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Meer volk, minder volk. Incidenten overdrijven, 
incidenten vi/egmoffelen. Een diskussie in de Bel
gische pers die ieder jaar na de derde zondag van 
augustus weerkeert. De traditionele diskussies. 
Voor wie al een paar jaar in « de stiel » staat 
wordt het een hele opgave om iets lezenswaard 
over Diksmuide te schrijven. 

En toch ! Men moet het zien met het oog van 
« het kind, het ongerepte, het gave » zoals de dich
ter zegde. Met het oog van een buitenlander die 
dit voor het eerst meemaakt, dan is het Standaard
woord van maandag juist. « Een unieke gebeurte
nis in Europa » Dan wordt een links progressist, 
als de Luikse journalist Deleval van La Wallonië, 
lyrisch : « Wij kunnen geen andere uitdrukking 
gebruiken : het was indrukwekkend boven iedere 
verbeeldmg » schreet hij. 

Dan vallen de diskussies van de insiders die be
devaart nummer zoveel meemaakten weg. Hoeveel 
meer volk was er ? De nieuwe regie bleef die door
gespannen tot het einde ? Was de rede van Bor-
ginon te lang ? Inslaand genoeg ? De ordedienst 
was die helemaal af ? enz . 

Dan gaat men met die buitenlanders terug mee 
boren naar de diepte. Doorheen de wrevelige reak-
tie die sommige dag-aan-dag-strijders wel eens 
voelen opkomen. « Haalt het allemaal wel veel 
uit ? Is er met zulke massa niet meer te doen dan 
daar te staan op een wei ? » 

« Hier gloeit een volk tot bewustzijn van zijn 
kracht » zegde een buitenlandse koUega. Wij heb
ben dan even teruggedacht aan de jaren toen wij 
voor het eerst naar Diksmuide trokken. Van uit 
de situatie als zovelen die voor het eerst gaan. 
Zonder al te veel Vlaamsgezindheid van huis uit, 
door toevallige omstandiglieden door vrienden 
meegenomen, om dan met scherpe klaarte te be
seffen in die mensenzee van Diksmuide dat men be
hoort tot dat volk dat nog geen naam heeft in de 
Schoolatlassen, omdat het nog steeds een volk is 

dat « voor zijn herworden strijdt ». « Strijdt » 
grinniken dan degenen die er te lang instaan. 

Zij vinden het galgenhumor als de Gazet van 
Antwerpen de dag voor de IJzerbedevaart schrijft 
over « Het zachtste Volk der aarde zal op 21 au
gustus 1966 andermaal op waardige wijze getuige
nis afleggen van zijn levenswil en stille kracht ». 
Wij moesten die zaterdag toen we dit lazen ook 
een wrevelig gevoel onderdrukken. Tot zondag. 
Dan hebben we weer duizenden jongeren in steeds 
aangroeiende mate, zien optrekken, en met hen in 
een soort vanzelfsprekende trouw de ouderen. 
Samen kommunicerend in dat gemeenschapsge
voel met de vele jongeren. « Een gemeenschapsge
voel waarvan de werking in de diepte onbereken
baar is » schreef diezelfde krant. Dan weet men 
weer dat het goed is dat de besten uit een Volk 
die jaarlijkse tocht doen naar de bron : de IJzer-
strijd, waar met een schok een volk in brede 
kringen het besef van zijn volkzijn terugvond. 

Wanneer de suggestieve uitbeelding rond de 
oude teksten «hier ons bloed, wanneer ons recht?» 
en « Het zelfbeschikkingsrecht der kleine volke
ren » door Mr. Borginon vereigentijdst werd met 
de woorden : « Het is niet zonder weemoed en 
enige bitterheid dat wij Vlaanderen gedwongen 
zien, zijn beste krachten te blijven inspannen voor 
de verovering van het zelfbestuur door federalis
me, van wat tenslotte maar de voorafgaande voor
waarden zijn voor het vervullen van de taken die 
ons op kulturecl en sociaal gebied te wachten 
staan » dan noemt Jos Van Eynde dit volksbedrog 
en woordenkramerij. 

Dan zit Van Eynde volop in de schuit van de 
tegenstanders van Vlaanderen, van degenen die 
hun onrust tegenover het jaarlijks weerkerend 
nnrakel van Diksmuide wegspotten met opmerkin
gen dat er op een grote voetbalmatch zoveel volk 
is als in Diksmuide Het brood-en-spclen-socialis-
mc van Neio Van Eynde. Die vergeet dat de min

derheid die in Nero's cirkussen voor de leeuwen 
werd geworpen, die cirkussen vele eeuwen over
leefd heeft. 

Dergelijke geesteswaarden, in Diksmuide ieder 
jaar terug te vinden voor wie door de oppervlak
teverschijnselen boort, zijn de kiacht der zachten. 

« De zachte krachten zullen zeker winnen 
[in het eind. 

Dit weet ik als een sterkende gedachte. 
Zonder haar zou alle licht verduisteren van 

[binnen » 
schreef ooit Henriétte Roland Holst, de dichteres 
van het zachte socialisme, het humane Dat voelde 
die Waalse socialist van La Wallonië aan, dat be
nijdde hij ons. «Wie op dergelijke krachten steunt, 
vindt de moed om halsstarrig door te werken aan 
het dagwerk voor Vlaanderen; de moed om het 
een leven lang vol te houden als die kasseilegger 
uit het Waasland, Amedee Verbruggen. 

De oudstrijder 14-18 die met zijn Vossenvaandel 
door die mensenzee schreed in een van de groot
ste momenten van de 39e IJzerbedevaart. Als een 
simbool van wat Demedts ooit noemde « Vlaan
deren de kleinen bouwen aan U ». Als een simbool 
hoe zulke «eenvoudige groot geworden is door 
die waarden van Diksmuide, die zijn leven boven 
de kleinheid opgetild hebben van het platvloerse 
B S.P -isme ». 

Een Volk dat in dergelijke geesteswaarden kan 
gaan putten is tegen veel bestand. Een enkeling 
in die massa die dat ooit gans doorvoeld heeft, zet 
die strijd een leven lang door. Ieder naar zijn 
aard, temperament en levenssituatie. 
Daaraan dachten we ook, toen we zondag enkele 
meter voor ons de zestigjarige André Demedts 
zagen op de IJzervlakte en die in het pas versche
nen boek over de levenswaarden die zijn leven 
bezielden de belijdenis aflegde • 
« Met dezelfde halsstarrigheid zal ik in strijd en 
nood bij mijn Volk (vervolg op blz- 3 in kader) 
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Dat u een « zuivere » voorzich
tige Vlaamse koers zou varen, 
zouden onze tegenstanders wel 
toejuichen. Bij de massa's kleine 
arbeiders en bedienden zou die 
politiek op een stijgende weerzin 
kunnen stuiten. 

U bent er ook niet \nor te 
vinden. Ten bewijze uw akties in 
verband met Zwartberg, Leuven, 
de Voer, enz., waar u telkens 
vóór de kleine man en tegen de 
uitbuitende kaste optrad. 

O.V.H., Jlerelbeke. 

MATRAKKEN-SABBAT 

Als jon^ oud-Eindhovenaar en 
collega Nederlarfder, mijn waar
de G.K., moet ik u mededelen dat 
uw briefje in « WI.I » van twee 
•weken geleden mij niet heeft 
kunnen overtuigen van de grote 
stommiteit van de V.IT. 

Misschien eerder het tegendeel. 
Uw toelichting heeft mij veront
rust. Immers, wat toonde de ten
toonstelling onomstotelii'k aan : 
bestialiteiten bedreven door po
litie en andere machtsinstituten 
t.o.v. twee « politieke » groepe
ringen die beiden streven naar 
een andere, meer leefbare samen
leving. 

Voor België noemt u dit een 
streven naar een herstel van orde 
enz. 

Voor Nederland : een streven 
naar wanorde. Dat het werk van 
de V.U. u sympatiek is. kan ik 
niet anders dan toejuichen. Dat 
het werk van de provo's u anti-
patiek is, is uw zaak. Want, mijn 
•waarde G.K., wat uw of mijn 
oordeel over deze groeperingen 
ook is, het doet helemaal niet ter 
zake. 

In Nederland begaan politie en 
andere machtsinstituten bestiali
teiten onder het smoesje van or
dehandhaving. Dit keurt u goed ; 
volgens u is er zelfs te lang mee 
gewacht. In België hegaan politie 
en andere machtsinstituten bes
tialiteiten onder betzelfde motto: 
ordehandhaving. Dit keurt u af. 

Ik wil dat een gevaarlijke ver
blindheid noemen. Want in Bel
gië lopen er ook ettelijke duizen
den rond zoals u. Als een bestia
liteit bedreven wor<lt onder het 
motto ordehandhaving is het 
goed. De anderen zijn de extre-
mi.sten (of provo's !). Er is dan 
ook niet veel fantasie voor nodig 
om uw oordeel te kennen als u 
de progressieve zoon van een 
frankofoon zoudt zijn. Dan zou u 
de provo's een psychologische 
fout, of in uw terminologie een 
grote stommiteit, verwijten. Om
dat ze zich kompromitteerden 
met Vlaamse extremisten. En u 
zou ook schrijven, net als twee 
weken geleden : daar komt nog 
bij dat — zeker de Vlaamse — 
extremi.sten zeer vijandig staan 
tegenover de idealen dt • provo's 
en dat samenwerking met hen 
die idealen onder de-*treep zeer 
verdacht zal maken. Een onont
koombare logica, nietwaar ? 

W.V.H., Kortenberg. 

MESSIEURS 

Begin juli bracht ik enkele 
dagen door aan de kust. Te Blan
kenberge bezocht ik verscheidene 
keren het « Bubenshof ». in 
« Wij » als V.U.-lokaal aangeduid. 
Een vriendelijke juffrouw stond 
er ons te woord. Op een avond 
begroette een kellner ons echter 
met « messieurs ». Bewuste per
soon begroette ook andere perso
nen — nederlandssprekenden — 
op dezelfde wijze. Een bagatel ? 
Inderdaad ; het feit tvpeert ech
ter de mentaliteit van vele Vla
mingen. 

E.F., Wevelgem. 

FRANS-VLAAMSE 
KULTUURDA6EN 

Het is op zondag 28 augustus 
aanstaande dat te Waregem in 
West-Vlaanderen de 19e Frans-
Vlaamse Kultuurdag wordt ge-
h()uden, ingericht door het « Ko-
niitee \oor Frans-Vlaanderen ». 
Naast de verscheidene sekliever-
gaderingen die plaats\inden in 

het Instituut O.L.Vr. Hemelvaart 
in de Keukeldamstraat, komen in 
de namiddag om 14 uur 30 de 
plenaire vergadering, een korte 
hulde aan de algemene voorzit
ter Andre Demedts ter gelegen
heid van zijn 60e verjaardag, de 
uitslag van de Taal- en Letter
kundige Prijsvraag voor Frans-
Vlamingen en tenslotte om 17 uur 
de vertoning van de Frans-Vlaan-
derenfilm « Erfgoed », gereali
seerd door de Kortrijkse ama-
teur-kineastenploeg Kultura. De 
•week daarop echter komt de Ve 
Vlaamse Kultuurdag te Ekelsbeke 
in Frans-Vlaanderen op het pro
gramma. Onder de auspiciën van 
het « Comité flamand de France » 
is er in de kerk van Ekelsbeke te 
10 uur 30 een H. Mis met een 
homelie in het Nederlands door 
Z.E.H. J. Verdonck uit Boeschepe 
(Fr. VI.). Om 11 uur 30 in de 
tuinen van het kasteel : Aperi
tiefconcert door de gemeentelijke 
muziekmaatschappij van Ekels
beke, Nederlandse liederen door 
de « St Jansvrienden » uit Pope-
ringe. Om 14 uur in de feestzaal 
V^andersluys : kulturele bijeen
komst onder voorzitterschap van 
Mgr. Dupont, voorzitter van het 
« Comité flamand de France •». 
Spreekbeurten door een drietal 
Frans-Vlamingen - Prijsuitdeling 
voor de leerlingen van de vrije 
kursussen Nederlands in Frans-
Vlaanderen. In de zaal zelf, ten
toonstelling van oorspronkelijke 
en vertaalde Nederlandse werken 
door Boekhandel Zonnewende uit 
Kortrijk. Om 16 uur op het kas
teel : avondfeest met medewer
king van de blaaskapel « De .Al
penjagers > uit Poperinge, en van 
een jeugdgroep uit Robeke (Rou-
baix). Elk goedmenende Vlaming 
komt zeker op een van die dagen 
naar Waregem of Ekelsbeke. Ook 
wij ijveren voor het behoud en 
de verbreiding van de Neder
landse kuituur in Frans-Vlaan
deren en in de gebieden waar 
deze van oud.sher een belangrijke 
plaats heeft ingenomen. 

E.D., Kortrijk. 

TENDENS 

Als vast lezer van « Het Pen
noen », laat ik toch niet na, bij 
gelegenheid uw blad « WIJ » te 
lezen. 

Tien jaar geleden volstond het 
over de vastlegging van de taal
grens te spreken, opdat vriend en 
vijand u als « Volksunie-propa
gandist » bestempelde. Hedenten-
dage is het voldoende dat u ver
klaart de Vlaamse strijd te zien 
als een strijd voor grondige 
struktuurhervormingen ten bate 
van de Vlaamse kleine man (de 
vastlegging van de taalgrens was 
een eerste hervorming), om als 
verrader van de Volksunie be
schouwd te worden. 

Gelukkig komt er een kentering 
in de toestand ; een en ander 
bracht mee dat men de zaken 
wat nuchterder gaat bekijken. 
Kenschetsend voor die gewijzig
de opvattingen is de elf juli-bood-
schap van « Het Pennoen », waar
van de nieuwe opmaak bijval 
oogst. Daarin lezen vvif : « Onze 
strijd is die van de 95 % der be
volking tegen de .5 % die het spel 
van de dcmokratie vervalsen ». 

« Het Pennoen » herneemt de 
ge-woonte ook en vooral open te 
staan voor de opvattingen van 
mensen uit de Vlaams-nationale 
partij. Zo verscheen er een arti
kel « Gulden Sporen in Rijks-
wachthlau » door volksvertegen
woordiger Drs M. Coppieters. 

Verheugend vind ik dat in 
« WIJ » een stukje uit het vraag
gesprek met de heer oud-minis-
ter Lefèvre v erd opgenomen. 
Ook een lezersbrief onder de 
titel « De Arbeiders » publiceer
de u, waarin te lezen staat : «Men 
moet alles in het werk stellen, 
ojjdat de arbeiders overtuigd ge
raken dat de V.U. het ernstig met 
hen meent >. Dat in « De Volks
unie ï mensen samenwerken van 

verschillende strekking, doch met 
eenzelfde doel, geloof ik graag. 
Uit het weekblad « WIJ » blijkt 
dat echter zeer zelden. Ja, eens 
was er een tijd toen in éénzelfde 
nummer, én konservatief-getinte 
én progressief-gerichte artikels 
verschenen. Maar wat een protest 
heeft dat toen niet uitgelokt bij 
enkele voorstanders van een 
rechtlijnige richting ! Wel moet 
erkend dat lezers van « WIJ » 
ook niet-conforme opvattingen te 
lezen krijgen, namelijk in de 
lezersrubriek « Wij en gij » en 
in de persspiegel. 

Vele partijbladen kunnen het 
u benijden. 

Nu de Volksunie wel terdege 
een « partij » geworden is, meen 
ik dat zij moet bestand zijn tegen 
tendensrichtingen binnen de par
tij. Welke andere partij laat het 
« recht op tendens » niet toe ? 
C.V.P., B.S.P. en P.V.V. hebben 
alle hun partijbladen : daarin 
wordt het tendensrecht zelden 
uitgeoefend. Maar daarnaast be
staan bladen zoals « De Volks
macht », « Links », enzomeer. 

Die tijdschriften vertegenwoor
digen een bepaalde richting bin
nen de partij. En waarom zou 
« Het Pennoen s> dan geen blad 
met tendens (opinieblad) kun
nen zijn ? Net als « Links » 
tegenover de B.S.P., zou « Het 
Pennoen » een Vlaams-nationa
listisch blad kunnen worden met 
progressistische tendens. 

TV-PROGRAMMA'S 

Voor mij moet de rubriek 
« Deze week op uw scherm » be
houden blijven en liefst zag ik 
deze nog uitgebreid met het pro
gramma van de N.T.S. 

Ik ben namelijk niet geabon
neerd op een dagblad en de 
weekbladen, waar ik het wel op 
ben, nemen geen programma-
overzichten op. 

W., Houthalen. 

ACHTERSTAND 

Het nijpend vraagstuk van de 
te geringe aangroei (slechts 
0,14 %) bij onze Vlaamse hoge
schoolstudenten, is ook niet on
opgemerkt voorbijgegaan aan het 
franse blad « Le Monde » van 
12.8. Het blad tracht de vraag
stukken met betrekking tot de 
volksgemeenschappen in België 
waarheidsgetrouw te benaderen 
en geeft als zijn mening dat de 
tegenstelling Vlaamse studenten 
(43,8 %) zeer opvallend is. Deze 
achterstand is meer dan eens 
aangeklaagd en nog steeds niet 
ingehaald, zo gaat het blad ver
der. Het veronderstelt ten andere 

dat initiatieven zullen getroffen 
worden om uit deze onevenwich
tigheid te geraken. Het blad on
derzoekt trouwens wekelijks m 
een « koerier uit België » de ge
schiedkundige, politieke, sociale 
en andere aspekten van de 
Vlaams-Waalse betrekkingen. 

Het bestendigen van onze uni-
versitaire achterstand is zeker 
niet om te vlaggen. 

H.B., Eremhodegem. 

S.O.S. - YOERSTREEK 

Meer dan 600 hoeken en bijna 
10.000 F kwamen binnen voor de 
Vlaamse biblioteek van de Voer
streek. De eerste .500 boeken wer
den reeds ingebonden. 

Het Vlaams Steun- en Aktieko-
mitee dankt alle simpatisanten 
die ons hun steun of boeken op
zonden. Wij doen nochtans een 
dringend beroep op de Vlaamse 
gemeenschap. - Tienduizenden 
Frank zijn noodzakelijk om een 
moderne Vlaamse biblioteek op 
te richten (inbinding boeken, 
aankoop meubelen, huur lokaal, 
verlichting, verwarming, aankoop 
administratieve dokumenten, 
enz...). 

Stort op P.B. 611.64 Krediet
bank Venneborg met vermelding 
« Voor rekening 959 VSAK). 

