdienen. En dan waren er de «Frans
mans ». Uit het Waasland trokken 
grondwerkers tot tegen Parijs. In de 
Franse bietenvelden werkten tiendui
zenden, waaronder een groot deel 
meisjes van 13 tot 25 jaar die leven 
moesten op twee kg broog per week, 
's middags een bord aardappelen kre
gen en 's avonds wat botermelk; ze 
verdienden per dag één frank. Zestig
duizend Vlaamse Fransmans ! 

Materiële en zedelijke ellende gingen, 
zoals steeds, ook en vooral in het «arm 
Vlaanderen » hand in hand. De krimi-
naliteit in België was in hoofdzaak een 
Vlaams verschijnsel. Kon het anders ? 
De Antwerpse agglomeratie met 420.000 
inwoners telde aan de vooravond van 
de eerste wereldoorlog 6.200 herbergen. 
Rupelmonde telde 110 herbergen voor 
3.300 inwoners; te Steendorp was het 
nog erger : één herberg op minder dan 
vijf huizen. Dr. Eugeen Van Oye be
richtte, dat de 37 huizen aan de Oost-
endse Visserskade alle 37 herbergen 
waren. 

De Oostvlaamse rekruten in het Bel
gisch leger waren voor 10 t.h. totaal 
analfabeten, (vervolg op blz. 3 m kader) 



WIJ 

T.V. 

Een rubriek die ik echt verlo
ren vind is « deze week op uw 
scherm » met de televisiepro
gramma's van de volgende week. 

U weet zo goed als ik dat prak
tisch alle weekbladen deze mede
delingen opnemen en veel uitvoe
riger publiceren (ook met foto's). 
Ik geloof dat er geen enkele Wil 
lezer is -die WIJ zal raadplegen 
om te zien wat de televisie hem 
aanbiedt. 

Kan U deze plaatsruimte wer
kelijk niet veel nuttiger gebrui
ken ? 

R.V.B., Strombeek. 
Red. : We hebben de proef eens 
drie weken genomen en kregen 
een vloed boze brieven. Wat den
ken andere lezers ervan ? 

DE MILITANT 

Wanneer er aktieve en over
tuigde Vlamingen mochten zijn, 
die door de zogezegde direkte ak-
tie van VMO en VUM weerhou
den werden om tot de Volksunie 
toe te treden, zijn dit nu geen 
beletsels meer. De V.U.M, scha
kelde terug over naar V.M.0. en 
deze is niet gebonden aan de par
tij ; zij werkt als zelfstandige en 
vrije organisatie. Wat echter niet 
belet dat er niet vergeten mag 
worden welke direkte aktie de 
V.M.0. en dan vooral in de begin
periode zowel van Vlaamse Kon-
centratie als van Volksunie, ge
voerd heeft. Het waren de mili
tanten die het eerst op .straat ge
komen zijn, die als eersten (toen 
anderen nog de moed niet op
brachten) zowel met « Vlaande
ren s als met « De Volksunie » 
kolporteerden. Het waren ook de 
militanten die buiten de verkie
zingsperiode plakten en schilder
den en daardoor de doodgezwe
gen partij bekend maakten. Wie 
voerde het propagandawerk ? De 
militant 1 Dat was direkte aktie. 
Wanneer de nood opdrong ge
weld te gebruiken, dan heeft hij 
dit weliswaar gebracht. Maar dan 
alleen uit noodzaak, uit afweer, 
omdat de militant het beu gewor
den was, afgeslagen te worden. 

De mythe van knokken en stoot
troepen kreeg hij van de tegen
strever opgeplakt, daar deze vast
stellen moest dat het tijdperk der 
duiders voorbij en dat der dur-
vers ervoor in de plaats gekomen 
was. De militant eiste daarvoor 
van de partij de demokratische 
vrijheid op en beantwoordde 
deze vrijheid op dezelfde wijze, 
zoals de demokraten van de uni
taire partijen ze alleen verston
den. Ook de militant heeft liever 
een ordevolle vreedzame beto
ging, dan een wanordelijke. Op 
zijn kop geslagen te worden is 
hem evenmin lief als gelijk wie, 
gevangenisstraf schrikt hem wel 
niet af, maar de vrijheid weet hij 
als geen een te waarderen. 

Dat hij ordelijk betogen kan, 
heeft de militant meer dan eens 
bewezen. Maar schaap voor de 
rechtbank wil hij niet zijn. En 
dat zijn aangenomen houding de 
goede was en is, heeft de uitslag 
van de jongste verkiezing bewe
zen. Door het aldus geschapen 
klimaat van macht en sterkte, 
heeft hij de massabeïnvloeding 
begrepen, heeft die massa 
Vlaams-Nationaal gestemd, nieuw 
en verjongend gestemd. En daar
door was het mogelijk, in som
mige plaatsen met een minimum 
van werking te profiteren. 

K.V.D., Gent. 

TANDEN 

Met belangstelling las ik de 
lezersbrief van W..1., Drongen, 
die laat uitschijnen dat. naar zijn 
mening, de VAIO. VUM, VMU en 
andere militantengroepen meer 
schade aan de V.U. en de Vlaam
se beweging aanrichten dan goed, 
en dat zij organisi.ties zijn die 
volkomen nutteloos zijn. 

Mijn antwoord : Zij die nu in 
de V.U. zitten, zitten er door de 
V.M.O.-V.U.M., wat maar al te 
dikwijls wordt vergeten. 

Wie zorgt dat de betogingen 
slagen ? De resultaten die we 
bereikten aan de Vlaamse Noord
zeekust, door wie ? Geloof me 
vrij, met praten alleen zouden 
we lang nog niet zo ver zijn ! 

En, laat de V.M.O. niemand 
weerhouden om bij de V.U. in te 
schrijven. Tenslotte is de V.U. de 
V.M.O. niet, alhoewel V.U. heel 

39" 
ijzerbedevaart 

hulde 
diksmuide 21 aug. 

teiluur 

wat te danken heeft aan de 
Vlaamse Militanten. Om het met 
L. Elaut te zeggen (artikel : 
« Naar de IJzerbedevaart ») : 
« ... het recht wordt ons maar 
toegegooid, wanneer we onze 
tanden laten zien ». 

W.N., Antwerpen. 

verband met het toerisme moch
ten voorts tweetalig zijn, doch 
dienden aan het Vlaams de voor
rang te geven. Het besluit werd 
gestemd met 25 stemmen tegen 9 
(de liberalen en drie echte ka
tholieken). Onze tegenstanders 
zijn nog steeds dezelfden ! 

Te Knokke anno 1966 wordt 11 
juli gevierd met praal en origina
liteit (onder impuls van enkele 
bestuursleden der V.V.B.). Ge
volg : bezwaarschriften en per
soonlijke klachten bij wn. bur
gemeester dr Mattelaer, bij de 
vleet. Zo iets is toch ongehoord, 
dat Vlamingen in hun eigen stad 
hun nationaal feest vieren, ter
wijl er vreemde toeristen ver
blijven ! Dr Mattelaer heeft de 
klachten en bezwaren evenwel 
afgewezen, doch de Vlamingen er 
toch stil op gewezen niet te roe
pen : « Walen buiten ! ». 

Arm land ! 
A.d.C, Brugge. 

een «administratieve vergissing* 
was, maar dat ik juist geteld 26 
dagen moest wachten op een 
nieuwe nederlandstalige aanbie
ding en dat mijn internationaal 
verzekeringsbewijs ( g r o e n e 
kaart) me slechts na vervalda
tum werd toegestuurd, wijst, 
meen ik, meer op een slechte or
ganisatie of kwade trouw. 

Conclusies zijn hier vlug ge
trokken : andere makelaars zijn 
misschien wel beleefder en stip-
ter. Wie ook reeds met dergelijke 
« kleine administratieve vergis
singen » had te doen : broer, let 
op uw zaak ! ! ! 

H.V., Erps-Kwerps. 

EXTREMIST 

VEELEISEND ? LATIJN 

Denk eens na hoe veeleisend 
de Vlamingen steeds geweest 
zijn en nog zijn. Een paar staal
tjes : 

Reeds in 1938, dus nauwelijks 
108 jaar na de stichting van de 
onafhankelijke Belgische staat, 
werd door de Gentse gemeente
raad besloten dat Gent eentalig 
diende te worden. De besprekin
gen in augustus 1938 in de ge
meenteraad verliepen nogal vin
nig, vooral omdat door de ver-
vlaamsing de toekomst van Gent 
op het spel stond (sic dixerunt 
adversarii). Tenslotte werd toch 
goedkeuring verleend aan een be
sluit waarbij administratieve 
eentaligheid van Gent werd in
gevoerd : eentaligheid der straat
naamborden en der opschriften 
aan de openbare gebouwen, een
taligheid der openbare medede
lingen en der inwendige diensten. 
Opschriften en mededelingen in 

Ondanks het schrijven van 
Mgr. De Smet, bisschop van 
Brugge, zijn er Latijnse missen 
(9 u.) in de kerk der Zeelaan, De 
Panne. Met uitzondering van het 
evangelie en de « preek », alles 
in het Latijn door een franstalige 
prie.ster (gemakkelijk te horen 
aan de verkeerde klemtoon der 
lettergrepen). 

R.G., De Panne. 

Als bediende in een brusscise 
firma die uitermate franstalig is, 
heb ik sinds geruime tijd verkre
gen dat alle publiciteit en folders 
absoluut tweetalig zijn. 

Verleden week echter kregen 
wij per post (naamloze afzen
der) een folder terug met de vol
gende tekst, gedrukt in rode let
ters op witte kleefband : « NON » 
au bilinguisme obligatoire ; 
€ NON » a la flamandisation. 

Tot nog toe heeft men inij 
steeds verweten voor « extre
mist » omdat ik tweetaligheid 
eiste, nu sinds verleden week, 
weet men voor het eerst dat er 
ook « Waalse extremisten > be
staan, ik heb er duchtig van ge
bruik gemaakt om de bal terug 
te kaatsen. 

TE MIJDEN ? 
G.L., Brussel. 

Hoewel mijn verzekeringspolis 
in het Nederlands is opgesteld, 
kreeg ik plots van de makelaars
maatschappij « René Sarton & 
Fils » een franstalige aanbieding 
voor mijn autoverzekeringspre
mie. Ik wil graag geloven dat dit 

De redaktie draa^ geen verant
woordelijkheid voor de inhoud dee 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze 
en inkorting voor. Over de lezers
rubriek wordt feen briefwisseling 
gevoerd. 

H-

van de redaktie 

'Brusgel, 13 augus'tus 1966 

Betr.: steentje bijdragen 

V/armeer dit blad in uw handen komt, beste lezer, 
maakt g i j U k laar of begeeft g i j U op pad om 
naar de IJzerbedevaart te tiegenl* Wellichl fnaakt 
gij van deze gelegenheid ook gebruik ohi de nieu
we toren te be .-stijgen en, na het oog over het 
vlakke land van de Westvlaamse polders te hebban 
laten glijden,*'op spiedende wijze de namen te 
gaan lezen die vermeld staan op de bijdrage-ste
nen voor de Kruiskop. 

Tot nog toe zal men daar geen inskriptie aantref
fen die de naam van ons weekblad vermeldt. Onze 
redaktie wil thans haar (f̂ t̂wat late) bijdrage 
leveren en tegelijkertijd de lezers de gelegen
heid bieden mee te doen, zodat het werkelijk een 
steen wordt van de ganse Wij-gemeenschap, 
Hoe we daarbij te werk gaan? Heel eenvoudig: de 
redaktieleden van ons' blad brengen samen duizend 
frank in; de lezers storten' een bedrag naar ver
mogen op de postrekening v.an ons blad'̂  (niet ver
geten: 1711.39 ^en Wij, Vlaams-nationaal,- Brus
sel 1) met vermelding "Kruiskop-^Wij" . Wanneer 
WR vijfduizend frank bijeen hebben, krijgen wij 
dus de gelegenheid "ons" steentje bij te'dragen 
voor de Kruiskop-aktie van het IJzerV^edevaartko-
mitee. En vplgend jaar zullen de bezoekers-le
zers kunnen speuren naar het opschrift:"lezers 
en red.'jktie van • f a 
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• «De Standaarde contra <iDe Standaard> 

waarom waver 
en niet namen ? 

'(h.v.d.b.) Het IJzerbedevaartkomitee heeft 
zich de papieren banbhksems van « De 
Standaard > op de nek gehaald, omdat het 
in zijn jongste oproep eist dat de frans-
talige facidteiten \an Leuven zouden over
gebracht worden naar het hart van Wal
lonië, naar Namen en niet naar Waver. 

Onder de titel « Recht en 'Wil » gaat «De 
Standaard » het komitee te lijf met het ar
gument dat dit moeilijk in overeenstem
ming te brengen is met het federalistisch 
of federalizerend standpunt van het komi-
Jee. Volgens het blad «moet elke taalge
meenschap dan maar haar potje koken zo
als zij dat wil. Waver ligt in Wallonië, en 
als de Walen het met die vestigingsplaats 
voor Leuven eens zijn, kimnen wij ons be
zwaarlijk daar tegen verzetten», aldus 
.«De Standaard» op 16.8.1966. 

Maar wat schreef « De Standaard » nog 
niet zo heel lang geleden, nl. op 4 jimi 
J966 ? Lees maar : «Met een totaal mis
prijzen voor de Vlaamse gevoeligheid ten 
aanzien van de verfransing van Vlaams-
Brabant heeft nu de Raad van Beheer van 
de K.U.L. besloten aan het episcopaat 
voor te stellen, dat men de tweede campus 
zou vestigen ten noorden van Waver en 
niet ten zuiden... Het gaat de Vlamingen 
niet aan waar in Wallonië de franstalige 
afdeling wordt ingeplant, heeft rector Des-
camps bij herhaling verklaard. En « De 
Standaard» gaat verder : «Ja het gaat 
ons wel aan, als dat op de taalgrens is ». 

Reeds vroeger, nl. op 21.12.66 had «De 
Standaard» zélf een lans gebroken voor 
Kamen. Wij citeren : «Als een spreiding 
naar Wokiwe de eenheid (van de K.U.L.) 
niet vernietigt, waarom zou dan een sprei
ding naar Namen, naar het hart van Wal
lonië, dit dan wel doen ?». En het blad 
voegt er zeer terecht aan toe : « Integen
deel zouden aldus de eeuwige spanningen 
van een koëksistentie-in-koude-oorlog voor 
goed worden opgeheven ». 

Laten we dan toch logisch blijven : < De 
Standaard» wil het einde van de huidige 
koude oorlog. Goed 1 Maar juist het voort
bestaan van Frans-Leuven even over de 
taalgrens zal die koude oorlog in stand 
houden, doordat honderden Acapsulisten 
en eentalige personeelsleden te Leuven zul
len kunnen blijven wonen, met hun admi
nistratieve faciliteiten, hun Waalse paro
chie en hun kasteschool te Heverlee. 

Een andere vraag is, of men wel ooit de 
Walen (maar dan de echte, niet de fran
cofone Brusselaars) gevraagd heeft waar 
zij naartoe willen : naar de kultuurloze 
boerendorpen in het noorden van Waals-
Brabant, naar de toekomstige Waalse uni 
versiteitssteden Corroy-le-Grand (915 in
woners) en Limelette (1.950 inwoners), of
wel naaF^ "Namen, een stad die even "root 
is als Leuven ? 

• Lapsus of koerswijziging f 

" de standaard 
krijgt pluimpje 
van" l ib re" 

'(h.v d.b.) En waarom, « Standaard », is 
het duidelijk J a t op de vestiging van 
Frans-Leuven te Waver niet zal terugge
komen worden ? Is het soms omdat de 
CV .P.-voorzitter, de onthouder Houben 
verklaard heeft : « Het episcopaat heeft het 
volste recht zich uit te spreken zoals het 
heeft gedaan » ? Of zou het zijn omdat de 
would-be dictator Van den Boeynants zélf 
reeds eerder een zodanige verklaring heeft 
afgelegd, er aan toevoegende «dat de po
litieke macht zich zou schikken naar hun 
beslissingen», aldus de bisschoppen een 

gevaarlijke blanco-volmachï in handen spe
lende ? Hoe dan ook, de kwestie van de 
vestiging van Frans-Leuven is gesteld op 
het parlementaire vlak, door de indiening 
van het V.U.-wetsvoorstel waarvan sprake 
in het nummer van « W I J » van 6 augus
tus 1966. 

Vergeten wij bovendien niet (en hier 
citeren wij weer «De Standaard >) : dat 
de K.U.L. voor 1966 precies 1.205.659.000 
fr rijkssubsidies, voor 1967 z e l f s 
1.422.694.000 fr en voor 1968 nog meer : 
1.678.768.000 fr, d.i. voor die drie jaren te 
zamen meer dan 4 miljard 307 miljoen zal 
ontvangen. En «De Standaard» voegt er 
vermanend aan toe : «.M deze sommen 
moeten elk jaar in het budget uitgetrok
ken en opnieuw goedgekeurd vsorden, en 
dat ligt in de handen van de parlemens-
leden en niet van de bisschoppen. In die 
omstandigheden kan men niet langer vol
houden dat het beleid van de K.U.L. een 
louter vmiversitaire aangelegenheid is, 
waarmede «buitenstaanders » niets te ma
ken en opnieuw goedgekeurd worden, en 
men met honderdduizenden andere 
Vlaamse belastingbetalers tot die « buiten
staanders » rekenen, menen wij, aan de 
hand van de bovenstaande «Standaard »-
citaten, terecht te mogen zeggen : wij wil
len door de K.U.L. niet gekuld worden, 
maar wij eisen eieren voor ons geld, d.i. 
een afdoende en definitieve opheffing van 
de koude oorlog om Leuven, door de ver
plaatsing van de gehele Franse afdeling 
naar Namen. 

« De Standaard » werd de dag na de pu-
blikatie van het stukje «Recht en Wil > 
zeer scherp terechtgewezen door dr. M. 
Van Haegendoren, die in zijn boek 
«Vlaanderen, eisende partij» reeds met 
klem van argumenten betoogd had dat al
leen de oplossing Namen de Vlamingen 
kan bevredigen. 

De vraag moet hier gesteld : was het 
stukje «Recht en Wil» een lapsus van 
«De Standaard» of staan we voor een 
(zoveelste) koerswijziging «op bevel van 
hogerhand » ? 

De nabije toekomst zal het ons leren ! 

• Tieklame-T.J'. in Nederland 

belgië 
achteraan 

(n.v.b.) Toespelingen op ministersnamen 
zijn uiteraard steeds oneerbiedig maar toch 
zal het heel wat Nederlandse reklame-jon
gens vrolijk gemaakt hebben, toen zij ver
leden week hun excellentie van Kuituur, 
Rekreatie en Maatschappelijk Werk de 
heer M. Vrolijk hoorden zeggen dat naar 
alle waarschijnlijkheid op 2 januari zal ge
start worden met het uitzenden van re-
klamefilms op de beide NTS-netten. 

Deze datum is nog steeds een streefda
tum, maar de Stichting tc^ Uitzenden van 
Reklame (de SUR, die los staat van de tra
ditionele omroepzuilen) verklaarde dat het 
deze maal nagenoeg zeker is dat er geen 
uitstel meer te verwachten valt. Het Ne
derlandse bedrij f sleveiï en de reklame-bu-
reaus zijn reeds geruime tijd met hun voor
bereidingen klaar en het principiële ak
koord van de heer M. Vrolijk wordt ge
schraagd door het nieuwe, bestendige ra
dio- en televisiestatuut dat per 1 januari 
1966 kracht van wet had en in de Omroep
wet van 1968 zal opgenomen worden. Voor 
eierreklame staat in Nederland het licht 
dus definitief op groen, wat wel mag na 
de REM- en TROS-troebelen die zelfs een 
regering ten val hadden gebracht, met een 
scherjje kabinetskrisis tot gevolg. 

De Nederlandse kijkers zullen dus vanaf 
2 januari wekelijks 95 minuten reklame op 
de beeldbuis krijgen. Deze tijd wordt ver
deeld over de beide zenders Nederland 1 en 
Nederland 2. De reklamefilms zullen ge-
koncentreerd worden in « reklameblokken > 
die vooral voor en na de nieuwsuitzendin
gen de eter ingaan. Zodoende is er dus 
voor gezorgd dat enerzijds de gaafheid en 
de konlinuiteit van de gewone uitzendingen 
in niets geschaad wordt en dat anderzijds 
de ogenblikken zo gekozen zijn dat een 
maximale kijkdichtheid verzekerd is, zodat 
ook de adverteerders geheel aatt.hun trek
ken komen. 

En dat laatste mag ook wel, gezien nu 
reeds met een redelijke kans op juistheid 
kan geschat worden dat zo'n reklamespot' 
rond de eerste nieuwsuitzending op net 1 
(net 2 is meer dan de helft goedkoper) on
geveer 200.000 frank per minuut zal kos
ten. Dit enorme bedrag schijnt voor het 
Nederlandse bedrijfsleven zeker geen on
overkomelijk bezwaar te zijn daar er nu 
reeds urenlang zendtijd voorbehouden 
werd. De SUR rekent voor het eerste jaar 
dan ook op een bruto ontvangst van om 
en nabij de 450 miljoen frank. 

