
STRAATSBURG 
Wie het verhaal later aan zijn kleinl(inderen 

wil vertellen, kan er wellicht een sprookje 

van maken met als titel : « Hoe een grote 

vrees onverwacht een stille vreugde werd ». 

Want ten slotte waren we niet zo heel gerust 

in die geschiedenis van Straatsburg. We spra

ken er liefst zo weinig mogelijk over en we 

beweerden heel kordaat dat we er ons toch 

niets van zouden aantrekken. We gaven ons

zelf moed ! Dat was h e t ; maar heel gaarne 

hadden we gezien dat de regering tijdig de 

konventie niet had vernieuwd, iets anders 

dan een veroordeling was niet te verwach

ten. En het enige wat we zouden kunnen doen 

was: ons schrap zetten, ons dan ten minste 

in de belgische verhoudingen zozeer doen 

gelden dat men het niet zou aandurven het 

arrest, dat een veroordeling zou zijn. uit te 

voeren. 
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Vlak voor 23 juli -werd er daarom ook 
zo weinig mogelijk over die vervelende 
zaak geschreven. En toen kwam het : 
vijf van de zes klachten werden zonder 
meer afgewezen. Dat betekent heel kon-
kreet dat alle pretenties van de fransspre-
kenden in Vlaanderen door een interna
tionaal gerechtshof werden geweigerd. 
Het aarts-brusselse weekblad « Pourqnoi 
Pas ? » kon niets anders doen dat titelen: 
« Straatsburg : een doodvonnis voor de 
frankofonen in Vlaanderen ». En de 
«Flandre Liberale» voelde het vonnis aan 
als de doffe slag van de neerkomende 
guillotine ! En het ene punt waarop in 
zekere zin een « veroordeling » werd uit
gesproken, kan even goed opgelost worden 
door de afschaffing van de faciliteiten a!s 
door de uitbreiding ervan. Even goed : 
juridisch gezien ! Want politiek en volks-
iiationaal gezien is er maar één verbete
ring mogelijk en dat is dat de toegevingen 
die in 19ü3 in' Hertoginnedal werden ge
daan, en ten onrechte werden gedaan, 
worden terug genomen. Trouwens ook 
politiekers als een Hougardy zijn lucied 
genoeg geworden om te zien dat dit tot 
de mogelijkheden behoort. 

Zij « voor wie de doodsklok luidt », 
hebben ze nu ook zelf horen luiden. En 
nog wel van uit een toren van waaruit 
het hun onmogelijk leek, dat er ooit iets 
anders dan hun eigen triomf zou geluid 
worden. De vlaamse volksmassa was niet 
volgzaam meer : ze verkoos niet meer de 
« goede » vertegenwoordigers voor het 
parlement, en zelfs de enigszins goeden 
durfden niet anders meer dan volgen — 
Maar het intellekt, de internationale ach
ting, de mensenrechten, alle grote en be
langrijke dingen die tot hiin kring be
hoorden, die waren nog voor hen. Nu is 
dié wereld ineengestort : een franse voor
zitter van een gerechtshof te Straatsburg, 
een gerechtshof voor de rechten van de 
mens... er blijft niets van over ! Wie luis
tert, hoort overal 'de geslagenheid door
klinken, de matte berusting \an wie met 
zijn eigen geweldige wapens werd neer
geslagen ; de niet begrijpende verbazing 
van hem voor wie het ondenkbare is ge
beurd. 

Tegenover die nederlaag-stenimiiig staan 
echter bij de vlaamse openbare opinie 
geen triomfgevoelens. Ook bij ons is de 
verbazing trouwens niet zonder invloed 1 
Het partijbestuur van de Volksunie heeft 
er in een persmededeling op gewezéti dat 
eens te meer is gebleken dat het « Hand
vest van de rechten van de mens » dient 
aangevuld te worden met een hoofdstuk 
over de rechten van de volksgeineen-
sehappen. De reden voor deze nuchtere 
en zeer zakelijke houding is eenvoudig : 
de uitspraak van Straatsburg steunt niet 
op de normale en noodzakelijke juridische 
grondslag die er had moeten zijn. De 
rechten die wij üi)eisen en verdedigen 
mogen niet afhankelijk blijven van moei
zame interpretaties en jarenlange diskus-
sies. Deze rechten zijn even natuurlijke, 
even duidelijke rechten als het recht van 

elke mens op hef eigen leven. Di t willen 
wij erkend zien, een gelukkig uitgeval
len vonnis mag ons dit niet doen verge
ten. 

Ten slotte blijft er de taairegeling in 
de scholen van de zes randgemeenten met 
faciliteiten. Het zou uiterst verderfelijk 
zijn na het gunstig uitgevallen vonnis zich 
nog eens, en voor de zoveelste keer vol
ledig ten onrechte, tot onverantwoorde 
toegevingen te laten verleiden. Maar mis
schien heeft prof. Suy alleen maar enkele 
welwillende woorden willen spreken 

voor de RTB... De enige verantwoorde 
vlaamse eis is die van de Volksunie, die 
hiermee gelukkig helemaal niet meer al
leen staat : de afschaffing van de faci
liteiten, de terugkeer van alle vlaamse 
gemeenten en zelfs gebieden naar het nu 
ook internationaal erkende Vlaanderen. 
Want inderdaad, al is het slechts een en
kel vonnis, een internationale instantie 
heeft erkend, vroeger dan de belgische 
grondwet, dat er in dit land twee ook 
naar grondgebied verschillende gemeen
schappen bestaan, met het recht op zelf
behoud, met de noodzakelijkheid van dit 

behoud als voorwaarde voor het bestaan 
van de belgische staat zelf ! 

Straatsburg heeft als een bedreiging op 
ons gewogen, nu is daar het vonnis geval
len dat als een' bliksemstraal onweers» 
wolken heeft weggeveegd — maar Straats
burg is onvoldoende : het internationalo 
recht en gerechtshof dal wij wensen en 
kunnen aanvaarden moet 'n recht zijn dat 
de mens niet izoleert uit zijn natuurlijke 
gemeenschap, maar de mens erkent in en 
met zijn volk ! 

Straatsburg ja ! Maar in een federaal 
Europa I 

Partijvoorzitters ontmoetten elkaar op voorstel van Vanaudenhove 

... De tippelaarster 
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• Slechtst beheerd en antl-vlaams 

Sabena 
onbesoiiaamde 
vlegel 
(ACO) — Nu Pol Van den Boeynants 

de Sabena in het middelpunt van de 
aktualiteit gebracht heeft, dient ook 
onderstreept dat deze maatschappij de 
slechtste zaak van heel het land is. 
Alleen dank zij reusachtige jaarlijkse 
financiële tussenkomsten van de Staat 
is deze maatschappij leefbaar. 