Opzenden onder gesloten om
slag naar : V.S.A.K. - Gen. Slinge-
neyerlaan 117, Deurne (Antw.). 
Boeken opzenden naar : V.S.A.K. 
- Gen. Slingeneyerlaan 117, Deur
ne (.\ntw.). 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud 
der gepubliceerde lezersbrieven. 
Ze behoudt zich het recht van 
keuze en inkorting voor. Over de 
lezersrubriek wordt geen brief
wisseling gevoerd. 

van de redaktie 
Hrnr^npl, 2f) .Tupinf-.un 1066 

Dflf.r.: Vf>r,snhijn«^n op ] ó b l ad / J Jc^en 

Van Vflrsohll .lende kanten won^t ons gfisoind (i-ït 
b i j sornini(7fl lezpr.-i een zr^kpre wrevf l ont.qinan 
3,s in|';r>volp,P liot vemchijnptn vnn ons bl.nx3, gfl-
diirfncie pon 7,e1<ere t i jdnpnnnn op PAH vormindftrd 
nnntfitl blnrlzi Jdon, Ook flommifre «fdolinfrpn hftbben 
3n d a t verbfind hnn ntfmgp.lnld l.ntpn horen en 
d r ingen e r op ann dnt, wij "dezft annp,plp[rr.nl-)r-1d 
volrond i/iar nogmaiiln tord(=*np zouden ovprw<»K^n", 
Ona niet , f';f»]flt,finl Dir^gfnen d1#» PPP bf>fi1,je meor 
van de i n n r r l i j k o ^(rf>dnktip)-kpiikf>n ftrwotf-n, z u l -
Ifn wftl tooj^fiven d a t wij ^Y .^t'^edn naar gpstr^-öfd 
hebbftn onzp Ip/ .prs ZOVPRI f>n 7,0 goed a l s m0j:;f>]ljk 
t e "difxnpn". Maar wij moptrn d« mo^e] 1 jkhrd^n hf»l>-
b**n. En dift mo/,;ftlijkhpden worden in dft 'ppr^lft p l a n t a 
vorfrroot door he t ui t b r e Ijlen van Imt abonnementpn-
a a n t a ] , Ho*» m^er Ip/oV-a a r b i j kom^^n, hop b e t e r 
de " s e r v i c e " vnn onn blad word t . Dat hebbpn wij 
t rouwens in hot ve r l eden bewp^en, zo menen w i j . 
Van oen k l e i n , onnanzi en l i jk en j^ri inj t l e f - l i jkend 
veertiendaaf^.T blad z i j n wij ai ateiTiai.i -oh ppfroéid 
nnar wat we thana z i j n . Dat waa in de eerr . te p l n n t s 
ni<^n^lijk - wij prkonnen he t cx'-'^''^g - door de werk
k r a c h t van de dni.zenden d i e dan voor da^ i j v e r d e n 
voor he t verr .proidAn. Wannoer d i e werking ook in 
de toekomat onaff^pbrnken vprderp;aat zal he t blad 
steedfl b l i j v e n volp;en. Tntn.saen moet.rri wij e r \,r,-h 
op wijzen dnt wij b i j he t e e r a t a ver^iolii j '^en va'n 
"Wij" zper d u i d e l i j k gezegd heb ' en djit in de v a 
k a n t i e t i j d ( per iode van p o l i t i e k p w i n d a t i l t e ook^ 
ons bla;^ a l e o h t a op I6 b l z . zou v e r s c h i j n e n in de 
p l a a t s van 2 ^ , Wij verkohctpn dus geen appelen vnor • 
c i t r o e n e n . KJ^AA 
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De Waaslandse kasseilegger, Amedee Verbruggen op de jongste be
devaart : de oudstrijder 14-18 die met zijn Vossenvaandel door de 
mensenzee schreed als een simbool van wat Demedts ooit noemde 
« Vlaanderen, de kleinen bouwen aan U» (zie het artikel «De 

^ kracht der Zuchten»). 

• Diksmuidiana 

brokjes 

van de 

bedevaart 
( ^Vl in t ) Met het nadeel voor ogen d.it 
het weekblad ondervindt tegenover de 
krant bij aktualiteitsverslagen, rest er in de 
nieuw sjesmand over Diksmmde mi>-sohien 
toch nog een brokje voor ons. 

Wat wij of andere Vlaamse bladen niet 
zagen dat ziet het alziend oog van de fana-
tiel^e Le Soir reporter Bonnel. Reeds van 
de zaterdagavond bespeurde hij duizenden 
fanatieke jongeren in «zwarte» fluwelen 
bioek en bruin hemd (Hitlerjeugd veimoe-
delijlc tenzij het Chiro was)) en de meisjes 
in middeleeuws 4 Gretchen »-pak. En wij 
die meenden dat de boczeioendrarht in 
\ laamse bijeenkomsten flink begon af te 
nerne-i voor eigentijdse smaakvolle kledij. 
^VlJ zullen ons vergist hebben « Bonnel 
v\ eet het wel ». 

Wie wij wel gezien hebben dat waren die 
duizenden jongeien die sinds enkele jaien 
de aflossing veilig stellen in de Vlaamse 
beweging. Die Vlaamse fiisse jeugd waar
over bij de Marsen op Brussel een open
hartig transtalige journalist zegde «La 
FLindre a une jcuncsse extraoidinaire » 

V erheugend was ook het groot aantal 
< gewone mensen» (dixit Gazet van Ant-
vverpen), de vele arbeiders die sinds enkele 
jaren weten dat de Vlaamse beweging 90k 
en vooral hun beweging is. De Limbuigse 

mijnwerkers met hun geestdiiftige groep 
vertolkten dit besef het duidelijkst. Het 
maakt klaar dat een plechtigheid als Diks-
muide krachten wakker roept die de mens 
dieper aangrijpen dan het louter eng-per-
soonlijk materialisme. 

Wie wij minder gezien hebben waren de 
parlementairen. Die van de CVP zijn uiterst 
zeldzaam geworden sinds vóór enkele jaren 
de IJzerbedevaart' terug een uitgesproken 
federalistisch karakter kreeg. Vandaar geen 
opsomming meer van aanwezige parlemen
tairen in de CVP-kianten. Die van ons wa
ren er praktisch allemaal. Maar ze hadden 
't bevel van generalissimus Elaut opgevolgd, 
die voor enkele weken in ons blad schieef 
« dat ze allemaal tussen de massa moesten 
gaan staan •». Dit senatoriaal bevel tot on
opvallende aanwezigheid werd stipt opge
volgd. « Behalve door Elaut zelf, grinnikt 
Wim Jorissen, want met zijn opvallende 
zonnepet. trok hi) alle blikken tot zich». 

De wetsovertredingen en de plagerijen 
van de franskiljonse gemeentebesturen heb
ben in de Voeistieek de Vlaamse trouw 
enkel veisterkt. Zij hadden het ons enkele 
dagen voorheen al tier meegedeeld dat er 
twee autobussen int de Voerstreek zouden 
komen... en ze waren er. Wie de vergelij
king maakt en weet dat de zes Voerdoipen 
slechts "n goede 4.000 inwoneis tellen be
seft dadelijk dat veihoudingsgewijs, onze 
Vocrslamnigen de andere Vlaamse gemeen 
ten met vele lenglen klopten op de IJzer-
vlakte. 

Beschouwingen over de regie, de vernieu
wing in dt uitbeelding en vormgeving van 
de IJzerbedevaart gaven de kranten in rui
me mate. Even willen wij toch aanstippen 
dat beter dan de vroegere redevoeringen de 
dokumcnldue teksten van de frontbewe
ging die werden aangedragen op de zwart 
witte borden, het reciteren van teksten uit 
de ficHitbneven, voor de jongeren op iiite-
lessante manier dit IJzeiverleden opriepen. 
Een zelfde gebalde kracht ging uit van de 
eigentijdse teksten die over de loopbrug 
werden aangcdiagen en later op de nieuwe 
toren werden aangebracht. 

Het spel van krantentitels. In de W^est-
vlaamse uitgave van de Gazet van Antwer
pen werd over de hele bieedte van de 
krant getiteld : « IJzerbedevaait werd een 
triomf», maar vlak c'iaionder een nieuwe 
bijtitel : < Vlaanderen is nu de eisende par
tij >. Dat lijkt erg op het masochistisch ge
noegen van de zelffolteraar die vraagt aan 
de omgeving : « Doe me nog eens zeer ». 
Tenzij die «eisende» slaan op wat het 
fianskiljonse blad La Métropole afdrukte 
uit goede bron : « Wij vernemen dat men 
in zekere extremistische flamingantische 
klingen — wij citeren de Volksunie en 
zelfs de Vlaamse V^olksbeweging — de strijd 
om'Leuven nu al gewonnen acht en dat 
men voor de hei vatting meent aan wat an
ders te moeten gaan denken. Dat « wat an
ders » zou dan Brussel, Moeskroen en Ediii-
gcn zijn ». 

Onder een titel om beatlefans op te ja
gen « Liever naar de Mik », had een Stan-
daardrepoiter een sterk verhaal over de 
vooravond van de bedevaart te Roesbrug
ge-Haiingen. Als men het zo las in de Stan
daard stonden onze benjamin volksverte-
genwooidiger Babyion en Pater Brauns 
daar als twee vijandige generaals met hun 
tioepen tegen elkaar opgesteld. Voor heï 
« Vlaamse eendrachtsdossier » van de Stan
daardreporter zullen we dan vermelden dat 
de twee B's (Babyion en Brauns) 's avonds 
samen broederlijk naar Diksmuide zijn ge
reden in de Babylonische Peugeot. 

• De Standaard in het nauw 

waals-leuven 
naar 

namen 
(m.vd.b.) Wij mogen het IJzerbedevaart 
komitee dankbaar zijn dat het, in deze kom
kommertijd, opnieuw de kat de bel heeft 
aangebonden, aldus aanleiding gevende tot 
een polemiek, waarbij de vestigingsplaats 
van Frans-Leuven nogmaals in het brand
punt van de belangstelling is komen te 
staan. 

De h. Van Haegendoren heeft de Stan
daard flink van antwoord gediend en de 
Standaard tekst van 30 november 1965 han
dig als boemerang gebruikt. 

Het spreekwoord zegt : «Een kat die in 
het nauw gedreven is doet gekke sprongen>. 
Zo ook heeft De Standaard gekronkeld als 
een duivel in een wijwatervat om toch maar 
argumenten te vinden ter verdediging van 
zijn onhoudbare stelling, maar heel zijn 
argumentatie valt ineen als een kaarten-
huisje bij het minste kritisch onderzoek. 

Zo schrijft hij : « De vestiging te Namen 
is in theorie als optimale oplossing verde
digbaar. De jongste maanden is echter een 
evolutie ingetieden, die ten volle is afge

stemd op Waver. Een andeie formule 
schijnt geen kans meer te hebben ». 

De vraag is maar, wie zit er achter die 
evolutie? Natuurlijk tegenstanders van de 
optimale oplossing. En omdat er ergens ie
mand de wenkbrauwen heeft gefronst, 
moet maar weer onmiddellijk de vlag wor
den gestreken. En als nu de Vlaamse CVP, 
de sterkste groep van de grootste regerings
partij, eens met de vuist op tafel sloeg en 
zegde : « Wij eisen de optimale oplossing, 
en niets anders 'e >. 

Volgens < De Standaard > weigeren de 
bisschoppen ook «om pastorale redenen 
een universiteit te bouwen, die te ver van 
de hoofdstedelijke agglomeratie zou verwij
derd zijn ». 

Wat zijn dat, pastorale redenen ? Bete
kent dit dat Suenens de universiteit in zijn 
machtsgebied wil houden ? Dat Frans-Leu
ven niet te ver van Brussel moet blijven, 
om te kunnen blijven konkurreren met de 
V.U.B, wat betreft het aantrekken van 
fiancofone studenten uit de hoofdstad? En 
is het soms ook om pastorale redenen daÉ 
de bisschoppen te Woluwe, in tweetalig ge
bied, een uitsluitend franstalige kliniek 
bouwen ? 

En verder : dat bouwen door de bis
schoppen is kosteloos I Met wiens geld ? 
Waar moeten de miljarden vandaan ko
men? Van het zakg-eld der bisschoppen 
misschien r Ofwel van de belastingbetalers 
— ook de Vlaamse? En als die geldschie
ters nu eens zegden : Namen of geen geld I 
Men zou werkelijk gaan geloven dat de bis
schoppen het zo maar voor het zeggen 
hebben., 

Tenslotte vraagt « De Standaard » zich af 
of de Volksunie-tekst van prof. Elaut een 
meerderheid zal vinden, die het CVP-voor-
stel Verroken niet kreeg. En waarom niet ? 
Voor de tekst Verroken, die in feite nega
tief was, omdat hij wel de verwijdering 
vroeg van iets zonder te zeggen naar waar, 
hebben zowat al de Vlaamse CVP en BSP 
parlementsleden gestemd. Waarom zouden 
ze dan de tekst afwijzen van prof. Elaut, 
die hetzelfde doel nastreeft, en tevens voor
ziet in een positieve oplossing, nl. de ves
tiging te Namen. En wie zegt dat al de 
Waalse CVP-leden ook ditmaal tegen een 
voorstel zullen stemmen, dat tenslotte eea 
einde kan maken aan de Waalse minorizatie 
op universitair gebied? En wie zegt dat 
CVP-voorzitter Houben ditmaal weer een 
in wezen anti-Vlaamse onthoudingsstem zal 
durven uitbrengen ? 

De Standaard schiet echter de hoofdvogel 
af met te spreken van het CVP-voorstel 
Verroken. Ge moet maar durven ! Dagen 
lang is er in de CVP gebakkeleid over dit 
voorstel. Karrevrachten vuil zijn door CVP-
bladen over het hoofd van Verroken uit
gestort, en als ze hem levend in handen 
hadden kunnen krijgen zouden ze hem 
met kristelijke naastenliefde levend gevild 
en gevierendeeld hebben. Tot op de dag 
van de stemming hebben de twee CVP-
vleugels met getrokken messen tegenover el
kaar gestaan, en nu is het ineens een CVP-
voorstel geworden ! Waarom heeft de CVP-
voorzitter dan niet voor dat CVP-voorstel 
gestemd ? 

Neen, « De Standaard » zal andere en be
tere argumenten moeten vinden om zijn 
nieuwe evolutie, in de zin van een achtcr-
uitkrabbelen, door de Vlaamse openbare 
opinie te doen aanvaarden. 

c/e kracht der zochten 
(Vervolg van bladzijde 1) blijven staan. Wat een onverschilligheid voor 
eigen aard en taal, voor het algehele welzijn van onze volksgemeenschap, 
spreekt er niet uit een internationalisme dat de natuurlijke grondslagen 
loochent waarop een rechtvaardige organisatie van de mensheid moet 
steunen. Ik zal altijd opkomen voor 't bestaansrecht van mijn volk, niet 
alleen als etnische groep, maar ook als natie die recht heeft op 'n machts-
orgaan om haar toekomst en welzijn te verzekeren. Laat het nu zo zijn 
dat het grootste deel van de bevolking daar onverschillig voor lijkt, door 
onze verdrukkers ontzield werd, of zo uitsluitend om stoffelijke voorde
len bekommerd is, dat zij er geen aandacht voor over heeft. Ik blijf er 
bij dat het de taak is van een bewuste minderheid de nalatigheid van 
de meerderheid goed te maken. Oordelend over mensen, partijen en 
belangengroepen, zal hun houding tegenover ons volk voor mij van 
doorslaggevende betekenis zijn ». 

Wij weten dat André Dfvnedts het ons niet ten kwade zal duiden dat 
wij deze tekst als een hulde afdrukken aan die minderheid in Vlaan
deren, die nu reeds decennia lang het testament der IJzerdoden als 
een aanklacht opheft tegen de meerderheid die 50 jaar lang dat « recht 
op een machtsorgaan » heeft weggemoffeld. 

Walter Luyten. 
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H E T POLITIEK P A R K E T 

« Het buskru i tver raad » luid-
'de indert i jd de jacht op de En
gelse katolieken in. « Le grand 
complot » werd in 1889 door 
de Belgische regering gebruikt 
o m het beginnend socialisme 
t e diskrediteren. De Reichslag-
b r a n d werd mooi door de na-
zis gebruikt om de kommunis-
tenjacht te beginnen. Is de 
zaak van Sint-Jans-Molenbeek 
ook zo iets ? Het is in elk ge
val hoogst eigenaardig dat de 
gerechtelijke politie een kom-
niunikee vers t rekt waar in niet 
alleen de feiten geweldig wer
den « g e k l e u r d » m a a r zelfs 
poli t ieke beschouwingen bijge
voegd over « organisaties die 
he t er op aanleggen om de be
t rekkingen tussen de twee bel-
gische gemeenschappen te ver
giftigen en dit vooral in het 
Brusselse ». 

Achteraf blijkt dat spring-
stoffenarsenaal eerder naar de 
knalbussenkant te zijn. Maar 
intussen heeft men de appara
t u u r van de intimidatie-huis
zoekingen voor de zoveelste 
maal tegen Vlamingen uit het 
hele land in werking gesteld. 
Dat lijkt wel op een erg geën
gageerd gerecht in België. Ge
recht dat vroeger nooit in 
staat bleek om de daders te 
vinden der springstof aanslagen 
op IJzer toren, redakt ie Rom-

melpot . Huis van prof. Fran
sen, sekre tar iaa t ANZ, niet 
me t knalbussen m a a r m e t 
zware bommen. 

De aangehoudenen kunnen 
onder tussen wel gerust zijn; 
S tassar t met zijn plannen o m 
springstoffen in een betoging 
van de Volksunie te gooien is 
er zeer goedkoop van af geko
men, zoals iedereen zich nog 
her inner t . 

« MUIS » 

IN HET SPEL ? 

Want onvermijdeli jk denkt 
men b i j de ber ichten over de 
aanhoudingen aan de beruch te 
Stassar t en zijn bende, een 
bende die werkeli jk zware 
bommen maak te met de be
doeling hen in de ops tappende 
V.U.-betoging te werpen wat 
onvermijdelijk, gezien de aa rd 
van de tuigen, doden en zwaar
gewonden inet zich zou ge
brach t hebben. In tussen is wel 
komen vast te staan dat de 
« knalbussen » te Molenbeek 
vervaardigd, helemaal niet te 
vergelijken zijn bij het zware 
Stassart-materiaal . Wij willen 
het pad van de aangehoudenen 
(die overigens deel u i tmaken 
van een niet-V.U.-organisatie) 
niet schoonvegen maar er toch 
op wijzen dat de hele geschie
denis wel eens ineen zou kun-

Een klein gedeelte van het bomnienarsenaat ontdekt bij 
zijn bende. 

de Gentse franskiljon Stassart en 

nen gestoken geweest zijn 
door handlangers van de poli
tie zelf. Het is namelijk zo dat 
ook in mil i tantenkr ingen te 
Antwerpen reeds lang word t 
gezocht naar een bepaalde per
soon die als medewerker van 
de geheime politie (een «muis» 
noemt men dat in vak te rmen) 
in de organisatie geplaatst 
werd, s is tematisch alles door
seint, gesprekken afluistert en 
op band neemt en ook zekere 
akties ui t lokt of ophi ts t tot 

PLiCHTSGETROUW 
liet is voor een achterlijk en uiteraard 

fanatiek Vlaamsgezinde niet zo gemakke
lijk in te zien welke zijn Belgische vader
landse plichten zijn. Wie zich eens van dit 
schromelijk tekort bewust is geworden 
kan niets beter doen dan de edele voor
beelden bestuderen die hoogstaande en 
officieel erkende figuren en organisaties 
gegeven hebben. Kr zal trouwens wel geen 
andere weg overblijven, vermits niet enkel 
achtbare heer Van den Boejnants en de 
zeer achtbare heer Van Audenho\e met 
alle straffen van (ie xaderlandse hel en 
met de vaderlandsehelse dood hebben ge
dreigd, maar zo pas ook het Brusselse 
top-orgaan van de vaderlandsliefde, de 
vereniging voor het uitroeien van het 
Nederlands te Brussel en zoveel mogelijk 
op alle andere plaatsen, van de kollega's 
van prokureur Vossen en zijn onderge
schikte te Veurne (;u>pers de giootste ge
strengheid hebben geëist. 

Als we de goede voorbeelden niet na
volgen, zal de stok ons de goede weg wel 
op jagen. 

In moeilijke omstandigheden maar met 
het edelste doel da een mens zich stellen 
kan, werd te Brussel onder burgemeester 
Van de Meulenbroeck ongevraagd, en 
voordat de bezetter enige anti-Joodse 
maatregel had gelroffen, een voorbeeldig 
Joden register opgesteld. Een vooruitz.end 
man kan niet genoeg doen om alles orde
lijk en volgens de wensen van de mach
tigen te doen verlopen, üverdiagcrij en 
spionneren zijn duidelijk plichten waar
van we ons Lewust moeten worden. De 
volmaakte vorm is natuurlijk zich recht
streeks met de « bezetter > in verbinding 
te stellen. Maar het is al heel wat luid
ruchtiger en snoeveriger overal rond te 
vertellen wal men weet, of meent te 
ueten. 

Vermits men echter zeker kan zijn dat 
heel wat telefoons afgetapt worden, kan 
men bij gelegenheid ook belangrijke bood
schappen als het ware achteloos of ge
heimzinnig verwerken in een telefoontje : 
bv. « er is een nieuwe voorraad rokertjes 
van groot kaliber bij Pierske » of « de 

volgende keer zullen de rijkswachters van 
de spuitwagens daveren gelijk de koeien 
op een wei met elektrische afsluiting »... 
Plichtsgetrouw zulkn de bevoegde dien
sten dan een huiszoeking gaan doen bij 
alle Pierskens die ze kunnen ontdekken, 
en alle elektrische afsluitingen laten be
waken. 