Bij dit alles mogen wij eens te meer de 
bedenking maken : « Waarom Nederland 
wel en België weer niet ? » Want wat men 
persoonlijk ook over reklame op de televi
sie mag denken, feit is dat het konserva-
tisme en logheid van onze nationale in
stellingen België weer eens achteruit plaatst. 
Immers, het betreft hier een internationale 
evolutie die niet te weerhouden valt en 
waaraan vroeg of laat toch zal moeten toe
gegeven worden. Het ware beter vroeg ge
weest. Want nu kan er aan ons bedrijfs
leven onherstelbaar veel schade berokkend 
worden. Het is geen geheim dat vele Vlaam
se kijkers herhaaldelijk naar de NTS over
schakelen. Hier zullen zij naar alle waar
schijnlijkheid beïnvloed worden door de 
reklame voor Nederlandse produkten die 
daardoor hun konkurrentiepositie op de 
Vlaamse markt aanzienlijk zullen verster
ken ten nadele van onze eigen produktie. 
In dezelfde zin verder gedacht is het zeker 
niet denkbeeldig, dat internationale maat-
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schappijen met zowel in België als in Ne
derland gedistribueerde produkten hun 
Belgische leklamebudgetten kunnen beper
ken om via de Nederlandse tv in Vlaande
ren toch dezelfde response te krijgen. Het 
Belgische pers- en reklamebedrijf kunnen 
hier alleen maar schade bij ondervinden. 

Daarbij zal zich in Nederland, ongetwij
feld met een stevige hulp van Philips, een 
trouwens reeds vergevorderde industrie 
voor het maken van tv-spots ontwikkelen 
(een industrie met een miljoenenomzet), 
zodoende dat een dergelijke Belgische in
dustrie later onmogelijk de konkurrentie 
zal aankunnen. Voor de Belgische televi
sie-kijker kan het misschien bemoedigend 
zijn te weten dat 450 miljoen reklame-in-
komsten het kijkgeld tot de helft zou kun
nen herleiden. 

De oorzaken van deze Belgische achter
stand werden in een vorig artikel hier reeds 
geschetst en berusten in hoofdzaak in onze 
partijgebonden, steriele p)erswereld, in hei 
verdorde radio- en televisie-instituut BRT-
RTB en ergens ook wel bij de Bond van 
Belgische Adverteerders en de Vereniging 
van Reklame Advies Bureaus die nog niet 
krachtig en georganiseerd genoeg aandron
gen op een wijziging van de toestand. Al 
bij al is deze recentste evolutie bij onze 
broeders in het noorden een duidelijk be
wijs dat een open zuilenbestel (met alle 
moeilijkheden vandien) zoals het in Neder
land bestaat en werkt, verkieslijker is dan 
ons bestel met slechts één zuil, de huidige 
Belgische staatstruktuur. 

vijftig joar geieden 
(vervolg van bladzijde 1) niet eens in staat om hun naam te zetten. In 
het afgelegen Luxemburg beliep dit slechts 1 t.h. In de steenbakkers-
streek, te Boom, was één vijfde der bevolking totaal ongeletterd; in het 
« arm Vlaanderen » bij uitstek, te Hamme, was het één derde. 

Veel Vlaamse afgestudeerden hadden het nauwelijks beter dan de 
arbeiders en werkkoelies. In het « Handelsblad » van 2 maart 1911 — 
drie jaar voor de eerste wereldoorlog — verscheen de klacht van een 
hoofdonderwijzer in een dorp van 7.000 zielen, vader van acht kinderen, 
die alle aankopen van tweede noodzakelijkheid in zijn gezin moest be
strijden met 13 centiemen daags .: « Ik zoek dagen en nachten om een 
frank, een half frankske buitenaf te kunnen verdienen. Zijt dan bescha-
ver van het mensdom; men noemt u mijnheer of meester en ach : nog 
een beetje en ik moest naar de armendis ». 

Ook in Wallonië bestonden er op dat ogenblik natuurlijk schrijnende 
toestanden, maar globaal gezien was Vlaanderen er onvergelijkbaar 
slechter aan toe. De eerste schuchtere pogingen in de richting van een 
sociale wetgeving, van een pensioenstelsel, kwamen ten goede aan de 
arbeiders van de traditionele Waalse nijverheden. Op onderwijsgebied 
was het verschil reusachtig. In de provincie Namen was er één school 
met onderwijzer en hulponderwijzer voor 46 kinderen; in de provincie 
Antwerpen één voor 158 kinderen. Antwerpen en Oost-Vlaanderen samen 
telden 10 vakscholen; Henegouwen alléén had er 45. Van hoger onder
wijs in het Nederlands was niet eens sprake : de vier Belgische univer
siteiten verstrekten slechts onderwijs in het Frans. 

Politiek was Vlaanderen praktisch totaal onmondig. Het enkelvoudig 
algemeen stemrecht — « één man, één stem » — zou slechts na de eerste 
wereldoorlog ingevoerd worden. Het stelsel der bijgevoegde stem speelde 
volledig ten nadele van Vlaanderen : op 100 senaatskiezers die een bij
gevoegde stem bezaten als eigenaars van onroerende goederen of rente-
titels, waren er te Philippeville 47, te Virion eveneens 47 en te Aarlen 51. 
Het « rijke » Antwerpen telde er slechts 19; te Tielt waren er 17 en te 
Gent 14. De Waalse streken met lage percentages van bijgevoegde stem
men waren — alles behalve toevallig — tevens de streken met de sterkste 
Vlaamse inwijking : Luik en Henegouwen. 

Dat was dus het volk dat in 1914 geroepen werd om zich te bezinnen 
op de Guldensporenslag, op de grootheid en de schittering van een ver
leden dat onherroepelijk en onafwendbaar in de meeste strikte zin van 
het woord verleden was. Dit lompenproletariaat, met hier en daar een 
enkele intellektueel of universitair er tussen, leverde het gros van het 
Belgisch IJzerleger. En indien zij zich dan al de Guldensporenslag her
innerden, dan kon die herinnering htm toestand van ondergeschiktheid 
en rechteloosheid alleen maar scherper doen aanvoelen. 

In die halve eeuw is er heel wat veranderd. Het socialisme en de kris-
ten-demokratie dwongen menswaardiger levensvoorwaarden af. De toe
standen van voor de eerste wereldoorlog lijken ons vandaag in al hun 
rauwheid haast als onwezenlijk. Vooruitgang was er, inderdaad; zelfs 
een reusachtige vooruitgang. Maar ondanks het bloedoffer van het 
Vlaams lompenproletariaat bleef de schrijnende Vlaamse rechteloosheid, 
bleef de ongelijkheid tussen Vlaanderen en de rest van het land bestaan. 

Daarom ook is heldenhulde, is de bezinning op het offer der tiendui-
zende Vlaamse IJzerjongens, vandaag even aktueel als op die 15e augus
tus 1916. Het Vlaamse volk is het enige volk ter wereld dat nog massaal 
pelgrimeert naar de graven van de eerste wereldoorlog, het enige ook 
dat een gedachte- en gevoelsband heeft met de wanhoop en de idealen 
die de « lost generation » bezielden. 

Er is een goede oneindigheid in de Vlaamse beweging : die van de 
trouw, het idealisme, de onbaatzuchtige en onberekende inzet. Nergens 
en nooit voelt men die goede oneindigheid zo sterk aan als daar, waar 
wij mogen weer samenzijn : in de vlakte van Kaaskerke, temidden van 
de graven onzer arme doden. Op de drempel van wat eens een der 
grootste momenten in ons volksbestaan zal blijken geweest te zijn. 

T. van Overstraeten. 
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TAALINCIDENT 

I N DE OOSTKANTONS 

In de Oostkantons heett na 
d e oorlog de repressie zo mo
gelijk nog erger gewoed dan in 
Vlaanderen. Heel wat « verlos
t e broeders » hadden geduren
de de oorlog, t i jdens dewelke 
ze door annexatie « Heim ins 
Reich » kwamen, vanzelfspre
kend gekollaboreerd; zij wer
den uitgeschakeld. 

Daarnaast waren er talloze 
onschuldigen die mee door de 
molen van de repressie wer
den gedraaid; iedere uit ing 
van taal- en s tambewustzi jn 
was vele jaren lang onmoge
lijk in de zgn. Oostkantons. 

Sinds enkele ja ren werkt 
nochtans een moedige groep 
duitstaligen, vei-enigd rond het 
blad « Der Wegweiser », terug 
aan de bescherming en het be
h o u d van de moedertaal en de 
oude kui tuur . Taalincidenten, 
zoals de Vlamingen ze in de 
s t r i jd tegen de verfransing 
provokeerden, gebeurden er 
echter omzeggens nooit in de 
Oostkantons . 

Onlangs heeft een gemeente
raadsl id van de gemeente Mey-
erode in het gemeentehuis 
van zijn dorp enkele tweetali
ge aankondigingen van de 
m u u r gescheurd om, naar hij 
verklaarde, « de moeder taa l te 
beschermen ». 

Dit zeer begrijpelijk gebaar 
vond een grote echo in de 
Waalse pers die haar verba
zing en woede nauweli jks 
mees ter kon. 

Het « ongelooflijk » nieuws 
verscheen in grote opmaak op 
de eers te pagina en het ge
meenteraadsl id van Meyerode 
zag zich een hele reeks liefe
lijke scheldwoorden naar het 
hoofd geslingerd. Hoe durf t 
die man ! 

P.V .V . -HARMONIE 

Wie zou menen dat het in de 
P.V.V. allemaal zoete melk en 
honig is en dat iedereen er 
zwelgt in de grootst mogelijke 
vaderlans (ch) e eensgezind
heid, zal bij nader toezicht 
zijn mening wel eens moeten 
herzien. 

Voorbereidingen voor de IJzerbedevaart. De regie-mensen (Monique Steens, Remi Van Dnyn en 
de aktieve Rik de Ghein) hadden de jongste dagen heel wat te bespreken en te regelen op de be

devaar tweide. 

Het blijft er verder spannen 
tussen het L.V.V. en de par t i j . 
Vanaudenhove is er in juni-ju-
li wel in geslaagd, zijn schapen 
allemaal hetzelfde njet aan 
Verroken te laten blaten, m a a r 
fel van har te is da t niet ge-

ILLUSIE? 
Mao tse Toeng, die als meer dan zeven

tigjarige alle zwemrekords zonder oefe
ning o\crtreft, heeft een nieuwe kuItureJe 
revolutie ingeleid. Eén enkel element van 
deze revolutie interesseert ons : de ver
oordeling van de negende symfonie van 
Ludwig van Beethoven. En wel omdat 
deze veroordeling is gericht tegen de hym
ne aan de vreugde en 'de gedachte aan de 
alomvattende broederschap van alle men
sen die daarin wordt uitgedrukt en bezon
gen. De Negende wordt-veroordeeld omdat 
zij burgerlijke illusies wekt... 

En inderdaad, wie menen zou — maar 
wie méént zo iets ? — dat alleen door het 
uitvoeren van de Negende « alle mensen 
broeders > zullen worden, \ergist zich. 
Maar wie verbiedt — en dat gebeurt dan 
wel en zeer konkreet ! — de gedachte aan 
de mogeliikheid ooit eens als broeders 
samen te leven wakker te houden, die 
hindert de hoop, die doodt de droom die 
tot het nobelste van ons leven behoort. 
Het is geen tegenprestatie voor het ver
lies van de/.e droom en van deze hoop, 
hier in het Westen chinese kindertekenm-
gen ten toon te stellen over de heerliik-
heid Van de Chinese atoombom ! Ook niet 
al treft deze bom uitsluitend misdadigers 
en spaart zij alle goeden. 

De scherpzinnige lezer heeft al opge
merkt dat in de laatste zinnen lichtjes 
gespot wordt met de machtige tegenstan
der van de droom en het verlangen naar 
eeuwige vrede, omdat deze droom en dit 
verlangen slechts illusie zouden wekken. 
Want vvelke illusie is méér illusie dan te 
menen dat men zélf de goede is en dat de 
tegenstander niets anders dan een ,misda-
diger is ? Welke droom is méér droom dan 
te menen dat een militaire overwinning, 
ook met een Chinese atoombom, ooit har
monie en vrede brengen zou ? Zelfs maar 
tussen de overlevenden ! 

Evenzeer als de Negende van Beethoven 
zou Mao tse Toeng de Llzerbedevaart ,ds 
een illusie veroordelen. Niet enkel en al
leen ouiwille van Je oorspronkelijke en 
nog altijd aanwezige religieuse geest, maar 
al evenzeer omwille van de even funda
mentele verlangens naar vrede en alge

mene verzoening die er tot uiting komen. 
Maar Mao tse Toeng is ver weg en kent 
beslist het bestaan van de IJzerbedevaart 
niet. De veroordelingen van deze bede
vaart zijn trouwens ouder en komen van 
dichterbij. De IJzerbedevaart was de enige 
herdenking van de eerste wereldoorlog die 
zich nooit aan ongezond, oorlogszuchtig 
nationalisme heeft bezondigd ! De IJzer
bedevaart is van in het begin verdacht 
geweest omdat zij te weinig «patriottisch» 
was, omdat de énige vijanden van de 
vrede der overwinnaars, de Duitsers, er 
niet uitgescholden en veroordeeld werden. 
Omdat het universele lijden van allen die 
bij deze oorlog betrokken waren werd 
herdacht en het radikale « nooit meer 
oorlog » er weerklonk, lang voordat de 
atoombedreiging 'ets van deze wijsheid 
over de wereld verspreid had. 

De IJzerbedevaart werd en wordt in zijn 
religieuse, in zijn pacifistische en in zijn 
Vlaams-nationale betekenis een illusie ge
noemd. De tientallen jaren trouwe aan
wezigheid van tienduizenden, die door 
deze « dromen » en « illusies » aangetrok
ken worden en geleid, hebben volgens een 
paar tientallen geniale Ueber-Menschen 
geen belang. Onze « Mao tse Toeng's » wil
len tuin kulturele en nationale en interna
tionale revoluties .loorvoeren. Alle ande
ren hebben alleen het recht te buigen en 
te gehoorzamen. Want zij, de grote gees
ten, kennen de \\eikelijkheid en de zin 
van de geschiedenis en de zin van het 
leven. 

Bij de IJzer-doden woidl gebeden, ge 
hoopt en gedroomd en wordt eerlijke 
trouw beloofd. Wie niet bidden wil, kome 
korrekt en hoofs aan na het godsdienstig 
deel. Wie niet hopen en dromen kan, wie 
niet trouw kan zijn, komt na een eerste 
vergissing niet terug. 

Maar zoals de « illusie » van de Negende 
ouder is dan Mao tse Toeng, en langer 
leven zal, zo 7al on/e Vlaamse en mense
lijk.; « droom » het gehuil uit de leegte 
onbedreigd overleven. Mensen verdwijnen, 
écht menselijke dromen blijven. 

Nemrod. 

weest. De would be-massa-
moordenaa r heeft zelfs des
ti jds moeten dreigen met ont-
slagname uit het Liberaal 
Vlaams Verbond; dit dreige
men t maak te alvast op de di-
rek teur van het Laats te 
Nieuws, de h r Maertens, m a a r 
een zeer matige indruk. De 
heer Maertens zou aan Van
audenhove geantwoord heb
ben : « doe dat maar ; we zul
len graag de nodige ruchtbaar
heid aan deze beslissing ge
ven ». 

We verwachten van de 
Vlaamse liberalen en van het 
L.V.V. nu precies geen helden
daden; al te vaak de jongste 
ja ren zijn deze afstammelin
gen van Vuylsteke op bescha
mende wijze onder het j uk 
doorgegaan. 

Maar van daar tot beweren 
dat heel de P.V.V. een s terk 
t r ikoloor monoli t isch blok is, 
ware een te grote s tap . . . 

En vergeten we het niet : in 
de Waalse P.V.V. is het niet 
verboden, federalist te zijn. 
Dat verbod geldt alleen in 
Vlaanderen. . . 

DE S C H O K 

De Vlaamse bisschoppen 
zijn nog steeds niet over de 
schok heen, die zij kregen in 
mei jl. naa r aanleiding van de 
reakt ies op de bisschoppeli jke 
verordening over Leuven. 

Op een vergadering in het 
b isdom Antwerpen kreeg Mgr. 
Daem vanwege een zeer beza
digd, wijs en ui ters t voorzich-
tig-Vlaamsgezind deken uit de 
Kempen te horen « dat de bis
schoppen deze keer de mensen 
wel heel erg pijn hadden ge
daan ». 

De Oostvlaamse bisschop, 
Mgr. Van Peteghem, gaf op een 
vergadering der dekens lezing 
van een tekst over Leuven, er
bij voegend dat « deze tekst 
niet ter diskussie stond ». Een 
deken merk te op dat het in 
da t geval goedkoper ware , de 
tekst te stencileren en hem 
rond te s turen als d rukwerk , 
liever dan de dekens te ont
bieden om hem te komen be
luisteren. 

Sindsdien schijnt Mgr. Van 
Peteghem er van doordrongen 
dat « de geest van ongehoor
zaamheid » nu niet langer 
meer het monopolie is van de 
lagere geestelijkheid, maar 
dat hij ook hogerop welig 
t iert Althans wat Leuven be
treft. En inmiddels blijven de 
verenigde Belgische bisschop

pen hun ha r t vas thouden voor 
wat in oktober , bij de herope
ning te Leuven, kan gebeuren.. . 

PESSIMIST-OPTIMIST 

«Vlaamse k o p p e n » , niet 
meer van Hugo Verriest m a a r 
van prof. Florquin, word t zo 
sti laan een indrukwekkende 
galerij van vooraans taande 
Vlamingen uit alle s t rekkingen 
via c< ten huize van », een van 
de beste p rog ramma ' s van de 
Vlaamse T.V. Wie het jongste 
vraaggesprek met Pater Stra-
cke niet zag, heeft een van de 
beste uitzendingen uit die 
reeks gemist. Niet in het minst 
omwille van he t vrije radikale 
woord van de « p e s s i m i s t » 
van de Vlaamse beweging. 
Daarom t rekken wij graag u w 
aandacht op het « Ten huize 
van drs . Jozef Van Overstrae-
ten » op vrijdag 26 oogst. 

Velen kennen het « optimis
t isch w o o r d » van de V.T.B.-
voorzit ter bij talloze vieringen 
of herdenkingen in Vlaande
ren, en aan vrije radikale toon 
zal het die avond wellicht ook 
niet on tbreken . 

BRUSSEL R I J K S G E B I E D 

De heer Cappuyns, vice-goe-
verneur van Brabant , heeft 
zich — waarschi jnl i jk zeer tot 
zijn spijt — verplicht gezien 
om een mooie reis « aux frais 
de la princesse » aan zijn neus 
voorbij te laten gaan. De heer 
Cappuyns koes terde nameli jk 
het inzicht, op studiereis naa r 
de Verenigde Sta ten te gaan 
om er eens te gaan bes tuderen 
hoe het s ta tuut van Washing
ton — Rijksgebied, zoals ieder
een weet — er eigenlijk uitziet. 

Le tout Bruxelles was on
middelli jk gealarmeerd. Stel u 
inderdaad voor dat Cappuyns 
in de V.S. tot de bevinding zou 
komen dat federalisme eigen
lijk zeer goed mogelijk is en 
dat een hoofdstad niet nood
zakelijk een waterhoofd moet 
zijn. 

Onze eerste-minister van de 
nieuwe stijl, zeer gevoelig voor 
iedere Brusselse prikkel , gaf 
Cappuyns dan m a a r dadelijk 
opdracht om zijn valiezen te
rug uit te pakken. Zulks zal 
hem niet beletten, morgen op
nieuw uit te pakken met de 
dooddoener dat « n iemand 
weet hoe een hoofdstedelijk 
ri jksgebied eigenlijk moet 
functioneren » 

Groot land, ons België, met 
zo'n grote en vooral univeisele 
hoofdstad ! 
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EXIT 
SPAAK 

Het meest ophefmakende persbericht uit 
de binnenlandse komkommertijd was P.H. 
Spaaks ontslag uit zijn politieke funkties. 
De man die voorbestemd scheen om 
levenslang Belgisch minister van Binnen
landse Zaken te blijven. 

Toen Spaak van 1960 tot 1962 sekretaris-
generaal van de Nato werd, dacht men 
dat hij de Belgische politiek voorgoed de 
rug had toegekeerd. Maar het heimwee 
naar de macht en de drukke beredder-
zucht waren hem te sterk en hij liet zich 
door Letèvre terug naar de Brusselse Wet
straat halen, om samen met hem de rege
ring te vormen en een travaillistisch be
wind tot in lengte van dagen voor te be
reiden. 

Het politieke noodlot, dat reeds hardere 
kleppers dan Spaak heeft kleingekraakt, 
besliste er anders over. De man nam ont
slag zonder veel omhaal, tijdens de vakan
tie, zoals een kwajongen die kattekwaad 
heeft uitgehaald en liefst onopgemerkt 
buiten het zicht van de omstanders blijft 
om geen meppen op te lopen. 

De Volksunie zegt vaarwel aan Spaak. 
Zij doet het zonder leedvermaak. Zij voelt 
geen spijt, want van hem heeft het Vlaams 
nationalisme niets anders dan onbegrip 
en misprijzen gekregen. 