Eén enkel voorbeeld zal wel vol
staan : na het boekjaar 1966 was er een 
staatssubsidie van meer dan 500 mil-
'joen fr nodig, om het verlies te dekken. 
Dat gebeurt zo al jaren. In de maat
schappelijke bescheiden van Sabena 
wordt dat heel diskreet geheten een 
«tussenkomst van de Staat, terugvor-
derbaar overeenkomstig art. 33 der sta
tuten ». 

Aan de « terugvorderbaarheid» van 
zulke subsidies zullen we hier geen 
woorden verspillen. Ze is louter denk
beeldig. Miljarden heeft de belgische 
staat al besteed aan de aanzuivering 
van de jaarlijkse verliezen van de 
Sabena. Het waren (miljarden-) drup
pels in de zee. 

Als men dan bedenk dat de Sabena, 
die leeft op kosten van de gemeen
schap, aan de top in handen zit van een 
aental volksvreemde heerschappen, dan 
begrijpt men niet dat dit schandaal 
sedert jaren verder kon gaan, zonder 
een noemenswaardige reaktie in het 
parlement en bij het publiek. 

Het parlement keurt jaar na jaar 
begrotingen goed waarin de voor de 
Sabena bestemde miljarden ergens min 
of meer duidelijk opgenomen zijn. Van 
enige ernstige staatskontrole op de ven
nootschap is geen spraak. 

Daarenboven gedraagt de Sabena 
zich als een onbeschaamde vlegel 
tegenover de Vlamingen, al rekt de 
vennootschap haar mizerabel bestaan 
enkel van jaar tot jaar dank zij de 
hoofdzakelijk vlaamse belastingbeta-
Jers ! 

Er zit bittere ironie in het feit dat 
het kapitaal van Sabena voor 65 % toe
behoort aan de Staat — dus aan de 
gemeenschap — en dat de Staat jaar na 
jaar de miljarden in het bodemloze vat 
pompt — terwijl de Sabena zelf zich 
gedraagt als een vlaams hatende, volks
vreemde macht, — het rezervaat van 
enkele parvenus, franskiljons en meest
al franssprekende arrivisten. 

Dat wordt allemaal gedekt door 
mmisters die dikwijls Vlamingen 
waren (tans Bertrand) en door een 
parlementaire meerderheid die zich ten 
eeuwigen dage zou moeten schamen 
over haar hand- eri spandiensten aan de 
Sabena. 

• Kodak • Bayer • Agfa • Gevaert 

mistige 
koncen-
tratie 

•(ACO) —Voortaan heeft Kodak een 
pak aandelen van de Farbenfabriken 
Bayer in zijn bezit. Op zichzelf kan 
men er geen bezwaar tegen hebben. 

Tot de Bayergroep behoort eveneens 
Agfa, waardoor er dan tevens een scha
kel is met Gevaert. Kodak-Agfa-
Gevaert : onder de gemeenschappelijke 
Bayerkoepel zitten ze dicht bij elkaar. 

In zekere zin is de band tussen Bayer 
en Kodak nu alleen maar duidelijker 
dan vroeger. Ook voorheen bestond hij 

al, maar dan zijdelings. Kodak bezat nl. 
de helft van het kapitaal van de Faser-
werke Huls — firma waarvan het kapi
taal voor de andere helft aan de Che
mische Werke Huls toebehoorde. 

In een ander verband bestond er 
tevens een samenwerking tussen Bayer 
en de Chemische Werke Huls. Voortaan 
zullen de lijnen duidelijker aan de dag 
treden. 

We vermelden dit omdat het een 
gelegenheid is om te wijzen op de inge
wikkelde relaties die er tussen de grote 
bedrijven bestaan : ze zijn om de 
beurt, of tegelijkertijd, eikaars konkur-
rent en vennoot. Ze trachten elkaar op 
sommige markten de loef af te steken, 
maar tevens ontmoeten hun beheerders 
elkaar in raden van beheer. 

Wat meer bepaald de duitse industrie 
betreft, moet men voor de studie van 
de huidige toestand steeds opklimmen 
naar de na-oorlogse oorsprong van de 
grote groepen. In de scheikundige 
nijverheid bestond tot 1945 de I.G. 
Farbenindustrie, waarin allerlei bedrij
ven tot een geheel met een vrij grote 
samenhang waren ondergebracht. 

De geallieerden trachtten na 1945 
alles te vernietigen, doch gooiden het 
in 1948 over en andere boeg : de duitse 
nijverheid kreeg nieuwe kansen, maar 
door de «Entflechtung» werden de 
grote duitse groepen verdeeld. De drie 
voornaamste erfgenamen van de I.G. 
Farben Industrie waren Bayer, BASF 
en Farbwerke Hoechst. In dit ingewik
kelde driehoeksgeval drongen dan nog 
allerlei amerikaanse en andere niet-
duitse belangen in. Zo kwam men tot 
de huidige eerder ongelukkige situatie, 
want de ekonomische machtskoncen-
tratie is noch in Duitsland noch elders 
in het Westen ongedaan gemaakt : ze is 
nog veel groter dan voor de tweede 
wereldoorlog. Daarenboven is de kon-
centratie nog veel minder overzichte
lijk, nog moeilijker te vatten en dus is 
het toezicht op de ekonomische groot
machten eveneens zeer lastig. 

We denken dat de machtsverdeling 
in de internationale bedrijfswereld 
zelfs door specialisten niet meer kan 
gevolgd worden. Maar is in die voor
waarden de demokratische kontrole 
van het openbaar leven geen illuzie ?, 

Van het leuvense front (1) 

geen 
dode 
mus 

Er hing geen echte spanning in de 
lucht toen de jaarlijkse bijeenkomst 
van de inrichtende macht van de uni
versiteit van Leuven voor 17 juli werd 
aangekondigd. Eigenlijk werd er heel 
weinig, misschien zelfs niets van ver
wacht. Toch is het een datum geworden 
die niet onbelangrijk is. De nieuwe ver
klaring over de komende uitbouw van 
de universiteit zou de titel « Ottignies 
en Woluwe-verklaring» kunnen dra
gen. Het zo kordaat en bevelend afge
kondigde «beginsel » van de geografi
sche eenheid te Leuven zelf wordt 
opgegeven. Dat is iets. Iets dat in staat 
was de «trouwe Libre» met «bitter
heid te vervullen». Iets dat enkele 
dagen later een verbitterde en bijna 
histerische verklaring van de beruchte 
Acapsul uitlokte. De redaktie van de 
Libre zal wat totaal, maar dan ook 
totaal onaanvaardbaar werd genoemd, 
nu toch maar aanvaarden. Die blad
zijde van de geschiedenis wordt voor
goed omgekeerd. Uiteraard kan die 
redaktie niet nalaten nog eens venijnig 
«medelijden» te hebben met de Vla
mingen die in hun onwetendheid zich
zelf toch zoveel schade toebrengen. 
Maar de heren van de Acapsul zullen 
geen enkele gezamelijke akademische 
plechtigheid meer bijwonen. Zo, dat 
moet dan maar gebeuren — het einde 

van het universitaire leven zal het niet 
zi jn! 