Het kan echter niet betwijfeld worden 
dat onze opsporings- en politiediensten 
beslist enige oefening kunnen gebruiken. 
Het enige resultaat dat in het Brusselse 
bij het opsporen van de daders van ge
wapende overvallen werd bereikt werd 
trouwens bewerkt door een moedige bur
ger die de politie als het ware verplichtte 
mee te jagen op de auto van de rovers — 
en daarna lieten ze er nog wee van de 
drie ontsnappen. De moordenaars van hun 
eigen kollega's Van Helmont en De Leener 
kunnen ze trouwen ook niet vinden. . 
Daarom menen we dat alle ernstige bur
gers moeten zorgen voor een stevige trai
ning van de ongeoefende diensten. 

Ook dit kan bescheiden en ongekend 
gebeuren langs de telefoon : irien zoeke in 
zijn stad of streek een monument, een 
gebouw of een plaats uit die in aanmer
king komt voor onvaderlandse bomaansla
gen. (De vaderlandse aanslagen van Stas
sart en C°, en vooral als een ontmijnings
dienst \an het leger de werkzaamheden 
uitvoeit, moeten natuuilijk in alle rust 
kunnen gebeuren !). Als dit bedreigde 
punt \eel heimeluke hoekjes heef:, des te 
beter, want pas dan wordt het een echte 
oefening. Van uit een openbare telefoon
cel (uit bescheidenheid ) belt u dan op 
en verklaart dat .laar een bom ligt. Zoeken 
naar iets wat er niet is kan als dé beste 
oefening beschouwd worden. Tenzij u zich 
de moeite zou doen met een oude wekker, 
een uitgedoofde batterij en wat steengruis 
in een oude margarinedoos, de oefening 
nog degelijker te maken ! 

T\\intig jaar na de dynamitering van de 
I.Izertoren begint eindelijk de grote schat
tenjacht \an de politie. Plichtsgetrouw. 

Nemrod. 

bepaalde ondernemingen. E r is 
met zekerheid komen vast te 
s taan dat ook in het Vlaams 
Verweer een dergelijke per
soon is binnengedrongen en 
he t is meer dan waarschijn
lijk dezelfde die te Antwerpen 
werkte . 

Ook hier zou het dus hele
maal niet denkbeeldig zijn 
moest deze « s tro-man » in op
dracht van de politie gewerkt 
hebben en de hele zaak uitge
lokt. De verklar ingen van Van 
Essche die volhoudt n ie t op de 
hoogte te zijn geweest van de 
boramen-makeri j in zijn be
drijf, worden in dat licht ge
zien wél geloofwaardiger. 

G E E N T IJD 

In verschillende dag- en 
weekbladen is er op gewezen 
geworden dat de aanhouding 
van de Molenbeekse knalbus-
make r s een welgekomen gele
genheid was, niet alleen om de 
«Vlaamse eks t r emi s t en» te 
b randmerken , m a a r ook om de 
aandacht af te leiden van he t 
falen van de politie m de tal
loze zaken van gemeen recht 
die de publieke opinie blijven 
beroeren. De politie, zo word t 
er gezanikt, zou te weinig ti jd 
hebben en met te weinig man
schappen moeten werken . 

Dat geldt dan toch niet waa r 
het er op aankomt Vlaamsge
zinden van allerlei slag te scha
duwen, in het oog te houden 
en te ia t imideren door het af
luisteren van telefoongesprek
ken, het aanleggen van dos
siers en het te pas en onpas 
houden van uitgebreide huis
zoekingen, dit in het gehele 
Vlaamse land en telkens er 
ook m a a r het kleinste voorval
letje gebeurt . 

D E U R E N EN R A M E N 

D I C H T M E T S E N ! 

Wij hebben reeds vroeger 
meldmg gemaakt van een par
lementa i re vraag van drs Cop-
pieters waarbi j deze de minis
ter van Binnenlandse Zaken 
om ophelderingen verzocht no
pens een gemeenteli jk regle
men t van de stad Oostende da t 
bepaalde pun ten bevat betref
fende het afschermen of slui
ten van sommige deuren en 
r amen van woningen en ap
par tementen die ui tki jken op 
he t Koninkli jke chalet en de 
daarbi j behorende tuin te 
Oostende. 

Een onderzoek dienaangaan
de ingesteld door de goever-
neur van West-Vlaanderen be
vestigt deze feiten. Minister 
Van der Poorten geeft ze ove
rigens toe in een an twoord aan 
onze volksvertegenwoordiger : 
« deze beperkingen zijn voor
zien door de voorschriften van 
de ter plaatse geldende plan
nen van aanleg n r s 7 en 13, die 
werden goedgekeurd door de 
koninkli jke besluiten onder-
scheidelijk van 7 december '62 
en 12 augustus 1964. De be
wuste verplichtingen werden 
opgenomen in de bi jzondere 
platinen van aanleg van de 
stad Oostende en worden dan 
ook toegepast . 

Middeleeuwser kan het niet! 
Voor wanneer m o e t e n de 
plaatsel i jke inboordelingen s 
nachts k ikkers gaan doodklop-
pen in de koninkli jke vijvers? 
Voor wanneer het terug invoe
ren van de t ienden, te leveren 
door de boeren van de West
hoek ? 

In ieder geval is m e p er 
technisch op verbe terd sinds 
Albert zijn afschuwelijke 
m u u r rond Belvedere liet bou
wen. Nu moeten de omwonen
den zélf hun ramen en deuren 
dichtmetsen ! 

J O O D S E F L A M I N G A N T 

Enkele idioten (of provoca
teurs ?) hebben bij het Joods 
wereldkongres voor enkele we
ken te Brussel aan ant i Jood
se smeerpoezeri j gedaan. 

Een late echo, niet ever die 
smeurpa r t i j , m a a r over de taal 
op dit kongres was te vinden 
in het « Belgisch Iraelisch tijd
schrift ». De k ran ten werden 
op dit kongres in het Engels, 
Frans of Yiddisch bediend 
m a a r het Nederlands was er 
onbes taande . Louis Davids, de 
Joodse journal is t van dit 
weekblad klaagt dit aan in 
heftige bewoordingen « wegens 
he t meest e lementaire gebrek 
aan hoffelijkheid tegenover de 
taal van het groots te gedeelte 
de r bevolking, waarvan . het 
Joods wereldkongres de gast 
was ». 

He t is niet de eers te maal 
dat deze Joodse schrijver dui
delijk onders t reept dat de Jo
den in Vlaanderen willen beho
ren tot de gemeenschap waar
in ze leven. Het is een heraan-
knopen bij de generatie van 
voor 14-18 waar Joden als 
Maarten Rudelsheim te .Ant
werpen een rol speelden in de 
Vlaamse beweging, ja zelfs in 
het akt ivisme. 



WIJ 5 

nazijn 

I 

ZON iS GOUD 
Onder deze titel verscheen 

in « De Zeewacht », een week
blad dat in de Kus ts t reek ver
schijnt, verleden week een ar
tikel vol jubel over het feit da t 
met half oogst zo'n overrompe
ling waar te nemen was aan de 
Vlaamse s t randen. E r was ten 
overvloede sprake van « zwart
kijkers die in hun hemd gezet 
w e r d e n » en van a rgumen ten 
over ve rminderde belangstel
ling voor onze kust die van al
le k rach t ontbloot werden. 
Meteen werd he t bewijs gele
verd da t het slechte weer in 
hoofdzaak de schuld was van 
het ve rminderd aanta l toeris
ten en dat de bezoekers zeker 
niet wegbleven omda t zij door 
de Vlamingen zouden geïntimi-
teerd worden, zoals he t door 
sommigen werd voorgesteld. 
Tenzij dan diegenen die door 
een bepaa lde Franstal ige pers 
moedwillig slecht voorgelicht 
werden. Die pers alleen en een 
boycot-aktie van enkele kleine 
Franstalige kliekjes dragen de 
schuld van een bepaald onbe
hagen. Onbehagen da t inmid
dels weer door de zon goed
deels verdwenen is. 

HET « EIGENE » 

Hetzelfde blad schrijft ook 
dat men er goed zou aan doen 
de toerist ische publiciteit voor 
de kust meer te verleggen n a a r 
de Neder landse en Duitse 
klanten. Vooral me t de enor
me mogel i jkheden van Duitse, 
Britse, Neder landse en binnen
landse kliënteel moeten we 
niet al te verschr ikt in Franse 
r icht ing uitki jken, zo heet he t 
en in verband met de aantrek
kingskracht van het « eigene » 
word t er nog aan toegevoegd 
dat een eventuele konkurren-
tie van de Franse Noordzee
kus t toch nog altijd afgezwakt 
word t door het feit ciat m e n 
bij ons altijd nog « w a t an
ders » kan bieden. Inderdaad , 
en daar doet het « uitzicht » 

veel aan. Een uitzicht da t ge
vo rmd word t door he t Vlaams 
ka rak te r van onze kus t : eer
biediging van onze taal, onze 
gebruiken, folklore, bouwst i j l 
en na tuurschoon. Wie in Span
j e k o m t als vreemdel ing 
spreekt daar graag het mond je 
Spaans dat hij hier of daar op
geraapt heeft, leeft er mee m e t 
he t opgewekte, zingende of 
feestvierende volk, voelt zich 
thuis in de t ipische smalle 
s t raa t jes van de steden, wil e r 
de d rank en de gerechten van 
t e r p laatse proeven, k o r t o m 
he t echte onvervalste leven 
zien. Ook dat is een onderdeel 
van het toer isme. Dat kon m e n 
bij ons wel eens be te r leren 
beseffen. 

VIJFJARENPLAN 

Het p lan De Saeger voor 
openbare werken 1966-1971 
voorziet een totaal van 181 mil
j a rd . Dit to taal k o m t goed 
overeen me t he t ontwikke
lingsplan voor Vlaanderen van 
de Volksunie, da t voor gans 
België ongeveer 170 mil jard 
voorzag. Alleen liep het over 10 
j a a r in p laa ts van vijf. Dit 
toont reeds aan da t de pr i j s 
van de werken enorm is geste
gen (afgezien van he t feit da t 
de beide p lans niet helemaal 
overeens temmen na tuu r l i j k ) . 

Zo w e r d voor de be ruch te 
Route de Wallonië 15 mi l ja rd 
voorzien, w a a r er vroeger 
s lechts van 11 sprake was . 
L 'Echo de la Bourse schrijft 
dan ook terecht da t de uitvoe
r ing van het p lan in elk geval 
zal afhangen van de s t and der 
openbare financiën. 

EN 

O P E N B A R E F I N A N C I E N 

Hier wr ingt he t schoentje 
.wel zeer erg : nu alle bombas
tische propagandas logans van 
de PVV vergeten zijn, komt 
m e n tot de nuch te re vaststel-

i-er liqijenhunlyKen 

De regie te Diksmuide was zeer sprekend. Zulk tafereel roept de verzen van Meulemans IJzer-
psalm op « Vervolgd, verguisd in hun geschonden graven en onder 't puin van hun verbrijseld 

kruis ». 

ling, dat de r i jksbegroting '67 
waarschi jnl i jk een stijging van 
10 t.h. zal ver tonen tegenover 
deze van 1966. Terwijl he t 
st i jgingsri tme onder de « tra-
vaillistische » regering Lefèvre 
« slechts » 5 t.h. beliep. 

De PVV wou bl i jkbaar en
kel m a a r in de regering gera
ken. De sanering der financi
ën word t nu bijzaak ! Nooit 
was het geld zo duur : men 
spreekt van een onbeperk te 
staatslening in sep tember aan 
6,5 tot 7 t.h. rente . 

De Par t i j raad van de V.U. 
heeft aan de Studiedienst in 
dit verband opdrach t gegeven 
een studie ui t te werken over 
de openbare financiën. Van de 
PVV schijnt toch niet veel te 
v e r w a c h t e n ! 

KONGOHULP 
De mil jarden die door Bel

gië de jongste j a ren aan de 
Kongolese Staa t ( ? ) werden 
geschonken, zijn niet zo be-
langloos gegeven als men op 
het eers te gezicht zou denken. 

Het waren niet de missie
zusters die men op he t oog 
had, m a a r wel de belangen 
van het Belgisch groot-kapi

taal, dat een machtss t r i jd van 
belang voert tegen Ameri
kaanse, Franse en Duitse kapi
tal isten. 

Het word t dan ook hoog tijd 
da t m e n zich gaat bezinnen 
over de vo rm en de omvang 
van onze hulpverlening, te 
meer daa r de huidige Kongo
lese bewindvoerders blijk ge
ven van een ontstel lend gebrek 
aan erns t en be t rouwbaarhe id . 

O N T B I N D I N G 

Een t ip van de sluier die de 
Kongolese warboel - omgeeft, 
werd weer eens opgelicht door 
he t incident bij Forminière . 
Een bui tengewone aandeel
houdersvergader ing te Luxem
burg besliste immers tot ont
binding van de maatschappi j , 
nada t de vertegenwoordiger 
de r Belgische regering, die 
voor rekening van Kongo 55 
t.h. der aandelen beheer t , ge
woon aan de deur werd gezet. 
Tipisch detail : de gemanda
teerde der Société Générale 
n a m geen deel aan de stem
ming; hoe zou de Société te
gen de Belgische regering in
gaan, waar in zij zelf behoor
lijk ver tegenwoordigd is (den

ken we m a a r aan de minis ter 
van Financiën Henr ion) . Van 
de overblijvende aandeelhou
ders was de overgrote meer
derheid van Amerikaanse na
tionaliteit . Het is dus de USA 
die Forminière heeft ontbon
den ! 

BELANGEN 

Wie van zeer nabij de toe
s tand volgt, dat zijn de PVV-
mandatar i ssen , die recht
s t reeks be t rokken zijn bij d e 
financiële kant van de zaak. 
Wij noemen enkel senator 
Hougardy, die zijn voorzit ter , 
ons aller Omer Van Audenho-
ve, reeds had overgehaald zelf 
naa r Kinsjasa te ve r t r ekkea 
om uit te vissen hoe de « Bel
gische » belangen het best zou
den kunnen gediend worden . 
De regering heeft deze eigen
machtige tussenkomst echter 
kunnen verhinderen : de ver
warr ing is bl i jkbaar zo al erg 
genoeg. 

Bij al deze machinat ies is 
het werkeli jk belang van de ge
meenschap wel ver te zoeken, 
alhoewel deze gemeenschap 
diep in haar zak moet schieten 
om Moboetoe zoet te houden. 

INDEX DER KLEINHANDELSPRIJZEN 
Reeds in vorige artikels in dit blad heb

ben wij aangetoond dat de index der 
kleinhandelsprijzen nodig dient hervormd. 
Het probleem is zeer belangrijk voor nage
noeg alle loontrekkenden en gepension-
neerden, die hun inkomsten door de kop
peling aan een juiste index gevrijwaard 
weten van ontwaarding. 

Thans schijnt men in regeringskringen 
eindelijk gewonnen voor een hervorming 
van de nu in gebruik zijnde index. Inder
daad werd deze tot nog toe slechts uit (55 
produkten en diensten samengesteld : 35 
voedmgsprodiikten, 25 niet-voedingspro-
dukten en 5 diensten. Behalve zijn te be
perkte samenstelling werd c m . vanwege 
de landbouwers bovendien bezwaar aan
getekend tegen het feit dat die samenstel
ling onevenwichtig is, en niet in overeen
stemming niet de werkelijkheid. Nauw
keurige onderzoekingen hebben aange
toond dat het aandeel der voedingswaren 
in de indexbepaling veel te hoog ligt, ter
wijl anderzijds bv. de huurprijs van een 
woning, en tal van diensten, niet in aan
merking werden genomen. 

In onze vroegere bijdragen hebben we 
aangetoond, dat de Vlaamse gewesten de 
trieste eer genieten de hoogste indexcijfers 
te paren aan de laagste lonen, wat het 
leven dubbel zo moeilijk maakt. Thans is 

het onze bedoeling, in afwachting van een 
hervorming in de hiervoor aangeduide 
zin, na te gaan hoe in feite de index wordt 
vastgesteld. 

Tussen de 10e en de 20e van elke maand 
worden de kleinhandelsprijzen van de 65 
produkten en diensten in 62 gemeenten 
opgenomen. Zo worden er meer dan 3.500 
winkels bezocht. 

Voor het Vlaamse land zijn het voor de 
piovincie Antwerpen : Antwerpen, Meche-
len. Turnhout, Lier en Boom ; voor Bra
bant : Brussel, Leuven, Tienen, Asse en 
Diest ; voor Limburg : Hasselt, Bilzen, 
Borgloon, Maaseik, Tongeren en St.-Trui-
den ; voor Oost-Vlaanderen : Gent, Aalst, 
Dendermonde, Eeklo, Oudenaarde en St.-
Niklaas ; en voor West-Vlaanderen : 
Brugge, Kortrijk, Roeselare, Poperinge, 
Tielt, Veurne en ook Moeskroen, dat om 
statistische redenen nog bij deze provin
cie wordt gerekend. 

De opgenomen prijzen van een produkt 
in de verschillende winkels van een ge
meente worden samengeteld, en het 
rekenkundig gemiddelde hiervan wordt 
berekend. De index van dit artikel wordt 
bekomen door de vergelijking van de prijs 
in 1953 (basis 100). Daarna wordt de glo
bale index van deze gemeente bepaald 
door het rekenkundig gemiddelde van de 

65 indexcijfers der verschillende produk
ten te maken. 

Rekening houdend met de bevolkings
grootte der lokaliteiten wordt de provin
ciale index bepaald en daarna de rijks-
index. Dit is dan de algemene index van 
het Rijk. Men bepaalt bovendien een index 
per produkt : hiertoe berekent men eerst 
het rekenkundig gemiddelde van de ge
middelde prijzen van het produkt in de 
62 gemeenten en deelt dit door de 
gemiddelde prijs van het Rijk voor de 
basisperiode 1953 en vermenigvuldigd met 
100. 

Dat de indexcijfers merkelijk kunnen 
verschillen zowel per produkt als per 
gewest, is klaar. We geven hierna enkele 
voorbeelden van de indexcijfers 1965 
(maandgemiddelde van het ganse jaar) . 

Bij de eetbare produkten waren hel 
vlees en zalm die het hoogst waren opge
lopen : 159 voor rundhaas, 149 voor stoof-
vlees en 159 voor zalm. Het laagst bleven 
olie (99) en rundsvet (98) die dus beneden 
het peil van 1953 stonden. Het totaal ge
middelde voor de voedingswaren bedroeg 
126. 

De hoogste index der niet eetbare pro
dukten hadden de kolen met 143 voor de 
magere en 138 voor de half-vette, terwijl 
de laagste onbetwistbaar bij de dames-
kousen te vinden was met slechts 73. Het 
totaal gemiddelde voor deze artikelen be
liep voor 1965 116,2. 

Het haarsnijden lag bij de diensten het 
hoogst met 182, terwijl de kilowas laagst 
bleef met toch nog 122. Het gemiddelde 

liep voor deze diensten op tot 153,8. Het 
totaal indexcijfer over 1965 bedroeg 124,71. 

Anderzijds waren de geografische ver
schillen eveneens opmerkelijk. Reeds vroe
ger toonden we aan dat de Vlaamse ge
meenten over het algemeen steeds hogere 
indexcijfers geven dan de Waalse. Over 
dezelfde periode waren de provinciale 
gemiddelden inderdaad 125,3 voor Ant
werpen, 125,1 voor Limburg, 125,6 voor 
Oost-Vlaanderen en 127,4 voor West-
Vlaanderen, Brabant gaf voor 1965 slechts 
123,8 maar Leuven en Tienen gaven 126, 
Asse en Diest 124. Dus lag Vlaanderen 
over de ganse lijn boven het rijksgemid-
delde van 124,71. En deze situatie is niet 
toevallig, ze is bestendig van 1953 tot nu. 
Alle Waalse provincies blijven onder het 
rijksgemiddelde, en Brussel zelf heeft het 
lage cijfer van 123. De laagste index van 
het ganse land is te vinden in Coiivin en 
Marche, met 121 ; de hoogste in Veurne 
met 129, terwijl Brugge met 128 op de 
tweede plaats komt. 