Spaak stond aangeschreven als de beste 
en de meest geslepen redenaar van het 
Belgisch parlement, hij was minister van 
Staat, lid van de Belgische Akademie en 
voerde nog tal van andere titels. Hij kreeg 
van de koning als afscheidskadeau het 
groot-lint van de Leopoldsorde. 

Thans is de Belgische politiek in zo'n 
zin geëvolueerd dat het vertrek van Spaak 
niet meer als een verlies te beschouwen 
is. De socialistische partij komt er even
wel verzwakt uit, want ze kan niet meer 
pralen met zijn prestigieuze welsprekend
heid die zo vaak goede, minder goede en 
slechte zaken heeft gediend. 

Algemeen wordt aangenomen dat Spaak 
met de politiek niet rijk geworden is. We 
willen hem dit ten goede aanrekenen. Zijn 
schaapjes zijn evenwel op het droge, hij 
heeft niet veel behoeften en geen hobby's 
die miljoenen verslinden. 

P.II. Spaak zal geen advokaat moeten 
spelen, want we lezen in de kranten dat 
hij aangeworven werd door een in
dustriële onderneming met wereldfaam, 
om haar public relations te behartigen. 

En dan zijn er nog zijn mémoires, waar
van men al jaren gewag maakt. Dat betaalt 
goed. En op voorhand. Vooral dat ze ge
stoffeerd zullen zijn met het pikante ver
haal van politieke gebeurtenissen, waar
van men zegt dat ze vijfendertig jaar Bel
gische, Europese en universele geschiede
nis bestrijken. 

Wanneer we Spaak als een steen uit 
onze politieke sterrenhemel zien wegval
len, is ons kristelijk geweten gerust. We 
hebben geen wroeging. Zijn aftocht was 
bijna onvermijdelijk geworden, uitgelokt 
als het ware door het jongste politieke 
geharrewar. De man blijft niet berooid 
achter, zoals zoveel Vlaamse nationalisten, 
die in moeilijke omstandigheden hun land 
hebben gediend en daarom gebroodroofd 
werden of met veel jaren gevangenis en 
hoge geldboeten werden bestraft. 

In onze rangen zal daar onvermijdelijk 
aan gedacht worden ; men zal de verge
lijking maken. 

Ge hebt vooral Europese verdiensten, 
P.H. Spaak ; niemand kan het, billijker
wijze, ontkennen. Ge zijt soms moedig 
geweest. Doch verdienste om verdienste 
en moed om moed : onze oorlogsburge
meesters en de honderden anderen had
den en hebhen er ook. Zij werden er 
slecht voor beloond ; ondank is 's werelds 
loon. Eet voortaan uw brood in genoeg
zaamheid, Paul-Henri, en zet naar harte
lust pruilmondjes naar uw strijdgenoten 
en tegenstrevers in de publieke arena. 

Maar de Volksunie is een gulle dame. 
Ze jont u deze fin de carrière, een levens
avond om van te snoepen, 't neusje van de 
rode zalm voor een socialistisch voorman, 
een mensgeworden idylle om op de mond 
te kussen. Het moet elke politieke manda
taris het water in de mond doen komen, 
wanneer hij daar aan denkt. En het zal 
binnen en buiten de partij veel jaloersheid 
voedsel geven. 

Anderen zullen jubelen om uw vertrek, 
vooral onder uw oude strijdgenoten. De 
Volksunie laat het onverschillig en Sibe
risch koud. We hebben van uw onbetwiste 
talenten te weinig voordeel ondervonden. 
Soms is een platonische liefdesverklaring 
voor de Vlamingen en hun zaak over uw 
lippen gekomen, maar in uw hart bleef 
het winter. 

liet speet u, hebt ge wel eens verklaard, 
dat gii geen Nederlands hebt kunnen leren 
in uw jeugd. Maar in de meer dan dertig
jarige dagelijkse omgang met nederlands-
taligen hebt gij u de moeite niet getroost 
één slap in hun richting te zetten. De 
weLsprekendheidsknobbel is sterk uitge
vallen onder uw schedeldak, maar de taai-
knobbel is verbluffend klein gebleven. 

Typische exponent van de Brusselse 
bourgeoisgeest, hebt ge van hem de min
achting voor al wat Vlaams is geërfd. We 
hebben vaak het hoofd geschud bij die 
geestesgesteldheid, bij zoveel geestesbe-
perktheid. Het was als een aberratie van 
de natuur, dat gij op dat gebied zo slecht 
bedeeld waart. Tot dat soort minderont
wikkelden te behoren, heeft u op uw poli
tiek pad niet tot eer gestrekt, des te meer 
dat gij u geen moeite gegeven hebt dit 
tekort bij te werken. 

Wat moet men thans over de tweetalig
heid van alle Belgen komen femelen. 

wanneer het-duidelijk is dat hij, die als 
een van de schitterendste geesten in dit 
land geroemd wordt, nooit Nederlands 
wilde leren. Wanneer men te Brussel meer 
dan vijftigduizend voorkeurstemmen op 
Spaaks naam uitbracht, was het 't bewijs 
dat de bekrompen Brusselaar het met zijn 
koppig vasthouden aan de Franse eentalig
heid in de hoofdstad eens was. 

Die slechte oneindigheid was voor het 
éne België fataal. Ze ploft nu neer in het 
verleden. Ons hebt gij een dienst bewezen, 
P.H. Spaak, met uw irrevokabele, koppig 
volgehouden Franse eentaligheid. Hij 
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Op pagina 3 vertelden we 
reeds , hoe « D e S t a n d a a r d » 
he t IJzerbedevaar tkomitee in 
he t haa r zat omwille van de 
eis voor vestiging der Waalse 
K.U.L. te Namen; we toonden 
tevens aan hoe «De Standaard» 
vandaag verloochent wa t hi j 
zelf gisteren predik te . 

He t was te verwachten da t 
deze zoveelste S tandaardse 
kronkel in de franstalige pe r s 
eveneens zou opgemerkt wor
den. De « Libre Belgique » van 
verleden woensdag speelde in 
twee kroniekjes de «S tan 
daard » handig en gnuivend 
ui t tegen he t IJzerbedevaart
komitee. 

De brave jongen die in « De 
S tandaa rd » het s tukje « Recht 
en Wi l» heeft geschreven, 
meende er goed aan te doen, 
he t I Jzerbedevar tkomitee e r 
op te wijzen dat de eis « Wa
len naar Namen » een « ver
snippering is van de k rach ten 
door nieuwe onrealis t ische ei
sen en een takt ische en strate
gische vergissing ». 

De « Libre Belgique » en de 
overige vi janden van Vlaande
ren de kans geven om garen te 
spinnen bij een publ iek deba t 
tussen Vlaamsgezinden is na
tuurl i jk , a l t a n s voor de 
A.V.V.V.V.K.-krant, géén ver
snipper ing en hoegenaamd 
géén vergissing.. . 

KUSTKOMKOMMER 

De jongste weken is in de 
Vlaamse en de Waalse pe r s 
heel wat geschreven over he t 
toeris t isch - seizoen aan de 
Noordzeekust . De Vlaamse 
kran ten meenden een terug
loop van het kus t toer i sme té 
moeten be t reuren , doch wei
gerden te aanvaarden dat de
ze terugloop het gevolg zou 
zijn van de taalstr i jd aan de 
kust . De Waalse k ran ten van 
hun kant voerden openlijk een 
kampanje om het kust toeris
me te saboteren. 

In de huidige komkommer
tijd speelde de kust zowat de 
rol van het mons te r van Loch 
Ness : iedereen schreef er over 
zonder het eigenlijk ooit te 
hebben gezien. 

Het verlengd weekend van 
15 augustus heeft al deze be
schouwingen omvergekeild : 
de kust werd overrompeld als 
nooit te voren. 

Blijft te onthouden dat het 
kus t toer i sme dit j aa r uitzon
derlijk slecht gediend werd 
door het weder en dat de ge
wijzigde vakantiegewoonten 
(vooral de ieder j aa r toene
mende t rek naar de zuiderse 
zon) voor de Vlaamse kust 'n 
reeks belangri jke problemen 
stelt. 

Blijft eveneens te onthouden 
de kampanje van de franstali
ge pers tégen de Vlaamse kust , 
kampanje die echter weinig of 

geen rezul ta ten heeft afgewor
pen . 

P R O L E T E N O N D E R E E N 

Binnenkor t verdwijnt , zoals 
algemeen bekend, he t dagblad 
« Le d rapeau rouge ». De Waal
se kommuni s t en zullen he t 
voor taan moeten stellen m e t 
een weekblad. Om toch een 
vinger in de pap van he t dag
bladbedri jf te kunnen houden, 
hebben zij pogingen onderno
m e n om een akkoord af t e 
sluiten m e t « La Wallonië » : 
de Luikse k ran t zou enkele re-
dak teur s van de « Drapeau » 
overnemen en zou in ruil daar
voor alle abonnementen van 
he t kommunist fsche blad in 
he t Luikse erven. 

Het handelt je ging niet door , 
omda t de « Wallonië » via een 
paa r vriendjes in de post te 
we ten k w a m dat de «Drapeau» 
in het Luikse slechts een p a a r 
dozijn abonnenten had. 

Inmiddels heeft he t perso
neel van de « Drapeau Rouge » 
een persber icht uitgegeven, 
waar in het zich beklaagt over 
de willekeurige wijze waarop 
de afdankingen in he t vooruit
zicht van de stopzett ing van 
het dagblad gebeuren. De di-
rekt ie van het kommunis t i sch 
blad is bl i jkbaar nog niet ver
geten da t enkele maanden ge
leden het personeel in s taking 
ging : thans worden de sta
kingsleiders he t eerst de laan 
ui tges tuurd . De arbeiders ei
sen dan ook « de volledige toe
passing van de demokra t i sche 
geplogenheden in geval van af
danking ». 

Een dergelijke eis in een 
dergelijk millieu is alleszins 
merkwaard ig ; de beheerders 
van de « Drapeau » schijnen de 
t ipisch-kapitalist ische knepen 
om zich te wreken op s takers 
wonderwel onder de knie te 
hebben ! 

LA HULPE 

In het Staatsblad van 20 au
gustus verscheen een konink
lijk besluit da t de heren Er-
nest John Solvay, Jaques Er-
nest Solvay en Jean Marie Sol
vay macht igt om aan hun fa
mil ienaam het s taar t je « de la 
Hulpe » te hangen. 

Voor taan hebben we dus een 
nieuwe « s t am » : de Solvay's 
de la Hulpe. 

De oude Solvay, s t ichter van 
de chemische dynastie, zal 
zich waarschijnli jk in zijn graf 
hebben omgekeerd : zijn so
cialistische gevoelens waren 
voor n iemand een geheim en 
hij behoorde tot de grote fi
nanciers van de socialistische 
par t i j . Het Volkshuis te Brus
sel, gebouwd door Horta , w e r d 
door hem goeddeels betaald. 

Socialisme tweede genera
t ie . . . 

heeft de tweetaligheidsmyte voor alle Bel
gen de doodssteek gegeven. Aan uw voor
beeld zal nog lang herinnerd worden ; het 
blijft als een mist van kwaad allooi over 
de Belgische samenleving hangen. 

Mag dan één gulden raad vanwege de 
Vlamingen u vergezellen : Leer Neder
lands in uw oude dag. Dat verschaft intel-
lektueel genot van het allerpuurste gehal
te. Het verruimt de horizonten op een u 
onbekende wereld en legt een Eden van 
paradijzelijke geestesvreugden voor uw 
voeten open. Ge zult er nooit meer willen 
buitentreden, en met ingetogen zielsver
rukking de ceneugten ervan aan uw 
levensgezellin mededelen, om ze samen le 
proeven. 

Men heeft u hier aan het werk gezien, 
vanaf 1933 tot 1966. Men heeft u geroemd 
voor kwaliteiten die in de politiek op
gang maken : behendigheid, soepelheid, 
snel begripsvermogen. Ge hebt, jawel, as
sociaties gelegd als zovele onwillekeurige 
verbindingen tussen dingen die op h«t 
eerste gezicht niets gemeens hebben. Men 
noemt dat in het Nederlands : windhaan 
zijn. 

Ge hebt, omstreeks 1938, de waan ge
wekt dat ge het flamingantisme niet ver
werpelijk achtte. Maar sindsdien ! Ge zijt 
kommunist geweest. Maar er is sindsdien 
veel vuil water door de Zenne gestroomd. 
Ge zijt heraut van Leopold III geweest. 
Maar sindsdien kwam Limoges, Londen en 
de troonsafstand. Wat zijt ge allemaal niet 
geweest ? 

Onder de beenderen van het menselijk 
skelet is er een dat spaakbeen heet. Ik 
weet dat het niets met uw naam te maken 
heeft, maar wel heeft het wat te maken 
met de hoofdeigenschap van uw persoon 
en met het hoofdkenmerk van uw politie
ke handelingen, het draaien. 

Ik heb dat, jaren achtereen, aan mijn 
medische studenten voorgehouden, om 
hun aandacht te vestigen op de specifieke 
verrichting van dat been : draaien bij de 
eerste fysiologische prikkel, draaien naar 
alle teleologische impulsen, draaien naar 
de wetten van niet door voorwaarden be
perkte reflexen. Draaien maar, met de ge-
nuïene inslag van een goed gesmeerde 
windhaan. 

En zo hebt ge thans opnieuw gedaan, 
omdat de wind u tot speelbal heeft ge
maakt van de grillen der politieke bere
kening. I 

Ge zijt er bij gestruikeld, fiere Sikam-
ber. Er heerst veel machiavellistische 
vreugde, omdat het akertje naar de bron 
is gegaan om water te scheppen waarin 
gij uw handen kondt wassen, totdat het 
uit die handen is geglipt en door de stro
ming meegevoerd naar De Lethe van de 
vergetelheid, in een soort van chaotische 
onderwereld. 

Uw naam zal uit de Belgische politieke 
geschiedenis verdwijnen, omdat u de es-

.sentiële problemen van die politiek ont
gaan zijn. Ge waart er niet vatbaar voor, 
kortzichtige P.H. Spaak. In uw eigen land 
hebt gij in een politiek luchtledige geleefd, 
omdat gij de Vlaamse problematiek gene
geerd hebt. Die was u te min. Ge zijt ons 
nu ook te min, we meten u met dezelfde 
maat, zeepbel waarin slechtü wat irizeren-
de kleuren van een efemere regenboog 
spelen. 

De wind zal uw faam van vedette op 
het internationale schaakbord spoedig 
doen uiteenspatten. 

Het is uw socialistische partij, mijnheer 
Spaak, waar gij de brui aan geeft en zij 
aan u. Zij heeft u niet meer gevolgd in uw 
internationaal beleid. Gij hebt haar wel 
eens gevolgd in haar dwaasheden. Thans 
was het u en haar te bar. Een slechts, 
Antoon Spinoy, heeft met u de handschoen 
opgeraapt. Uw tijd is voorbij, de zijne kan 
en zal wellicht nog komen. 

Ge zijt in uw ontslag niet groot geweest. 
Ge kunt niet inkasseren met de glimlach, 
maar trekt u bokkig onder uw tent terug. 
Ge zult er niet meer van onder komen, 
zoals een Achilles, en opniew gaan vech
ten. Uw partij heeft u, op een zeer onbe
langrijke aangelegenheid, de rug toege
keerd en u laten staan. 

In eigen rangen hadt ge nooil de ezels-
stamp gekregen, nu wel. Ge hebt hem niet 
als een waarachtig politiek man opgevan
gen. Diegene met wie men u zo graag ver
gelijkt, Winston Churchill, deed het toch 
anders. Al hebt ge zekere fysische trekken 
met hem gemeen, zijn doghondmanieren 
hebt ge in de politiek niet kunnen eve
naren. Zelfs Eyskens deed het beter dan 
u ; hij bleef op zijn post en hield zich, 
zonder bijkbaar van wrok vervuld te zijn, 
op afstand. 

Ge hebt het. Spaak, altijd voor het zeg
gen gehad, verwend kind van de Belgische 
politiek. Ge hebt de uitholling van uw 
politieke idealen zien aankomen op de 
avond van de verkiezingsdag 23 mei 1965. 
Uw aftocht begon op dat ogenblik. Die af
tocht hebt ge wel enigszins weten te dek
ken. Maar nu zijt ge op de vlucht geslagen 
en laat alles in de brand. 

De Vlaamse openbare mening roept ii 
toe : de wind van achter ! Die wind voere 
u ver weg uit onze Vlaamse ogen, uit onze 
herinnering. Ge hebt nooit, ondanks uw 
oratorische schittering en politieke plooi
baarheid, één snars van het streven der 
grote meerderheid van de Belgen begre
pen. Op het pad dat gij in de annalen van 
de Belgische politiek gegaan zijl, blijft 
voor Vlaanderen niets anders over dan as 
en sigarettestompjes. 

Het hemdie gaat er nauwer dan het 
rokje. Adieu, Spaak 1 

L. Elaut. 
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Verleden week kon partijvoorzitter Bresjnev voor een volle vergadering van 1.500 
afgevaardigden van de Opperste Sovjet, verklaren dat de 62-jarige eerste-mini-
ster van de U.S.S.R., Kosygin, met unanimiteit van stemmen opnieuw verkozen 
was. Officieel was er dus na het handgeklap geen wolkje aan de hemel van de 
Sovjet-bureaukratie te bekennen. Eigenlijk was het anders : de wolken waren 
— na deze verklaring van Bresjnev — opgeklaard, want wolken waren er geweest. 
In de voorafgaande weken was er wel enige spekulatie geweest over de mogelijk
heid van het terugtreden van Kosygin. Wat zou dat te betekenen hebben, wan
neer de man zou verdwijnen die in de huidige partijkonstellatie de naam en de 
faam heeft een resolute hervormer op het bmnenlandse vlak te zijn en een 
harde lijn-trekker op het buitenlandse gebied ? Dit zou waarschijnlijk te bete
kenen gehad hebben dat paitijbos Btesjnev daarmee de machtigste titan in 
Rusland zou geworden zijn. 

Op het 23e partijkongres van maart 
jl. kon Bresjnev bekomen dat hij de 
titel droeg van Sekretaris-generaal van 
de partij, waarmee duidelijk werd dat 
hij zijn greep op het partijapparaat 
verstevigd had. 

Dat deed onmiddellijk terugden

ken -r- tenminste in de terminologie — 
aan de machtspositie van Stalin. En in
derdaad, Bresjnev probeerde op het 23* 
Partijkongres Stalin opnieuw in eer te 
herstellen, maar helemaal lukte dat 
toen niet. 

Kremlin-waarnemers begonnen pa-

Wolken boven Kremlin opgeklaard ? 

rallellen te trekken met de wijze waar
op Kroestsjev zich uit het kollektieve 
leiderschap had losgewurmd, om alleen 
te heersen : door het eerste-minister-
ambt gevoelig in belangrijkheid te re
duceren, ofwel'door het zelf op te ne
men. Maar tegelijk met deze kommen-
taren op de poging naar alleenheer
schappij van Bresjnev, kwam er reeds 
vanuit de « Pravda »-hoek een nijdige 
kommentaar door het publiceren van 
een artikel over het belang van het kol
lektieve leiderschap. Einde juli sprak 
de « Pravda » nog duidelijker taal, en 
vernoemde met name dat de funktie 
van de Sekretaris-generaal niet het 
recht gaf op het geven van bevelen. 
De kiant zei duidelijk dat de sekreta
ris-generaal slechts een « senior »-lid 
is in een orgaan van kollektief leider
schap. « Hij heeft grotere verantwoor
delijkheden. Maar in verband met 
vraagstukken waarin een beslissing 
moet worden genomen, zijn zijn rech
ten precies dezelfde als deze van ande
re leden van het komitee ». 

De bekende Britse kremlinoloog Ed
ward Craukshaw merkte bij het ver
schijnen van dit belangrijke artikel in 
de « Pravda » op dat men op het eerste 
zicht zou kunnen denken ,dat dit arti
kel een waarschuwing was aan het 
adres van de lokale partij-sekretarissen 
waaronder velen zich bleken te gedra
gen als kleine lokale diktatortjes. Vele 
partij sekretarissen hadden zich on
langs verzet tegen de ekonomische her
vormingen van premier Kosj'gin. In 
een passage van het bewuste artikel 
werd echter duidelijk beschreven hoe 
tegenwoordig de zaken draaien in het 
Centraal Komitee, waar Bresjnev de 
plak probeert te zwaaien. « Wanneer 
er tientallen en zelfs honderden men
sen in de hall te wachten zitten, ge
vraagd om een kwestie uit de agenda 
te bespreken, terwijl in feite alles 
reeds is bedisseld door een of meerde
re personen die de vergadering hebben 
voorbereid, het rapport hebben opge
steld en de rezolutie hebben bepaald, 
en terwijl in feite de spreekbeurten 
geleid worden via \ooraf bepaalde pun
ten, dan is er afbreuk gedaan aan de 
kollektiviteit ! ». 