De bitterheid van de Libre, de woede 
van de Acapsul zijn betrouwbare aan
duidingen : er is iets gebeurd dat ten 
minste in de richting van de vlaamse 
belangen gaat. Iets dat geen dode mus 
is — niet zonder meer in elk geval. De 
franstalige universiteit en de neder-
landstalige zijn nu wel geboren, hoe 
lang het ook geduurd heeft. Maar offi
cieel ingeschreven in de burgerlijke 
stand zijn ze nog niet. Dat moet nog 
komen. Hoe graag pro-rektor De Somer 
zich ook « rektor » noemt, de titel heeft 
hij nog niet legaal en officieel en plech
tig ontvangen! Maar nu de geografi
sche scheiding er wel komen zal, is de 
geliefde titel toch al dichterbij geko-
m_en. 

Voor het eerst in de geschiedenis 
werd aan een paar universiteitsgebou
wen (en daarbij was het gebouw, van 
de centrale administratie, de Hallen !) 
op 11 juli met de guldensporenleeuw 
gevlagd. De beruchte professor De Vis-
scher (de viscère) weigerde daarop in 
een dergelijk gebouw, de Valk, te 
ondervragen. Hoe simbolisch dit geval 
zou worden kon toen niemand vermoe
den : een paar jaar geleden zouden de 
personeelsleden van de universiteit er 
zelfs niet hebben durven aan denken 
zo iets uit te halen en uit te hangen. 
Dit jaar is het gebeurd : en de « ande
ren » zullen gaan, naar waar ze thuis 
horen! 

Achter het leuvense toneel (2) 

signaal niet 
op veilig! 

Ondanks de algemeen tentoon 
gespreide tevredenheid in de pers zijn 
er nog heel wat redenen tot bezorgd
heid en waakzaamheid. De mokerslag 
van 31 maart moet wel stevig doorge-
dreund hebben doorheen de dikke uni
taire schedels : «de jongste politieke 
ontwikkeling» maakte de genomen 
beslissing onvermijdelijk. Maar de 
levenslange gewoonte om achter de 
schermen geheel of gedeeltelijk te 
bewerken wat men openlijk niet berei
ken kan legt « men » zo maar niet af! 

Daar is vooreerst de geografische 
lokalizatie van de nieuwe inplantin
gen : Ottignies ligt in vogelvlucht 
25 km van Leuven (en niet 28 km zoals 

wel geschreven werd), en tien km van 
het laatste nederlandstalige dorpje 
Ottenburg; Woluwe is al zonder meer 
voor ons onaanvaardbaar! 

Zolang Belgié een unitaire staat is 
kunnen we het eenzijdige recht van de 
Walen en Franssprekenden om te bepa
len waar zij zich vestigen willen niet 
erkennen. Want waar zij zich vestigen 
is voor ons even belangrijk als voor 
hen zelf : voor ons als bedreiging, 
waartegen wij ons verdedigen mogen 
en moeten. Zij kunnen ons dit recht 
ontnemen, en we staan het onmiddel
lijk af, als zij met ons een federale 
staatshervorming bewerken. Ottignies 
ligt niet in het hart van Wallonië : zij 
die het minimumprogramma van het 
5-novem.berkomitee hebben onderschre
ven moeten zich dat herinneren ! Wolu-
we zal de verfransing van Brussel ver
sterken, binnen de agglomeratie zelf, 
en evenzeer — wij zijn toch niet zo 
naief meer! — in de nog nederlandsta
lige omgeving van de nieuwe vestiging. 

Leuven-Frans krijgt het recht op de 
normale ontplooiing te Leuven zelf, 
natuurlijk totdat de overheveling 
gebeurd is. Maar nergens wordt een 
tijdsschema voorzien! Misschien is dit 
niet zo onmiddellijk te berekenen maar 
ook dat het berekend zal worden, werd 
ons niet toegezegd. Is dit wellicht te 
véél wantrouwen ? Zou het niet eerder 
een zeer normale reaktie zijn na de tal
loze keren dat wij met een dode mus 
getroosd werden ? Normale werking te 
Leuven zelf, akkoord, maar dan ook een 
normaal en bindend tijdsschema ! 

Het gevaar voor verfransing van ons 
rijke en heerlijke Vlaams-Brabant is 
niét voorbij! De driehoek van «Ie tres 
grand Bruxelles» werd wellicht nog 
niet helemaal opgegeven. Wie verze
kert ons dat er ergens nog niet de 
gedachte speelt : wellicht krijgen we 
het toch nog klaar, Vlamingen zijn zo 
gemakkelijk te misleiden, en in een 
paar tientallen jaren kan zo veel « gere
geld» worden... 

De zekerheid dèt hét gebeuren zal is 
evenmin volledig : die zekerheid zullen 
we pas hebben als algemene bepalingen 
en inzichten in konkrete plannen zijn 
omgezet, als die konkrete plannen' en 
de uitvoering ervan door even konkrete 
cijfers over een konkrete financiële 
inspanningen en bestedingen kunnen 
worden gekontroleerd. 

Wat achter het leuvense toneel wordt 
bedisseld en wordt gehoopt en wordt 
gekonkelfoesd kunnen we niet weten — 
het zou wonder zijn als daar niets 
gebeurde. Pas als wij de schermen van 
het toneel tot tegen de muur van de 
harde werkelijkheid van cijfers en kon-
troleerbare plannen hebben geduwd, 
dan pas kunnen wij ons enigszins vei
lig beginnen te voelen. 

Vlaanderen {en Bclgïè's!) enige hiilcttge wetenschappelijke Nobelprijswinnaar 
prof. dr C. Heymans overleed dezer dagen te Knokke. EldefS iü ^i^ nummer. 

wijden we hem ecu m memo^ü 
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KULTUURFEDERALISME 
Minister Van Mechelen had 

het in een intervieuw over kul-
tuurfederalisme. Kultuurauto-
nomie is inderdaad al voorbijge
streefd, vooral na de regerings
verklaring, waar toch sprake is 
van een deelsenaat. De franko-
fone ultra-belgistische pers zal 
ook aan dit begrip (wanneer 
aan deze werkelijkheid ?) moe
ten wennen. De Volksunie zelf 
vindt deze evolutie maar heel 
normaal en mag vandaag gerust 
zeggen tot de kleurpolitiekers : 
waar wij voorgaan zult gij vol
gen. Ze zijn al volop bezig. 

OLfE 
De pijpleiding voor olie Rot-

terdam-Antwerpen werd door 
het antwerps schepenkollege en 
de verenigde kommissies van 
de gemeenteraad gunstig gead-
vizeerd. De regering zal volgen, 
hoewel er een strekking bestond 
om de olie in Le Havre over te 
slaan van mammoettankers in 
tankers van 70.000 ton, die Ant
werpen kunnen aandoen. Ver
mits de Fransen bereid waren 
hun havenrechten met 13 fr. in 
totaal te verlagen ontstond op 
zeker ogenblik, de indruk dat 
men toch liever aan overslag 
dan aan pijpleiding de voorkeur 
zou geven, omdat overslag de 
havenbedrijvigheid en al wat 
daarmee is verbonden, niet in 
het gedrang brengt. De olie
maatschappijen hielden het ech
ter bij een vermoedelijke verla
ging per ton van 15 tot 20 fr. bij 
aanvoer via pipelines wat nog 
altijd maximum 7 fr. beterkoop 
is dan door overslag en waarbij 
voor hen havenprestige en ha-
venekonomie van geen belang 
is. 