Aan elk stelsel van indexberekening zul
len onvolmaaktheden verbonden zijn. Laat 
ons evenwel hopen dat de regering met de 
hervorming van de index der kleinhan
delsprijzen spoed zal maken en dat ?e 
zowel wat het aantal produkten betreft 
als wat de verhouding tussen voedings
waren, niet eetbare artikelen en diensten 
aangaat, een meer realistische samenstel
ling zal voorleggen. Een werkelijke index 
van de levensduurte schijnt om technische 
redenen niet mogelijk te zijn. Zulks blijft 
nochtans een na te streven ideaal. 

E. Slosse. 



6 wu 

dev^ereld 

China importeerde in de periode J954 tot 1958 ongeveer 20.000 ton graan per 

jaar. In de jaren zestig maakte de graan-iniport plots een enorme sprong, zodat 

sedert 1961 de jaarlijkse gemiddelde import 5 miljoen ton bedraagt. Dit is één 

van de vele voorbeelden die men zou kunnen aanhalen om aan te tonen dat men 

niet mag menen dat het ekonomisch potentieel van dat enorme vasteland, waar

over wij de jongste tijd zoveel onrustwekkend nieuws lezen, z.o groot is als men 

wellicht geneigd is te veronderstellen. De situatie vM.n China op het wereldpoli

tieke vlak, of beter, de pretentie van China op dit vlak, is eerder in omgekeerde 

verhouding te interpreteren tot zijn ekonomische potentieel. Uitgaande van deze 

gedachte, zijn er enige interessante bedenkingen te maken bij de zuivering die 

op dit ogenblik aan de gang zijn. 

Veertien dagen geleden prol)eerden wij 
hier op deze plaats de betekenis en het 
belang te achterhalen van de zuiverings-
aktie, waarvan Mao Tse Toeng zonder 
twijfel de grote organisator bleek te zijn. 
« Mao zuivert het Maoïsme », was onze 
konkliisie. En inderdaad in deze veertien 
dagen, is er inmiddels opnieuw belangrijk 
nieuws over de betekenis van deze zuive-
ringsaktie aan het licht gekomen. 

Het is nu klaar en duidelijk : iMao heeft 
een erfgenaam aangeduid. Die opvolger 
heet : Lin Piao, minister van defensie van 
de volksrepubliek. 

Vorig weekend heeft het Chinese Cen
trale Komitee een koninninikee gepubli
ceerd, waarin dat zonder meer goed in 
vernield stond. Op dinsdag daaropvolgend 
had in Peking een enorme massa-meeting 
plaats waarop I în Piao, met uitzonder
lijke titels zoals « de dierbaarste strijd-

WAAR IS 

DE PAPIEREN 

TIJGER ? 

ders in Zuid-Vielnam, ondanks de mas
sieve verdediging van de Amerikanen, nog 
jarenlang voort kan duren, zonder dat er 
één stap winst wordt gemaakt, en ondanks 
de ekonomisch-militaire uitputting van 
Vietnam, zowel als van Amerika, dan is 
dat het beste bewijs dat iMao Tse Toeng, 
in zijn gedachtengang, gelijk heeft. En dan 
mag men er zo goed als zeker van zijn, 
dat na Vietnam, de i-rsl \;in A/ir hel zelfde 
revolutionaire patroon zal volgen. 

Wanneer wij er zeker van mochten zijn 
dat een kommunistische zege in Vietnam, 
niet noodzakelijk zou moeten gevolgd 
worden door een nieuwe revolutie elders 
in Azië, dan zou de huidige Amerikaanse 
Vietnam-politiek een andere richting kun
nen inslaan. 

Dit is nu het grote verschil met het 
marxisnie-leninisme zoals het in de Sovjet-
l 'nie gepreekt wordt. Met alle voorbe
houd voor verdere evoluties, kan men wel 
stellen, dat het kommunisme van de 
« revisionistische » Moskou-school niet 
meer /o imperialistisch is als hel kommu
nisme dat nu door Mao Tse Toeng met een 
wanhopig-ridikule konsekwentie wordt 
voorbehouden. 

Het is ook niet zonder betekenis dat op 
13 augustus jl. de Xle algemene vergade
ring van het Centrale Komitee de streng
ste veroordeling (tot nu toe) heeft uitge
sproken over het Moskouse revisionisme. 
In de felste bewoordingen sedert het uit
breken van het chinees-russische kon-
flikt, heeft Mao Tse Toeng de « openlijke 
samenzwering tussen Washington en Mos
kou > laten veroordelen. 

In het licht van deze verscherping van 
de kloof tussen het Chinese kommunisme 
en het Russische l:ommunisme, kunnen wij 
echter een hoopvolle gedachte naar voor 
brengen. Hoopvol voor diegenen die zou
den vrezen dat de koers die China nu aan 
het volgen is noodzakelijk tot de pessimis
tische gevolgtrekking zou moeten leiden 
dat er geen wal te zetten is tegen de ver-

Een Japanse ekonomisf, Shigeru Ishi-
kawa, heeft onlangs vooropgesteld dat 
China, in de veronderstelling dat het een 
gemiddelde ekonomische groei volgt van 
5 procent per jaar, en dat zijn bevolking 
met 2 procent aangroeit per jaar, tegen 
het midden van de jaren 1980 wat betreft 
het inkomen per hoofd nog maar op het
zelfde niveau zal staan als dat van de 
Sovjel-Unie in 1930. De kloof tussen de 
vooruitgang in de Sovjet-Unie en rn het 
Westen, zal dus ondertussen nog groter 
geworden zijn als nu. Professor Bergson 
van Harvard schat het Nationaal Produkt 
per hoofd van de .Sovjet-l'nie in 1930 op 
8500 F, volgens prijzen van 1930. Dit zou 
volgens naoorlogse prijzen in 1952 bij de 
start van het eerste vijfjaren-plan van 
(;iiina overeenkomen met 17.000 E. Op dat 
ogenblik echter wordt het Nationaal Pro
dukt per hoofd van China geschat op 
1500 F minimum en op ÖOOO F maximum. 

De Sovjet-Cnie heeft een sprong voor
waarts kunnen maken omdat Stalin ten 
koste van veel offers, de voorrang heeft 
gegeven aan de zware industrie, en ook 
ten dele omdat de Sovjet-Unie reeds een 
technologische traditie had. Deze ont
breekt in (^hina, en Mao heeft de indus
trialisatie moeten laten afhangen van de 
landbouw. 

Hij doet dit ook nu weer. De meeste 
ekonomisten zijn het erover eens dat een 
nieuwe poging tot een « sprong voor
waarts » gedoemd is hetzelfde lot te on
dergaan als de grote «sprong voorwaarts» 
van 1958, die, zoals bekend, een totale 
mislukking is geworden, en China's eko-
nomie nog méér ontredderde dan vóór de 
bewuste sprong. Want men heeft algemeen 
de indruk dat Mao nu weer in hetzelfde 
euvel vervalt als in 1958, door namelijk 
kompleet onrealistische ekonomische re
medies te zoeken om de ideologie te red
den. 

Hierover zou men natuurlijk lang en 

makker van Mao :>, aan het Chinese volk 
werd voorgesteld als de opvolger van 
Alao. Hij mocht onmiddellijk naast Mao 
staan, vóór de president, en vóór de eer-
ste-minister, en vóór de sekretaris-gene-
raal van de partij. Hij mocht zelfs de 
belangrijkste spreekbeurt van de gelegen
heid houden onder duidelijk goedkeuren
de gebaren van Mao. Dat was zeker niet 
zonder betekenis. 

Het is niet het feit dat Lin Piao minis-
tei van defensie is dat licht werpt op de 
koers die Mao aan het Maoïsme wil geven. 
Lin Piao is de man die een jaar geleden 
een berucht artikel schreef dat heette : 
•« Over de oorlog van het volk ». Het 
betoog van I.in Piao kwam er *oen hoofd
zakelijk op neer dat de buitenlandse poli
tiek van (lliina er vooral moest op aan
sturen om in de « landrijke » gedeelten 
van de wereld, of met a ' 'ere woorden, de 
onderontwikkelde gedeelten — .Azië, Afri
ka en Zuid-Anierika — guerrilla-oorlogen 
te bemoedigen, met de bedoeling de impe
rialisten van de « stedelijke » gebieden — 
lees tie ontwikkelde of geïndustrialiseerde 
landen — te omcii-kelen, en bijgevolg '.e 
vernietigen. 

Nu is het zo dat Je akUsueit \an C.hina 
ter zake, in het afgelojjen jaar niet zo 
suksesvol te noemen is. In Indone.sic heeft 
China officieel alle krediet verloren, '.n 
Afrika zijn de Chinese onruststokers op 
de meeste plaatsen aan de deur gezet ten
gevolge van vele « rechtse » maneuvers. 

De revolutionaire aktie van China was 
niet suksesvol. En nu is het des te meer 
betekenisvol dat uist Lin Piao door Mao 
als troonopvolger werd aangeduid. Meer 
bepaald haalde het Centraal Komitee op
nieuw het artikel van Lin voor de dag en 
bekroonde het als de « meest wetenschap
pelijke », in mar.xistisch-leninistische zin 
dan, analyse van de wereldrevolutie van 
onze tijd. 

De lijn is dus klaar getrokken. .Mao Tse 
Toeng heeft geen haarbreed van zijn 
Maoïsme afgedaan. Het is dus duidelijk 
geworden dat (^hina verder wil gaan door 
het konsekwcnte doortrekken van de 
guerrilla-techniek. Zij zal verder gaan met 
in de onderontwikkelde landen de volks
revolutie te prediken via de rurale massa. 

Daarmee wort'en wij natuurlijk enige 
illtisies armer. 

Ook iu verband met de \ iclnuai-proble-
niatiek. 

NA MAO KOMT LIN PIAO 
liet fameuze artikel van Lin Piao, dat 

nu een officiële konsekratie kreeg door de 
aanduiding van Lin Piao als Mao's op
volger, laat er geen twijfel over bestaan, 
dat Vietnam in de Chinese buitenlandse 
politiek, de betekenis heeft van een test. 
Wanneer de revolutie van de arme Noord-
Vietnamezen, en van de guerrilla-strij-

spreiding van de revoluties in Azië. Dat 
hoopvolle ligt wellicht juist in de ekono
mische vaststelling die wij maakten in het 
begin van dit artikel. 

China is een arm land, en er is, ondanks 
de inspanningen van een tweede « sprong 
voorwaarts », weinig vooruitzich op ver
betering van de situatie. 

breedvoerig kunnen spekuleren. Maar het 
is belangrijker de aandacht te trekken 
op de werkelijk tragische ek-enomische 
situatie van China. Want daardoor kan 
men de vraag stellen : wie is eigenlijk de 
papieren tijger ? 

E.H.M. 

De Chinese bonzen bij een van de reusachtige demonstraties. Op de voorgrond Mao Tse Toeng. De kwaliteit van het Chi
nese fotomateriaal laai vaak veel te wenden over. Éen kenmerk van de <^ achterstand » ? 
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I^IEUWS VAN DE VOLKSVNIEPARLEMENTSFRAKTIES 
Nu de parlementaire halfronden en de 

Wetstraat met vakantie zijn, is het ogen
blik geschikt om even terug te blikken op 
een jaar aktiviteit, teneinde een gewetens-
ond«rzoek te doen en desnoods goeile 
yowrneuiens te maken voor de toekomst. 

Uit de aard van de zaak beperk ik nuj 
tot de Senaat, omdat ik het milieu een 
beetje begin te kennen, nu ik in het rader-
•vserk gevangen zit. Door de wil van de 
Gent-Eeklose kiezers^ ! 

Hoe ik erin gekomen ben, hoe mijn in
drukken en ervaringen -waren bij het 
kennismaken met het milieu, heb ik voor 
mJjzelf en mijn nazaten neergeschreven. 
Het is bestemd voor mijn nagelaten papie
ren ! 

Noodzakelijkerwijs zal ik subjektief 
rijn. Niemand kan over zichzelf en over 
zijn werk spreken, zonder zijn persoon-
lijklieid af te leggen of zijn temperament 
te verzaken. Het gaat daarenboven alleen 
o\er de Volksunie in de Senaat. 

In (Ie luidruchtige onderbrekingen ston
den we niet op de laatste plaats. Wini 
blonk hierin uit. Rik Ballet is de gewiek
ste onder ons op de tribune : raak, glad, 
op de man af, onverschrokken, scherp, 
korrekt, nooit uit zijn lood te slagen. 

De rustigste uit onze groep is G. De 
Paep. Hij roept nooit, draait ternauwer
nood op zijn zetel als hef er hartstochte
lijk tuM toe gaat. ffij schiet maar uit zijn 
kramn*en wanneer landbouwaangelegen-
he<iea te berde komen. Hij klamt de Waal
se minister van landbouw aan en diskus-
sieert met hem over melk, margarine, 
overstroomde polders, tarwesoorten, aanl-
beien, druiven, enz... Hij komt altijd met 
een suksesje van achter de schermen 
terug. Hij weet de landbouwspecialisten 
in de andere partijen zitten, hij zoekt ze 
op en zij worden gauw gewaar dat ze niet 
met een liefhebbertje van vierde zone te 
doen hebben. 

G. De Paep is chirurg, dus onberoerd. 

neemt het meestal rustig op, maar senator 
Coppens uit Denderleeuw roept dan een 
onvriendeliikheidje ditt Wim met het 
^\oordje primair afwimpelt. Hij betaalt 
met gelijke munt. iMij gebeurt het aan 
.lorissens mouw te trekken en hem tot 
kalmte te manen. Ik krijg meestal gehoor, 
doch slechts \oor een korte wijle. 

In alle debatten hebben de Volksunie
senatoren hun woord meegesproken. Geen 
enkele begroting werd behandeld zonder 
tussenkomst van onzentwege. Het werk 
werd verdeeld volgens elks bevoegdheid 
en strijdlust. We zaten daar niet als een 
logge massa, maar als een dynamische 
groep mensen. 

Elk van ons is verscliillende malen op 
de tribune gekomen en heeft de Vlaams-
nationale snaar geroerd, heeft de stem 
laten klinken van wat in ons land hon
derdzesendertig jaar lang onbelangrijk en 
misprijzenswaard werd beschouwd. We 
hebben 'iltjid Nederlands gesproken en de 

EEN JAAR DIENST IN DE 

PARLEMENTAIRE ARENA 
Van mei 1965 tot augustus 19C6. We 

staan reeds op dat éne jaar met onze 
tweede regering. Harmei met een C.VJ*.-
B.S.P.-ploeg geraakte nooit van de grond 
los, vleugellam en te veel ballast, 27 minis
ters of half-ministers. Van den Boeynants 
met een C.V.P.-P.V.V.-ploeg, minder tal
rijk, wat dj'namischer. Wij altijd in de 
oppositie. Maar nu met nog iets meer, met 
een formele oorlogsverklaring aan liet 
extremisme. Prettig vooruitzicht voor 
hartstochtelijke naturen. Juist iets voor de 
.Volksunie I 

In de Senaat zijn we met vijf tegen de 
174 anderen, die het allen, als één man, op 
ons gemunt hebben. En toch heerste het 
goed humeur in ons groepje. En wat meer 
is, ook eendracht. Nooit een zweempje van 
enig fundamenteel, taktisch of organizato-
risch meningsverschil. Merkwaardig ver
schijnsel in Vlaanderen voor een kleine 
partij ! 

Over dat kleine groepje hing er maar 
één schaduw, die van het ontbreken van 
Senator Diependaele. Hij viel uit, slachtof
fer van een onberekenbaar cynisch ma-
chiavellisme bij de 174 anderen, die maar 
één vijand kennen : de Volksunie. En 
helaas ook door het onvergeeflijk falen 
van één Volksunieman in de Oostvlaarase 
provincieraad. Eerste les voor wie zich in 
de politiek waagt ! Middelerwijl verwach
ten wij Diependaele terug, na de eerstko
mende verkiezingen, als triomfater zoals 
hij voor het assisenhof heeft getriomfeerd. 

Het absenteïsme ? Was bijzonder gering. 
We waren opvallend vaak op onze zetels 
aanwezig. 

De eerste en de laatste was natuurlijk 
Wim Jorissen, schrijvend, notities makend, 
alles nauwgezet volgend, altijd op alles 
reagerend. Hij zit vlak achter Lagasse van 
de Brusselse frankofonen en leeft op een 
voet vane korrekte beleefdheid met hem. 

Wim is in de Senaat en zijn geheimen 
ingewijd. Iedereen kent hem en hij kent 
iedereen, van de voorzitter tot de laatste 
bediende. Hij imponeert door een niet op
dringerige vriendelijkheid, waar niemand 
kan aan weerstaan, onze oppositie aller
minst. Hij slaat praatjes met Gillon, met 
Onier van Audenhove, met Rollin, met 
Van Oe Kerckhove, met Sledsens. Hij kent 
de laatste nieuwsjes en raapt uit zijn kon
takten altijd wat op, zodat wij de best 
gcïnformeerden van heel de Senaat zijn. 

Parlementair bekeken was de Volks-
iiniegroep zeker de meest aktieve. We hiel
den interpellaties over de Voer, over de 
schending van het Ijzerbedevaartterrein, 
over de verboden Bormsbetoging, over de 
Leuvense gebeurtenissen. We kwamen tus
senbeide in alle andere interpellaties, ten 
einde de Volksuniestem te laten horen. 

Hij heeft een bijzondere fijne neus die de 
maneuvers van de tegenstanders vlug 
doorziet. Van de ene zegt hij een babbe
laar, van de andere een voddevent, van 
een derde een lichte sigaar. O. van Auden
hove die een oppositierede van anderhalf 
uur afstak tegen Harmei, vond hij formi
dabel. Mannen die nooit tien minuten op 
hun plaats kunnen blijven zitten, vindt hij 
kwajongens. 

De senatoren worden door G. De Paep 
onderscheiden in knoeiers, serjeuze men
sen en onnozelaars. Zijn appreciatie geeft 
hij maar ten beste op het eind van een de
bat. Wat hij over mij denkt, weet ik niet. 
Hij zit vlak naast mij ; als ik hem iels 
vraag, antwoordt hij gewoonlijk niet ; 
men moet hem liefst niet storen. Zeer 
wijs vanwege die Waaslander ten opzichte 
van de Gentenaar. 

Aan mijn linkerzijde zit B. Roosens, 
Antwerpenaar, die hier al langst de Volks
unie vertegenwoordigt. Zeer waardig, 
doch in de grond de hefstigste van ons 
allen, door een inwendig vuur verteerd. 
Wanneer er een betwisting is over de be
tekenis van een woord in een Franse 
tekst, heeft hij zijn zeg en haalt hij gelijk. 

Hij is de bevoegde man in sociale aan
gelegenheden en gaat die, van gelijke tot 
gelijke, bespreken met de grote tenoren. 
Hij zweert bij de Volksunieharmonie en 
weet over tientallen personen en dingen 
het allerfijnste. Hij snapt onmiddellijk de 
finesses van amendementen en ondera
mendementen, wetsartikelen, enz... Hij 
let immer goed op dat ik op het juiste 
knopje druk bij de stemmingen. Wanneer 
ik mij een ogenblik bedenk waar ik druk
ken zal, heeft hij reeds op mijn knop ge
duwd. Hij is een olijkerd en scheidt 
dadelijk het belangrijke van het onbenul
lige. 

Onze zetelrij is het mikpunt van de 
sarkasmen der 174. Wim Jorissen beloont 
hen altijd met een tegenprestatie. Liefst 
luidruchtig. Naar mijn mening zou hij er 
soms goed aan doen niet te reageren, niet 
te mopperen. Maar zijn oppositiegeest kan 
hij moeilijk het zwijgen opleggen ; met 
zijn tweeënveertig jaar is hem dat te 
sterk. 