De « Pravda » ging zelfs zover erbij 
te zeggen, voor diegenen die zouden 
opwerpen waarom de « Pravda » het 
zich permitteert de eerste-sekretaris 
van het centraal komitee te bekritise
ren, dat er al eerder precedenten wa
ren 

Meer bepaald toen Kroestsjev in 1955 
zich probeerde los te maken van het 
kollektieve leiderschap door Malenhov 
van het premierschap af te brengen. 
Ook toen schreef de Pravda in duide
lijke woorden dat Lenin het kollektieve 
leiderschap gepredikt had. « Hij her
innerde er dikwijls aan dat alle leden 
van het Politburo gelijk zijn en dat de 
sekretaris er is-om de resoluties van 
het centraal komitee uit te voeren >\ 
Na de aanval van de « Pra\da » en na 
nog scherpere aanvallen in « Kommu-

Kosygin en Wilson. 

nist » was Kroestsjev wel zo verstandig 
op eigen houtje geen dekreten meer te 
tekenen. 

Craukshaw merkte in de « Observer» 
hierbij op dat Kroestsjev zich wel 
koest hield, maar ten lange laatste 
toch won! 

Hoe staat Bresjnev er nu voor ? Vol
gens Edward Craukshaw zou zijn po
ging om het meesterschap te krijgen 
over de Sovjet-politiek ten opzichte 
van zijn rivaal Kosygin, mislukt zijn 
voornamelijk door de tussenkomst van 
president Podgorny. Deze ontpopt zich 
als een man die méér doet dan zijn 
eretitel hem feitelijk zou toelaten te 
doen. Podgorny staat bekend als ie
mand die heel wat vrijer is van 
houding dan de eerder rigiede 
Bresjnev. 

Op dit ogenblik is de machtstrijd 
nog helemaal niet ten einde. En dat er 
vroeg of laat toch wel iemand naar vo
ren zal komen, is vrijwel te verwach
ten. Want op dit ogenblik staan er vrij 
cruciale politieke problemen op het 
spel in de Sovjet-Unie. In grote mate 
komt dit neer op de vraag of de poli
tiek van Kosygin zal slagen. 

Zijn kruistocht tegen de bureaukra-
tie in de Russische ekonomie gaat door 
— zoals hij tenminste beweerde na 
zijn herverkiezing. Maar hij staat voor 
een enorme muur. Van zodra zijn voor
stellen voor meer ademvrijheid in het 
ekonomisch systeem zullen blijken 
geen effektieve ekonomische resultaten 
op te leveren, kan zijn politiek door de 
tegenstanders met veel effekt verbrij
zeld worden en kan de harde lijn — 
Bresjnev ? — weer ingevoerd worden. 

Kosygin's politiek staat ook voor een 
open houding t.o.v. de Verenigde Sta
ten. Maar de Vietnam-kwestie kan Ko-
sj'gin lelijke parten spelen. In dit sta
dium blijft Kosygin openlijk op de 
vlakte — door schijnbaar geen partij 
te kiezen. Zinnen als de volgende be
wijzen dat : «De Amerikaanse rege
ring zou moeten begrijpen dat zij, door 
de internationale situatie te bezwaren, 
de toekomst van de Sovjet-Amerikaan-
se verhoudingen kompromiteert ». 

De vraag is of Kosygin zal kunnen 
blijven doorgaan met de politiek van 
het negatief kompromis wat Vietnam 
betreft. Zal de Sovjet-Unie de Vietna
mese oorlog kunnen blijven beschou
wen als een interludium in vreedzame 
koéxistentie, of zal zij zich verplicht 
zien terug te keren tot de koude oorlog 
tussen Moskou en Washington, naar 
aanleiding van Vietnam ? 

Het is zeer moeilijk te bepalen wat 
er in Moskou zal gebeuren. Men blijft 
in het algemeen anti-Peking. Maar er 
zijn enorme verschillen in opinie in het 
Centraal Komitee wat betreft de wijze 
waarop de Sovjet-Unie moet spelen in 
de Vietnam-oorlog, en wat betreft de 
ekonomische en industriële politiek. 
Dal maakt de persoonlijke machtstrijd 
gekomplicecrd. Met Kos\gin staat er 
inderdaad veel op het spel. 

E.H.M. 
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Voor de landbouwers : vragen van senator Jorissen (zie < persdienst •* en <komposlbedrijf>) 

PERSDIENST 

In een vraag aan de minister 
van Landsverdediging zegde 
Wim Jorissen dat er ontstem
ming was bij de redakties van 
verschillende landbouwbladen 
omdat zij verstoken bleven 
van een mededeling over een 
bijzonder verlof dat voor mili
ciens-landbouwers kon aange
vraagd worden vóór 10 mei. 
De dagbladen alsmede één en
kel landbouwblad kregen de 
bewuste mededeling wél toe
gestuurd 

Het ministerieel antwoord 
zegt dat het bericht waarvan 
sprake werd gezonden aan 
dag- en weekbladen van alge
meen belang, persagentschap
pen, radio en T.V. alsook aan 
een zeker aantal korrespon
den ten. De landbouwbladen 
die mededelingen van de pers
dienst van de krijgsmacht 
\vensen te ontvangen moeten 
— steeds volgens de minister 
— hun bestaan kenbaar ma-
kea 
Eigenaardige persdienst, die 
niet weet dat er in België ook 
landbouwtijdschriften, waar
onder verschillende belangrij
ke weekbladen, bestaan ' Nor
male persdiensten beschikken 
gewoonlijk over de lijsten van 
bladen die op eenvoudige 
vraag bij de verschillende 
pers-organisaties worden over 
gemaakt. 

SPOORBRUG 

Senator De Paep houdt zich 
druk bezig met de vraagstuk
ken die het Waasland aanbe
langen, in dat verband vroeg 
hl) reeds vorig jaar m augus
tus inlichtingen nopens de 
aan te leggen overweg boven 
de spoorweg Antwerpen-Gent 
te Beveren-Waas. Het ant
woord was dat de betrokken 
overweg wordt afgeschaft en 
vervangen door een kokerbrug. 
Ook de N.M B.S. antwoordde 
in die zin op een brief van on
ze senator en zegde toe dat in 
het voorjaar van 1966 een be
gin zou worden gemaakt met 
de werken, die deels door de 
maatschappij, deels door het 
ministerie zouden uitgevoerd 
worden Dr De Paep stelde 
thans een nieuwe vraag om te 

vernemen waarom tot op he
den nog geen begin werd ge
maakt met de uitvoering. 

De minister van Verkeers
wezen antwoordde dat het niet 
mogelijk zal zijn enig verder 
gevolg te geven aan de uitge
schreven aanbesteding zolang 
er geen definitieve beslissing 
getroffen is i.v.m. de door de 
stad Sint-Niklaas aangevraag
de verplaatsing van het station 
en de daarmede samengaande 
omlegging der sporen. Inmid
dels blijft de mizerie met de 
overweg te Beveren aansle
pen... 

KOMPOSTBEDRIJF 

Wim Jorissen blijft in de 
bres voor de groententelers uit 
Klein-Brabant In dat verband 
had hij reeds inlichtingen ge
vraagd betreffende het stilleg
gen van het kompostbedrijf te 
Kruibeke, dat huisvuil ver
werkt en omzet m meststof, 
onder meer dienstig voor de 
groententeelt. De minister van 
Volksgezondheid had het in 
zijn antwoord over ongezonde 
geuren en dies meer Nu heeft 
onze senator zich gewend tot 
de minister van Landbouw om 
hem er op te wijzen dat er een 
verschil bestaat tussen een 
stort voor huisafval en een 
kompostfabnek. De geuren 
door dit laatste verspreid zijn 
heelwat minder dan deze van 
een vuilnisbelt Wim Jonssen 
vroeg de minister van Land
bouw ook maatregelen te tref
fen in het belang van de land
en tuinbouw De minister be
loofde te doen wat mogelijk is. 

TEKSTEN VOOR 

WERKGROEPEN 

Wim Jorissen stelde vast dat 
— ondanks zijn herhaald aan
dringen — het nog steeds niet 
in orde is met de tweetaligheid 
bij de werkgroepen die opge
richt werden in de schoot van 
de Hoge Raad voor veiligheid, 
hygiëne en verfraaiing van de 
werkplaatsen. Hij haalde daar
bij een aantal voorbeelden aan 
van overtredingen waarbij 
onder meer eentalig-franse 
teksten werden verstrekt 

De minister beloofde dat 

voortaan bedoelde teksten ter-
zelfdertijd in de beide lands
talen zullen worden verzonden. 

R.Z.I.V. 
Senator Jorissen bekloeg er 

zich bij de minister van Socia
le voorzorg over dat het Rijks
instituut voor ziekte- en inva
liditeitsverzekering in Vlaan
deren drukwerken rondstuurt 
met tweetalige opschriften, het 
Frans vooraan dan nog. Ook 
franstalige bijdragebons wor
den in Vlaanderen verspreid 
zo de werkgevers erom verzoe
ken. 

De minister antwoordde dat 
het Rijksinstituut, door hem 
ondervraagd, meer bijzonder
heden verlangt om inlichtin
gen te kunnen geven voor wat 
de in het Nederlandse taalge
bied gebruikte drukwerken 
met tweetalige opschriften 
aangaat. Er zijn inderdaad en
kele gevallen (in het antwoord 
geformuleerd) waarbij dit 
normaal is. Wat de bijdrage

bons betreft, hier wordt verze
kerd dat de in het Nederland
se taalgebied gevestigde onder
nemingen uitsluitend in het 
Nederlands gestelde dokumen-
ten ontvangen. 

EIGENAARDIGE 

PREFEKT 

In een bepaald atheneum 
van het Antwerpse verplicht 
een studieprefekt de leraars 
elke eerste zondag van de 
maand 's namiddags op het 
atheneum aanwezig te zijn. 
Wim Jorissen vroeg de mini
ster van Nationale Opvoeding 
of dit geen machtsmisbruik is 
en of hij geen einde aan 
dergelijke praktijken kan stel
len, omdat een leraar toch — 
zoals andere burgers — recht 
heeft op z'n zondagsrust. 

De minister antwoordde be
vestigend : «Een studiepre
fekt kan de leraars normaal 
niet verplichten regelmatig 's 
zondags op school aanwezig te 
zijn ». Hij vroeg onze Senator 
hem mede te delen aan welk 
atheneum dergelijke maatre
gel wordt toegepast, zodanig 
dat hieraan een einde kan ge
steld worden. 

SLACHTOFFERS 

Volksvertegenwoordiger Mat-
theyssens bracht de minister-
staatssekretaris voor het 
Openbaar Ambt ertoe te er
kennen dat het Rijk, de pro
vincie en de gemeenten, zo een 
personeelslid het slachtoffer 
wordt van een ongeval op de 
weg naar het werk of omge
keerd deze mensen wel erg be
nadelen. De minister zegt: «Het 
is klaar dat de vigerende rege
ling voor de rijkspersoneelsle-
den, die worden getroffen 
door een ongeval op de weg 
naar en van het werk, niet erg 
gunstig is wanneer men het 
vergelijkt met het lot dat door 
de wetgeving beschoren wordt 
aan onder arbeidsovereen
komst staande werknemers 
(onze volksvertegenwoordiger 
had vergeleken bij personeels
leden in privébedrijven). 

Verder werd nog meege
deeld dat een wetsvoorstel zal 

Ingediend worden, van kracht 
wordend op 1 januari 1967, 
volgens hetwelk « gelijkaardi
ge modaliteiten van toepassing 
zullen worden als in de pri-
vaatsektor ». 

BIJ HET LEGER 

Aan de minister van Land-
verdediging vroeg volksverte
genwoordiger Mattheyssens 
welke schikkingen er getroffen 
werden om de taal van het 
bestuur van een gemengde een
heid te bepalen wanneer het 
aantal franstalige eenheden ge
lijk is aan dat der Nederland
se, wat zich kan voordoen bij 
de « Wings » of daarmee ge
lijkgestelde korpsen van de 
Luchtmacht. Bijkomend vroeg 
hij ook nog waarom in al de 
kaderscholen voor actieve- en 
reserveofficieren geen over
zicht gegeven wordt van de 
wet op het gebruik der talen in 
het leger, vermits het blijkt 
dat een zeer groot aantal offi
cieren hiervan onkundig zijn. 

De minister antwoordde dat 
voor wat de eerste vraag be
treft, zich nog geen toestanden 
hebben voorgedaan waarbij 
het aantal Nederlandstalige 
eenheden gelijk is aan dat der 
Franstaligen en dat er ook 
geen algemene maatregel voor
geschreven is om het bestuur 
voor een gemengde eenheid te 
bepalen. Volgens de minister 
zou het passen dat de taal van 
het bestuur die is van de 
streek waar de eenheid gele
gen is. Hij zegde dat een richt
lijn in deze zin naar Hoofdbe
stuur werd gezonden. 

Voor wat het tweede gedeel
te van de vraag betreft, werd 
meegedeeld dat de brochure 
« Taalwetgeving » ter beschik
king staat van ieder militair, 
die kennis wil nemen van de 
voorschriften inzake het ge
bruik van de talen bij het le
ger. 

Wij menen dat dit niet vol
doende 13, want dat de «on
wetenden » zich de moeite met 
zullen getroosten dergelijke 
brosjure te gaan inkijken Veel 
beter zou het zijn hierover 'n 
beknopte kursus te geven Bij
voorbeeld in de plaats van al
lerlei dorre en nooit te gebrui
ken reglementen bij het leger. 

Over het leger : vragen van volksverl. Ma tlheyssens '(zie < Bi] het leger >j[ 
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Het atelier van kun<;feJfizenier Ivo 

Bakelanii ts ondergebractn in een laag 

witgekalkt huts op het Eksterlaar te 

Deurne bij Antwerpen Er hangt een 

uithangbord onder de dakgoot en dat 

verkondigt aan tedereen . « hier brandt 

men glas ». 

Ongeveer zes jaar geleden hebben wij 

onze lezers reeds tn het kort laten ken

nismaken met deze toen 25 jarige glaze

nier en met z{]n ambacht dat stnds de 

middeleeuwen de Vlaamse beoefenaars 

van deze kunsttak wereldvermaardheid 

heeft bezorgd en dit onveranderd blijft 

doen. 

M 
BIJ de foto's Hiernaast Ket glasraam van 
50 m2 waarvan een overzichtelijke tentoon* 
stelling ^vordt gegeven op 3 ^ en 5 septem
ber a s in hel parochiehui* van St Rumol-
dus te Oeurne, rechts de kunstenaar aan 
hel werk. 

De geschiedenis van dat kunstambacht 
is wel zeer merkwaardig Het schijnt dat 
de Egyptenaren twee ot diieduizend 
jaar geleden het glas ontdekt hebben 
doordat zand gesmolten was bij het vuur 
of bij het inslaan van de bliksem Toen 
moet ook stilletjesaan de kunst ontstaan 
zijn die er in bestond gekleuide glas-
sclierven bij elkaar te brengen en er een 
vorm of een uitbeelding mee te maken, 
net zoals men met gekleurde steentjes 
mozaïeken samenbracht Dat toenmalig 
samenvoegen van glasfragmenten ge
beurde door middel van houten latten 
die de delen bij elkaar moesten houden. 
Natuurli ik zijn er van die vroegste ek-
semnlaren geen meer overgebleven Het 
oudste glasraam dat men kent bevindt 
zich in een Zwitsers klooster en dateert 
uit de achtste eeuw, wat toch ook al 
een fatsoenlnke ouderdom betekent 1 

• VOORBEREIDING 

Hoe ontstaat nu een glasraam '> De 
kunstenaar begint met een tekening e tn 
ontwerp naai een motief of ondeiwerp 
dat hem door de besteller woidt opge
geven. 

Natuurli jk moet hij zich (vooral bij 
grote bestellingen) inwerken om de geest 
van het uit te voeren werk te pakkea 
te krijgen wat vaak wel enige tijd met 
zith brengt 

Wanneer het ontwerp — op v ei klem
de schaal uitgevoerd in waterverf en 
oostindische inkt — goedgekeurd wordt, 
dient het overgebracht op papier en dit 
op ware grootte Ivo Bakelants werkt 
o p dit ogenblik aan een glasraam dat 
bestemd is voor de Deurnse St Rumol-
duskerk een modern bede oord dat tien 
jaar geleden werd gebouwd en sistem i-
tisch voltooid Het glasraam meet vijf
tig vierkante meter 11 z. 8 meter hoog 
bij 6 15 meter breed een raam dat met
een het ijrootste van de provincie Ant 
werpen en één der grootste van het 
gehele land ui tmaakt ' Het gehele ont 
werp diende dus op een papier opper 
vlakte van W vierkante meter overge 
bracht, hetgeen gebeurde op acht ban 
den van elk 6 15 meter breed paneel 
voor paneel ^en er zijn er niet minder 
dan %) «tukie voor stukje falies bijeen 
zowat IS nnO'' waarbii aan ieder paneel 
een hooldnummer en aan ieder deeltje 

in Vlaanderen 
fr kc 
[tone 
ïtstr 
glas 
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een bijkomend nummer werd gegeven 
om de zaak « administratief » in orde 
te brengen Van het origineel op pap i t r 
woidt later bij middel van reusachtige 
vellen carbonpapier een doordruk ge
maakt Deze doordruk wordt met een 
schaar zodanig gesneden dat elk deeltje 
los verkregen wordt Dooidat de schaar 
als het ware een diievoudige weikmg 
heeft, wordt de ruimte voor de loden 
banden in éen beweging mee uitgesne
den 

• PUZZEL 

Met de aldus verkregen delen van ds 
« legpuzzel » kan het weik van de gla
zenier voor wat het eigenlijke raam be
treft, beginnen De mallen (de hierbo
ven beschreven papier delen) worden 
op het glas gelegd en rondom met de 
glassnijder uitgesneden Aan dit snij
werk komt vaak petroleum te pas om
dat dit een goede geleider is en daar
door het glas gemakkelijker snijdt. 
Vroeger sneed men de glasdelen met een 
gloeiende priem nadat men vooraf een 
kras had gemaakt op het glas en aldus 
de verlangde vorm had afgelijnd Centi
meter voor centimeter deed men op de
ze wijze met de wi the te naald het glas 
springen een moeilijke karwei naar de 
kunstenaar ons verzekerde want hij 
heeft dit zelf ondervonden toen hij in 
zijn leerti jd de proef waagde 

Het aaneenzetten van de delen ge
beurt met loden strengen die een breed
te hebben gaande van 4 tot 24 milime-
ter Door het aanwenden van de ver
schillende grootten kan de kunstenaar 
een beweajing onderstrepen meer kracht 
bijzetten of op een bepaald deel meer 
nadruk lea;gen Het uiteindelijk bijeen-
voearen van He '<=r<;rbinpnrlp 1a«<;pn of 
knooppunten gebeurt met de souduie 

bout , waarna het geheel wordt vastgc/et 
met stopverf en gereinigd met zageniecl, 
een oerdegelijk produkt dat het hem 
nog het beste doet . 

Het gebruikte glas komt uit Duits. 
land of Griekenland, waar het nog met 
de mond geblazen wordt een werkwijze 
zoals tweeduizend jaar geleden. De bla 
zeis hebben een ongezond maar goed 

IN DE ACHTERPl|S 

VAN EEN WIT H IE 

TE DEURNE MAAI 

IVO BAKELANTS 

GROOTSTE KUNSIA 

DE PROVINCIE AWl 

betaald werk wat overigen* weeispi« 
geld woidt lil de pnjs van dic edt) an 
tiekglas ^zoals de juiste naam luidt) uant 
die ligt ?eer hoog 

Een kunstenaar die wat voorraad wil 
hebben en een beetje keuze, heeft dan 
ook een flinke som te investeien voor 
hij kan beginnen werken Ivo Bake
lants beschikt op dit ogenblik ovei JO-
wat honderd twintig verschillende tm 
ten n de werkplaatsen waarvan hij b* 
trekt zijn er echter 7owat vijfduizend 
verschillende soorten Het echte edel 
antiekglas is gemakkelijk te herkennen 
door de onregelmatigheden (de klant 
speldepnkgrote luchtblaasjes en hith' 
bellen met grotere omvang) die bij h '̂ 
maken ontstaan Het heeft daarenboven 
een zelfkant die met ^nijdt het wordt 
immers geblazen m cilindervorir e" 
d a a r m doorgesneden Bij het hh/e" 
ontstaan dan de speldekopjes en stieeP 
jes. 
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L icomen bovendien ook verschillen-
I tonen in de kleur voor doordat de 
Ihtstrooin niet overal even sterk is en 

„las liier en daar dunner of dikker 

Irdt. 

BRANDEN 

figuren en tekeningen die op c'e 
l^amen aangebracht worden, worden 
„kregen door aanwending van ver-
Ijljende grondstoffen : oxyden van 

r, koper, zilver. De ox>den worden 
inengd met azijn en verschillende 

Ipentijnen. Er wordt geschilderd tegen 
licht in en onze zegsman past hier in 

1 zeer originele metode toe die hij 
eri^ens zelf ontworpen heeft : hij ge
nikt namelijk het daglicht waar vele 
deren het met elektriciteit doen. Zijn 

» is helemaal rondom voorzien 

î ŝ -̂
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ERPEN 

den uit de Vlaamse strijd en gemeente-
of andere wapens, waarbij hij een spe
ciale dimensie wist te geven door het 
aanwenden van een dubbele laag glas. 