Bij dit alles werd met geen 
woord gerept over mogelijkheid 

van aanvoer via Zeebrugge, 
waar met een betrekkelijk ge
ringe uitbreiding der baggering 
tankers van 200.000 ton kunnen 
aanleggen en vanwaar reeds een 
oliepijpleiding (Texaco) tot 
Gent loopt... 

HET MANIFEST 
Enkele weken geleden werd 

in het senaatsgebouw — dat 
mag, als het maar tegen de Vla
mingen gaat — het intussen be
rucht geworden manifest der 
brusselse franstalige parle
mentsleden aan de pers over
handigd. Dit manifest eist in 
grote trekken het volgende op : 
vrije keuze van onderwijstaal, 
verbreking van de « carcan », 
Brussel één ekonomisch gewest, 
geen taaipariteit en geen indivi
duele tweetaligheid in de dien
sten. 

Wij komen in ons volgend 
nummer uitvoeriger op dit ma
nifest terug. Intussen hebben 
van de 59 frankofone parle
mentsleden in het brusselse nog 
steeds slechts 29 dit manifest 
ondertekend en zijn er reeds 
ondertekenaars die hun toetre
ding halvelings betreuren, ook 
omdat ze vanwege hun part i j
leiding op de vingers getikt 
werden. Dat is vooral in de 
P.V.V. het geval. Het is overi
gens wel een zonderlinge verza
meling : de « socialist » Simonet 
naast het F.D.F, (dat hij nau
welijks enkele maanden gele
den « vergiftigd » noemde) en 
naast belgische ultra's. Ook 
Straatsburg heeft (ondanks de 
kleine troost in punt 6 van het 
vonnis) de manifestgeestdrift 
danig bekoeld. Veel wijst er op 
dat dit door het gemeentelijk 
elektoralisme ingegeven « ge
wrocht » als een boemerang op 
de hoofden der initiatiefnemers 
dreigt terecht te komen. 

ONTSPAMNNEN ZOMER, 
SPANNENDE HERFST 

De zomer 1968 is voor de 
Vlaamse gemeenschap niet zo 
ongunstig verlopen als de vori
ge : er is Leuven, er is vooral 
Straatsburg. Beide hebben bij 
de frankofone diehards te Brus
sel en in Vlaanderen een zekere 
ontnuchtering of « berusting » 
veroorzaakt. Al hebben ze de 
kous op de kop gekregen, toch 
blijft grote waakzaamheid ge
boden. Dat zal in de a.s. herfst 
blijken, wanneer het tot een 
nieuwe konfrontatie zal komen, 
vooral met de brusselse machts
hebbers, die zeker niet ontwa
penen en o.a. nog voortdurend 
onder F.D.F.-druk staan. Brus
sel, Leuven en de Voerstreek en 
de ekonomisch achterstand blij
ven kernproblemen waarop van 
onze zijde niet kan toegegeven 
worden, ook al dringt men in de 
traditionele kringen steeds meer 
op een gesprek aan « ook met 
de radikalen ». In dit verband 
is het meteen van belang te ver
nemen dat het 5-november-ko-
mitee onmiddellijk na de ope
ning van de nieuwe parlemen
taire zittijd een « staten-gene-
raal » zal bijeenroepen, zo ruim 
mogelijk opgevat, met deelne
ming van parlementsleden. Het 
zal samen met de IJzerbede
vaart een nuttig onderzoek zijn 
naar de stand van zaken. 

Samengevat kunnen we zeg
gen dat deze zomer de vlaamse 
gemeenschap sterker maakte 
voor de op komst zijnde herfst. 

UNITAIRE BOM GEBARSTEN 
De unitaire baksteen van de 

P.V.V. is niets anders geweest 
dan de mooie verpakking voor 
een liberale bom ! Geen part i j 
was zo eensgezind als zij ! Geen 
part i j beschikte over een zo be
wonderde en zo met volmach-

LAATSTE SENAATSLOODJES 
De laatste week voor het ver

lof lieten onze senatoren zich 
herhaaldelijk gelden. 

Senator Ballet voelde als eer
ste parlementslid minister Har-
mei aan de tand over Biafra. 
Tijdens het debat bracht hij 
nieuwe elementen aan dank zij 
de onthulling in het engels blad 
« Sun » over het inschepen te 
Antwerpen van smokkelladin-
gen wapens naar Nigeria. 

Minister Harmei moest schuld 
bekennen, doch beweerde mis
leid te zijn ... Normaal zou het 
incident met het Sabena vlieg
tuig minister Harmei zijn por
tefeuille gekost hebben. De va
kantie redde hem. Maar hij 
slaat niettemin een modderfi
guur. 

Senator Van Haegendoren 
hield een paar uitermate gedo-
kumenteei-de tussenkomsten 
voor Nationale Opvoeding en 
Kuituur, Senator Sledsens die 
dr Van Haegendoren verweten 
had, gemeenplaatsen te verko
pen, werd uitvoerig bediend ! 

Senator Elaut gooide een bom 
in huis toen hij het had over de 
veriiouding tussen franstalige 
en vlaamse ambtenaren in 
de senaat zelf. De drie hoogste 
ambtenaren zijn immers frans-
talig. Slechts een ervan kan vrij 
behoorlijk Nederlands. Tweeta
lig zijn echter alleen de vlaam
se ambtenaren 

Senator Baert heeft de atmos
feer van de senaat al helemaal 
beet : parlementaire vragen, 
e?n wetsvoorstel, geregeld ver
schijnen op het podium met ge
vatte interventies, een amende

ment dat de andere' partijen 
verontrustte. « Die kleine van 
de Volksunie », zoals hij voorlo
pig nog heet bij degenen die al
le nieuwe namen nog niet beet 
hebben, doet het uitstekend. 

Senator Jorissen beleefde het 
genoegen dat bij de begroting 
van dotatiën de uitgave goedge
keurd werd voor de verneder
landsing van de opschriften. Bij 
sommige is dit al gebeurd, maar 
voor de zoldering en de wanden 
in het halfrond zelf moeten er 
stellages geplaatst worden. De 
werken zullen acht weken du
ren en daarvoor diende het par
lementair verlof afgewacht. 