Wanneer hij al eens niet bij de zaak is, 
omdat hij met zijn papieren dokumenten 
worstelt of ordemoties opstelt en dan een 
spreker over de Vlaamse politiek onheb
belijkheden uitkraamt, draaien de aan
wezigen hun hoofd onwillekeurig naar 
ons toe, om Jorissens reaktie op te van
gen. Ze zijn teleurgesteld wanneer geen 
reflexen loskomen. 

Zijn C.V.P.-buren werkt hij soms gewel
dig op de zenuwen. Zijn naaste buurman 

senatoren nit de Vlaamse arrondissemen
ten die het anders deden, hun onwaardige 
en onlogische houding als een verwijt in 
het gelaat geslingerd. 

We hebben aan de ministers honderden 
vragen gesteld waarop zij vaak het ant
woord schuldig bleven. Wat de reizen van 
het staatshoofd gekost hebben, en wat ze 
opgebracht hebben, kunnen wij, en het 
land, niet te weten komen : oorlog aan het 
extremisme ! 

We hebben wetsontwerpen ingediend 
bij de vleet. Ze werden door de regerings
partijen verworpen, maar langs een ach
terpoortje opnieuw te berde gebracht. We 
hebben wetten goedgekeurd of afgekeurd, 
volgens omstandigheden, niet systematisch 
maar beredeneerd. De toetsnaald was : 
is het goed voor het Vlaamse volk ? Het 
is en blijft onze enige bekommernis. Een 
andere heeft niet voorgezeten ; nooit is 
het de bedoeling geweest een ander crite
rium aan te wenden om het ware van het 
valse, het werkelijke van het schijnbare 
te onderscheiden. Vlaanderen eerst was in 
alles ons devies. Moesl het. één ogenlbik 
maar, in de Volksuniegroep anders zijn. 

dan zou ik er geen minuut langer gebleven 
zijn. 

We hebben voor de inoverwegingne-
ming van het wetsvoorstel Verroken ge
stemd, met hetzelfde animo waarmede wij 
tegen de kommissie Vranckx-Vander Poor
ten hebben gestemd. Sociale welvaart, 
ekonomische expansie en financiële sane
ring genoten onze belangstelling en kregen 
onze stem. De begrotingen hebben wij 
verworpen, omdat wij er geen zweem van 
twijfel over wilden laten bestaan dat wij 
een Belgische regering zouden steunen, 
die de oorlog aan het extremisme ver
klaart. En tot de extremisten worden wij 
door Vanden Boeynants en zijn kornuiten 
gerekend. Wij eerst en vooral. 

In het parlement gaat het hard tegen 
hard. De Senaat is, uit traditie zegt men, 
wat zachter in zijn metodes, en van waar
diger parlementaire manieren. Ik heb daar 
niet veel van gemerkt. Er wordt in dat 
plechtig halfrond gezanikt, geroepen, ge
dreigd, gescholden, gespijbeld, al eens 
gelachen en gebruld ; er heerst daar zo
veel cynische huichelarij tegenover het 
Vlaams-nationalisme, dat bet een abdika-
tie zou zijn de eerbiedwaardige heerschap
pen, op de openbare tribune, niet te meten 
met dezelfde maat waar zij ons mede 
meten, hen niet te betalen met dezelfde 
cynische munt die zij in onze za.k werpen. 
We zijn toch geen onnozelaars. We door
zien hun metodes en zullen er niet hel 
slachtoffer van zijn, we zullen bijtend 
reageren, met vitriool en spot. 

Een jaartje parlementair werk in de 
Senaat heeft mij mensenkennis bijge
bracht, op een domein waar ik inij tot
nogtoe nooit had bewogen. 

Wat is er te doen in de toekomst ? 
Bekwame mannen, geen lichte sigaren, 

naar het Parlement sturen. 
Het aantal Volksuniestemmers doen toe
nemen, zodat er meer Vlaams-nationale 
vertegenwoordigers in het Parlement 
komen. Dat is thans de enige opgaaf. Aan 
dat doel moet alles ondergeschikt worden. 

Alle personenkwesties opzij zetten. Ai 
de abnormale comple.xen die ik als poli
tieke dwarsheid, of larie durf te bestem
pelen, tot en met de wortel kapotmaken. 
Het zijn, noch min noch meer, troe\en ia 
de hand van Vanden Boeynants. 

Als één man voor en met de Volksunie. 
Al de rest is, op dit ogenblik, flauwe kul. 
Er is nog ontzettend veel te doen, veel te 
veroveren, vooraleer men naar ons zal 
luisteren. We zijn nog maar bij het begin. 
En onze tegenstrevers zijn talrijk, zijn 
sterk, zijn' sluw. Ook op het parlementaire 
vlak moeten wij vechten. Naar mijn over
tuiging nog /eer lang, en daar vooral. 

L. Elaut 

Een jaar in de parlementaire arena.^ 
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Voor velen is Friesland volslagen onbekend, 
hoogstens weten zij dat het een provincie 
van Neder land is. Anderen denken bij he t 
horen van die naam onmiddell i jk aan kof f ie-
melk omdat zij die weleens op de tafel kr i j 
gen onder de naam van bv. « Friesche vlag ». 
Watersport l iefhebbers krijgen onmiddel l i jk 
visioenen van zeilboten, yachten en ideale 
vaarwaters . Ingewijden weten da t in he t 
noorden van Nederland een volk leeft m e t 
een zeer oude kui tuur en een eigen taal, een 
taal die doet denken aan bepaalde Engelse 
dialekten me t een geut Skandinavisch. Zij 
weten ook dat de Friese invloed zich zeer ver 
heeft ui tgestrekt : in het noorden tot tegen 
Denemarken en in het zuiden tot ver in 
Zuid-Vlaanderen. In dat ongelooflijk-vlakke 
land tussen Zuiderzee en Wadden-eilanden 
leeft nu nog een volk dat afs tamt van de 
vroegere durvende zeevaarders en kust-ont-
ginners, een volk van lange blonde mensen, 
zwijgzaam, volhardend maar vriendelijk In 
het land der Friezen, waar elke sloot een 
s t raatweg is, maak te onze repor te r Staf De 
Lie, deels per boot, deels per auto, een tocht 
die hem dit eigenaardige volk beter leerde 
kennen. In de hiernavolgende afleveringen 
vertelt hij U over de geschiedenis de kui tuur , 
de taal, de politieke bestrevingen, de toeris
tische merkwaardigheden en de ekonomie 
van Friesland en zijn bewoners . « Eala Fria 
Fresena », de oude Friese s t r i jdkreet — die 
zoveel betekent als « leve de vrije Friezen » 
— is daarbij zijn devies. 
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eala fr ia f r e s e n a (1) 

Grou, augustus 1966 Eigenlijk heet dit plaatsje in het Nederlands Grouw; zoals 

Ljouwert het Fries is voor Leeuwarden en Snits de juiste naam is van wat op de 

kaarten meestal als Sneek wordt aangeduid. Hier in Friesland staan aan de toe

gangswegen van voormelde plaatsen de namen in beide talen vermeld. In vele ge

meenten zijn ook de straatnaamborden tweetalig : Kerkstraat heet er bijvoor

beeld Tsjerkstriet en in zelfs toeristische oorden is het met ongewoon de namen 

van hotels, jeugdherbergen of vakantiecentra uitsluitend in het Fries te zien 

aangebracht : in Grouv^ maakten wij zo onder meer kennis met de beheei der 

van het ontspanningscentriun « In 'e Lijte » wat zoveel betekent als « in de luwte 

gelegen ». Men voelt zich hier als het ware in een ander land, niet alleen van

wege de driehonderd of vierhonderd kilometer die tussen Friesland en Vlaande

ren liggen maar ook door de sfeer, het uitzicht van straten en landschappen, het 

anders-zijn van mensen en gebruiken. 

Al van bij het b innenkomen bemerk t 
men onmiddellijk het verschil in het 
landschap : overal de kenschetsende 
Friese kop-hals romp boerderijen met 
he t spitsoplopende dak en het Fnese 
vri jheidsteken aan de vors tnokken 
(di t vrijheidsteken wordt gevormd 
door twee van elkaar wegbuigende 
zwanenhalzen en is het eeuwenoude 
simbool van de liefde voor het eigene) 
terwijl het geheel gelegen is midden 
een haag van bomen die de boerderi j 
tegen de felle zeewinden beschut ten. 
Het landschap is werkelijk oneindig-
vlak : geen bewerkte , omgeploegde 
grond, slechts de groene uitgestrekt
heid van weiden, zonder p i ikkeldraad. 

doorsneden met grachten en water
gangen vol prachtige zwart-bonte 
koeien — het Friese s tamboekvee dat 
wereldwijd vermaard is — vleesvaste 
schapen en s terkgespierde paarden. 
Aan de einders rijzen de oeroude kerk
jes met hun tipische zadeldaktorent jes 
omhoog. In steden en dorpen met hun 
wir-war van grachten en bruggetjes 
worden nog aloude ambachten beoe
fend : koperslagers, po t tenbakkers , 
houtsni jders , scheepsbouwers, zilver-
drijvers en goudsmeden hebben hier 
hun voorvaders bedrijf en maken het 
vermaarde kunstvolle Friese handwerk , 

's Zomers ziet men de honderden 
wit te zeilen van de vele boten door het 

vlakke land t rekken, van dorp tot dorp, 
van stad tot stad, het gehele merenge
bied rond. 's Winters doet het land
schap aan Scandinavië denken, aan 
Zweden of Finland. Dan liggen de wij
de watervlakten dichtbevroren en slie
ren de duizenden schaatsers over het 
ijs, samen met de fraaie arresleden 
door paa rden bespannen De mensen 
lijken dan nóg meer noords in hun ti-
perende klederdracht , net zoals t i jdens 
de paardenwedst r i jden in de dorpen, 
wanneer zij gekleed in de boeren-
dracht , met hoge hoeden en wit te slob
kousen op de pracht ig versierde sje
zen plaatsnemen. 

Ook de eigennamen t iperen. Je ziet 
hier niets anders dan Dijkstra, Hilke-
ma, Kooistra met hun eigenaardige ma 
of stra-uitgangen, wat zoveel wil zeg
gen als de voor ons Vlamingen zo ken
schetsende « van de » Ook de voorna
men zijn Fries : Sjoerd, Abe, Jelles, 
Nynkc, Eeltsje enz .. evenals de stads-
of dorpnamen, waarvan de meesten 
eindigen op um zoals Dokkum, Kol-
lum, S ta rum (wat heim beduid t ) of op 
-ert zoals in Bolswert (Neder lands : 
Bolsward) hetgeen wijst op een te rp . 
Deze terpen de eveneens voor Fries
land kenschetsende tegen het wa te r 
opgeworpen woon-heuvels zijnde. 

• AFSTAMMING 

Men zal zich afvragen hoe en waar
vandaan dit Friesse volk daar in het 
noorden van Nederland gekomen is. 

E r bestaan zeer ui teenlopende mem 
gen hierover Meestal echter woidtn 
aangenomen dat de Friezen oorspi 
kelijk s t ammen uit de flessenhals 
Denemarken me t Duitsland verbinil 
het tegenwoordige Sleeswijk Holstfl 
waar ook de Angelen en de Saksen h 
oorspronkel i jke verblijfplaats haddf 
De Friese taal heeft t rouwens veelj 
meen met die der zojuist genoeW 
volkss tammen en ook nu nog met s 
mige Engelse gewestspraken Eer 
derwijzer vertelde ons dat zijn moede 
die helemaal geen Engels spidk oo 
eens een gesprek had met een MOI 
ui t een dorp in het noorden van En| 
land die haar dialekt sprak, terwijl' 
eers tgenoemde Fries praa t te en dat 
e lkaar op enkele kleinigheden na, K^ 
goed verstonden 

Wat er ook van zij, m het begin va 
onze jaartel l ing woonden de FrieK 
reeds voor een aanzienlijk deel m 
gebied waar zij nu nog wonen en c 
fenden zij hun invloed uit langs de? 
hele noordzeekust . De Romeinse 
schiedschri jvers van die tijd roemdi 
hen als goede boeren en scheepsv» 
ders . Zij zouden bovendien ook t» 
s tr i jdvaardigheid tonen door de legi" 
nen uit het zuiden te verslaan tijdd 
een gedenkwaardige slag in het Bad 
henna-woud. 

• GESCHIEDENIS 

De Friezen hebben in ieder geval 
duizend j aa r geschiedenis achter z" 
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oor er sprake is van Nederland, Iaat 
'taan Holland. Zij worden vermeld in 
het Angelsaksisch epos Beowulf, zij 
hebben aanvoerders die zoveel zijn als 
koningen, tot in de zevende eeuw, zij 
(rekken langs de zeeboorden en de 
orote rivieren, oefenen hun invloed ui t 
n het Westvlaamse volk en taal, zelfs 

tot diep in wat nu Frans-Vlaanderen is. 
Sommigen zeggen fier dat hun gebied 
zich uitstrekte van Zwin tot Wezer, an
deren van Sincfal tot Eider . In ieder 
geval is hun aanwezigheid nog terug te 

teit . In Dokkum getuigt daarvan n u 
nog het admiral i te i tsgebouw dat het 
zeekantoor van het Fries eskader her
bergde. Deze zelfstandigheid geraakte 
te loor in de periode van Franse over
heersing, wa t ook het verlies van de 
Friese Ommelanden o.m in Groningen 
m e t zich bracht . In de huidige omstan
digheden vindt dit volk weer een be
pe rk t e ma te van eigenheid binnen de 
grenzen van de provincie die in Ne
der land een veel grotere bevoegdheid 
op allerlei vlak heeft dan dit bij ons bij-

Het Fries was de officiële volkstaal 
tot in de late middeleeuwen, de taal 
van wetten, akten, oorkonden en van 
de le t te rkunde. In de zestiende eeuw 
begon het opdringen van het Neder
lands vooral in de hogere lagen van de 
bevolking en in de grote steden onder 
invloed van de « vreemde » ambtena
ren, legeraanvoerders en grondbezit
te rs . Vanaf ongeveer 1500 beginnen de 
geschiedsschrijvers het latijn te gebrui
ken als schrijftaal en de le t te rkunde 
begint teloor te gaan. 
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vinden in vele p laa t snamen in het wa
terland. Eén voorbeeld werd ons gege
ven door de Friese nat ional is t Singels-
ma die er op wees da t Waas, zoals de
ze naam voorkomt in «Land van Waas» 
een Fries woord is me t de oude Friese 
a-klank, in de moderne taal vervangen 
door een ea klank; waas betekent in 
dit geval « modder ig land » De Friezen 
hadden al heel vroeg een zeer uitge
breide en hoogst ontwikkelde rechts-
spraalc en — regels eeuwenlang de 
leidraad voor ande re rechtsgemeen
schappen. In 80i üe t Karel de Grote 
door de rijksdag te Aken de « Lex Fri-
ionum» goedkeuren. In de IJs landse 

a's en de Noorse koningsliederen 
als de Heimskr ingla) wordt van de 

Friezen verteld en gezongen De Noord
zee wordt eeuwenlang de Mare Frisi-
cum genoemd niet alleen omdat haa r 

orden grotendeels door dit volk be-
ind werden m a a r ook omda t de 
;en u i t s tekende zeevaarders waren 
reeds rond de jaren duizend een 

bloeiende handel dreven met Engeland, 
een markt hadden te Londen en een 
kolonie te York. In de Magnussage 
wordt verteld van hun dapperheid, o.m, 
dat zij onder Magnus Fortema Rome 
veroverden voor Karel de Grote een 
«legende » die t rouwens veel waarhe id 
bevat. 

voorbeeld het geval is. De jongste 20 
j a a r is men er dan ook heelwat op 
vooruitgegaan, zowel wat betreft de 
eigen kui tuur , het sociale en het eko-
nomische . 

Van ku i tuur en taal gesproken. 
Reeds zeer vroeg was er sprake van 'n 
Friese l i teratuur met als een der gro
ten de dichter Bernlet , Franeker was 
gedurende drie eeuwen het kul tureel 
cen t rum van het noorden, bezat reeds 
in 1585 de tweede universiteit van Ne
derland, dert ig jaar voor deze van Gro
ningen Deze universitei t werd echter 
opgeheven in 1843 .. terwijl men n u 
bezig is er een nieuwe te eisen. 

Eigenaardig genoeg zou het een 
vreemdeling zijn, namelijk Jan Jans
zoon S ta r ten die in de zeventiende 
eeuw weer het Fries als l i teraire taal 
zou gaan gebruiken ! Daarna is het de 
grote Friese dichter Gysbert Japiks 
(1603-1666) die de slapende kui tuur 
weer tot op grote hoogten verheft. 

• TAAL 

De Friese taal is natuur l i jke familie 
me t het Neder lands waarmee er min
der verschil is dan bijvoorbeeld het 
Engels verschilt van het Welsh m a a r 
dan toch weer méér dan het Neder

lands van het Duits staat. Dit familie
zijn brengt een gemakkeli jke vermen
ging te weeg en dit vond onder m e e r 
in de steden plaats . In zeven van d e 
elf vondt het «stadfries» ingang, o n d e r 
meer in Leeuwarden, Franeker, Har-
hngen, Dokkum, Sneek en Staveren 
alsook op het het eiland Ameland e n 
een deel van Terschelling. De jongs te 
j a ren echter krijgt het oorspronkel i jke 
Fries zoals het op het plat teland was 
blijven bestaan, weer zijn plaats en 
men kan rustig aannemen dat van he t 
half miljoen inwoners van de provin
cie er 300.000 zijn die het Fries als hun 
moedertaal spreken. Ook in wij kelingen 
maken zich veelal de taal eigen, alhoe
wel het aanleren en zuiver u i tspreken 
lang niet altijd gemakkelijk is. Toch 
is het een aantrekkeli jke en welluiden
de taal, vooral door de vele twee- en 
drieklanken. Zij leent zich ui ts tekend 
voor zang en voordracht , hetgeen dan 
ook veelvuldig beoefend wordt in de 
overal bestaande kulturele verenigin-

'gen. 

Door de kulturele werking van de 
jongste jaren, alsmede door het invoe
ren van het Fries als bijbel en preek-
taal is een standaardfries ontstaan da t 
nagenoeg door iedereen — zelfs al 
spreekt hij van huize uit zijn dialekt 
— gesproken en begrepen wordt . Het 
Fries is sinds een tiental jaren ook er
kend door de wet en mag op de recht
banken gebruikt worden, het wordt nu 
ook op de lagere scholen onderwezen 
in vele- gemeenten en talloze Friese 
kuns tenaars schrijven weer hun wer
ken in de moedertaal , terwijl ook alle 
« groten » uit de wereldl i teratuur in 
het Fries werden vertaald. Een eigen 
radiozender, een aktieve kul tuurraad 
en akademie werken koortsachtig om 
de bijna verdwenen kui tuur en taal er 
weer bovenop te helpen, samen met 
zoveel andere waarden van het Friese 
leven en volksbestaan. 

Veel hebben deze strijders (ook in 
het politieke) met Vlaanderen genteen 
en veel toestanden kunnen of konden 
bi] de onze vergeleken worden Het 
verhaal van deze strijd brengen wij U 
volgende week. 

Sta] De Lie. 

;eval 
er zi' 

• GEEN STAAT 

De langgerokken Friese wereld is 
nooit van aard geweest om een goede 
staatvorming mogelijk te maken. Daar
bij kwam dat een groot gedeelte van 
dit volk verspreid was over de kustei-
landen en afgezonderde gebieden in he t 
waterland De Friese aard getuigt bo
vendien van een enorm gevoel van vrij-
heidsliefde wat in zekere zin tot indi
vidualisme uitgroeide. 