• VIJFTIG M2 

Zijn werk is sindsdien heelwat gewij
zigd geworden. Na een lange tijd van 
zoeken schijnt hij definitief andere we
gen te hebben ingeslagen. Hij is nu ge
r i jpt geworden. Dat ziet men trouwens 
goed aan zijn groot glasraam dat stilaan 
vorm krijgt. Hier wordt niet meer ge
schilderd maar enkel nog met deeltjes 
in verschillende kleuren één geheel ge
vormd. 

Hier werd het onderwerp praktisch 
helemaal simbolisch weergegeven : het 
bovenste gedeelte bevat het « hemelse » 
wat gekenmerkt wordt door een zeer mo
derne en stillistische kruisvorm alsmede 
door de H. Drievuldigheid, eveneens op 
een zeer eigen wijze voorgesteld. H e t 
onderste deel bevat het « aardse » met 
de motieven van de schepping zoals die 
verhaald wordt in de Genesis I met als 
onderwerpen : vissen, vogels, de zon, 
sterren enz... allemaal in sobere lijnen 
voorgesteld door afzonderlijke « leg-
stukjes », terwijl de Goddelijke Genade 
hier eveneens weergegeven wordt door 
middel van een op oogsthalmen lijkend 
spel van lijnen en vlakken. 

De kunstenaar ontrolde ons de reus
achtige tekeningen op ware grote : zij 
vormen als het ware reeds een kunst
werk op zichzelf, een formidabele tech
nische prestatie ook om in een atelier 
met beperkte afmetingen dergelijke te
keningen van grote omvang te vervaar-
dia:en aan de hand voor een voor-ont
werp dat twintig maal kleiner is I De 
uiteindelijke uitvoering neemt dan ook 
een vrii lan^e periode in beslas: onge
veer iedere dag wordt één paneel klaar-

GPUZZEL 

Zoals zij naar « vreemde » landen als 
Italië, Duitsland en Frankrijk trokken 
om hun hoiizon te verruimen, zo reisde 
Ivo Euiopa rond .Na studies aan de aka-
demie voor Schone Kunsten te Antwer
pen en het Hoger instituut voor Scho
ne Kunsten in de Scheldestad alsmede 
in het Kunsthistorisch instituut te Ant
werpen, wat — naast prijzen en onder
scheidingen voor letterkunde en glas
schilderkunst ook het eerste baccalau
reaat in de kunstgeschiedenis en het 
meesterschap in sier- en monumentale 
kunst meebracht, trok hij doorheen na
genoeg alle landen van het oude kon
tinent. Hij bezocht praktisch alle sta
ten achter het « IJzeren gordijn » met 
onder meer de Balkanlanden en de 
D.D.R. Hij trok ook naar Skandinavië 
en geraakte op zeer avontuurlijke wijze 

Parijs, Utrecht, New-York, San Fransis-
co, Libanon enz... 

Er kwamen vele bestellingen, zowel 
van individuelen als van opcrïijare in
stellingen. We vermelden hier scholen, 
vakantie-centra, gemeentehuizen, ker
ken en kap>ellen, kloosters en fabrieken. 
Er zijn glasramen van Ivo Bakelants in 
eigen gemeente, te Oostduinkerke, Steen-
kerke, Borsbeek, Oeren en zoveel an
dere meer. 

Met de uitbeelding van de Antwerpse 
havenmotieven kreeg zijn werk vooral 
een nieuwe wending en een eigen stijl 
die rijper werd na iedere tentoonstel
ling, waarop telkens een tijd volgïle van 
studie om geestelijk en ideologisch een 
nieuw artistiek beeld te vormen en 
waarin de rezultaten verder werden ge
vormd en uitgediept. 

,.,,1111 
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van spiegels die het licht, dat door de 
ne opening komt die tegen t raam ge-
)laatst is, gelijkmatig weerkaatsen tegen 
Ie glazen wand waaiop hi) z n tekenin
gen en zijn glasdelen legt. 

De geschilderde glazen worden ver
volgens gebakken m een elektrische 
oven die tot een temperatuur van vijf
tienhonderd graden kan gaan O p hoge 
temperatuur komt men tot velschillen
de kleuren. Zo gaat bij een warmte \ an 
600 graden de oorspronkelijke geel bij-
iia over in rood. Het bakken duurt on
geveer een viertal uren waarna nog on
geveer gedurende vijftien uur op de af
koeling liem gewacht. Hierna kan het 
eigenlijk meenzetten beginnen. . 

Vroeger hield Ivo Bakelants het bij 
lein ' -rk, maakte hij ook veel glas-

pjes die als kunstzinnige geschen
en bedoeld waren; simbolische voor

stellingen of natuurgetrouwe afbeeldin
gen, spreuken ook, heiligenfiguren, beel-

2 

gemaakt zodat het hele glasraam afge
werkt wordt in ongeveer een halt jaar. 
Met de voorbereidingen, besprekingen 
en goedkeuringen mag gerekend wor
den dat het geheel ongeveer drie jaar in 
beslag neemt. Het eigenlijke plaatsen 
gebeurt door een gespecialiseerde firma 
met benut t ing van de modernste mid
delen. 

• GLOBETROTTER 

Ivo Bakelants staat daarmee in een 
nieuwe periode van zijn kunstenaars
loopbaan. De man die begon met de 
« glazen gedichtjes » zoals een ons be
vriende joernalist dat eens noemde is in 
het stadium van de grote werken geko
men, werken met omvang en allure, in 
de lijn van de grote middeleeuwse kun
stenaars die de gotische bouwwerken 
voorzagen van hun prachtige kleuren-
festijnen en lijnenspel. 

P 
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tot in het Poolgebied waar hij onder 
meer drie maanden veibleel en d u e we
ken als doktersassistent doorbracht bij 
de Eskimo's in autentieke iglo's. Het 
waren lange trips op zeer demokratische 
wijze per auto-stop uitgevoerd, die hem 
echter een grote mensenkenni'- en een 
brede kijk op de volkeren van Europa 
bijbrachten. 

• RIJPING 

De daaropvolgende periode l^racht 
lal van individuele tentooiisullnigen 
met zich ?oals deze met het onderwerp 
« Heiligen uit de oude Nederlanden », 
en (I Havenmotieven •'. Er waien ook 
gemeenschap()elijke tentoonstellingen, 
o.m. deze ingeruhr door de provincie 
Antwerpen later aangevuld niet deze 
die plaat* vonden buiten hei eigen land 
in Europa en in de rest van de wereld : 

Er is ook de invloed geweest van zijn 
huwelijk zowat diideiliall jaai geleden. 
Een artistiek huwehjk kan men /eggen, 
want ' i jn vrouw roii> (>ools is kera-
miste Haai aardewerk getuigt van een 
tedei gevoel van een vrouwelijk»- fijn
heid wat van aard is geweest om het 
werk van de gla/eniei inindei strak van 
lijn inindei brutaal AU het ware te ma
ken Het is ook een aanvulling geweest, 
want sindsdien /ijn ei talloze gemeen
schappelijke tentoonstellingèïi gehou
den 

Ivo lidkelniits n eeu nuiislenaai die 
ztjn o-oenuismn, en de iiftde vooi zijn 
volk nooit neett weggesioken wiens 
Vlaamse ictenien wteispiegeld worden in 
zijn weik en die aan npi i'olk de voort-
zeUinc op een hoog peil i>a'i deze oude 
Nedeilnndie kun<.t-in>m du- het kunst-
g'nzenieisrhnp >s verzekert DaaivooT 
zijn wi] hem dankbant 

Slaj De Lie. 
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De reislust van onze brave burger is, met het aantal auto's 
televisies, koelkasten en dergelijke gerieflijkheden der be
schaving, een uiting van de materiële luelstand. Een derge
lijke welstand zou tevens een stijging van de kulturele ont
wikkeling moeten met zich brengen. Deze kulturele welvaart 
tian, evenzeer als de materiële, gemeten worden aan een aan
tal verschijnselen. Eén ervan is de lektuur : de kwantiteit en 
de kwaliteit van de verspreide boeken. Wanneer men dui
zenden franks uitgeeft om het materieel wat beter te hebben 
of om zich te ontspannen, dan is de uitgave van enkele hon
derden franks voor een boek zeer zeker niet overdreven. Wie 
met vakantie gaat, zou dit als regel moeten nemen. In de 
bagage is er altijd nog plaats voor een boek — «H wie tij
dens het jaar niet veel tijd heeft om te lezen, kan dat tij
dens zijn vakantie inhalen. Met « lektuur » bedoelen wij 
dan niet Courts-Mahler voor de dames en Peter Cheney voor 

de heren. Wij kennen iemand die voor zijn vakantielektuur 
de tot nu toe verschenen vijf dubbelbanden van Prousts 
« A la recherche du temps perdu » meenam (voor wie het 
interesseert : verschenen bij de « Livre de Poche » nrs 1426, 
1427, 28, 29 enz...). Wij willen niemand aanraden dit te 
doen, maar tussen dat en de hogervernoemde dames- en he-
renlektuur is er nog een heel gamma van literaire en minder-
literaire, ontspannende en minder-ontspannende lektuur. 
De boeken, die ik hierna vermeld, zijn qua uitgave verzorgd 
en zijn bij alle verscheidenheid van tema, uitwerking en 
zelfs literaire waarde, zeker in staat een paar aange7iame 
uren aan de lezer te bezorgen tijdens een al dan niet zonnige 
(laat ons het laatste hopen) vakantie... 
Vooreerst een paar romans over wier inhoud of taal een der
gelijke poëtische tover ligt, dat zij hun literaire waarde voor
al daaruit halen. 

OP DE BOEKENTAFEL (I) 
« De duiven van Dubiovnik > van R.H. 

Marijnissen (154 blz. 145 fr.) is het ver
haal van de jongeman Niko, die zich zijn 
kortstondige verhouding met het meisje 
Maëva herinnert. Haar capricieus tempera
ment en haar eigenzinnige persoonlijkheid 
hebben zijn hele jeugd getekend. De her
innering blijft zijn gemoedsleven later nog 
beheeisen; ook wanneer hij een zo\eel 
evenwichtiger meisje als Molim ontmoet 
tijdens een verblijf in Zuidslavië, en ook 
nog na Maöva's tragische dood. Het ver
haal is opgebouwd uit korte flitsen, remi
niscenties, heiinneringen, blieven, kortom 
het schept een zeer subjektief beeld van de 
hoofdpersoon en van een innerlijke situa
tie die meer door een insinueren en aan
duiden, door het sfeer scheppen, dan door 
de vlijmscherpe analyze wordt weergege
ven. Veel blijft er aldus onuitgesproken en 
aan de intuïtie van de lezer overgelaten. 

De sfeer van elke liefde, van elke men
selijke verhouding waarin gevoel en verlan
gen, hartstocht en begeerte overheersen is 
uiteraard romantisch en verwant met het 
poütische ontroerd-zijn. met de bezeten
heid van de kunstenaar. 

Een boek als « De duiven van Dubrov-
nik > dat op een zeer subjektieve wijze 
een dergelijke verhouding wil uitbeelden 
en oproepen, meer dan ze te beschrijven of 
te analyseren, moet dan ook uiteraard sterk-
poötische tiekken vertonen, wel te verstaan 
indien de auteur over het talent en de poë
tische kracht daartoe beschikt. Wij menen 
dat de auteur erin geslaag is het groeipro
ces van de jonge Niko naar het volwassen-
zijn met deze middelen treffend weer te 
geven. 

Hetzelfde zouden wij kunnen zeggen van 
Albe's roman « Droomgezicht in Epidau-
rus ». Ook hier weegt het poëtische element 
zwaar op de epische voim. De dichter Albe 
is - en dit bij al de mooie prozascheppin-
gen van zijn hand — nooit een werkelijk 
zuiver epieker geweest : de dichter heeft 
de prozaïst steeds begeleid en zelfs geleid. 
Niet dat de inhoud van het verhaal te 
mager of te weinig gekleurd zou zijn, in
tegendeel. 

Wat is nu de kern van Albe's verhaal ? 
Innegrave, die een zware hoofdopcratie 

heeft ondergaan, gaat met zijn vrouw naar 
Griekenland, om er te herstellen van een 
geestelijke onrust, een psycliisch verstoord 
veel meer dan gestoord zijn. Zijn vrouw 
heeft deze reis voor haar man, hartstochte
lijk Hellenist, gepland met de hoop hem 
zo te kunnen genezen. De reis brengt dan 
ook de psychische schok, maar anders dan 
verwacht; hij ondergaat deze < schok » in 
Epidauros, het beevaartsoord van de god 
Asklepios, de god van de geneeskunde (Es-
kulaap!). Deze belevenis die hem weer tot 
rust dwingt, leert hem echter klaar te zien 
in zichzelf wanneer hij terug thuis is : zijn 
geestelijke stoornis wordt opgeheven in een 
hervonden huwelijksgeluk, in een fysische 
én geestelijke hereniging. 

Als derde in de reeks willen wij het 
boek « De merkwaardige Moederzoeker > 
\an Cornelius Rogge noemen. Rogge komt 
— (evenals Wolkers en Cremer!) — uit 
de « plastische kunsten > en nam als 
beeldhouwer deel aan verscheidene ten
toonstellingen, hier en elders. Dit boek is 
zijn schrijversdebuut : een eigenaardig en 
absurd verhaal dat begint zoi'< "en jon
gensboek — maar dat van hot^fdstuk tot 
hoofdstuk telkens weer een andere etappe 
behandelt in het groeiproces van een jon
gen naar de volwassenheid. Het zoeken 
naar de onbekende moeder is slechts een 

alibi om zichzelf te vinden : telkens weer 
wordt de jongen gckonfionleerd met an
dere feilen en mensen en is ook hij anders. 
Deze konfrontaties ontbolsteren zijn kinds
heid tot jeugd, zijn jeugd tot volwassen
heid en elke ontmoeting, elke stap op die 
weg naar het volwassen-zijn beleeft hij op 
zeer subjektieve en fantasierijke wijze, als 
zoeker naar het onbekende moederbeeld, 
tot hij de cliiBax bereiken zal na elk avon
tuur en zijn jeugd sterft. Het symbolische 
in dit boek maakt het de doorsnee-lezer 
niet al te gemakkelijk, en soms lijkt ons 
de symboliek ook nogal gezocht, te sterk 
beklemtoond. Er zijn momenten die aan 
een surrealistische droom doen denken en 
weer elders is dit boek als een romantisch 
jeugdverhaal : aanvankelijk krijgt men 
zelfs de indruk met zulk een verhaal te 
doen te hebben — wat dan na enkele 
hoofdstukken blijkt niet v«ar te zijn (220 
blz. • 165 fr.). 

«De palm bloeit > van Kitty van Rey-
geisberg is het in de ik-vorm vertelde ver
haal van een meisje, en van de kunstschil
der Victor, met wie zij samenleeft. De 
kunstschilder is echter een don Juan, of 
liever een soort heidense bosgod die de 
morele vrijheid en ongebondenheid die 
hij predikt ook in de praktijk omzet. Hun 
relatie is bandeloos, in de werkelijke bete
kenis zowel als in de figuurlijke. De vrij
heid in de omgang tussen de geslachten, 
die de schrijfster uitbeeldt en ook als mo
gelijkheid voorstelt bij een eerbiediging 
van elkanders persoonlijkheid, is hier ech
ter te sterk beklemtoond alleen een sek
suele vrijheid. Deze vrijheid is niet vol
doende — en is wellicht zelfs een hinder
paal — om de vriendschap te handhaven 
en de eenzaamheid van de mens te verdrij
ven. Wie Bergmann's « Het Zwijgen > heeft 
gezien is daarin gekonfronteerd geworden 
met de gevolgen van een seksuele vrijheid 
alléén : elk konlakt dat verder en dieper 
reikt dan het epidermische is er onmoge
lijke door geworden, en de mens is er een
zamer dan ooit. Vandaar dat de mensen 
uit dit boek ons wellicht zo verlaten, zo 
afgezonderd voorkomen, en hun kontakten 
zo oppervlakkig. Het vrouwelijk-poëtische 
kan ons niet daarover heen helpen. 

Tenslotte nog twee boeken van een heel 
andere faktuur en ook qua stijl en ritme 
anders dan de vorige. 

< De volmaakte vrouw » van Philippe 
Wauters is een knap boek, dat spijts som
mige gebreken meer is dan gewone vakan
tielektuur — al zouden wij het nog niet 
bij de < hogere » literatuur durven reke
nen. Maar wat is hogere literatuur ? De 
grenzen tussen lektuur en literatuur zijn 
zeer rekbaar en de standpunten van hen 
die deze grenzen trekken zijn vaak zo sub
jektief... 

De ik-figuur uit dit boek is een Brussels 
magistraat, een kerel die na de oorlog als 
auditeur in sadistische wreedheid uitmunt
te en voor wie een mensenleven dus niet 
zoveel waarde heefL Hij besluit zijn viouw 
van kant te maken en werkt daartoe een 
— in zijn ogen — volmaakt plan uit, dat 
zal uitgevoerd worden tijdens hun verblijf 
aan de Adriatische zee. 

Dit is het eerste gegeven van deze ro
man : de moord en ha'ar uitvoering. 

Er is echter nog een ander tema, dat 
a.h.w. onder het eerste ondergeschoven is. 
Op dat ondergeschoven vlak ligt de psy
chologische verklaring van de eigenlijke 
diabolisdie handeling. De volmaakte vrouw, 
die voor de man geen geheim en geen ge
brek, geen fout en geen tekort, fysisch noch 
geestelijk heeft, gaat hem tenslotte afsto

ten. Geestelijk wordt zij voor hem eento
nig als een tot ten treure gelezen boek, en 
fysisch welkt zij ontnuchterend en koel als 
een marmeren beeld in plaats van ophit
send en lokkend. 

Het verhaal begint de dag voor hij het 
plan wil uit\oeren. 

Bij de reeds vermelde afstotende < vol
maaktheid » van zijn vrouw komt er nog 
een tweede faktor, die de geplande moord 
psychologisch mee verklaren moet : de ver
houding met een Italiaans meisje dat nog
al aan de lichte kant is. 

De volmaakte moord zal echter slechts 
teorie blijken te zijn. Reeds voor het plan 
kan uitgevoerd worden komen een aantal 
faktoien —waaronder onder meer juist de 
verhouding met het meisje, dat van het 
plan afweet — de perfektie ervan storen, 
zodat de moordenaar in spe de moord niei 
voltrekken kan — en hij met zijn < vol
maakte > vrouw verder leven zal. 

De volmaiktheid der moordplannen, die 
dan toch niet zo volmaakt blijken te zijn 
komen echter heel wat beter uit de doeken 
dan de volmaaktheid der vrouw, en de ver
tellende ikfiguur heeft de analyse van zich
zelf heel wat scherper gesteld op dat ge
bied, dan op di t van de verhouding toï 
en de psychologie van de vrouw zelf. Wou
ters, die met « Dennen geuren te Monta
na > destijds de debutantenprijs van de 
Vlaamse roman won, heeft met dit boek 
dat nog op de rand der ontspanningslite
ratuur staat, het bewijs gegeven dat hij 
schrij\en kan en een verhaal concipiëren. 

Bij een evenwichtiger uitwerking en een 
minutieuser afwerking zou dit een knaa 
boek geweest zijn : het blijft nu in ieder 
geval spannend en vlot en getuigt van zija 
talent... 

Deed « De volmaakte vrouw > me{ zija 
titel reeds denken van Gijsens < Joachini 
van Babyion » — dan doet de roman vat» 
Oswald Valcmar < De trein van acht uut 
zes » dit in het tweede deel vooral door de 
figuur der vrouw Lia. 

Ook hier een dubbel uitzicht in het ver. 
haal, maar dan in de chronologie die te
vens aan de — gewijzigde — psychologie 
beantwoord en zelfs in de stijl tot uitin» 
komt. Het verhaal van Harry Lemers, door 
de auteur zogezegd ontdekt en slechts ge-
ordcnd en in hoofdstukken verdeeld^ 
woidt in de eciste persoon verteld. Het 
eerste deel behandelt Harry's jonggezellen, 
leven en zijn amoureuze perikelen van aU 
lerlei allooi. 

Het tweede deel verhaalt zijn huwelijksi 
leven met een jonge fröbelonderwijzeiej 
die aan tbc sterft, nadat haar kindje bij 
de bevalling stierf en zij alle hoop op kin-i 
deren moest opgegeven. Haar on verbruikt 
moederinstinkt drijft haar naar allerlei 
caritatief werk en vervreemdt de echtge
noten van elkaar, tot zij elkaar weervin
den in het grote leed dat hen beiden zo 
zwaar heeft beproefd, en in het uur dat de 
dood nabij is. De vrouw sterft na een laat
ste poging tot genezing : een rustkuur in 
de Provence. Met haar dood heeft hij ook 
zichzelf overleefd. Of het een ongeval was 
of een zelfmoord toen hij onder de trein 
geraakte, dat weten wij niet, zegt de au-
ïeur-inleider. De kranten suggereerden het. 
De vermelding echter van deze mogelijk
heid noodzaakt een psychologische motive-
ring die wij nu niet of toch onvoldoende 
aantreffen. 