Buiten het feit dat een V.U.-
wetsvoorstel voor vrijstelling 
van dienstplicht na twee broe
derdiensten door minister Se-

• gers overgenomen werd, kreeg 
senator Jorissen ook pozitieve 
beloften voor hogere toegelaten 
(tien maal meer) voor de aktie 
ten voordele van het Neder
lands in Frans-Vlaanderen en 
voor twee van zijn stokpaard
jes : de oprichting van de tien 
nederlandstalige lagere scholen 
jaarlijks te Brussel en voor ne-
derlandstalig kunstonderwijs te 
Brussel. In september zouden 
tien nederlandstalige lagere 
scholen hun poorten openen 
naast 3 scholen voor beeldende 
kunsten. 

Het cijfer 14 Volksunie-sena
toren laat ook al toe te maneu-
vreren. Dit gebeurde voor de 
eerste maal in de senaat door 
de Volksunie toen senator Joris
sen in de voormiddag weigerde 
het woord te voeren over een 

ten beklede parti jvoorzitter als 
de part i j v a n O m e r , de mense
lijke. En nu is dé bom gebar
sten. Van de gezonde, betrouw
bare baksteen is niets overge
bleven. 

De bom is bovendien te Brus
sel zelf gebarsten, het har t van 
het geliefde vaderland en het 
krachtcentrum van de vader
landse part i j . De beide andere 
traditionele parti jen kenden al 
de verdeeldheid voor 31 maart , 
maar daarna werd de « won
de » spoedig met kleefverband 
hersteld (en om volledig te zijn, 
ook met het politieke hoofd van 
Vanackere dat geofferd werd !). 
Bij de liberalen is het nu zo dat 
de verdeeldheid zo groot is dat 
niemand nog nauwkeurig kan 
zeggen hoe groot zij is : de on
dertekenaars van het brusselse 
manifest (die praktisch aanslui
ten bij het F.D.F.), de fransdol-
len die niet zo ver durven gaan,^ 
maar het toch wel zouden wil
len als het zou opbrengen, en 
dan de zeldzame Vlamingen, 
die zich nu toch wel enigszins 
gesterkt voelen door de verkie
zingsuitslagen. De splinters zijn 
heel ver uit elkaar gevlogen ! 

DE MOEDIGE WIJZEN 
De vijftien wijze mannen, 

door de allerwijste van alle 
s taatsmannen Omer recht
streeks aangeduid, kwamen in 
intieme weekeind-vergadering 
bijeen. Zorgen zullen ze inder
daad meer dan genoeg hebben. 
Het goedingelichte brusselse 
spotblad Pan weet te vertel len 
dat de vijftien wijzen slechts 
met twaalf aanwezig waren en 
vooral, dat iedereen wel voort

d u r e n d aan he t brusselse mani 
fest heeft gedacht maar dat nie
mand er over gesproken heeft. 
Beslist niet omdat het niet no
dig zou zijn — maar omdat nie
mand dat gloeiend hete ii.-?;er 
durfde aanpakken. Zo ver is he t 
gekomen bij de onvervaarde 
vaderlanders ! 

OUDERWETSE 
VERNIEUWING 

Op 30 juli kwam de konferen-
tie bijeen voor de universitaire 
vernieuwing. Rezultaten zijn er 
helemaal niet tenzij dat men 
het nog eens zal proberen na de 
vakantieperiode. De samenstel
ling en de werkwijze van deze 
« vernieuwingskonferentie » 
vertoonde alle kenmerken van 
het oeroude politieke bestel van 
dit land. De uitgenodigden wa
ren talrijk, een hele zaal vol. en 
toch waren er meerdere groe
pen die zich — en niet helemaal 
ten onrechte — benadeeld voel
den. Het bedrijfsleven oordeel
de dat het benadeel werd ten 
overstaan van de sindikaten, de 
vrije universiteiten meenden 
dat ook de fakulteiten van St . 
Ignatius en Notre-Dame even 
veel recht op vertegenwoordi
ging hebben als het centrum 
van Bergen, de vlaamse proffen 
van Leuven meenden dat de 
proffen in het algemeen onvol
doende in aantal waren... 

Het slotbilan na de eerste en 
de enige dag werd door de bei
de ministers van Nationale Op
voeding wel wat opgepoetst, 
maar zelfs na die «poets-partij» 
was er niets anders dan een na-
maak-juweeltje te zien. 

amendement ten voordele van 
de kleine incivieken (pensioen
kwesties). De senaat was niet in 
getal en voorzitter Struye dien
de noodgedwongen toe te geven. 

Het pleidooi van Wim Joris
sen 's namiddags verliep zonder 
incidenten. Jorissen pakte uit 
met het sociale uitzicht van de 
zaak en ging rezoluut in het of
fensief. Daardoor onthield gans 
de vlaamse C.V.P. zich, behalve 
Viktor Leemans. Ze beloofde 
formeel het wetsvoorstel Van 
den Daele, dat hetzelfde beoogt, 
vlug te behandelen. In de se
naatskringen werd de vraag ge
steld of de Volksunie in het ver
volg nog meer leven in de brou
werij zou brengen door de pro-
ceduremogelijkheden te benut
ten. 

Op het einde van de zittijd 
had het er de schijn van dat 
men nog vaak aan de V.U.-frak-
tie zal moeten toegeven. De re
gering* scheen meer bekommerd 
om de V.U.-maneuvers dan om 
die van de P.V.V. Heeft ze in
gezien dat de V.U. de toekomst 
is en de P.V.V. het verleden ? 
Eyskens geeft in elk geval de 
indruk, ook door zijn verklaring 
over de oostkantons, of dient dit 
om de Voervis te verzuipen ? 

Het trommelvuur dat senator 
Jorissen terzake sinds twee jaar 
onderhoudt en de aktie van de 
V.U.-mandatarissen in de streek 
zelfs schijnen vruchten af te 
werpen. 

De V.U. is werkelijk het ver
nieuwend element in de belgi
sche politiek. De jongste weken 
tonen dit duidelijk aan. 

Ortega y Gasset, de fijnschrijvende spaanse filozoof, ver
geleek de laat-lafijnse woorden eens met de afgesleten 
geldstukken die in de vervalperiode van dit grote romeinse 
rijk als het ware in alle taveernen rond de Middellandse 
Zee dienst hadden gedaan. De beeldenaar is er bijna uit 
verdwenen, afgesleten, door het onophoudelijk gebruik on
kenbaar geworden. Zo zijn er ook zeer belangrijke, onmis
bare woorden die door veelvuldig gebruik, ver-l)ruikt wor
den — hun kracht en waarde verloren hebben. 

Wellicht is « honger » een van de veel gebruikte, mis
bruikte en afgesleten woorden geworden. Korte tijd hebben 
statistieken, hebben getallen die onvoorstelbaar zijn, een 
zekere indruk kunnen maken. Maar het werd geen persoon
lijk aangegrepen zijn — we hebben nooit vernomen dat d© 
grote « bezorgden » over honger in de wereld, die naar alle 
mogelijke vergaderingen, kongressen en dergelijke trokken, 
ooit zélf écht honger hebben geleden om te verhelpen aan 
de honger van de anderen. Grote publicisten over ontwik
kelingshulp hebben nooit zelfs maar hun auteursrechten 
van dat bepaalde boekje over ontwikkeling.shulp volledig en 
integraal weten afstaan... Bovendien werd er wel wat te 
onvoorzichtig met dit belangrijke woord omgegaan : ner
gens kon men duidelijk lezen dat de honger van de Indiërs 
berekend werd volgens de behoeften van de Indiërs en niet 
volgens die van de Noord-Amerikanen of Britten ! 