Erg veel is er van het eens zo uitge
strekte volksgebied niet meer overge
bleven. Wat nu nog rest buiten de Ne
derlandse provincie Friesland en de 
Waddeneilanden, da t zijn West-Fries
land of de kop van Noord-Holland 
waar de taal echter helemaal uitge
storven is, de Oostfriese Waddeneilan
den met Oost-Friesland in Duitsland 
en de Noordfriese Waddenei landen 
als Sylt tegen de Deense grens, terwij l 
de bewoners van het rotsei land Helgo
land er ook nog p ra t op gaan Friezen 
te zijn en een taal spreken die Fries is 
alhoewel zij enigszins van deze in Ne
derland afwijkt 

Een feit is dat volkskarakter , taal en 
samenhoren het best tot uiting zijn ge
komen in het Friesland dat wij be
zochten. Ten ti jde van de republ iek, 
van de Nederlandse s ta tenbond dus die 
ontstond uit het verzet van het Noor
den tegen Spanje, had Friesland een ei
gen s tadhouder en een eigen admirali-

Bii de Jnto'^ Boven ' " kader : hef Friese vrijheidsteken dat men op alle boerderijen ziet; platbodemschiv met de Friese vlag, 
'blauw-wit met lode hanen, een vlag die opmericeiijk veel gehesen wordt. Hierboven : tipisch ziclit te Hindelopem aan de 

Zuiderzee. 
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" M E T MARJA? M I S S C H I E N " 
De roman «Met Marja 7 Misschien» van Harry Platteel verschenen in de 
Marnix-pockets der uitgeverij Manteau is een knap geschreven boek dat in de 
rij der ro^nans van jongere auteurs als Wolkers, van het Reve, Romeo Campert, 
Mare Andries, Hugo Raes e.a. zeker niet de geringste plaats inneemt. Wanneer 
wij de voornoemde auteurs hebben vermeld, dan is daarmee reeds een aan
duiding gegeven over tematiek, wijze van uitwerking zelfs, en ook over geestelijke 
situatie en draagwijdte van dit boek. 

Psychologisch zijn de figuren van 
Platteel, elk afzonderlijk, sterk gety
peerd en zij groeien a.h.w. uit de om
geving die hij voor ons oproept. Met 
het diepere evenwicht, de verhouding 
zelf is er iets niet in orde en het lijkt 
erop of dit verhaal een samenstelling 
is van een drietal aanlopen tot een 
zeer knap werk. Maar laten wij het 
verhaal in 't kort samenvatten. 

Simon, een fils è papa, wiens vader 
wegens fraude in de gevangenis zit, 
leeft alleen met zijn moeder Julia. Zij 
is nog jong en mooi en de verhouding 
tot haar zoon en omgekeerd is op het 
randje van het incestueuze af. Het 
komt zover wel, niet, want daar zorgt 
een partijtje voor, waarop Simon een 
wildvreemd meisje leert kennen — in 
de bijbelse betekenis van het woord — 
wat een nieuwe situatie schept : hij 
moet haar huwen. De steenrijke vader 
plaatst de nietskennende Simon in een 
van zijn tekstielzaken. Wat gebeuren 
moest, gebeurt : hij wordt het gewillig 
slachtoffer van 'n nogal ordinair maar 
verleidelijk verkoopstertje... Die bin
ding wordt zo sterk dat er een ogen
blik — is het slechts schertsend ? — 
gesproken wordt Marja, Simons vrouw, 
uit de weg te ruimen. Dat gebeurt wel 
niet, maar Simon trekt met Joke naar 
de Riviera. Daar laat zij hem na een 
tijdje alleen en gaat op zoek naar an
dere « avonturen »... Er blijft niets an
ders over voor Simon dan naar huis te 
gaan en opnieuw te proberen of het 
met Marja niet zal gaan .. 
Wij vestigden reeds de aandacht op de 
typering der figuren, op de vaart van 
het verhaal, op de nuchtere zakelijk

heid en zuiverheid van de stijl : ken
merken van het werk van veel jongere, 
Nederlandse auteurs. Maar met dit al
les schept men nog geen roman : een 
belangrijke faktor is ook de composi
tie én de geestelijke dimensie. Simon, 
de held van dit verhaal wordt getekend 
in zijn nietswaardigheid, telkens in ver
band met een vrouw : zijn moeder. 

Marja en Joke. Maar elke confrontatie 
breekt te plots af, er zijn haast geen 
overgangen, elke ontmoeting is een 
deus ex machina die de held van de 
« andere » verlost. Aanvankelijk denkt 
men dat men te doen heeft met een 
roman over een moeder-zoon-verhou
ding — maar dat breekt dan plots af 
en de moeder verdwijnt helemaal. 

Het zijn niet zozeer de figuren dan 
wel deze overgangen die psychologisch 
niet verklaard noch verklaarbaar ge
maakt worden. Dit is m.i. meer een 
compositorische fout dan een tekort 
aan psychologische uitbeeldingsmoge-
lijkheid, die de schrijver wél bezit. 

Een ander bezwaar — en dit geldt 
voor deze roman niet alleen — is de 
herleiding van alle menselijke verhou

ding tot de sexuele binding, de enige 
die in dit boek — en in vele romans 
die zich modern^ willen gebaren — tus
sen de mensen nog mogelijk lijkt. 
Wanneer Bergmann in zijn veelbespro
ken film wU aantonen dat sexualiteit 
zonder ziel = zwijgen, dan wordt deze 
tesis door onze moderne literatuur nog 
onderstreept. Elke andere binding van 
sociale aard is deze moderne mens in 
zijn principiële karakterloosheid — de
ze « Mann ohne Eigenschaften » — on
bekend. 

Het fragmentarische van dit tijds
beeld mag ons niet doen vergeten dat 
het toch een diagnose is, dus ook een 
waarschuwing voor ons. Het nihilisme 
van een Simon verschilt van het ande
re, waarvan Nietzsche en Jünger spra
ken, omdat er hier geen « nach dem 
Nihilismus » bestaat, om met Benn te 
spreken. Het is een anarachistisch, 
anti-sociaal nihilisme dat zich manifes
teert in de moderne literatuur en de 
plastische kunsten evenzeer als in een 
pseudo-politiek, anti-sociaal en anti-
etisch provo-verschijnsel, dat zoals wij 
onlangs nog te Antwerpen konden 
vaststellen, een gewillig werktuig 
wordt in kommunistische handen. 

HET ZEGEL VAN MIJN VERLANGEN 
De eerste indruk die dit boek op mij heeft gemaakt — en die nadien, toen ik het 
weggelegd had, nog is nagebleven, is een reminiscentie : de reminiscentie aan 
« Filomeentje » van Marcel Matthijs. Maar dan een Filomeentje dat aan de over
zijde staat, zowel wat psychologie als wat tragiek betreft : een volkomen over
zijde : tegenover het scherp-sarcastische, op het cynische af van Matthijs is dit 
levensverhaal, hoezeer ook doorweven met de zelfspot, een relaas dat bij alle 
bitterheid soms, bij het protest tegen het leven dat haar heeft geslagen, toch het 
leven aanvaardt en de berusting van de ouderdom na de konflikten en de op
standigheid der jeugd en de vreugden en het leed van het vrouw-zijn als een 
bekroning ziet, ook als zoveel dromen niet waar zijn geworden, als zoveel wat 
men hoopte niet verwezenlijkt werd : « er zijn nog altijd de anderen, voor wie 
men leven kan... ». 

De inhoud van dit boek ? Een vrouw 
van rond de zestig vertelt haar leven. 
Zij is intelligent en bezit karakter, zin 
voor de realiteit en strijdvaardigheid, 
en daarom wordt ze ook de bescherm
ster van haar veel mooiere maar leeg
hoofdige zuster Eloise. Met niets ont-

FONOPLATEN 
VLAAMSE PLATEN 
VOOR IEDER LEZER ' 

PETER BENOIT 

(Gia7nopho}ie RCLP S) 

Voor de pi ijs van 258 f) bicngt 
Ctamophone ons een bloemlezing 
uit het werk van de zeei grote kuns
tenaar die Petet Benoit is geweest. 
Te lueinig beseffen wi] nog dat deze 
man, die dirigent xvas te Parijs, een 
schitterende carnère die kon verge
leken worden met Gounod heeft 
verlaten, om terug te keren naat 
Vlaanderen en daar te weiken en te 
vechten voor de groet en de bloei 
der Vlaamse muziek. 

Plij weid beloond met de eiken-
nnig van zijn Antwerpse Muziek
school als Koninklijk Vlaams Con
servatorium en met het jeit dal zijn 
leerlingen de beste heiaulen wat en 
van de eigen Vlaamse muziek. 

In de tipisch romantische atmos
feer van die tijd brengt de plaat 
zes liederen : de zeer maoie Moeder-
spraak, Het Roosje, Tzuee Kerelen, 
Een Lenteriddertje, Pachter fan en 
het fijne Dender he deken. De all 
Ria Bollen, de sopraan Mia Vmck 
en de baryton Renaat Verbruggen 
staan m voor een verzorgde uitvoe-

' "'S-
Bovendien speelt Yvonne Van den 

Berghe drie pianostukken, die de 
vergelijking met de beroemde ro
mantische meesters kunnen door
staan : de Mazurka nr. 2, de beken

de Dei de Fantasia en de Ballade 
<LBIJ 't kleppen van het Angelus-». 

De kwaliteit der opnamen is uit
muntend. Aanbevolen dus! 

EMIEL HULLEBROECK 

(Pathc STXB II) 

De naarde van deze plaat, die 
voor slechts 149 fr te koop is, wordt 
nog verhoogd door liet feit, dat het 
de betreurde toondicJiier zelf is, die 
aan de vleugel Renaat Ver bruggen 
begeleidt bi] txcaalf van zijn beste 
liederen. 

Op de hoes komt tromvens een 
foto voor waarop Hullebtoeck en 
Vetbr uggen samen de opname be 
luisteren tn de studio. Een waar
borg dus voor een juiste vertolking! 
Over Renaat Verbruggen kunnen 
we kort zijn : innig, kloek, schalks; 
steeds weet hij de kor rekte toon te 
vinden in zijn meesterlijke mietpre-
tatie. 

Geen flamingant die een platen-
draaier bezit, kan een verontschuldi
ging vinden wanneer hij deze opna
me met bezit! De twaalf stukken 
sommen we volledigheidshalve op • 
De Dahlia, Tineke van Heule, 
Moederken Alleen, Kar lijnt je, Lap 
per Krispijn, De Blauwvoet, Hij die 
geen Liedje zingen kan, Hemelhuis, 
Marleentje, O.L Vrouw der Lage 
Landen, De Bietebauw, Jeugd m de 
Morgen. Een uitgebreide keuze dus 
uit het zo rijke werk van de pionier 
van het Vlaamse Lied. 

Stef. 

ziende duidelijkheid analyseert zij de 
zwakheden van anderen maar ook van 
zichzelf : het is deze kennis die haar 
sterk maakt, ook tegenover haar eerst 
nogal puriteinse vader, die onder in
vloed van de libertijnse Augustin « be
keert » en aan de drank geraakt. Na de 
dood van de ouders houdt zij haar 
zuster mee op het rechte pad, en be
hoedt haar voor dwaasheden. Zij huwt 
een geestelijk nogal eenvoudig vee
koopman, die vroegtijdig sterft. 

De liefde voor een man als Koen 
Mosterd, de Nederlander, leidt tot een 
desillusie, al is dit haar grote liefde ge
weest, haar diepste levensverlangen... 

De wijze waarop dit alles verteld 
wordt, het nogal uitweidende van de 
beschouwingen der vrouw over allerlei 
onderwerpen kan soms té zeer uitge
sponnen lijken, een beetje naar de 
trant van de blauwkous cüe haar zeg 
over alles en nog wat wil hebben. Om 

dit echter als een fundamentele fout 
aan te rekenen, en de roman globaal 
te veroordelen, ook omdat er geen ver
antwoording zou zijn, geen verklaring 
van het waarom van dit verhaal — 
dat lijkt ons nogal streng. Er zijn ze
ker heel wat vervelender, psycholo
gisch onzinniger en onverantwoorder 
boeken door de kritiek goedgekeurd 
en zelfs opgehemeld ! Dat de stijl nog
al stroef is in de beschouwende gedeel
ten, doet niets af aan de vaart van het 
verhaal. Men mag van een levensver
haal, verteld door een oude vrouw, 
geen James-Bond-thriller verwachten. 
De wijze waarop hier het leven Vcin een 
vrouw werd verteld, waarop het ont
waken tot vrouwelijkheid, liefde en hu
welijk, wordt geschetst, en waarop 
haar zelfbevestiging tegenover een (al
lesbehalve mooie) omgeving wordt ge
schilderd, dat is het positieve in dit 
boek. Of deze positieve zijde door de 
strukturele en stilistische tekorten en 
door een initiaal niet-verantwoord zijn 
wordt overschaduwd, dat is een oor
deel dat wij niet wensen te onder
schrijven. Integendeel : wij menen dat 
« Het zegel van mijn verlangen » een 
sterk — zij het dan niet steeds mooi 
of knap — boek over de vrouwelijke 
psyche is, en dat het als zodanig voor
zeker zijn waarde heeft. 

Het zegel van mijn verlangen 
Leo Mets - 241 blz. • 175 fr. 
Heideland. 
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* Die mannen van Sint Jans Molenbeek 
moesten zeggen dat hun bommetjes be
doeld waren om de nieuwe IJzertoren op 
te blazen, dan zouden ze rap vrij uit gaan» 
deze opmerking van een kollega zondag te 
Diksmuide zet ons met een slag (of knal 
als je wil) in de twee onderwerpen die de 
pers beheersen. Na de eerste ontsteltenis 
van « het zachtste volk ter wereld » (Gazet 
van Antwerpen) komt de achterdocht of 
het met heel dat « bommenkomplot » geen 
schromelijke enscenering is van de ge
rechtelijke kringen zelf. 

D E S T A N D A A R D 

De Katolieke Vlaamse pers gaf in haar 
beschouwingen ongeveer deze toon over 
de IJzerbedevaart van zondag. 

Tekst en regie stonden helemaal in het 
teken van een verheven en verbeten vre-
deswil. Door haar hartstochtelijk meele
ven heeft de menigte bewezen, dat de 
idealen die Anton van Wilderode, Remi 
van Duyn, Monique Steens in woord en 
beeld gestalte hadden gegeven, ook haar 
idealen zijn. Aldus hebben de bedevaar
ders, over de generaties heen, aangehaakt 
bij de pacifistische, boodschap van de 
frontsoldaten. Het was opvallend dat er 
thans niet meer, zoals vroeger wel eens 
het geval is geweest, bittere partijpolitieke 
slogans werden geroepen. Ook het « sol
dateske » dat sommige kringen de bede
vaart hebben trachten op te dringen, is 
niet kannen doorbreken. De bedevaart is 
uitgegroeid tot een gestileerde, demokra-
tische en vredelievende manifestatie, die 
haar weerga niet vindt in Europa. Ook in 
de rede van Hendrik Borginon — « wij 
willen niet de ondergang en evenmin de 
verzwakking van België » — klonk de 
positieve taal van de zelfverzekerde demo-
kraal die in de kracht van de eigen ge
meenschap gelooft. Men kan die evolutie 
van c\e bedevaart in een demokratisclie en 
pacifistische richting .;' chts toejuichen. 
Het ontredderf onze tegenstanders, die de 
Vlaamse beweging zo graag van fascisme 
en militarisme beschuldigen en l e t klein
ste handgemeen met de ordestrijdkrachten 
opschroeven tot een drama. Het moet ook 
de toenadering tussen rechts e.i links in 
Vlaanderen ten goede komen. Ook de niet-
katoliek kan slechts achting en eerbied 
hebl)en voor de Vredesbetoging te Diks
muide. 

GAZETTE D E LIEGE 

« Welk duister hoofd kombineert dat 
alles » vraagt het Luikse konservatieve 
blad. De anti-Suenens-roepers, do « bom
menleggers », de bedevaarders, het is alles 
één gesloten Pruisenhorde door een on
zichtbare Goebbels gedirigeerd. 

Sedert lang zaaien de Vlaamse dagbla
den wind. Zij hebben zo hard geroepen 
dat Vlaanderen lijdt dat zij er in slagen 
de minst geweldige van de Vlamingen op 
te bitsen. Het volstaat hun proza te lezen 
aan de vooravond van de Llzerbedevaart, 
om zich rekenschap te geven van het doe! 
dat zij nastreven. 

De dynamiteurs moesten overigens het 
gewenste klimaat scheppen voor die 39e 
Bedevaart, maar zijn er niet in geslaagd. 

Maar de kreten « Suenens Barrabas » na 
de Mi.s, zijn die niet symptomatisch ? 
Dat men ons niet voorhoude dat al die 
lieden in verspreide orde ageren. Dat is 
vals. Een hoofd, maar hetwelk, bereidt 
dit sinister toneel voor. Een hoofd slaagt 
erin de actie van de Vlaamse kranten te 
synchroniseren, alhoewel zij Belgen be
weren te zijn. 

Hne hebben zij dit nog niet gc/icn ? 
Wii keren ons tot de Eerste-minister en 
zijn ploeg en vragen hem dringend ener
gie te tonen die niet slechts verbaal zal 
zijn. De openbare mening van het land 
eist het. 

LA W A L L O N I Ë 

Blijkbaar voor de eerste maal geeft het 
blad een ooggetuigeverslag van de Llzer
bedevaart. Deze Waalse linkse krant is fel 
onder de indruk gekomen van de Vlaamse 
bewustzijnskoncentratie in Diksmuide. 
« Zij zijn een Volk » zucht de Waalse re
porter in zijn simpatiek verslag. 

Wie er nog aan twijfelde, moest zich 
zondag wel bij de feiten neerleggen. De 
bewustwor<ling van het Vlaamse volk 

schitterde gisteren over de wegen naar de 
reusachtige toren, die de IJzer beheerst 
met zijn inscriptie : « A.V.V.V.V.K.... ». 

... We herhalen het, men moet het ge
zien hebben. Wij zagen nooit zoveel Waal
se hanen bij elkaar als er op zondag 21 
augustus gedurende die enkele uren, 
Vlaamse leeuwen wapperden ter gelegen
heid der 39e bedevaart naar de Toren te 
Diksmuide. 

Men moet ook de tienduizenden Vlamin
gen hebben gezien die in de vlakte onder 
d€ zon waren samengetroept, en uit volle 
borst d« religieuze gezangen meezongen 
die door de priesters werden ingezet, in 
de loop van de mis, opgedragen op de 
ruïnes van de in 1946 gedynamiteerde 
oude toren... 

... Wij kunnen geen andere vergelijking 
maken als deze « het was indrukwekkend, 
het ging elke verbeelding te boven... 

... Het moet ook gezegd ; het was van 
het begin tot het einde, gedurende meer 
dan drie uur een zeer waardige manifes
tatie, een rnanifestatie van stille overpein
zing en van solidariteit. Het was ook een 
verzorgde vertoning, zonder overdrijvin
gen, behalve dan misschien in enkele on
vermijdelijke romantische gedichten. 

Laten wij ook even een bedenking ma
ken, evert- droinen : wanneer zullen wij 
het beleven dat ook de Walen zullen ko
men en zich aldus solidair hun rechten 
op zelfbestuur opeisen. Wanneer zal het 
Waalse volk eindelijk bewust worden van 
die noodzakehjkheid ? ... 

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

Zoals Miei Van Cauwelaert in het Volk 
onderstreept de Gazet dat jaarlijkse 
mirakel alleen al van de « aanwezigheid » 
te Diksmuide, de blijvende trouw aan de 
bedevaart. De groeiende trouw kunnen we 
zeggen door de aanwezigheid van de tien
duizenden jongeren. 

Indien thans de Vlaamse Beweging dicht 
bij haar einddoel is gekomen, dan is het 
ook dank zij de velen die naar de IJzer-, 
vlakte zijn getogen, jaar na jaar, in zon
neschijn en in regen, met vanzelfspreken
de trouw. Zij die spreken op de IJzervlak-
te doen het met het moreel gezag van 
niet-partijgebondenen. Hun woord is niet 
bindend maar het militant geluid ervan 
kan niet straffeloos miskend. 

HET VOLK 

Een reeks « eigenaardigheden » in de 
zaak van de zogezegde terroristen maken 
Miei Van Cauwelaert meer dan argwanend 
tegenover de overdreven ijver van de Bel
gische gerechtelijke kringen in deze zaak. 

Intussen werd echter bekendgemaakt 
dat de voornaamste verdachte elke schuld 
loochent en dat vier van de negen aange
houden terroristen reeds is vrijheid wer
den gesteld... 