Tegenover de direkte stijl van het eerste 
deel staat het meer statische en vaak bei 
spiegelende en beschrijvende van het twee
de gedeelte, over het huwelijksleven van 
de hoofdpersoon. Stilbruch ? Wij zouden 
het zo nief willen noemen : een duidelij» 
ker afbakening bijvoorbeeld ware reeds ge
noeg geweest om dit absoluut niet-tegen-< 
strijdige in eenzelfde boek acceptabel te 
maken. Het blijft echter een mooi boek. 
Het is echter — evenals de vorige trou
wens — lektuur voor volwassenen (212 
blz. - 165 fr.). 

De besproken romans zijn uitgegeven bij 
Heideland, Hasselt. 

Draagkruis uit de Munsterschat van Essen u 
is een der plachtige voorheelden van email-

riode (abdis Matthilde 

'aarover wij verleden week schreven Dit 
en goudsmeedweik uit de oltoonse p«-
- 973 tot 1011). 
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hebben nog wat geluk dat in het hart van 
de vakantie de vakantiesektor zelf wat 
liopij levert : namelijk « het-oplossen van 
het probleem ». Hoeveel Brusselse framas-
sons komen ni«t meer naar de Vlaamse 
kust omwille van het afschaffen van de 
Franse preken ? En als tweede kluif ' eb
ben zij dan sinds enkele jaren het monster 
van Lochness vervangen door het uitwer
pen van politieke proefvisjes over « De 
Waals-Vlaamse verhoudingen », waarop 
dan ieder naar hun smaak de kollegas 
kommentatoren komen afgestormd. 

HET VRIJE W A A S L A N D 

Dit Waase weekblad onderstreept de 
hetzekampagne van de « civieke » frans-
talige pers tegen de Vlaamse kust. Hun 
vaderlandsliefde zwermt nog steeds de 
richting van Frankrijk uit. 

liet feit dat er minder toeristen aan de 
Belgische kust zijn geeft eveneens aanlei
ding tot allerlei kommentaren. Sommige 
Brusselse en Waalse persorganen noemen 
als enige oorzaak de taalwetgeving en het 
«Vlaams imperialisme». Want de Vlaming, 
die aan zijn eigen kust ook thuis wil zijn, 
is volgens deze onverantwoordelijke 
schrijvelaars een imperialist ! Dat er ook 
nog andere oorzaken zijn'voor de vermin
derde toeristische aanwezigheid aan de 
kust, schiinen deze heren niet te beseffen: 
het slechte weer, de overdrijving in de 
prijzenijoliliek en de toenemende reislust 
naar het zonnige zuiden. 

Bo\endien verraadt deze mentaliteit de 
geweldige zelfoverschatting van de frans-
taligcn in ons land : de Vlaamse kust moet 
gelukkig niet alleen met franstaligen 
voortdoen, het aantal Nederlands- en 
Duitssiirekcnden stijgt van jaar tot jaar en 
wanneer dit iaar het traditionele Engelse 
kliënteel minder talrijk is. dan is dat te 
wijten aan de scheepsstaking van enkele 
maanden geleden. Volgend jaar mag men 
opnieuw een normale quasi-normale 
Engelse aanwezigheid in het Belgisch 
kustgebied verwachten. 

De hetze tegen de kust, zoals die in som
mige Brusselse bladen tot uiting komt, de 
nauwelijks verholen vreugde o\ er te ver-
w,ichten konkurrentie van de streek Duin-
kerken-("alais-Boulogne (die als rekreatie-
oord wordt uitgebouwd), het verspreiden 
van vlugschriften in Noord-Frankrijk om 
de Franse toeristen van een bezoek aan 
West-Vlaanderen te weerhouden, zoge
naamd omdat de franssprekende er het 
voorwerp van « mishandeling » en min
achting (sic) is : hef zijn zovele uitingen 
van werkelijk hatelijke domheid en van 
een ergerlijk incivisme bij hen, die dit 
civisme menen in pacht te hebben, doch 
er nog de eerste jota niet van begrijpen. 

DK S T A N D A A R D 

Wil dat Frans geblaat tegen de Vlaamse 
kust niet overdrijven, maar het wordt toch 
van groot belang dat men de infrastruk-
tuur meer verzorgt door verantwoorde 
urbanisatie en uitbouw van een minder 
c weer » gebonden ontspanningsgeheel. 

Het Wekelijks Nieuws heelt ook een 
verschuiving in het cliënteel waargeno
men : minder Fransen, meer Duitsers, die 
overigens goed betalen. Frankrijk voert 
momenteel een intensieve aktie voor « va
kantie in eigen land 3> en het heeft voor 
zijn eigen noordzeekust ontwikkelings
plannen opgemaakt. In de nabije toekomst 
zal de Belgische kust met scherpe noord-
franse concurrentie te maken krijgen, en 
tegen die tijd moet een einde Iconicn aan 
onverantwoorde handclsmethoden, waar
van het Wekelijks Nieuws een ongehoord 
staaltje geeft : een Belgische vrouw heeft 
in een winkel in een vreemde taal lucifers 
gevraagd. Zij betaalde 2 fr. voor een doos
je met tien lucifers... 

De volgebouwde Belgische kust heeft 
dringend behoefte aan natuurreservaten, 
zo meent liet Wekelijks Nieuws nog, dat 
vreest dat weldra ook de duinen een prooi 
zullen worden van de verkavelingswoede. 

GELDSCHIETERS 
Particulier vraagt op zijn eigendom 
2e rang hypotheek. Ik geef 9 % 
interest. 
Schrijven letters D 46 gazet 

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

Het politiek herfstseizoen op Vlaams 
gebied is afgetast geworden door de semi-
officiële C.V.P.-krant « De Nieuwe Gids ». 
Uit de reaktie van de « Gazet van Antwer
pen » leren we de « nieuwe plannen » 
van deze C.V.P.-sektor Breyne-Van Haver-
beke kennen. 

« Gezonde voorlichting » wordt censuur 
op de TV. De h. Vandenbussche moet de 
Vlaamse manifestaties van het scherm 
weren om de Establishment niet de mis
hagen. Ge ziet dat van hier ! « Nationale 
zin » gaat betekenen dat men fatale kom-
promissen moet aanvaarden in verband 
met de kultuurgaafheid van het neder-
landstalig gebied, omdat het zo moeilijk 
is de frankofonen van hun voorrechten te 
doen afzien. 

« Redelijkheid » wordt geïnterpreteerd 
als kapitulatie voor \Vaalse kwade trouw. 
Zien wij niet de h. Van Haverbeke nu 
betreuren dat de V^oerstreek naar Umburg 
werd overgeheveld. De regering had vol
gens hem tegen het parlement moeten in
gaan ! Alsof goevernementele gezagsbe
vliegingen aan de VHaams-Waalse proble
men een blijvende oplossing kunnen 
geven ! Voor eenmaal werd, ter gelegen
heid van de taalgrenswet een kompromis 
uitgewerkt na harde onderhandelingen 
door de vertegenwoordigers van de beide 
volksgemeenschappen zelf. Als dan de 
Walen zich niet houden aan hun « side of 
the bargaiu », Moeskroen op zak steken, 
maar de Voerstreek terugvorderen, dan 
vindt de H. Van Haverbeke dat dit « rede
lijk » is. Wel, wij niet en op geen stukken 
na. 

En dan de « pa.ssie » ! Als de Vlaamse 
parlementsleden, inbegrepen de socialis
tische, blok vormen rond Verroken, zijn 
zij door « passie > aangegrepen. 

H E T S T R I J D E R S B L A D 

Rond de IJzerbedevaart krijgt dit pa-
triottenblad zijn jaarlijkse hoge koorts, 
met als misval een plechtig kommunikee, 
waaruit enkele stukjes. 

Na de bloedige offers die het Hitleriaans 
totalitair stelsel ons land had opgelegd, 
mocht redelijk worden gehoopt dat België 
gedurende lange jaren tegen het gevaar 
dat het eens dreigde te vernietigen, be
schut was. De jongste gebeurtenissen wij
zen echter op het tegendeel. Goebels, 
Rosenberg en Himmler hebben blijkbaar 
geestelijke erfgenamen nagelaten die de 
verdediging van de kuituur enkel langs 
intimidatie en geweld om, willen door
voeren. 

Vandaag zijn het niet de wijzigingen die 
morgen aan de Grondwet — en ten andere 
door haar uitdrukkelijk voorzien — kun
nen gebracht worden, ook niet de demo-
kratische gedachtenuiting die op het spel 
staan, het is het bestaan zelve van het 
land dat in gevaar wordt gebracht. De 
mogelijkheid zelf, onder welke gedaante 
ook, van overeenkomst tussen de staats
burgers en gemeenschappen wordt be
twist, en zulks op een uiterst moeilijk 
ogenblik van onze Geschiedenis. 

DE V L A A M S E OUD-STRIJDER 

Hoe « eenrichtingwerkend » die oproe
pen zijn tot « eenheid voor 't vaderland » 
blijkt uit de reaktie van het VOSSEN-blad. 
Ook Saksen-Coburg gaat weer eens duide
lijk meerijden in dat eenrichtingsverkeer. 

Volgens de bondsbladen van de natio
nale oudstrijdersbonden zou de Koning 
aan deze verenigingen hebben gevraagd 
een front te vormen met het doel de een-
lieid van het land te vrijwaren. 

De koning is een wijs man .Hij richt 
zich niet tot de Vlaamse Oudstrijders, doch 
wel tot de franskiljonse bonden. Hij is er 
dus van overtuigd dat de eenheid van 
België vooral wordt bedreigd door de 
fransdolle actie, die steeds steun vindt bij 
de In perpatriotlen, die deze bonden onder 
hun hoede hebben. 

Wanneer de beheerraad van al die na
tionale bonden vergadert, wordt er uitslui
tend Frans gesproken, dan wanneer er 
ook tal van afgevaardigden uit het Vlaam
se land zetelen. Voor hen is het natuurlijk 
dat die daar Frans spreken, dit geschiedt 
toch zonder dwang ! 

De franstaligen hebben altijd het hoge 
woord in de nationale oudstrijdersbonden 
en het evangelie dat zij er verkondigen 
wordt dan in de Vlaamse gewesten over

gedragen en dat evangelie is dat van de 
eenheid van België, omdat die toch zo ge
makkelijk en zo voordelig is voor hen en 
het luidt verder dat de VOSsen België 
kapot willen. 

D I M A N C H E - P R E S S E 

Maar de bevrijdende wind waait uit de 
oasis francophone, waar «une voix P.L.P.» 
de depute de Bruxelles et d'Ixelles, Geor
ges Mundeleer, eens definitief afrekent 
met het fabeltje van de onwil de Beule-
mansen. 

« Want Brussel is niet van slechte wil. 
Het staat klaar om degenen die bij hem 
komen goed te ontvangen, niet om het te 
onderwerpen, maar om er een nationale 
rol te spelen. Dat het nu eens gedaan is 
met het « Schild en Vriend » en heel na
tuurlijk zal zich de hand van de Brusse
laar openen, hij die altijd bereid is met 
een welwillend en beminnelijke « goeden
dag » te antwoorden. 

Wanhoopt dus niet, Vlamingen van Ei
sene en omgeving, in afwachting van 
Vlaamse scholen, preken, administratie en 
gelijkheid, hebt ge alvast allemaal « een 
goedendak » van monsieur Mundeleer. 

LA LIBRE BELGIQUE 

Oppassen is de boodschap volgens de 
Libre, want een franskiljonse « goeden
dak » kunnen zeggen, mag niet meer vol
staan volgens de heren van de Vlaamse 
juristenvereniging om nog rechter te ko
men spelen in Vlaanderen. 

De Vlaamse juristen, althans zij die lid 
zijn van de vereniging die wordt voorge
zeten door de h. René Victor, hebben, 
zoals wij hebben gemeld, geëist dat voor
taan slechts Vlaamse gediplomeerden 
bestuursfuncties in VMaanderen zouden 
mogen vervullen. Zij willen dus in feite 
dat het taaiexamen, waardoor franstalige 
gediplomeerden hun kennis van het Ne
derlands konden bewijzen, en aldus kon
den worden gelijkgesteld met de Vlaamse 
gediplomeerden, zou worden afgeschaft. 
De reden ? Volgens hen schept dit examen 
de mogelijkheid kandidaten te benoemen 
die het Nederlands slechts gebrekkig be
heersen, wat vonnissen zou meebrengen 
die slechts vertalingen zouden zijn van in 
het Frans opgestelde vonnissen. 

... De desiderata van de vereniging van 
rechtsgeleerden zijn een aanslag op het 
grondwettelijk principe van de gelijkheid 
der burgers, die de voorwaarden vervul
len, voor en over de bekwaamheid be
schikken om een openbaar ambt te bekle
den. 

Maar men kan zich de vraag stellen of 
deze Vlaamse juristen, onder voorwendsel 
de belangen van het Vlaamse volk te ver
dedigen, niet bijzonder op het oog hebben 
die ambten voor zich te behouden en of 
zij hun eigen kansen om in het leven voor
uit te komen, niet willen vermeerderen. 
Dat is vaak het doel van zekere eisen, die 
in naam van het volk worden gesteld, 
maar slechts zijn geformuleerd door min
derheden, die heel sluw hun eigen belan
gen' voor ogen houden. 

Het Vlaamse volk, het echte dan, zou 
wat meer oplettend moeten zijn voor die 
goocheltrukjes. 

En zo heeft de Libre ze dan ontmaskerd, 
al die flaminganten. Een bende postjes

jagers, meer niet. « De Vlamingen arrivis* 
ten » is het tema waarop ze voortbrodeert. 

Men moet zich verder de vraag stellen 
of de voorvechters van de zuivering van 
de Vlaamse grond handelen op grond van 
werkelijke onbaatzuchtige gevoelens. Ei; 
zijn daar onder hen gearriveerde notaris
sen die het natuurlijk heel wat gemakke
lijker zouden hebben belangrijke bestuurs-
ambten te verwerven, als Leuven zou zijn 
ontdaan van zijn meest opgemerkte frans
talige personaliteiten. De stellingname van 
bepaalde leiders van de Vlaamse beweging 
— die op het eerste gezicht onbegrijpelijk 
schijnt — is in werkelijkheid ingegeven 
door een sterk persoonlijk arrivisme. 

Als men echter invloedrijke ambten gaat 
toevertrouwen aan mensen met een mid
delmatige bevoegdheid, alleen maar om
wille van hun gevoelens jegens de Vlaam
se gemeenschap, ligt het voor de hand dat 
de Vlaamse massa er zelf de tol zal van 
betalen en dat de Vlaamse idealen er maar 
slecht zullen zijn door gediend. 

Maar wie bekommert zich in deze zaak 
ten slotte echt om de fundamentele belan
gen van de Vlaamse massa ? 

GAZETTE D E LIEGE 

Hoewel konservatie-katoliek begint dit 
Waalse blad toch wat meer inzicht te krij
gen in de remedies « pour une nouvelle 
Belgique ». 

Gedurende jaren heeft men ons herhaald 
dat de flamingantische manifestaties 
slechts het werk waren van enkele extre
misten. Men heeft ons verzekerd dat de 
taaltwisten belachelijk waren en dat het 
gezond verstand van de Belgen het uitein
delijk toch zou halen. 

Jammer genoeg, spreken de feiten deze 
geruststellende bevestigingen tegen en 
men moet zich bij die feitelijkheid neer
leggen een feitelijkheid, die op een droe
vige manier in het licht werd geplaatst 
door de affaire-Leuven. 

De positie van de Walen die het land 
nog altijd hopen te redden wordt iedere 
dag meer onhoudbaar, hun actieterrein 
krimpt zichtbaar in en de dag is nabij dat 
zij voor dat verschrikkelijk alternatief 
zullen komen te staan ; of een unitair Bel
gië aanvaarden, dat helemaal wordt gedo
mineerd door de Vlaamse meerderheid, 
zonder echte garanties voor de franstalige 
minderheid, ofwel de Vlaamse eisen ver
werpen wat deze er « par la force des 
choses » zou toe brengen zich achter de 
federalisten te scharen, wiens enige fout 
ten slotte zal blijken te zijn geweest, eer
der klaar te hebben gezien dan zij. 

COMBAT 

Toont aan hoe steeds meer Walen be
ginnen te beseffen dat er in de geesten een 
snel veranderingsproces plaatsgrijpt. 

« Het is dan ook niet meer verwonder
lijk in de Maand, gematigd nederlandstalig 
maandblad te lezen : « Het blijkt steeds 
meer dat een algemeen publiek debat voor 
goed zal losgaan op de temata unitarisme 
-zelfbestuur -federalisme, en, zelfs dat dit 
de inzet zal worden van de volgende ver
kiezingen ». 

Er is inderdaad in dit land geen natie, 
maar een staat. Zal deze om te overleven, 
zo vlug mogelijk de volkeren erkennen die 
de staat samenstellen ? 

Walter Luyten. 

,KO '̂"'»!iKTiEWERKHUIZEN S T O K O T A 
Stookolietanks in alle afmetingen. 

VEHZOHGDE AFWERKING. 
GUNSTIGE PRIJZEN. 
te l . : Antwerpen 03/ 37 95 89. 

Gent 09/ 26 49 4L 
Dendermonde 052/ 470 60. 

K O R T R I J K - H U L S T 

Op de steenweg Kortrijk-Brugge 

Zaterdag 20 augustus : OPENING van het nieuwe 

D O R T M U N D E R T H I E R B R A U H O F 

Dezelfde atmosfeer als in het Thierbraiihof Leuven. 

Niet duur — Wél goed ! 

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

Telefoon : 015/41198 Bestuurder Jos Feyaerts 

TU I NA A 
O N D E R H O U i y 

Laan- en bosbomen, kanada's slerdennen. rozen, 
sierstruikea maasrotsen. alles voor de tuin. 

REGENMANTELS 

ZOMERKOSTUUMS 

GJËRGERS 

Kom nu eens kijken in onze l-.ollektie. 

Alles naar laatste snit, in kwaliteitsstof, volmaakt afgew rk t . 

St-JANS VLIET 19 (Kleine tunne l ) • A N T W E R P E N . T. 339165. 

GELD VANAF 3 , 2 5 % 
Loon t r ekkenden tot 100.000 F : «elf-
s t and i sen . Iandb<>uwers tot 500.000 F. 
Auto, «rond, eigendom, tot lüü 7». 
Krediet , geen voorschot nodig. 

20.000 = 60 1 376 

50 OOU = 6U X 940 

100 000 =: 60 X 1880 
100 000 = 1?0 X 990 

Telef. • 03/35.9«.«5. tot 21 uur of s r h r 
F.B. Bissrhi^ppenhoflaan i>9 te l ' eu rne -
Antwerpen . — Ik kom Ujuis. 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L. LUYTEN 

Trooststraat 12 

(Gemeenteplein) 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 

ALLE VERZEKERINGEN 
rel. : (03)31.66.33 van 9-12 u. - 7-10 uur. 

J A N G O O S S E N S 
VICTOH DHIHSSENSSTRAAT 61 
ANTWEUPEN. 

Stelt zijn kandidatuur bij alle Vlamingen voor 
elke verzekeringsvorm en schenkt aan alle 
jong gehuwden gratis brand- en B.V. familiale 
(alle risico's tegen derden). 

MOTO NOG STEEDS AAN OUDE TARIEF. A(TO — 

Grote l e . s : 
GLAZEN en WONTUREM, 
Grölit voor venelcfdeft. 
Herslellirtgert m eigen werlhuti. 

WaKer ROLAND 
•— Gediplomeerd Oplieter •— 
Kerkstraat, 58 — Antwerpen 
|tet ••u.b. op het huiinummc'' !1 

Telefoon: 3S.S6 62 

10 % Urling op verloon titfU 

TONISSTEINER SPRUDEL 
IS VOORAL EEN GEZONDHEIDSWATER i 
Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds 
van de buitengewone gezondheidseigen-
sohappen van f Tönlssteiner Sprudel >. 
In latere tijden vestigden de toenmalige 
geneeskundige autoriteiten herhaaldelijk de 
aanc/acht op het bronwater van Tonlsstem. 
Ze prezen het niet alleen aan als heerlijk 
dorstlessend middel, maar ook en vooral om 
zijn geneeskrachtige eigenschappen. Hun 
lovende rapporten werden zelfs teruggevon
den tot... vierhonderd jaar oude oorkonden. 
Bi] de bron vindt men oude Inschrlften als 
«fons sanitatls, effectu mlrabllls > ( = ge-
zondheldsbron. wonderbaar In haar helende 
werking) en « c/e beroemdste bron onzer 
tijdrekening » 
Tönlssteiner Sprudel Is speciaal aanbevolen 
bij de bestrijding van : 
1 ziekten der urine-afvoerkanalen. 

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

bi reinigen bij nierstenen i ook fosfaat-
en karbonaatstenen 

2 chronische maagslljmvliesontsteklng. 
Herstellen na darmontsteking Zenuw- en 
funktlonele storingen 

3 chronische ontsteking dei luchtpijpen 
(pharyngitis, tracheits, chronische spas
tische bronchitis, allergische huldaffec-
tlet. 

4. ziekteverschijnselen bl] de stofwisseling. 
urinezuur diathese met haar gevolgen. 
Jicht. 

Tönlssteiner Non gazeux speciaal aanbevo
len voor babyvoeding. 

De Vrienden van de 
DORTMUNDER THIER BRAD HOV-EN 

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

TONISSTEINER SPRUDEL 
IMPORT A B T 8 

Tlensesteenweg 128 Korbeek-Lo. 
Tel. ; (016) 463 11 

Voortvcrkopers worden gevraagd. 