HONGER 
Daarbij komt dan nog dat al te uitsluitend aandacht be

steed wordt aan het al dan niet bereiken van een al dan 
niet korrekt berekend aantal kalorieën. Alsof de mens al
leen maar kalorieën nodig had om geen honger te lijden. 
Onze honger komt bijna nooit meer voort uit een dergelijk 
tekort. Meestal zijn we in dit opzicht over-voed. Maar we 
hongeren naar een eerste of naar een tweede auto. Naar 
een duurder klasse auto. Naar duurdere en steeds nieuwe 
kleding. Naar steeds andere dingen uit de onuitputtelijke 
voorraad die ons aangeboden wordt. Onze honger wordt 
gewekt door de propaganda en de reklame... Maar velen 
van ons, die lichamelijk overvoed zijn, hongeren ! 

Het is waarschijnlijk deze « tweede » honger die I)e!et 
de eerste, de meest elementaire te zien. Maar diezelfde, 
« tweede » honger verhindert ook de « derde », de totaal 
eigen menselijke honger : de honger naar het andere, maar 
dan alleen naar het andere dat béter is — niet alleen, of 
zelfs helemaal niet gemakkelijker of aangenamer. De hon
ger naar het betere — waarover zo zorgvuldig wordt ge
zwegen, dat het bijna onbeschaamd is er zelfs maar het 
bestaan van te vermelden. En toch is het alleen deze « der
de » honger die de zorg om de eerste honger bewaren kan, 
die de « tweede » honger beheersen kan. Die de mens zich
zelf kan doen ontdekken. Maar ook dit is wel onbeschaamd 
in deze tijd waarin zo velen vooral zichzelf vluchten. 

NEMUOD. 
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EVEN VER VERWIJDERD 
Nobelprijzen voor letterkun

de en voor de vrede worden 
nogal willekeurig uitgedeeld. 
Hoewel we graag erkennen dat 
er gewoonlijk wel enige ver
dienste is : Churchill heeft 
inderdaad heel wat boeken 
laten drukken, en pater Pire is 
een man die het heel goed 
meent met de verstandhouding 
tussen de mensen. Hij schijnt 
echter dichter bij de Indiërs te 
staan dan bij zijn vlaamse 
landgenoten. «Onze» Nobel
prijswinnaar schrijft nu en 
dan wel eens een boekje dat 
dan in vele talen wordt gepu
bliceerd. Zo verscheen korte 
tijd geleden tegelijkertijd een 
vertaling in het Nederlands en 
in het Japans — na de verta
ling in meerdere andere talen. 
Simbolisch : Japan en Vlaan
deren liggen (in de geest!) 
even ver van pater Pire ver
wijderd. 

INTERPELLATIE 
OVER FAILLISSEMENT BELFORT 

Senator Jorissen heeft twee 
interpellatieverzoeken inge
diend : één over de aanstelling 
door de stad Brussel van een 
nederlandsonkundig direkteur-
generaal voor het stedelijk on
derwijs en dit in strijd met de 
wet en een tweede over het fail
lissement van de verzekerings
maatschappij Belfort (waarover 
hij reeds pari. vragen stelde). 

Het is een eigenaardig geval 
met Belfort. De staat verplicht 
iedereen bij een verzekerings
maatschappij aan te sluiten 
maar hij heeft zelf verzuimd er
voor te zorgen dat de verzeker
den ook werkelijk gedekt zijn 
tegen de riziko's. Een regerings
ontwerp dat dit zou waarborgen 
is al jaren hangend. 

De dag na zijn interpellatie-
verzoek kondigde de regering 
aan dat ze 150 miljoen zou ter 
beschikking stellen van de 
slachtoffers ! 

Dit is een uitstekend gebaar 
maar daarmee is het nog niet 
opgelost noch voor de slachtof
fers van Belfort noch voor de 
mogelijke nieuwe slachtoffers 
van een nieuw faillissement van 
een andere verzekeringsmaat
schappij. 

V.ü. GAAT VOOR 
Een maand geleden diende 

senator Jorissen een wetsvoor

stel ïn voor afnemende bouw-
premies. Nu is het zo dat wie 
een bepaald inkomen over
schrijdt geen recht heeft op een 
bouwpremie, zelfs niet zo het 
vastgesteld inkomen slechts met 
1.000 of met 2.000 fr. overschre
den wordt. 

Senator Jorissen heeft voor
gesteld dat in dergelijk geval 
1.000 of 2.000 fr. van de premie 
zou afgetrokken worden maar 
dat de premie zou blijven. Zo 
zouden personen waarvan het 
inkomen het maximum toegela
ten belastbaar inkomen (circa 
110.000 fr. tans) overtreft nog 
een gedeelte van de premie krij
gen. Het voorstel heeft klaar
blijkelijk inspirerend gewerkt 
op minister Breyne, want hij 
overweegt eenzelfde ontwerp 
bij het parlement in te dienen. 

SCHAAMTE NIET GESTORVEN 
Trouw is nooit nutteloos en 

zeker nooit waardeloos. Zo is de 
intieme viering van de zeventig
ste verjaardag van Wies Moens 
op zichzelf waardevol en redt 
ons voor de schande dat onver
vangbare mensen zouden verge
ten geraken. Die viering heeft 
echter ook nog dit meegebracht 
dat de aandacht opnieuw geves
tigd werd op de schande van 
dit land, dat onschuldigen on
beschaamd blijft vervolgen. 
Misschien dat de kort daarop 
volgende amnestie in Frankrijk 
voor feiten die slechts zes jaar 
geleden gebeurd zijn, ook wel 
indruk heeft gemaakt. In elk 
geval het officiële Brussel 
schijnt verveeld te zitten met 
deze ongelooflijke toestanden en 
schijnt een uitweg te zoeken. 

Daarom is het onze plicht er 
op te wijzen dat Vlaanderen 
nooit mensen als een Wies 
Moens, als een dr. Van Roos-
broeck en nog vele anderen zal 
vergeten. Verzoening is slechts 
mogelijk als er ten minste een 
begin van menselijkheid ge
toond wordt. De schaamte 
schijnt nog niet volledig ge
storven te zijn — wij wachten 
op daden. 

Wij wachten want wij verge
ten niet. 

WIJLEN 
ANTON VAN DUINKERKEN 

Wijlen Anton van Duinkerken 
alias prof. dr. W.J. Asselbergs 
was een Vlamingenvriend, die 
in Vlaanderen vele persoonlij

ke vrienden telde en ons land 
letterlijk heeft doorkruist, zon
der Frans-Vlaanderen te verge
ten. Hij was Vlamingenvriend 
als Brabander, hij beleefde 
werkelijk de samenhorigheid 
van gans Brabant ondanks de 
verdelende staatsgrens. 