Andere eigenaardigheid zonder voor
gaande : de woordvoerder van de gerech
telijke politie, die eerst zo loslippig was 
tegenover de pers, weigert de naam be
kend te maken van de onderzoeksrechter, 
die met het geval belast werd en van de 
deskundige die de expertise van de ont
dekte springtuigen moet doen. Wat is dat 
yoor een geheimdoenerij ? 

Laatste eigenaardigheid, die niemand 
aan het toeval zal wijten : de grote ge
rechtelijke stunt werd gelanceerd op de 
vooravond van de IJzerbedevaart, w ât 
sommige franstalige kranten natuurlijk 
een providentiële gelegenheid gaf om de 
nodige sfeer te scheppen. 

Het is duidelijk dat deze zaak sommige 
politionele kringen uitstekend van pas 
komt om de pulilieke aandacht af te leiden 
van het feit dat zij nog altijd in het slop 
zitten in tal van andere zaken van gemeen 
recht, die de Belgische opinie in spanning 
hielden, zoals de moord op de twee Brus
selse politieagenten, de opsporingen naar 
het stoffelijk overschot van agent De'Lee-
ner en de niet meer te tellen hold-ups, die 
de hoofdstad al beleefd heeft. 

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

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

VEHZOBGDF: AFWEHKING. 
GUNSTI(;E PHUZEN 
ï e l . • Antwerpen 03/ 37 95 89 

Gent 09/ 2ti 49 41. 
Dendermonde 052/ 470 60. 

VOLKSGAZET 
De « zwarte » Borginon, die onder de 

oorlog nochtans anglofiel was, evenmin 
als de flaminganten die de « we shall over
come «-zwarten kunnen genoemd worden, 
vinden genade in de ogen van de vlekke
loos witte Jos Van Eynde, die de man niet 
mocht worden van Rik De Man onder de 
oorlog. 
Borginon als toonbeeld van beginselvast

heid en rechtlijniglieid, het is om zich 
slap te lachen ! 

Men had, zoals reeds /o ililvwijls, de ver
keerde ' gekozen om AL(iEMEEN AAN
VAARDE VLAAMSE OPVATTINGEN te 
verklanken. 

Maar... men had beslist de goede geko
zen om de thesis van de Volksunie uiteen 
te zetten. 

Want federalisme, Brussel rijksgebied 
en dergelijke, wat zijn dat anders dan BE
TWISTE stellingen,' die trouwens, PRE
CIES IN VLAAMS OPZICHT, veel meer 
5"hade kunnen berokkenen dat baat bren
gen ? 

Soms verwijt men aan socialisten dat 
zij, in gewijzigde toestanden, nog blijven 
vastzitten aan oude opvattingen en slo
gans. 

Maar wat doen dan degenen die op de 
bedevaart staan te praten, alsof wij nog 
leefden in een tijd toen er geen Vlaams in 
het leger, in het gerecht, in het onderwijs, 
in het bestuur bestond en toen wij nog 
geen Vlaamse hogeschool bezaten ? Wie 
daar zichzelf en anderen traclit wijs te 
maken dat wij er vandaag, als Vlamingen, 
nog niet beter voorstaan dan Amerikaanse 
negers en meent IVIeridithmarsen te moe
ten organiseren en « We shall overcome » 
te moeten zingen, geeft blijk van een 
schromelijke en misdadige onderschatting 
van de resultaten der Vlaamse beweging 
en van een enorm gebrek aan zelfbewust
zijn. 

In één woord zoals in honderd : voor 
het bewerkstelligen van Vlaamse Een
dracht is de IJzerbedevaart een slechte 
plaats, wat er verteld wordt een slechte 
leer en de man die het vertelde een 
slechte heraut ! 

V O O R U I T 

Waar Van Eynde nog altijd op het des-
truktieve-schampere standpunt staat op 
Vlaams gebied, maakt het (Gentse socialis
tische blad zich ongerust over de houding 
van new-comer Simonet, de Brusselse 
partijgenoot die in ,« Pourquoi Pas ? » 
stellingen verkondigdigl, die voor de Vla
mingen meer dan verontrustend zijn. Wij 
hopen ook dat de Vlaamse kameraden wat 
zelfstandigheidshaar op de tanden gaan 
krijgen. 

Simonet wenst wel dat de Vlaming in 
het Nederlands ontvangen zou worden in 
de Brusselse administratie, maar hij wei
gert de volledige ontdubbeling volgens 
'taalrol van de administratieve diensten. 

Hij verwerpt de taalwet op het onder
wijs, die nochtans de enige beschermende 
maatregel is voor de opvoeding van het 
Vlaamse kind in eigen taal. Of zelfs een 
eenheidsfront der Brusselse (frankofo-
ne ?) parlementairen nog ooit de Vlamin
gen ertoe zou brengen deze laatste twee 
punten te aanvaarden lijkt mij zeer twij
felachtig. 

Al bij al, lijkt ons dus de stellingname 
van Simonet grondig af te wijken van de 
partijstelling zoals ze werd vastgelegd in 
het « Vergelijk der sociali.sten » ; ze bevat 
geen enkel socialistisch ideologisch ele
ment en krijgt daardoor een zuiver elek-
toraal aspekt : ze gaat regelrecht de rich
ting uit van een autonomische, ja zelfs 
federalistische opvatting : ze is irrealis-
tisch omdat ze geen rekening houdt m^t 
door de Vlamingen verworven rechten, 
waaraan o.i. niet meer te tornen valt en 
omdat ze in haar opgeworpen politiek een
heidsfront geen rekening houdt met de 
Vlamingen en inzonderheid de Vlaamse 
parlementairen van het Brusselse. 

Maar wellicht zal dergelijke gekozen 
richting der frankofone Brusselaars onze 
Vlaamse federaties van de BSP-tot naden
ken aansporen ... 

HET V O L K S B E L A N G 

Prof. Van Werveke van het Willems
fonds kijkt naar het verleden en blikt in 
de toekomst wat Leuven betreft. Wij zijn 
akkoord met zijn opvattingen, maar wij 
vrezen dat baas Omer hem ook naar de 
PVV-galeien zal verwijzen. ^ 

Zo hebben dan in de Nederlanden, meer 
bepaaldeUjk in de zuidelijke Nederlanden, 
gedurende meer dan een eeuw twee met 
pauselijke vergimning opgerichte univer
siteiten naast elkaar bestaan. De voertaal 
speelde hier geen rol, gezien overal in het 
Latijn werd gedoceerd. De bedoeling was 
in hoofdzaak dat de studenten zich thuis 
zouden voelen in een omgeving waarin 
hun eigen taal werd gesproken, de Walen 
in een Waalse, de Vlamingen in een 
Vlaamse. Die toestand duurde tot 1668, 

toen Dowaai door Lodewij-k XIV werd-
veroverd en bij Frankrijk ingelijfd. De 
oude Leuvense universiteit bleef voortbe
staan tot in 1797, tijdens de Franse over
heersing, toen zij eenvoudig werd afge
schaft. 

Het argument, dat de eenheid van de 
katholieke universiteit, te Leuven zelf, ge
wenst is tot bevordering van de eenlieid 
van het land, houdt geen steek. De blij
vende aanwezigheid van twee grote mas
sa's studenten, 'n Vlaamse, en 'n Waalse, 
te Leuven — dat heeft de jongste geschie
denis ons nu ook geleerd — kan alleen 
aanleiding geven tot voortdurende wrij
vingen. Twee katholieke universiteiten, 
elk in haar eigen gebied, kunnen in goede 
verstandhouding leven en werken, zoals 
Gent en Luik dat nu doen. De dualiteit, 
die onder het oud regime lange tijd be
stond, toen de Zuidelijke Nederlanden 
naast de Leuvense universiteit er nog een 
tweede bezaten, voor de Walen bestemd, 
kan in het België van vandaag zoi .Ier enig 
gevaar opnieuw worden ingevoerd. 

LA LIBRE BELGIQUB 

Meent dat ondanks alle gepraat over 
roerende eensgezindheid in de P.V.V. het 
spook van de onenigheid ook door de fir
ma Van Audenhove dwaalt. Als Vlaming 
vrezen wij echter dat de Libre de Vlaamse 
liberaaltjes overschat. 

Men vreest dat de Vlaamse P.V.V. die 
een moedige maar wat gewaagde houding 
aangenomen heeft door de inoverweging-
neming van het voorstel-Verroken te ver
werpen, ertoe zal geneigd zijn zich weer 
« voor de gemeenschap » wit te wassen 
door zich veeleisend te tonen voor wat 
betreft de taalbesluiten. 

De P.V.V. uit de Brusselse agglomeratie 
zal zich echter diametraal hiertegenover 
schrap zetten, uit vrees voor het FDF. 

De h. Vanaudenhove wil absoluut op dit 
gebied de eenheid van zijn partij bewaren 
en hij heeft gezworen nooit voor de pu
blieke opinie te zullen verschijnen met 
verdeelde gelederen. Dat is een moeilijk te 
houden eed, maar hij zal, zegt men, geheel 
zijn autoriteit inzetten om, zo hard dat 
nodig is, zijn standpunt op te dringen. 

Voegen wij daar nog, pour la petite 
histoire aan toe dat de rangen over een 
aantal jaren zullen worden versterkt, 
want er is in het gezin van de h. Vanau
denhove een dochtertje geboren. Men 
heeft het kind Pascale geheten, maar dat 
mag niet begrepen worden als een eerbe
toon aan de h. Theo Lefèvre, die er trou
wens ook niet peter van is. 

LE M O N D E 

« Le Monde diplomatique » de gekende 
maanduitgave van het Parijse blad, onder
zocht opnieuw de Belgische toestanden 
onder de hoofdingen « De weerslag van de 
taaltwisten in België », « Krisis binnen de 
partijen, spanningen in de schoot van de 
Kerk ». 

Recente reizen in België overtuigden 
ons dat van maand lot maand de posities 
verhard zijn : de drie Belgics — het 
Vlaamse, het Waalse, het Brusselse — zijn 
meegesleurd door een stroming die het 
ene deel van het andere verwijdert. « Dat 
wat verdeelt » haalt het op « dat wat 
verenigt ». 

Er waren Belgen, die een ogenblik ge
hoopt hebben het probleem te verdrinken 
in het Europees geheel. Een extern-Euro
pees federalisme zou de interne Belgische 
federale stromingen overvleugeld heb
ben... Maar de wind schijnt niet gunstig 
meer te zijn voor die hoop. 

MANN IN DER ZEIT 

Is een vooraanstaand Katoliek maand
blad, dat over twee bladzijden « Die bel-
gische Tragedie » behandelde, ondermeer 
door vraaggesprekken met vvt. H. Schiltz 
en Prof. Derine. Wij hebben ons al te 
veel aan de Duitse bladen moeten ergeren 
de laatste jaren dan dat we de ergernis 
van dit blad niet even in 't licht zouden 
stellen. 

« Kn dan hakt men in Duitsland, in 
Europa, in de wereld maar los op de Vla
mingen, als hen af en toe de gal overloopt, 
zij die toch 60 % van de bevolking uit
maken. En terwijl men (terecht trouwens) 
voor de gelijkberechtiging van de Ban-
toes in Afrika ijvert, duivelt men los tegen 
de Vlamingen. Lang genoeg echter moes
ten zij de Bantoes van België spelen. Niet 
wegens minder kuituur of aanleg, maar 
eenvoudig omdat de tweede (in praktijk 
de eerste) taal van België het Frans alle 
recht voor zich opeiste. In de Belgische 
geschiedenis sinds 1830 beginnend na de 
scheuring der Nederlanden, werd een een
voudig recept voorgeschreven : « Wilt gij 
wat worden, werp uw Vlaams weg. 

Walter Luyten. 
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B O O M K W E K E R I J E N 
H. L A M B R E C H T S P.v.b.a. - Dries 16, Beerzel (Antw.) 

Telefoon : 015/41198 - Bestuurder Jos Feyaerts 

UINAANLËG 
O N D E R H O U D 

Laan- en bosbomen, kanada's, sierdennen, rozen, 
sserstruiken, maasrotsen, aiies voor de tuin. 

G E L D VANAF 3 , 2 5 % 
Loontrekkenden tot 100.000 F : zelf
standigen, landbouwers tot 500.000 F. 
Auto, grond, eigendom, tot 100 %. 
krediet, geen voorschot nodig. 

20.000 = 60 X 376 
50.000 = 60 X 940 

100.000 = 60 X 1880 
100.000 = 120 X 990 

Telef. : 03/35.98.05, tot 21 uur of schr. 
F.B. Bisschoppeniioflaan 69 te Deurne-
Antwerpen. — Ik kom thuis. 

REGENMANTELS 

Z O M E R K O S T U U M S 

^IBERSCR^ 

Krm nu eens kijken in onze i-ollektie. 

Alles naar laatste nit. in kwaliteitssfof, volmaakt afgew rk t . 

St.JA.\SV|jHT 19 (Kleine tunnel) ANTWEHPKN. T. 339IG5. 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L LUYTEN 

Trooststraat 12 

(Gemeenteplein) 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 

ALLE VERZEKERINGEN 
lel. : (U3)31.öti.33 van 9 12 u. - 7 10 uur. 

J A N G O O S S E N S 
VK.IOK DHlh.S.SKNbSlKAAT 61 
AN'l'AEHf'tiN, 

Stelt / I jn kandidatuur bi j alle Vlamingen voor 
elke verzekcrmgsvorm en schenkt aan alle 
jong gehjwden gratis brand en B.V. famil iale 
(alle risico's tegen derden). 

MOTO \OG SIKHDi, ^A.N OlDK lAHIKF. M T O -

SCHUIMRUBBERMATRASSEN 
met 
Gebreveteerde 
bedekking.slagen 

RESSOHTMA'IRASSEN 
(Brevet - 529768) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

HERMES 

..STAK' 
(Brevet - 512767) 

TE ZELE (O. VL.) 
GEWATTEERDE BEDSPREIEN 
WOLLEN DEKENS 
' l e l . (Ü52) 41()41 en 44642. 

Indien U geen verkoper 
in uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
zenden U het adres van 
de dichts bijgelegen ver
koper Star Zele. 

54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnierlaan 
Tel. 11.00.33. 
BrusseL 

VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS IN 2 JAAR. 

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

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

Beter en voordeliger. 

VOOR ALLE ONROERENDE 
VERHANDELINGEN IN 
BINNEN- EN BUITENLAND 

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

TONISSTEINER SPRUDEL 
IS \OORAL EEN OEZONDHEIDSWATER ! 
Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds 
van de buitengewone gezondheldselgen-
schappen van < rönlssteinei Bprudel > 
In latere tijden vestigden de toenmalige 
geneeskundige autoriteiten Herhaaldelijk de 
aanü'aclit op het bronwater van Tonisstein. 
Ze prezen het niet alleen aan ais heerlijk 
dorstlessend mlddei, 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 sanitatis, effeetu mirabilis > ( = ge-
zondheidsbron. wonderbaar in haar helende 
werking) en « <ie beroemdste bron onzer 
tijdrekening » 
Tönissteiner Sprudel Is speciaal aanbevolen 
bij de bestrijding van : 
1 ziekten der urine-afvoerkanalen. 

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

b> reinigen bij nierstenen ; ook fosfaat-
en karbonaatstenen 

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

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

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

Tönissteiner Non gazeux speciaal aanbevo
len voor babyvoeding. 

De Vrienden van de 
DORTMUNDER TUIER BRAD BOVEN 

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

TÖNISSTEINER SPRUDEL 
IMPORT A B T S 

Tlensesteenueg 128 Korbeek-Lo. 
Tel : f016) 463 11 

Voortverkor>'*r-« ^vorfion sevraae<i* 

Grote ïeus: 
GLAZEN en MOMTURCN, 

Grafii voor verieUrden. 
Herstellingen in eigen werVIiuiï. 

Walter ROLAND 
— Gediplomeerd Optielter — 

Kerkstraat, 58 — Antwerpen 
(Li l «.u b. op het huiir>u7nfne<'!] 

Telefoon: 3S.$6 62 

10 % korting op vertoon deiêf. 

Isfe Dortmunder ThIer Brau Hof 
In Wallonië (Ferme 8t Bernard) In AVE-
Auffe bij de Grotten van Han. 
Cafe - Hotel Restaurant - 2,8 Ha Camping 
Goed niet duur 
Eigenaar ; Mr en Mevr. Geeraerts. 
TeL : 084/38343. 

DORTMUNDER THIER BRAU" 
koopt — bouwt en haa r t cafés In gans het 
land. — Medewerkers worden gevraagd 

WA AM HE 
1 0 0 0 - F R bij 

a a n k o o p v a n e e n 

W E N T E L P O O R T 

type ALUGA 

Standaarduitvoering \ # c - •». 
Poort gans in aluminium. Omlijsting B R E V E T 
in gephojsfateerde staalplaat. O ' ) H Q Q 
Zeer lichte bediening. Z. yj\J zj 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. 0 1 1 / 1 3 2 . 3 1 & 132.36 

file:///OORAL
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BEELDEN 

VAN DE 

BEDEVAART 

Mijnwerkers uil Zwartberg : hartelijke toejuichingen. Rijkswachter : de « kozakken » ook eens in « dienst» va}i de bedevaarders. 
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bewegi 
ANTWERPEN 

Antwerpen-Stad 
AUTOKARAVAAN 

Zondag 18 september n lai Ronse 
ot Oudenaarde Samenkomst en 
^e^trek Plantin Moreluslei om 10% 
u t r wordt ^;een autobus mgelegd 
KOLPORTAGES 

Butten de gev\one zaterdagse kol 
portages bmnen enkele weken een 
grote werftocht met h t t blad verge
zeld van radio wagen in Se, 9e en 
10e vviik 
AKTIVITEITEN 

Ledenveigadenng op 23 septem
ber Ook de leden van afd L O en 
Polder wolden uitgenodigd Spre
ker H Schilt? over de belangrijk
heid van de kontakten tussen lei-
dinsr en basis. 

Gedurende gans de maand sep-
tembei een laatste abonnementen 
slag voor het blad «c AVij » Het is 
nu tijd voor een proefabonnement 
van drie maand. 
TIJDELIJKE VERHUIS 

Als gevolg van transforniatiewer
ken in het huis <t Peter Benoit» 
Fiankiijklei 8, zal het sekretalla^t 
vanaf 12 september gedurende een 
viertal waken overgebracht worden 
naar adres van di Delahaje, Sint 
Jansvlict 16 Antwerpen 
VLAAMSE BIBLIOTHEEK 
IN DE VOER 

Dit prachtig initiatief van de 
goede vriend Hilven van V U afd 
Deurne wordt door on/e afdeling 
graag gesteund 

Allerlei boeken ook jcui^dboeken 
worden op het secretariaat inge
wacht ook financiële steun van 
harte welkom op postrek 6162 45 
van VValscharts R , Antwerpen 
(vermelding bibliotheek Voer) 

Wiekevorst 
Op 4 sep tember word t in Wie

kevors t een Heldenhuldezerk ge
p laa t s t op het graf va wijlen 
E H Jan Geeraer ts , over leden op 
28 november 1965. IJzerfrontal 
moe^enier 14 18 en gekend im 
zijn onverzet te l i jke Vlaamse 
over tu ig ing en volksverbonden-
beid 

De Vlamingen zouden het tot 
bun plicht moeten rekenen om zo 
ta l r i jk mogelijk op deze hulde 
aanv\ezig te zijn. 

De plechtigheid begint met een 
H Ntis om 10 u 15 in de p a r e 
ch iekerk van Wiekevors t , w a a r n a 
dan de on thu l l ing van de zerL op 
het kerkhof. 