1ste Dortmunder Thier Brau Hof 
in Wallonië (Ferme St Bernard) tn AVB-
Auffe bij de Grotten van Han. 
Cafe - Hotel - Restaurant - 2,8 Ha Camping 
Goed niet dunr. 
Eigenaar ; Mr en Mevr. Geeraerta. 
TeL : 084/38543. 

DORTMUNDER THIER BRAU 
koopt — bouwt en liunrt cafés In gans het 
land. — Medewerkers worden gevraagd. 

SCHl IMIU BlJElUlATKASbEN 
met 
Gebreve teerde 
bedekkingslagen 

«ESSOHTMATliASSEN 
(Brevet 529768) 
met 
Gebreve tee rde karkassen 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

„STAK' 
(Brevet 512767) 

TE ZELE ( ü . VL.) 
GEWATTKEBDE BEDSPREIEN 
WOLLEN DEKENS 
Tel. (052) 44641 en 44642. 

Indien U geen verkoper 
in uw omtrek kent s tuur 
ons een kaar t je en we 
zenden U bet adres van 
de dichts bijgelegen ver
koper Star Zele. 

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

BINNEN- EN BUITENLAND: 

HERMES 
Sul tm/m/L 54 Zuidlaan 

?11 M Lemonnierlaan 
Te'. 11 00.33. 
Brussel. 

VOLLEDIGE 
SEKBETARIAAT-
KURSUS IN 2 JAAR. 

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

Dag- en avondlessen. 
De school waar Vlamingeo 
zich thuis voelen. 

Beter eo voordel iger . 

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

. bij I O O O - F R 
a a n k o o p v a n een 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering D D P \ / C T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting D K t V t l 
in gephosfateerde staalplaat. O ' ^ H Q Q 
Zeer lichte bediening. Z O U » O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

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

Antwerpen-Stad 
Tijdelijke verhuis. 

Als gevolg van transformatïewer-
ken in het huis «Pe t e r Benoit» 
Frankrijklei 8, zal het sekretariaat 
vanaf 12 september gedurende een 
viertal waken overgebracht worden 
naar adres van dr Delahaye, Sint 
Jansvliet IG Antwerpen. 
IJZERBEDEVAART 

Wegens vacantia van het secre
tariaat kunnen de plaatsen voor de 
autocar nog besteld worden bij lo
kaal « Vicky o, St. Jansplein 7. tel. 
31.22.13 of lokaal Tvrol, Nationale-
straat 22. tel. 32.62.46. 
KOLPORTAGES 

De zaterdagkolportages met het 
blad worden terug hernomen. Bij
eenkomst steeds te 15 uur. Lokaal 
( Tyrol », Nationalestraat 22, Ant
werpen. 
DIENSTBETOON 

Met V.U. geen problemen wan
neer u ze tijdig meedeelt op het 
vast secretariaat onzer afd, Frank-
rijklei 8, Antwerpen, tel. 32.81.01; 
open alle werkdagen van 13 tot 17 
uur, donderdag tot 19 uur 30, za
terdag en zondag gesloten 
VLAAMSE BIBLIOTHEEK 
IN DE VOER . 

Dit prachtig initiatief van de 
goede vriend Hilven van V.U. afd. 
Deurne wordt door onze afdeling 
graag gesteund. 

Allerlei boeken ook jeugdboeken 
worden op het secretariaat inge
wacht ook financiële steun van 
harte welkom op postrek. 61.62.45 
van Walscharts R., Antwerpen 
(vermelding bibliotheek Voer). 

Kapellen 
Op zondag 21 augustus richt de 

Vlaamse Vriendenkring Kapellen 
een bus in naar de IJzerbedevaart 
De deelnemingsprijs bedraagt 130 
frank. 

Vertrek te Kapellen om 7 nur. 
Inschrijven bij : Luc Willem, 

Essenhout 61; Renaart D'Hondt, 
Dorpstraat 38; Gerard Schonkeren, 
Partisanenstraat 110. 

Lier - Berlaaf 
Traditiegetrouw richt de VI. 

Kring weer de reis in naar Diks-
muide. Dit laar gebeurt zulks in 
samenwerking met het plaatselijk 
aktiekomitee Leuven. 

In de namiddag wordt een uit
stap voorzien naar Frans-Vlaande
ren. Het vertrek is vastgesteld om 
6 uur 30 stipt (Grote Markt Lier). 
De deelnemers uit Berlaar, Kessel 
of Koningshooikt worden afgehaald. 

De prijs blijft zoals vorige jaren 
130 fr. 

Inschrijven bij S. Verga uwen. 
Tl iniweglei 1.̂ , tel. 70.17.43; M. 
Alaers, Kesselsesteenweg, tel. 
70.24.91; H Van Dessel. Berlaarse-
steenweg 51; F. Lachi. Berlarij 40, 
tel. 70.14.43; Café De Hoorn, Ko
ning Albertstraat 8. tel. 70.13..50; 
Jef iMatthys, Lierse stwg 1900, Ber 
laar, tel. 70.61.93. 

Merksem 
IJZERBEDEVAART 

Wij dringen er bij de deelnemers 
op aan stipt op tijd te willen zijn, 
dus enkele minuten vroeger dan de 
aangegeven vertrekuren van de au
tocars. Ter herinnering, O.L. 
Vrouw van Smarten (Tuinwijk) 6 
luir 5.5. Viktor Roosensplein (Bakk. 
Van Reuse!) 7 uur. St, Bartholo-
meeus; Tyl 7 uur 55. 

Voor eventueel nog beschikbare 
plaatsen telefoneren aan Boekhan
del 't (Jaljoen, J. Van Impe, Breda-
baan 387, tel. 45.75.86. Seek V.U. 
K Van Bockel, Km. Lemineurstr 
33, tel. 45.57.77 Vlaams Huis Tyl, 
Bredabaan 298, tel. 45.89.76. 

PAKFLM 
V rnikt sraas parfum, meld ons 
Hw geliefkoosde hlnenieuKciir. en 
L' ontvangt gratis een staalflesje 
«adres niet vergeten» MII.ADY. 
I'osthus 4(>S *ntwernen I 

MKKK INKtlMEN dooi vri.le ver 
koop aan partikiitieren, vrienden 
Cn kennl.s.sen voor ieder geschikt 
Vast dienstverband'of als l)i.)ier-
dienste Sohri.iven • KOSMKTIKA. 
Boeronlojicr 31 - Pdegem 

Turnhout 
IJZERBEDEVAART 

Ter dezer gelegenheid zal een 
autocar ingelast worden vanuit 
Turnhout. Voor inlichtingen en in
schrijving : afspanning « In de 
Zwarte Ruiter », Zegeplein 16, Turn
hout. Tel. (014) 42680. 

Wilrijk 
IJZERBEDEVAART 

Door het Vlaams Huis « Lange 
Wapper » worden op 21 augustus 
a.s. autobussen ingelegd voor de 
jaarlijkse IJzerbedevaart. Vertrek 
te 6 uur 15 stipt aan de « Lange 
Wapper », Aankomst te Wilrijk 
voorzien om 22 uur ten laatste. De 
terugkomst geschiedt langs de 
Vlaamse bergen. Prijs 120 fr. Er 
zijn reeds meer dan 50 inschrijvin
gen. Niettemin zijn er nog een aan
tal plaatsen beschikbaar. Lang zal 
dit evenwel niet meer duren. Laat 
L' dus dadelijk inschrijven I 

Wiekevorst 
Op 4 s ep t ember w o r d t in Wie

kevors t een He ldenhu ldeze rk ge
p laa t s t op he t graf vau wij len 
E.H. Jan Geeraer t s , over leden o p 
28 n o v e m b e r 1965, I Jzer f ron ta l -
moezenie r 14-18 en gekend im 
zijn onverze t te l i jke Vlaamse 
ove r tu ig ing en vo lksverbonden-
beld . 

De Vlamingen zouden het tot 
hun pl icht moeten r ekenen om zo 
ta l r i jk mogeli jk op deze h u l d e 
aanwez ig te zijn. 

De p lecht igheid begint met een 
H. Mis om 10 u. 15 in de pa ro 
ch i eke rk van Wiekevors t , w a a r n a 
dan de on thu l l i ng van de zerk o p 
het kerkhof . 

Zwiindrecht 
IJZERBEDEVAART 

Met autobus naar de I.I/erbede-
vaart. 

Inschrijving aan 125 fr. per per
soon. 

Vertrek om 6 uur 30 aan de kerk. 
Terugkomst voorzien rond 23 uur. 

Inschrijvingen zo vlug mogelijk 
bii Piet Severins, Vlaams huis 
<r Were Di », Polderstr. 15, Zwijn-
drecht. 

BRABANT 

Brussel • Eisene 

IJZERBEDEVAART 
Zoals reeds vroeger aangekon

digd, zal een autobusreis ingericht 
door de V.U. Brussel en aanver
wante Vlaamse verenigingen op 
zondag 21 augustus, naar de pRch-
tigheid te Diksmuide, aan de 
Vlaamse Schouwburg te 7 uur 's 
morgens vertrekken. De reis gaat 

over de Latemse natuurweelde 
naar Kaaskerke (te 9 uur 30). Ver
trek Diksmuide (markt) om 15 uur 
30. We bezoeken de parel der 
Vlaamse Ardennen : Tieghem en 
da Kwaremontberg en verder langs 
dromerige, schilderachtige wegen 
dwars door berg en vallei, naar het 
gekende ontspanningsoord i Ad 
Fundum » Erwetegem, waar we tot 
23 uur verblijven in een gezellig 
samenzijn, terug in Brussel rond 24 
uur. Wie deze zeer aangename reis 
wil meemaken kan zich nog laten 
inschrijven in het lokaal Pletinck-
s^raat 38, Brussel (Beurs) of per te
lefoon nr 12.1.3.74 tot de vrijdag 
avond 19.8.66 (21 uur). Reiskosten 
125 fr. 

Bodegem 
IJZERBEDEVAART 

Inschrijvingen worden aanvaard 
bij : Mej. Francine Cousin, Pover
straat, de hh. Jean De Rooms en 
Ghislain Verheyen, Stationsstraat, 
café Sarnia, Stationsstraat en café 
Sportwereld (bij Lucienne), St.-Mar-
tinusstraat. Wacht niet tot het 
laatste uur. 

Dilbeek • Itterbeek 
IJZERBEDEVAART 

Prijs per .persoon : 140 fr.,. kinde
ren beneden 12 jaar halve prijs. 

Vertrek uit Itterbeek-Bettendries 
om 7 uur stipt. 

Vertrek uit Dilbeek Halte-Dorp 
(Sarnia) 7 uur 05; halte St-Antoon 
7 uur 10. 

Inschrijvingen tot, maa r liefst 
vóór, zaterdag 20 a.s. : Oranjerie
laan, tel. : 21.99.74; Palokestraat 
146, teL : 21.08.38. 

Erps-Kwerps 
I JZERBEDEVAART 

Zoals ieder jaa r ve r t r ekken uil 
Midden - Braban t ve r sche idene 
bussen n a a r de graven van de 
I Jzer . 

De pri js is bepaald op 120 fr 
voor vo lwassenen ; 80 fr voor 
k inde ren tot 18 j aa r . 

In l icht ingen en inschr i jv ingen 
bij Denis Claes, E n g e r s t r a a t 147, 
E r p s - K w e r p s : Jef Dedobbelaer , 
S te r rebeekses tg . 49, Everberg , 
tel. 02.59.75.57 : Georges De Ko-
ninck , de Merodestr . 15, Ever-
berg ; Albert Dewin te r , Sint-
Michie lss t raa t 6, Velfem, tel . : 
016.48.422 ; Luk Van Biervliet , 
Hofstr, 74, Kor t enbe teL : 
02.59.68.74 : Rik Van Ril laer , 
S te rckxs t r . ,31, S teenokkerzec l , 
tel . 02.51.86.97 : Jef Vinx, Mechel-
sestg. 67, E r p s - K w e r p s , te l . : 
02.59.60.24. 

Hekelgent 
IJZERBEDEVAART 

Zoals ieder jaar allen mede met 
V.T.B. - V.A.B. Prijs : slechts 90 fr. 
Gelegenheid tot instappen te Teral-
fene (kerk 7 uur 10) - Essene (kerk) 
7 uur 15) - Affligem (Vijfhoek 7 uur 
25) - Hekelgem (Oud-Zandtapijt) 
(te 7 uur 30). 

De namiddag wordt dit jaar door
gebracht te Diksmuide zelf. In

schrijvingen tot donderdag 18 au
gustus bij : Uyttersprot Paul , Fos-
selstraat 51 en Van Goethem Jan, 
Bellestraat 87, Hekelgem. 

Molenbeek 
Kanton-instantie 

Dit jaar wordt er door geen en
kele afdeling van het kantoti een 
autobus naar de IJzer ingelegd. In
derdaad, ieder jaar gaan meer men
sen met hun eigen wagen, terwijl 
onze jeugd reeds afgesproken heeft 
om 's zaterdaags te vertrekken. Ver
trek rond 12 u.. Basiliek. Verschei
dene personenwagens saaan klaar. 

Voor diegenen die over geen wa
gen beschikken en toch onafhanke
lijk willen gaan, vertrekt er een 
trein rond 7 u 45 uit het station Ie 
Jette. 

Opgelet : 50 t.h. vermindering 
Diksmuide ! 

Steenokkerzeel 
Op zaterdag 3 september 1966 in 

de zaal « De Molekens », Wam-
beekstraat 27, te Steenokkerzeel : 
feest van het Vlaams gezelschaps-
leven. Dansavond met het orkest 
Peter Philips. Eerste dans om U 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
In Aalst wonen ""eigenaardige 

mensen; die werken gedurende de 
vakantie. Sinds de kaderdag van 
18.6.1966 werden 100 nieuwe abon
nementen en 46 nieuwe leden ge
maakt. 

Op zondag 4 september herbegint 
de kolportageploeg met een reuze-
werftocht te Aalst, waaraan ieder
een moet meewerken. Elke afdeling 
stuurt een sterke delegatie. Wij ver
wachten minstens 50 propagandis
ten om 9 uur in het café «De 
Vriendschap», Kerkstraat 9 Aalst. 
Er zullen ook 3 mikrowagens mee
rijden om onze mandatarissen aan 
het woord te laten. Ons streven : 
1000 nummers verkopen. 

Dit wordt dan de inzet van een 
nieuwe reeks werftochten van elke 
zondag. 

Deinze - Neveie - Zulte 
Zondag 21 augustus : voor de 

10de maal met de Renaat De Rud-
derkaravaan naar de IJzerbede
vaart. Vijftien bussen en een 100-
tal personenwagens vertrekken te 
7 uur 30 op de Markt te Deinze. 

Erembodegem-Centrum 
IJZERBEDEVAART 

Praktische schikkingen : 
1. Reis per autobus (prijs : 110 

fr., drinkgeld inbegrepen). Na de 
bedevaart uitstap naar Frans-
Vlaanderen met bezoek aan RijseL 

Vertrek : Dorpsplein te 7 uur 45. 
Terug rond 21 uur. 

2. Voor de fietsers : vertrek op 
zaterdag 20 oogst. 

Inlichtingen bij Dirk Buerman, 
Vrijheidstraat; Lutgart Arljs, Leuve-
straat. 

3. Treinreis : voor schikkingen zie 
pel's. 

ZERMONUMENT 
ZERMONUMEN"' 

MONUMENT 
ZERMONUMENT 

^ 
de toren is elke 
dag toegankelijk 
van 8 tot 20 uur. 
in de toren is een 
snelle lift die in 57 
sec. 13 personen 
naarde panorama 
zaal brengt. 

DIKSMUIDE 

Hoofdredakteur . 
T. van Over s t r ae t en . 

Hedak t iesekre ta r i s : 
S. de Lie. 
Alle br iefwissel ing voor 
redak t ie naa r 
Rota typ, Sylv. Dupuisl . , 
110 Brus. 7. • TeL 23.11.98 

Beheer : 
Maurice LemonnierL 82 
Brussel L - Te l . : 11.82.16. 
Alle k lachten voor niet 
on tvangen van blad op dit 
ad re s . 

J a a r a b o n n e m e n t ; 280 F . 
Halfjaarl i jks : 160 F. 
Dr iemaandel i jks : 90 P . 
Abonnement bui tenland : 

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

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

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

ERUU TUINMEUBELEN 
Niet d u u r - wel hand ig 
(nooi t s ch i l de r en ) . 

Al leen- invoerder : 

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

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

B e z o e k < De v e e r m a n i 
te St-Amands a.d. Schelde 

Mosselen - Pal ing 
Uitbater : Jan Brugmans. 

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

« PETER B E N O I T » 
Frankr i jk ie l 8 - Antwerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle special i tei ten 

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

Guide Gezel lestraat 39 
ZWIJNDRECHT T. 52.70.70 

B O U W E N W O N E N 

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

J L E E M A N S , D e u r n e z. 
Van Havrelei 70 1 : 35.63.17 
Agent : De Coene Kortri jk 

H O T E L • R E S T A U R A N T 

BLANKENBERGE 
c R u b e n s h o f » 

VVeststr. 79. • f. . (050)41571 
Lokaal Volksunie 
K a m e r s p e n s i o n . 

c V l a a m s Huis i K n o k k e 
Kamers • vol pension • 

gezellige sfeer 
Verminder ing voor groenen 
Klisabethl 105 Tel 632.70 

B r e y d e l h o f - B R U G G E 
Jozef Suveest raat 2 

Gelagzaal • 120 plaatsen. 
Tel . : 050/350.07 

U U R W E R K - J U W E L E N 

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

Dewinte rs t r II Oudergem 
T 72.45.43 Terminus tr 35. 
10 % kort ing » leden V.U. 

P L A S T I E K 

F P a r q u i n e n 
R Van ' \ e r s c h o t F v b a 

Lg l .obrnekst raa t 44 
A.VI VVHMPEN. 

Telefoon ü3/3fi.l(i.47 
Kuipen en s tapelbakken voor 
pekel diepvries , verpakking. 
sto( kei mg 
folvethx leen : zakken, vel 
len en fohe nr> rol 

R.AADI'LEEG ONS 

file://'/erschot
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OOST-YLAANDEREN 

Gent 
VU.IO-ledeii : naar de IJzerbede

vaart ! (bussen in Roeland en Ru
benshof). Zaterdag 4 september in 
Vlaams Huis « Roeland » te Gent ; 
zeer belangrijke ledenvergadering. 
Simpatizanten van 15 tot 30, wordt 
lid ! Voorbij de 30 : wordt erelid ! 
Kaarten bij M. Buyst, Bandeloo-
slraat 83, Gent, of bij M. Willaert 
«t Gulden Valk », \ ' r i jdagsmarkt. 
Gent. 

I JZERBEDEVAART 
Op 21 augus tus a.s. r i ch t V.O.S.-

Gent een au toca r re i s in n a a r 
Diksmuide . Ver t rek aan lokaal 
Roe land om 7 u. 30 st ipt . Na de 
p lecht igheid te rugre i s over West-
ou te r (Hode Berg ) . T e r u g te 
Gent rond 20 u. Pri js : 90 fr per 
pe r soon , fooi voor de chauffeur 
inbegrepen . Inschr i jven : bij lo
k a a l h o u d e r K. De Klerck, Kor te 
Kru i s s t r aa t 3, Gent. 

Gentbrugge - Ledeberg 
De afdeling nodigt u uit op : 

haar dansfeest dat doorgaat op za
terdag 24 september, in de grote 
feestzaal van het gemeentehuis. 
Kerkplein, Ledeberg. 

Orkest : Paul Rutger in volledige 
formatie, als attraktie : « The Hen
ry's Campfire Band » (onder lei
ding van Hendrik Van Wittenber-
ghe). De re\elatie van het jongste 
11 juli-feest te Gentbrugge. 

Toegangsprijs : 40 fr.; eventuele 
reservatietoeslag : 10 fr.; familie-
kaart : 100 fr.; eventuele reservatie
toeslag : 50 fr. 

Kaarten te bekomen door stor
ting op postgiro : 8872,51 van de 
Heer Jacobs Alfons, Gentbrugge. 
Deuren : 20 uur; eerste dans : 20 
uur 30. 

Kalken 
NAAR DE IJZERBEDEVAART 

Afdeling Kalken legt twee auto
bussen in naar Diksmuide. Deel-
nemingsprijs : 100 fr. voor volwas
senen en 50 fr. voor kinderen tot 
12 jaar. 

Schrijf vlug in bij Jozef Bracke, 
Nerenweg 72, tel. (09) 795539; Ju-
lien Baetens, Gaverstraat 39; Roger 
Cours, Bieststraat l a ; Baan Ver
voet, Dendermondsesteenweg 18, 
tel. (09) 795484. 

Mariakerke 
Te Mariakerke-Gent wordt op 

zondag 21 augustus te 8 uur de 2de 
bloemenhulde gebracht aan het 
graf van Pater Callewaert, aldaar 
op het gemeentekerkhof (terminus 
t ram 3) begraven. 