Wellicht lag in de keuze van 
zijn schrijversnaam de uitdruk
kelijke wens tot volksverbon
denheid : de schrijver, joerna-
list, hoogleraar en ook levens
kunstenaar Asselbergs uit Ber
gen op Zoom, die evengoed te 
Amsterdam als te Antwerpen 
thuis was, koos de naam van 
frans-vlaamse havenstad als 
pseudonym. Deze keuze is An
ton Van Duinkerken altijd 
trouw gebleven. De heelneder-
landse gemeenschap zal Anton 
Van Duinkerken dankbaar blij
ven gedenken. 

IN MEMORIAM 
PROFESSOR CORNEEL HEYMANS 

Met het overlijden van pro
fessor Corneel Heymans ontviel 
ons een groot Vlaming, die als 
universeel wetenschappelijk er
kend wereldburger nooit zijn 
eigen aard en overtuiging ver
loochende. 

In en na de repressiejaren 
aarzelde prof. dr. Heymans niet 
op te komen voor amnestie. Hij 
kon dit doen met zijn moreel en 
wetenschappelijk gezag. Juist 
dit gezag maakte het mogelijk 
dat ook tegenstanders van zijn 
opvattingen hem eerbied betuig
den, wat o.m. andermaal tot ui
ting kwam op zijn uitvaart. 

Gent heeft mede door een 
Heymans naam en faam als uni
versiteitsstad verworven, want 
hij bleef ook na de verneder
landsing van de RUG trouw 
aan « zijn » universiteit, waar
door hij, vooral na de toeken
ning van een Nobelprijs, het 
prestige van het Nederlands als 
hogere en wetenschappelijke 
onderwijstaal in dit land heeft 
heeft helpen vestigen. Dat is 
met een vanzelfsprekendheid 
gebeurd die indruk maakte en 
op hoog niveau een niet te on
derschatten element is geweest 
in onze volkse strijd. 

LOUTER PROYOKATIE! 
De Vlaamse socialist Geldolf 

heeft zo maar eventjes twee 
ministers tegelijk ondervraagd 
over de toelaatbaarheid van 
het autokenteken «VL». Want 
volgens de heer volksvertegen

woordiger kan een dergelijK 
kenteken alleen maar verwar
ring stichten in het buitenland 
en is het louter provokatie. 

De minister van financiën 
heeft geantwoord dat zijn dien
sten zich alleen maar bezig
houden met aktiviteiten die 
met financiën te maken heb
ben en dat Lij zelfs niet kon-
troleren (het is kwetsend voor 
een vaderlands hart, maar het 
is zo!) of het «B«-kenteken 
werd aangebracht. De minister 
van verkeerswezen erkent dat 
hij inderdaad bevoegd is, 
maar dat hij het niet verbie
den kan als het « B » kenteken, 
dat in het buitenland vereist 
is, aangebracht werd. 

De vaderlandse Libre is niet 
gerustgesteld met de ministe
riele uitleg : « wat gebeurt er 
als VL en B naast elkaar 
staan?» Deze ontzettend belang
rijke vraag is volgens dit va
derlands hart nog onvoldoende 
beantwoord! Wij hebben geen 
antwoord nodig : het is een 
waar genoegen vast te stellen 
hoezeer een eenvoudig initiatief 
doorsnijdt! Het pantser van de 
zelfgenoegzaamheid is door
broken en zelfs een nuchtere 
Vlaming zou zich zowat als een 
luchtige torreador rond een 
opgejaagde toro kunnen gaan 
gevoelen. 

Ze pozeerden voor de klasfoto, de diie « nationale » voorzitters van de drie traditionele partijen. 
Ze kunnen het eenvoudig niet laten, hun unitaristisch gekv^elde ziel eens te luchten. Of de uitno
diging van Omer (praten over de grondswetherziening liefst zoveel mogelijk op bazis van het 
P.V.V.-programma en vandaar naar een poging tot een driepartijenregerng) veel uithaalt, valt te 

betwijfelen. 

NAAR DIKSMUIDE 

OP 18 AUGUSTUS 
Vlaanderen maakt zich klaar om ever 

een paar weken zijn traditionele bede
vaart naar de slagvelden van de IJzer 
te houden. 

Het zal, op de 11 november van dit 
jaar 1968, een halve eeuw geleden zijn 
dat aan de eerste wereldoorlog een 
einde kwam. De vlaamse soldaten had
den schitterend hun man gestaan, ze 
hadden meer dan 80 % van het belgisch 
kanonnevlees geleverd; zij hoopten nu 
rraar dat zij niet tevergeefs in de 
meest mensonterende omstandigheden 
tegen de militaire vijand en tegen een 
vijandige kamarilla binnen het eigen 
leger hadden gevochten. 

Doch na die halve eeuw is en blijft 
Vlaanderen de eisende partij. 

Op de eerste zondag van juli 1968 
was te Nieuwpoort voor het Koning 
Albert monument, met het belgische 
vorstenpaar, de bloem van het officiële 

vaderland aangetreden om aan de 
gesneuvelden van 1914-1918 de passende 
hulde te brengen. 

Veel volk, honderden met de drie
kleur getooide vlaggen, tientallen oud-
strijders en wrakken die de jaren op 
het nationale mensenstrand hadden 
achtergelaten, met gemeenplaatsen 
overladen toespraken in de twee lands
talen, tienduizenden dekoraties en cre-
Imten, van beneden tot boven op daar
door scheefhangende jaspanden. 

Hebben de koning en de officiëlen op 
hun tocht naar Nieuwpoort, in het voor
bijgaan te Diksmuide, een blik gegund 
aan Vlaanderens IJzerkruis ? Geen 
mens zal het ons komen vertellen, maar 
we vermoeden van wel. En zullen zij 
Renaat de Rudder. Joe English, de 
gebroeders Van Raemdonck en de vele 
andei-en een gedachte hebben gegund ? 
We vei moeden van neen. Wat er door 

hun gedachte spookte, kan elke Vla
ming wel vermoeden. We zijn voor hen 
een hoop dwarsdrijvers en kankeraars. 
Doch in hun gemoed zal er ook een 
onrustbarende vrees geweest zijn voor 
erger, voor een toekomst die hun 
gedachte- en dromenwereldje overhoop 
gooit en een bedreiging inhoudt voor 
de onverbreekbare eenheid, enz. Een 
zaligmakende vrees. 

Des te beter! De Volksunie zal er 
voor zorgen dat het niet lang meer op 
de vroegere weg voortgaat. Maar de 
andere partijen ? Zij zullen aarzelen, 
doch volgen zullen ze ook. 