Weerde - Eppegem 
Floudt nu reeds 12 november '66 

vrij ' De afdeling geeft dan haar 
4de V U bal, en wel te Eppegem 
in de zial a Rubenshof » 

BRABANT 

St. Joost 
Op 3 sei)tember e k. vvoidt ei 

gekoljwrteerd met oni weekblad m 
de gemeenten Sterrebeek en \Ve-
zenibeek-Oppeui Propagandisten 
die een helpende hand willen toe
steken, zijn van hai te welkom 

\e r /amel ing om 14 ti 30 stijit, 
aan d t keik van Sterrebeek 

Steenokkerzeel 
Op /atcid.114 3 september 1066 in 

de « n l « De Molekens » Wam 
beekstiaat 27, te Stcenokker/ecl 
feest van het Vlaams ge/elschaps 
leven Dansavond met het oikest 
Petei Philips Eerste dans om H 
uur 

OOST-YLAANDEREN 

Aalst 
Op /ondii ; 4 september hei begint 

de kolportagepl )eg met een reuze 
wtiltocht te Aalst, wa i , n n ieder 
een moet mteweik tn Hke afdeling 
stuurt een sterke delegatie VVij vei-
w.ichten minstens 50 piopagmdis 
ten om 9 uur in het cafe «De 
N iicndschap», Kerkstiaat 9 Aalst 

Fi /uilen ook 3 nuki OW agens mee
rijden om on/e mandataiissen aan 
het woord te laten Ons stieven . 
1000 nummeis v ei kopen 

Dit vvoidt dan de iii/et van een 
nieuwe reeks weiftochten van elke 
zondag 

Tijtltns de eerste helft van 1%6 
hteld volksvei tegenvvooidiger di R 
van Leem putten vier belangiijke 
tussenkomsten in de Kamei Het 
o Studie- en Dokumentatie cen-
ti iiin » V an de Volksunie ai i ondis-
sement Aalst bundelde de/e teks
ten samen met het antwooid van 
de betiokken minister Prijs 10 fr 
Te sfoiten of ovei te schiijven op 
|Ki 9147 64 van Willy Cobbaut, 
Bellaeitstiaat 93, Lede 

Halter 
In de feest/ilen Aa l te rBiug op 

zaterdag 12 novembei 1966 Ie 21 u . 
ivveede veibioedeiingsl>al \ olksu-
pie West en Oost Vlaandeien ui 
kest Stan Philips 

Gentbrugge - Ledeberg 
De afdeling nodigt u uit op : 

haar dansfeest dat doorgaat op za
terdag 24 september, in de grote 
feest/aal van het gemeentehuis, 
Keikplein, Ledeberg 

Orkest : Paul Rutger in volledige 
formatie, als atliaktie • « 1 he Hen-
rv's Campfire B ind » (ondei lei
ding van Hendiik Van Wittenher-
!,he) De revelatie van het jongste 
11 juh feest te Gentbi ugge 

Toegangsprijs : 40 fr , eventuele 
leseivatietoeslag : 10 fr, iamilie-
kaai t : 100 fr ; eventuele reseivatie-
toeslag : 50 fr 

Kaarten te bekomen door stor
ting op postgiro • 8872 51 van de 
Heer Jacobs Alfous, Gentbiugge 
IX>uien : 2U uur, eerste dans : 20 
uur 30 

Getnbrugge 
BRANDPUNT LEUVEN 

Dit IS de leuze van de ledenver-
gadeiing der Vossen op zaterdag i 
^ejjtember e k. in het Gemeente-
liuis Kasteelstraat Gentbrugge 

Spreken tot u : D t letterkundige 
en kunstkiitikus de Hr Jan D Hae-
se, alsook prof dr Evrard, eie-
vooizitter van onze afdeling 

\ laamse oudstrijders 14 18 / 40 
43, Oud soldaten en simpatizanten 
vvoiden allen viiendelijk uitgeno
digd L' gaat vast en zekei gesterkt 
n lai huis Begin om 15 uui stipt 

Dendermonde 
Voor de meesten is de veilofpe-

riode ten einde en daarom willen 
HIJ opnieuw staiten met on/e akti-
viteiten 

Een ceiste kolj^ortage zal gehou
den wolden te Kalken op /ondag 
28 augustus e k — vei zamelen ann 
de keik om 930 uur A\ij rekenen 
op een steike afvaaidiging van al
le afdelingen en keinen 

Oudenaarde - Ronse 
Het a i r bestuur veigadeide op 

3 augustus en bespiak o m de pio-

blemen i v m de betoging van 18 
se]>teinber 196(> 

El weid beslist dat nog voordien, 
nl oi> vrijdag 9 september te 19 u 
>0, lie irrondissementsraad zal sa
menkomen 

De leden wolden nog af/ondei 
lijk verwittigd, maai woiden vei 
/oeht de datum van 9 septembei 
MIJ te houden 

Sint-Amandsberg 
REIS FRANS-VLAANDEREN 

Op 4 september rei/en de leden 
en svmpatrsanten van op/e afdeling 
pei autocar nanr Fians Vlaanderen 
\ e i t r e k aan ons lokaal i Cafe Sint 
Am ind », Antwerpse stw 119 om 
7 uur sti[)t Mis gelegenheid om 6 
uui 30 keik St Amandus. 

Terug te St Amandsberg rond 
22 UUI 30, pi IJS 120 fr fooi inbegre 
pen. 

Inschriivingen worden aanv laid 
tot 28 ..ugustus bij al on t b^stuuis 
leden Wie van deze mooie en leer
zame reis wilt genieten stelt niet 
uit om tijdig in te sthiijven. 

WEST-VLAANDEREN 

Jabbeke 
Op 12 november richt de Volks

unie afdeling Jabbeke haar tweede 
hei fstbal in met het gekende 
Bi ugse oi kest o Balroom sestet » 
Iedereen houdt' reeds deze datum 
V I I J 

Meulebeke 
Op zondag 4 september wordt te 

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

Indien dit week end een kolpor-
tage wordt ingelicht zal de/e plaats 
hebben op zaterdagnamiddag 
Hiel over wolden de kolporteuis 
nog verder ingelicht 
PROPAGANDISTENFEEST 

Het arrondissementeel propagan-
distenfeest vindt plaats op za 
teidag 3 september in d Oude 
Smisse te Beveren, later meer in 
lichtingen 

ZOEKERTJES 
Het Vlaams Huis van Beveien-
Waas, zoekt meisje, voor hulp in 
cafe, familieleven Adies Vlaams 
Huis «Sint Maitinus», Markt, Be-
veren Waas - tel (03)75 82 09. 

Ietwat oudere, maar werklustige 
mekanieker zoekt dringend werk, 
ook ander passend weik (wordt 
aanv aai d) Trouwe kameraad en 
zwaar getroffen door repressie 
hoopt op solidariteit. Vlaams Bi a 
bant of prov. Antvv. Alle inl kun 
nen helpen. Schiijv. bureel v blad 
D54. 

Gemeubelde kamer te huur voor 
sludentin, familiale sfeer, eventueel 
half pensioen Tel 47 57 79 

Haarkapper-heren, Brussel, patroon 
alléén, vraagt zeei dringend : leer
jongen met leeikontiakt, leeds ge
welkt hebbende, 's maandags viij 
\ anbi td ingen bui eel blad D55. 

Zoekt U een goede betrekking ? 
Aai/el dan niet onmiddellijk beioep 
te doen op de plaatsingsdienst van 

Ï 8 S E P T E M B E R 1 9 6 6 

V O L K S U N I E B E T O G I N G 

IN HET ARR. OUDENAARDE - RONSE 

Praktische schikkingen : 
15 u Voiming van autokiravaan Mi ik t Oudena i i de en korte 

toespraak door Volksvert Leo W O U T t R S 
14 u Veitiek autokaravaan over Ki uishoutem, Zingem, St Ma-

r i i H o i e b e k e en Nederbrakel (door een piachtig natuui-
sclioon) 

1' u Aankomst autokaiavaan te Ronse 
1/ u Optocht door de stad Ronse, gevolgd van toespraken door 

a i r vooi/itter (ïies EECHAUDl en Volksvertegenwoordi-
gei M C O P P I b l L R S 

18 18u30 t i n d e 
Wij roepen onze militanten op zo tali ijk mogelijk aan de/e 

manifestaties deel te nemen in een airondissement dat tot een 
van de meest ekononiisch noodgewesten van het Vlaamse land 
mocH gerekend vvoiden 

Al de afdelingen zorgen voor een flinke vertegenwoordiging 
v^n wagens en betogers Organiseert U van nu af a in 
Let wel : 

ZIJ die slechts aan de optocht wensen deel te nemen vei/a-
mclen op de Maikt te Ronse omstreeks 16 uur 

de Eiasmusschool : Aalst, Priester 
Daensplein 2, Bi ugge : Gulden 
Vheslaan 26, Leuven Bondgenoten-
laan 84, Mechelen : Lange Riddei-
slraat 36 Volstiekt kosteloos! 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
9 15 Wereldkampioenschappen wiel
rennen op de Nurnburgnng Recht
streekse repoitage van het vei trek en 
de eerste twee ronden van de wed
strijd voor beioepsrenners op de weg 
—• 11 00 Euchaiistieviering — 
14 30 Wereldkampioenschappen 
wieliennen op de Nurnburgnng 
Rechtstieekse reportage van gedeel
ten van de wedstrijd voor beroeps
renners op de weg - 14 30 tot 15 00 : 
een doortocht - 15 30 tot 17 00 : 
helft voorlaatste ronde, laatste lon-
de en aankomst — Tussen 15 00 en 
15 30 Internationaal landbouwma-
gazme — 17 00 Tekenfilms voor 
jong en oud De Flmtstones 148e 
afl Tweemaal twee is vier — 
17 25 Het Nationaal Jeugdorkest 
van Israel o 1 v Shalom Ronly-Rlkils 
— 18 45 Klem, klem kleutertje — 
19 05 Flipper 19e afl Flipper en 
de meermin — 19 30 Te voet d«or 
Vlaanderen Vandaag . Klem Bra
bant — 20 00 TV-nieuws — 20 15 : 
Sportweekend — 20 40 De abonnee 
van lijn U 28e episode De Taver-
niers weer ter sprake — 20 55 Re-
trosjiektieve van filmmusicals Een 
dag m New York met Gene Kelly, 
Frank Smatra Ann Miller en Vera 
Ellen — 22 30 Poëzie in 625 lijnen 
— 22 50 TV-nieuws 

M A A N D A G 
19 00 Wereldkampioenschappen 
wielrennen te Frankfurt Recht
streekse repoitage van het tijdlijden 
voor liefhebbers — 20 00 TV-nieuws 
— 20 20 De abonnee van hjn U 
29e epioode Geen enkel verband — 
20 35 TV spel D" gedachte door 
Leonid Andrejew — 22 05 Rik Wou
ters — 22 30 TV nieuws 

D I N S D A G 
17 20 Europese atletiekkamploen-
schappen te Boedrapest — 19 30 
Tienerklanken — 20 00 TV-nieuws 
— 20 20 De abonnee van lijn U 
30e episode Meneer Colet is aan de 
beurt — 20 35 De lange hete zomer 
9e afl Bittere oogst — 21 25 De 
andere haven Een reportage over de 
havens Akaba m Jordanië en Eilat 
m Israel — 22 00 Gastprogramma 
De katholieke gedachte en actie — 
22 30 Wereldkampioenschappen 
wielrennen te Frankfurt Reportage 
van de Ie reeks m de wedstrijd voor 
stakers beroepsrenneis — ± 22 50 -
TV nieuws 

W O E N S D A G 
19 00 • Europese atletiekkamploen-
schappen te Boedapest — 19 30 • 
Televisum — 19 55 De Weerman — 
20 00 TV-nieuws — 20 20 De 
abonnee van lijn ü 31e episode 
Een onverwacht bezoek — 20 35 : 
Speelfilm Prive leven Psycholo
gische film van Louis Malle met 
Brigitte Bardot en Marcello Mas-
troiani — 22 15 Wereldkampioen
schappen wielrennen te Frankfurt — 
23 00 TV-nieuws. 

D O N D E R D A G 
19 00 • Europese atletiekkamploen-
schappen te Boedapest — 20 00 
TV-nieuws — 20 20 De abonnee 
van lijn D 32e episode Een span
nende partij — 20 35 De Dick van 
Dyke-show 20e afl • Het meester-
weik — 2100 Rad«tzky-mars (1) 
Historisch drama van Michael Kehl-
man — 22 30 Kijk omhoog — 
22 55 TV nieuws 

V R I J D A G 
19 00 • Europese atletiekkampioen-
schappen te Boedapest — 19 55 
De Weerman _ 20 00 • TV nieuws 
— 20 20 De abonnee van hjn U 
33e episode Het duo wordt een trio 
— 20 35 Radetzky (II) Historisch 
drama van Michael Kehlman — 
22 35 Zoeklicht — 22 50 . TV-
nieuws 

Z A T E R D A G 
Tussen 15 25 en 19 30 afwisselend 
Wereldkampioenschappen wielrennen 
te Frankfurt en Europese atletiek-
kampioenschappen te Boedapest — 
19 30 Luceat Katholiek-godsdien
stige uitzending — 20 00 TV-
nieuws — 20 20 • De abonnee van 
hjn U 34e episode Eerst onthul
lingen — 20 35 Slechte tijd voor 
sergeanten 24e afl Een bundel met 
spieren — 2100 Music Maestro 
please I — 21 50 Echo — 22 20 • 
De man van U N C L E 17e afl • 
Lichtere lippen — 23 10 TV-nieuws. 

P4KFLM 
D ruikt graag parfiim, meld ons 
uv* geliefkoosde bloemciigeur, en 
ü ontvangt gratis een stialflei;|e 
(adres met vergeten) MII.ADY. 
Postbus 403 Antwerpen l 

MI<FR INKOMEN door vrije ver 
koop aan partikulicren, vrienden 
en kennissen voor leder gcsthikt 
V 1st dienstverband of als bijver
dienste SolirUven KOSMETIK4, 
Bocrenleger 31 — Fdegera 

Hoofd redak teu r . 
T. van Ove r s t r ae t en . 

Redak t i e s ek re t a r i s : 
S. de Lie. 
Alle br ie fwisse l ing voor 
r edak t i e n a a r 
Rota t>p , S j l v . D u p u i s l , 
110 Brus . 7, - TeL 23.11.98 

Beheer : 
Maur ice Lemonn ie rL 82 
Brusse l L - Te l . : 11.82 16. 
Alle k lach ten voor niet 
on tvangen van b lad op di t 
a d r e s . 

J a a r a b o n n e m e n t : 280 F . 
Half jaar l i jks : 160 F . 
Dr iemaande l i jks ; 90 F . 
Abonnemen t bu i t en land ; 

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

( m i n i m u m ) . 
Losse nummer» : 8 F . 
Aile s to r t ingen voor het 
blad op pos t r eken ing : 
17 1139 < WIJ > - Vlaams-
na t ionaa l weekb lad . 

Ve ran tw . uifg Mr. F . Van 
de r Eist, Be izegemst raa t 20 
Brussel 12. 

ERLAU TUINMEUBELEN 
Niet duu r wel hand ig 
(nooit s c h i l d e r e n ) . 

Alleen i n v o e r d e r : 

D E M E Y E R E 
Kor t r i j k s l r aa t 
INGELMLNSTER-

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

B e z o e k t D e v e e r m a n > 
te S t -Amands a d Sche lde 

Mosselen Pa l ing 
Ui tba te r Jan B r u g m a n s 

Geniet van de l ekkere 
koffie c De Olifant > 
in tiet Vlaams Huia 

t P E T E R B E N O I T » 
F rank r i j k l e i 8 An twerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle specia l i te i ten 

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

Guido Gezel les t raa t 39 
Z W U N D R E C H T T 52.70.70 

B O U W E N W O N E N 

De special is t 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 t . 
Van Havre le i 70 1. : 35.63.17 
Ageat : De Coene Kor t r i jk 

H O T E L • R E S T A U R A N T 

B L A N K E N B E R G E 
c R u b e n s h o f > 

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

c Vlaams Huis > Knokke 
Kamers vol pens ion • 

gezellige sfeer 
Verminder ing voor g roepen 
El i sabe th l 105 Tel 632 70 

B r e y d e l h o f - B R U G G E 
Jozef Su\ eestraat 2 

Gelagzaal - 120 plaatsen 
1 eL 050/350 67 

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

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

Dewin t c r s t r I t Oudergem 
T 72 45 4d T e r m i n u s tr 35 
10 % kort ini t » leden V.U 

P L A S T I E K 

F Parquin en 
R Van Aerschot P v b a 

Lg Lobroekstraat 44 
A N T W E R P E N . 

Telefoon 03/36.16 47. 
Kuipen en s t ape lbakken voor 
pekel d iepvr ies , ve rpakk ing , 
stockering 
Polye thvleen • zakken, vel 
len en folie op rol 

RAADPLEEG ONS 
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WAAR MEN GAAT LANGS VLAAMSE WEGEN. KOMT MEN HET « ALGEMEEN 

Wanneer op UW grond ? 
— Villa's : modern of klassiek. 
1— BungaloVvS : groot en konfor-

tabel. 
1— Huizen : naar ieders beurs en 

smaak. 
— Appartementen : steeds buiten 

konkurreirtie. 

Speciaal voor Gent: ^ 
«— StandingvoUe residenties : 

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

1— Mooie villapercelen te DRON
GEN/MARIAKERKE m residen
tieel park. 

t— Grote keus van bouwgronden in 
het Gentse. 

BOUWBEDRIJF K U N N E N & TEGEN ! 

Breng ons UW idee. 

Wij werl^en het graag u i t ! 
— Degelijke konstruktie volgens be

proefde methoden. 
— Volledige afvverk door eigen 

vakmensen. 
— Geen administratieve beslomme

ringen. 
— Gratis voorlichting op eenvou
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. 
GENK 

MOLENSTRAAT 39 — Tel. 011/54442. 

I 

1 

LET 

S. De Lie, 
Ook de 
zoekeitjes 

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

«Papenhoek», Berendrecht. Tel. (03)73.66.59 

kunnen naar dit adres gezonden worden. 

BECO 

brandstoffen 

TEL : (03) 32.04.77 

32.02.10 

METALLISATIE TESSENDERLO 
p.% b a. 

METALLISATIEBEDRIJF 

Zandstralen en metalliseren 
In atelier en op de werf. 

Verzorgde en spoedige 
bediening. 

INDLSTRIEPARK 
TESSENDERLO 

Telef. : 013/616.39 - 013/620 06 

GEDURENDE 14 DAGEN : KOOPJES-
KERMIS AAN FANTASTISCHE L.\GE 
PRIJZEN OP RADIO'S, TELEVISIE'S, 
BANDÜPNEMERS. ENZ, ENZ. 

bij' uw specialist 

Elektro Akoustiek' 

<(DE G E L U I D S B R O N » 
Lange Leemstraat 32 • ANTWERPEN 

Telefoon : 33.04.95. 

BIJVOORBEELD : 

OP MAGNEETBANDEN 35 TOT 40 %. 

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

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

A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

ELECTRA BREE 
Boneputstraat 28, 
— B R E E — 
Telefoon : 651 88 

W l M M A E S 

DIANALAAN. 10, BERCHEM • Antwerpen. - Tel.: (03) 39.69.34. 
— stelt zijn kandidatuur bi] alle \ laniingen in <le 

pro\incien Antwerpen, Biabant en Oost \ laan
deren, voor alle ver^ekei ings\oi men : Bi and -
Leven - 1'eisoonlijke - familiale - Auto - W et -
Burg Aansprakelijkheid 

•^ Komt op het eerste v ei zoek voor : 
Overname van bestaande verzekeringspolissen. 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak, enz. 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
wanr.. . 

EPEM 
l lRELLÜ' 
Dunlopiilo 
S T A R 

koop bij 

MATTHms B^POSHBÊORIJF 
T U l« N H o U S E E A A N i o 2 , • o R G E R H o U T r TEl. 35.17.83 

^[JHUJZEW : niei.>sir,,a, » 4 . R » , A r t w . Tel 31.01.11 
lin«nsrr»il Jl.*], -Iniw. Tel. J3 .47 .M - GallitorH.-: 6 0 / D c u r n e , Tei. 34.25.23 

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

- L E N I N G E N 

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

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

file:///erkocht
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juan de anarchist 

I WANTED 

A.OOO-OOO^ 

WA N T E D 

1 
JUAN _L 

[JoR PRbSlDENT̂  