Deze herdenking voor de afreis 
naar de IJzerbedevaart, aan een 
eenvoudig kloostergraf, is de her
denking van de Pater wiens naam 
voor immer verbonden blijft aan 
Vlaanderen en de IJzerbedevaarten 
Allen welke die dag in de moge
lijkheid zijn sluiten aan bij de/.e 
plechtigheid. 

De plechtigheid vindt plaats te 8 
uur stipt, dus allen verzamelen voor 
8 uur aan de kerk te Mariakerke 
(terminus tram 3). 

Personenwagens en autocars vol 
gen de richtingaanwijzers en par 
keren op de Claeys Baulaertlaan, 
richting kerk. 

Personen of groepen die wensen 
bloemen neer te leggen op het graf 
van Pater Callewaert geven hun 
naam op aan J. Anthonis, 26 Pr. 
Elisabethstraat, Mariakerke-Gent. 
tel. 09-26.47.80 waar ook bloemen 
kunnen worden besteld op P.G 
13.49.50 tot 19-7. 

Wij vertrekken gezamenlijk naar 
Diksmuide om 8 uur 15. 

Meetjesland 
De Vlaamse Vr iendenkr ing van 

he t Meetjesland vestigt er de 
a a n d a c h t op, da t zijn l ! e Vlaams 
Vriendenfees t op de avond van 
de bedevaar t in de zaal Cambri -
n u s te Waarschoo t niet doorgaat . 

Na ruggespraak met de inr ich
t e r s van de Waarschoo t se rïreu-
gelfeesten, die op dezelfde zon
dagavond doorgaan , we rd een 
minnel i jke schikking getroffen. 
Naas t a n d e r e punten werd on
de r raee r overeengekomen alle 
bedevaa rde r s , op vertoon van 
hun kenteken, een kor t ing an 
33 % op de toegangspri js te 
s chenken (20 fr in plaats van 30). 

Alle Meetjeslandse vr ienden zijn 
dus even welkom op de Breugel-
feesten te W a a r s c h o o t 

Mereibeke 
Kolportages. 

Zondag 14.8 bracht ons naar Mal-
degem, waar wij, trots de afwezig
heid van de plaatselijke afdeling, 
met sukses ons weekblad versprei
den. Medewerkers, op 28.8 bewer
ken wij Oostakker, in samenwer
king met de vrienden uit Sint 
Aniandsberg : vertrek aan Beiken-
hof te 9 uur, aan Rul>enshof (Gent) 
te 9.15 uur. Ken gelegenheid om de 
gloednieuwe geluidsinstallatie te 
zien... en te horen ! 
IJaxrhede vaart. 

De Sneyssenskara\aan vertrekt 
te 7 uur aan Merelbeke-Station, te 
7.1.5 uur aan Merelbeke-Dorp : sluit 
aan met eigen wa.ijens, bevlagt hui
zen en aifto's schrijft nog in voor 
de bus bij Leo Vercammen, Oud-
strijderslaan 3 ! Na de Bedevaart, 
Ie 15 uur naar St Michiels-Brugge, 
Boudewijnpark. 
Propaganda 

Ons maandblad, De Weergalm, 
verschijnt op steeds stijgende opla
ge, m^t immer groeiend sukses; om 
het ook in het kanton Lokristi te 
verspreiden, zijn centen nodig : 
stort IJw steun op per 8827.28 van 
Piet De Pauw, Mereibeke. 

Gedurende de voorbije weken 
werden propaganda-tochten met 
mikrowagen gehouden in Lands
kouter, (xijzenzele, Gontrode. Nu 
zijn Baaigem en Dikkelvenne aan 
de beiut. Droeg U reeds Uw steen
tje bij voor de nieuwe geluidsin
stallatie ? 

Sint-Amandsberg 
REIS FRANS-VLAANDEREN 

Op 4 september reizen de leden 
en sympatisanten van onze afdeling 
per autocar naar Frans-Vlaanderen. 
Vertrek aan ons lokaal « Café Sint 
Amand D, Antwerpse stw. 119 om 
7 uur stipt. Mis-gelegenheid om 6 
uur 30 kerk St. Amandus. 

Terug te St. Amandsberg rond 
22 uur 30; prijs 120 fr. fooi inbegre
pen. 

Inschrijvingen worden aanv lard 
tot 28 augustus bij al on : t bestuurs
leden. Wie van deze mooie en leer
zame reis wilt genieten stelt niet 
uit om tijdig in te schrijven. 

WEST-VLAANDEREN 

Biankenberge 
Bu.sreis IJzerbedevaart : inschrij

vingen in kafee Rubenshof, West-
straat 79, Blankenberge. Prijs 60 F ; 
vertrek te 9 uur aldaar. 

Brugge 
Zondag 21 augustus : na de IJzer

bedevaart en Reiefeesten, van 18 
tot 24 luir : gezellig samenzijn in 
« Breydelhof », Sm eestraat 2 Brug
ge. 
Arrond. raad. 

De vergadering vindt plaats op 
maandag 22 augustus op het sekre-
tariaat, Breydelhof te 20 uur 30. 

Diksmuide 
De V.L'.-afdeling Diksmuide no

digt U uit tot de jaarlijkse verbroe
deringsavond op zaterdag 20 aug. 
(vooravond van de bedevaart) om 
20 uur in de feestzaal van het 
Vlaamse Huis te Diksmuide. Jonge 
en oude vrienden uit gans Vlaan
deren ontmoeten elkaar. Vlaams 
orkest, ^samenzang. Toegang koste
loos. 

Jabbeke 
0|) 12 november richt de Volks

unie-afdeling Jabbeke haar tweede 
herfstbal in met het gekende 
Brugse orkest «c Balroom se.xtet » 
Iedereen houdt reeds deze datum 
vrij. 

Kuurne 
De V.U.-afdeling verwacht na de 

Bedevaart alle simpatizanten op 
haar lustrum-bal. Orkest de Melo-
ritmers. Deuren : 16 uur. Toegangs
prijs 40 F. 

Menen 
IJZERBEDEVAART 

De personenwagens, evenals de 
bus komende uit Wervik, vertrek
ken aan « Het Zonneke », \^'ervik-
sestraat 49, te 8.45 uur. 

Meulebeke 
Op zondag 4 september wordt te 

9 uur 30 in de kerk te Meulebeke 
een H. Mis opgedragen ter nage
dachtenis van onze overleden 
vriend André Roels. 

Indien dit week-end een kolpor-
tage wordt ingericht zal deze plaats 
hebben op zaterdagnamiddag. 
Hierover worden de kolportenrs 
nog verder ingelicht. 
FROPAGANDISTENFEEST 

Het arrondissementeel propagan-
dLstenfeest vindt plaats op za
terdag 3 september in d'Oude 
Smisse te Be\eren, later meer in
lichtingen. 

Oostende 
IJZERBEDEVAART 

Vanaf 8 uur 30 vorming van de 
karavaan in de Koninginnelaan ter 
hoogte van de oude vakschool te 
Oostende. 

Er wordt gevraagd zoveel moge
lijk te zorgen voor eigen versiering 
van wagen. 

Voor de personen die over geen 
wagen beschikken wordt een bus 
ingelegd. 

N oor de bus en de autokaravaan 
wordt volgende wegwijzer belegd : 
vertrek Oostende te 9 uur. Middel
kerke 9 uur 15, Leffinge 9 uur 30, 
Snaaskerke brug 9 uur 40 en Gistel 
Markt 9 uur 45, naar Zevekole 
langs café S. Maes over Leke naar 
Diksmuide. 

De bus keert uit Diksmuide te
rug om 17 uur. 

Voor de jeugd wordt een fiets
tocht georganiseerd. 

Aan de jeugdleiders wordt ge
vraagd met hun groep bij deze 
tocht aan te sluiten. 

Het gewestelijk komitee doet een 
oproep tot allen om op deze dag 
hun huizen te willen bevlaggen. 

Roeselare - Tieit 
ARRONDISSEMENTELE REIS 

Er wordt op zondag 28 augustus 
een autobusreis naar dée kust inge
richt. Waarom ? Omdat wij ook 
eens met onze vrouw en onze kin
deren d.i. met de grote Volksunie-
familie willen samenzijn en enkele 
gezellige uurtjes doorbrengen. Alle 
kaderleden, alle simpathisanten 
worden opgeroepen tot deelname. 

De reisweg is de volgende : Roe
selare (8 uur, aan de hoofdkerk), 
Ledegem'(8 uur 10), Izegem (8 uur 
20), Ingelmunster (8 uur 30 bij C. 
Vermeulen), Meulebeke (8 uur 45, 
Goethalsplaats), Tielt (9 uur markt) , 
Pitteni (9 uur 15) vandaar naar De 
Panne-Koksijde en bij de terugkeer 
langs Diksmuide, met bezoek aan 
het \ l a a m s Huis en de IJzertoren. 

Inschrijvingen ten laatste op zon
dag 21 augustus, bij voorkeur bij 
H. Verslvpe, Kortrijkstraat 42, 
Tielt, tel. 400.54. 

Wervik 
IJZERBEDEiVAART 

Een au toca r ve r t r ek t om 8,30 
uu r aan de St. Medarduske rk , 
met ha l t e aan Laag-Vlaande ren . 
Pri js 50 fr. Inschr i jv ingen w o r 
den ingebrach t op volgende 
adressen : Coudyzer Mauri ts , 
Magda lenas t raa t 75 ; D e b r a b a n -
de re Werne r , Prof. Idewijk 13 ; 
Decorte Be rna rd , Kas tee l s t raa t 
73. 

ZOEKERTJES 
Ietwat oudere, maar werklustlge 

mekanieker zoekt dringend werk; 
ook ander passend werk (wordt 
aan\aard) . Trouwe kameraad en 
zwaar getroffen door repressie 
hoopt op solidariteit. Vlaams Bra
bant of prov. Antw. Alle inl. kun
nen helpen. Schrijv. bureel v. blad 
D.54. 

BIJ UW DOORTOCHT TE 

T I E L T 

bezoek herberg 

IN D ' H E S P E 
Hoogstraat 

(hoek markt) 

Vlaams Huis 

lokaal V. d. Volksunie 

Gemeubelde kamer te huur voor 
studentin, familiale sfeer, eventueel 
half pensioen. Tel. 47.57.79. 

Zoekt U een goede f)etrekking ? 
Aarzel dan niet onmitldellijk beroep 
te doen op de plaatsingsdienst van 
de Erasmusschool : Aalst, Priester 
Daensplein 2; Brugge : Gulden 
Vlieslaan 26; Leuven : Bondgenoten-
laan 84; Mechelen : Lange Ridder-
straat 36. \ 'olstrekt kosteloos ! 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
16.30 : De Flintstones (147e afl.) — 
16.55 : Volksconcert door de Phil-
harmonie van Antwerpen o.l.v. Da
niël Sternefeld — 18.40 : Klein, 
klem kleutertje — 19.00 : Europese 
zwemkampioenschappen te Utrecht 
— 19 40 : Curiositeiten In Duitsland, 
toeristische film — 20.00 : TV-nieuws 
— 20.15 : Sport weekend — 20.40 : 
De abonnee van lijn U. 21e episode : 
Vertrouwelijke mededelingen — 
20.55 : Die Unverbesserlichen (On
verbeterlijk I), TV-spel — 22.15 : 
Fiesta Gitana. Zang, dans en muziek 
door Spaanse Zigeuners — 22.35 : 
TV-nleuws. 

M A A N D A G 
19.30 : Openbaar kunstbezit « De 
zeven sacramenten » van Rogier Van 
der Weyden — 19.40 : Europese 
zwemkampioenschappen te Utrecht 
— 19.55 : De Weerman — 20.00 : 
TV-nieuws — 20 20 : De abonnee van 
lijn U. 22e episode : De kamer met 
de zonnebloemen — 20.35 : Belcanto 
— 21.35 : Madame de... door Jean 
Anouilh — 22.35 : TV-nleuws. 

D I N S D A G 
19.30 : Tienerklanken — 20.00 : TV-
nieuws — 20.20 : De abonnee van 
lijn U. 23e episode : Is het de abon
nee of niet ? — 20.35 : De lange 
hete zomer. 8e afl. : Het doofstom
me meisje — 21.25 : Europese zwem
kampioenschappen te Utrecht — 

22 05 ; Gastprogramma. De llberala 
gedachte en actie — 22.35 ; TV-
nleuws. 

W O E N S D A G 
19.30 : Europese zwemkompioen-
schappen te Utrecht — 20.00 : TV-
nieuws — 20.20 ; De abonnee van 
lijn U. 24e episode : Een vreemde 
wereld — 20.40 : Europese zwemkam
pioenschappen te Utrecht — 21.00 : 
Speelfilm : Vrouwen voor het Wes
ten, western van William A. Weli-
man met Hope Emerson, Julie Bishop 
en Denise Darcel — 22.50 : TV-
nieuws. 

D O N D E R D A G 
19 00 : Televisum — 19.30 : Euro
pese zwemkampioenschappen te Ut
recht — Omstreeks 19 50 : onder
breking voor het TV-nieuwg —• 
21.05 : De abonnee van lijn U. 259 
episode : De ontvoering — 21.20 : 
De Dick van Dyke-show. 19e afl. :, 
Keizerin Charlottes halssnoer —1 
21.45 : Vragen stellen aan een meld, 
eenakter door Tone Brulin — 22.19 ; 
Gastprogramma. Het vrije woord 3 
Lekenmoraal en -filosofie — 22.45 j 
TV-nleuws. 

V R I J D A G 
19.00 : Europese zwemkampioen
schappen te Utrecht — 19.50 ; Zoek
licht — 20.00 : TV-nieuws — 20 20 : 
De abonnee van Ujn U. 26e episode : 
De slachtoffers bij elkaar — 20.35 : 
Ten huize van Jozef van Overstrae-
ten — 21.50 : 21.50 : Malgret op 
kamers. De vijlde aflevering In cio 
Maigret-serie — 23.05 ; TV-nieuws. 

Z A T E R D A G 
15.00 : Europese zwemkampioen
schappen te Utrecht — 16.00 : 
Wereldkampioenschappen wielrennen 
op de Nümbergring. Wedstrijd voor 
liefhebbers op de weg — 17.30 : 
Europese zwemkampioenschappen te 
Utrecht — 19.30 : Tienerklanken - -
20.00 : TV-nieuws — 20.20 : De abon
nee van lijn U. 27e episode ; Me
vrouw Colet vóór een muurkast - ~ 
20.35 : Slechte tijd voor sergeanten 
23e afl. : De laatste dagen van rt? 
kapitein — 21.00 : Llze Marke-show. 
waaraan, naast Uze Marke, nog me.» 
werken : Theo Mertens, het Griek» 
ensemble « Doucis » — 21.40 : lm 
onkreukbaren. 25e afl. : Het Blam'v 
merk — 22.30 : Jazzprisma — 23.00 i 
TV-nieuws. 

HOE STEUNEN WE ONZE IERSE BANNELINGEN ? 
1) Door een banneling te abonneren op een of ander Vlaams 

dag- of weekblad. 
2) Door uw eigen dag- of weekblad, na het gelezen te heb

ben, door te sturen aan een banneling. 
Schrijf hiervoor aan A. De Troyer, Gentsesteenweg 10, Leeu-

wergem, die U naam en adres zal mededelen. 
3) Door boeken te bezorgen aan A. De Troyer. Die moeten 

dienen om ginder een kleine biblioteek op te richten. 
4) Door een bijdrage te storten op P.C.R. 710.23 van A. De 

Troyer, Leeuwergem, met vermelding cc Voor Ierland ». 
5) Door het peter- of meterschap aan te nemen van een of 

meer kiiideren van bannelingen. 
Schrijf naar A. De Troyer. 
Dank bij voorbaa t ! 

STUDENTEN! 

Het Aktiekomitee-Leuven doet een oproep tot alle Vlaamse 
studenten om zo talrijk mogelijk de IJzerbedevaartplechtigheid 
bij te wonen, dit als eerste grote manifestatie in het Vlaamse 
land na de meidagen. Het aktiekomitee vraagt ook, dat alle 
studenten die zich in Diksmuide bevinden, zich onmiddellijk 
zouden wenden tot het sekretariaat van het aktiekomitee : 
Vlaams Huis, IJzerlaan 83, waar zij een aantal nummers van 
de speciale editie van cc Ons Leven o kunnen verkrijgen om te 
verkopen. 

NATIONALE 
*97teuio ^lan 

LOTERIJ i 
+ 20 o/o 

EEN SUPERHOOG LOT VAN 

7 MILJOEN ! 
1 lot van 2.000.000 F 
1 lot van 1.000.000 F 
1 lot van 500.000 F 
2 loten van 200.000 F 

12 loten van 100.000 F 
42 loten van 50.000 F 

84 loten van 
240 loten van 
420 loten van 
600 loten van 

3.600 loten van 
12.000 loten van 

1 60.000 lofen van 300 F 
1 + 50 troostprijzen van 10.000 F 

TOTAAi 5 0 . 4 0 0 . 0 0 0 F 

Het billet: 140 F Het tiende : 

25.000 F 
10.000 F 
5.000 F 
2.500 F 
1.000 F 

500 F 

IN 77.054 
LOTEN 

15 F 

TREKKINè OP 29 AUieuSTÜS 1 

file:///laams
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WAAR MEN 6AAT LANGS VLAAMSE WEGEN. KOMT MEN HEf « 

Wanneer op UW grond ? 
— Villa's : modern of klassiek. V 
r— BungaloviS : groot en konfor-

tabel. 
,— Huizen : naar ieders beurs en 

smaak, 
i— Appartementen : steeds buiten 

konkurrentie. 

Speciaal voor Gent : 
,— Standingvolle residenties : 

PATRICIA - PATRICK te Destel-
bergen ; ERASMUS te Wondel-
gem. Van de 39 reeds 29 \eikocht. 
Prijzen vanaf 617.600 F (akte in 
handen). 

fc— Mooie villapercelen te DRON
GEN/MARIAKERKE in residen
tieel park. 

f— Grote keus van bouwgronden in 
het Gentse. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF K U N N E N » TEGEN ! 

Breng ons UW idee. 

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

proefde methoden. 
— Volledige af-ft erk door eigen 

vakmensen. 
— Geen administratieve beslomme

ringen. 
— Gratis voorlichting op een\ou-
dige aanvraag. 

OM ALLE TROEVEN 

IN één HAND TE HEBBEN. 

WENDT U ZICH TOT 

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

MEIR 18 — Tel. 03/32.92.18. 
G E N T 

ONDERBERGEN 13 — Tel. 09/25 19 23. 
G E N K 

MOLENSTRAAT 39 — Tel. 011 '54442. 

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

S. De Lie. c Papenhoek ». Berendrecbi TeL (03)73 66 59 
Ook de 
eoekertjes kunnen naar dit adres gezonden worden. 

BECO 
brandstoffen 

TEL : (03) 32.04.77 

32.02.10 

METALLISATIE TESSENDERLO 
p.v.b.a. 

METALLISATIEBEDRIJF 

Zandstralen en metalliseren 
In atelier en op de werf. 

Verzorgde en spoedige 
bediening. 

INDUSTRIEPARK 
TESSENDERLO 

Telef. 013/616 39-013/620.06 

1 

È 
% 
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""̂ ""̂ f̂cüî üUPHifê BÏ̂ Ŝ ^̂ B̂̂  

GEDURENDE 14 DAGEN : KOOPJES-
KERMIS AAN FANTASTISCHE LAGE 

B S ^ PRIJZEN OP RADIO'S, TELEVISIE'S, 
i m '.ANDOPNEMERS, ENZ, ENZ. 

H l bij UW specialist 
H | Elektro Akoustiek 

^ « D E G E L U I D S B R O N » 
^ Lange Leemstraa t 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 -
T E L E F O O N : 03/37.54.38. 

ANTWERPEN. 

4 ^ MITSUBISHI ELECTRIC COF 

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

p i n •=-» .rrn» mr^m^ 
^ 1 ÓBa 

FX2331. 

PORATION 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
wanK* . 

tPtPA 
I I R E L L Ï 
Dunlopillo 

. ik koop bij 

MATTHiBUTBiOOeNBEWlIJF 
T U R N H o U T S E • A AM 1 O 2 , . • ÖUG E R H O U T - TEl. 35.17.13 

iIJHUIZEN : Die|>*slra»r t 4 . | * , Aniw. Tel. 31.0Ut 
eS ' i "» ' """ ! 3»-41, Aniw. Tel. 33.47.14 - Gallif«rllei tO, OeÜfn., I«l. 3e.3S.22 

W I M M A E S 

DIANALAAN. 10. BERCHEM • Antwerpen. • Te l . : (03) 39.69 34. 
— stelt ^ijn kandidatuur bij alle Vlamingen in <le 

provinciën Antwerpen Brabant en üo'«t Vlaan
deren Toor alle verzekenngfeiormen . Brand • 
Leren Persoonlijke Familiale Auto VVet • 
Burg Aansprakelijkheid 

^ Komt op het eerste verzoek roor * 
Orername »aD bestaande Tcrzekeringspolissen. 
Nieuwe zaken bij huwelijk opricht«n laak. e n t 

KREDIET EN FINANGIERINGSVENNOOTSCHAP 
- 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 Rijswiicklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon: 03/37.54.38 

file:///eikocht
http://3e.3S.22


WIJ 

Vlaams nationaal 

juan de anarchist 