Daarom zullen we, op 18 augustus 
1968, de geest van Diksmuide tegen
over de geest van Nieuwpoort plaatsen. 
De twee centerpunten van het belgisch 
oorlogsfront 1914-1918 zijn twee simbo-
len geworden in de onaflatende, immer 
voortlevende strijd tussen de ideolo
gieën die, meer dan ooit, het België 
van opa en van oma op de louterende 
rooster van de historie leggen. 

De Vlamingen hebben het zó niet 
gewild, maar het Belgii van 1830 en 
1930 waarvan zijn meest onderdanige 
ogendienaars zelf zeggen dat het ver
ouderd en vermolmd is, hebben de 
Vlamingen met de rug tegen de muur 
gedrongen. En tans is het uur zover 

gevorderd dat de anderen terecht geko
men zijn in de put die zij met onver
droten ijver voor de vlaamsgezinden 
gegraven hebben. Dat heeft de loop van 
de vlaamse geschiedenis bepaald en 
gewild. 

Meer dan ooit blijven we de eisende 
partij, Nieuwpoort ten spijt. Met alle 
eerbied en erkentelijkheid voor hen die 
daar gehuldigd werden, nemen we de 
handschoen op en gaan naar Diksmuide 
op 18 augustus a.s. We hebben geen 
aangedane smaad te wreken, de konink
lijke hulde te Nieuwpoort is geen balk 
in ons oog, ze is geen doorn in ons 
vlees, maar Diksmuide ligt ons nauwer 
aan het hart. 

Daarom roep ik alle Volksunisten op 
als één man aanwezig te zijn op de 
komende IJzerbedevaart, niet zozeer 
als Volksunisten, maar als vlaamse 
mensen die, op die dag, over alle 
meningsverschillen heen, getuigenis 
afleggen van hun geloof in de goede 
eindigheid van de vlaamse beweging, 
getuigenis van hun wil, radikaal de 
politiek van dubbelzinnigheid, huiche
larij, niet gehouden verkiezingsbelove-
rij op leven en dood te lijf te gaan. 

L. ELAUT 

Senator 
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V.IJ.-WETSVOORSTELLEN... 
Op 7 februari van dit jaar had 

senator Jorissen een wetsvoor
stel ingediend tot afschaffing 
van de dienstplicht voor de der
de zoon van een gezin. « La li-
bre Belgique » was er als de 
kippen bij om dit voorstel van 
senator Jorissen als een dema
gogisch voorstel te betitelen, al 
lag het toch voor de hand dat 
-óe zwaarste lasten van de 
dienstplicht door de gezinnen 
met de meeste zonen gedragen 
werd. Daar diende dus de ver
betering ter zake te beginnen. 

Eij het hernemen van de par
lementaire zitting na de rege
ringsverklaring diende senator 
Jorissen het wetsvoorstel op
nieuw in. Twee dagen na het in
dienen kondigde de nieuwe mi
nister van Landsverdediging 
P.W. Segers aan dat voortaan 
nog slechts twee zonen uit een 
gezin militaire dienst zouden 
moeien verrichten. 

... GEfN DODE LETTER 
Senator Jorissen en ook sena

tor Verboven die zich eveneens 
bij v/ijze van amendement inge
zet had om dit punt te verwe
zenlijken zien hun pogingen 
met sukaes bekroond. 

Ook volksvertegenwoordiger 
Mattheyssens zag een sinds lang 
verdedigd amendement aan
vaard worden : het brengen van 
de militaire soldij van 20 op 25 
fr 

Senator Jorissen heeft even
eens zijn vroeger wetsvoorstel 
tot verhoging met 20 % van de 
militievergoeding voor de ou
ders opnieuw ingediend. Sena
tor Ballet heeft anderzijds zijn 
wetsvoorstel opnieuw ingediend 
om het toegelaten inkomstenbe
drag dat telt voor uitstel aan 
kostwinners van 40.000 op 60.000 
fr. te brengen. 

En dan maar zwammen over 
de V.U. die geen sociale belang
stelling zou hebben ... 

KONINKLIJKE BEHOE^III^G 
In het Staatsblad verscheen 

een koninklijk besluit waardoor 
de heer L.A. Mineur^ ere-eerste 
voorzitter van het hof van be
roep te Brussel, (dus vet gepen
sioneerd) benoemd werd tot lid 
van de Raad van beroep voor 
gewetensbezwaren, in hoedanig
heid van plaatsvervangend 
voorzitter. De heer Mineur is 
76 jaar oud, wat geen misdaad 
is, maar weinig inzicht laat 
veronderstellen voor de menta
liteit van de jonge mannen die 
eventueel voor hem moeten 
verschijnen wegens gewetens
bezwaren tegen de militaire 
dienst. Hij is ook oud-voorzit-
ter van het krijgshof te Char
leroi waar hij zoveel mogelijk 
iedereen ter dood veroordeel
de. 

Dat de heer Mineur volledig 
nederlandsonkundig is, dat is ei
genlijk vanzelfsprekend : de 
vlaarhse dienstweigeraars moe
ten maar eerst Frans leren ! 

RECHTSFAKULTEiT 
LEUVEN-FRAHCAIS 

Tijdens de jarenlange pole
miek rond Leuven werd voort
durend de « wetenschappeliike» 
waarde van de franstalige afde
ling van de universiteit als ar
gument gebruikt tegen de Vla
mingen, die zogezegd nog geen 
echt wetenschappelijk peil had
den bereikt. Na de uitspraak 
van Straatsburg staat de frans
talige pers vol klachten over de 
lichtzinnigheid waarmee de 
klagers hun proces heben inge
leid en gevoerd. Zou de weten
schappelijke degelijkheid van 
een Lagasse, die dekaan is van 
de «echte, grote rechtsfakul-
te i t» en van de geniale «De 
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viscère » dan toch niet zo groot 
zijn ? Als de proffen zich al in
zetten voor dergelijke zaken, 
wal, zullen hun studenten dan 
doen, telkens zij door vooroor
delen verblind zijn ? Vormt dié 
rechtsfakulteit voornamelijk 
«plei ters voor verloren za
ken » ? 

16% 
Beter laat dan nooit : Na de 

recente beslissing over de uni
versiteit van Leuven heeft zelfs 
de « Libre Belgique » ontdekt 
dat niet meer dan 16 % van de 
Vlaamse kiezers zich hebben uit
gesproken voor het bestaande 
statuut van deze universiteit 
Meen niet dat de redaktie van 
dit blad zo verstrooid of zo 
slecht ingelicht zou zijn dat zij 
dat al niet onmiddellijk na 31 
maar t heeft gezien ! Als zij dat 
nu pas openlijk toegeeft en 
schrijft dan is het omdat haar 

grote hoop verloren is. Die hoop 
was : de unitaire s l ruktuur van 
de « grote » en « nationale » par
tijen. 

Pas nu is het duidelijk gewor
den dat die grote partijen niet 
groot genoeg meer zijn, om het 
nog eens openlijk aan te dur
ven. Alleen de schrik van de 
parti jbesturen heeft het gewone 
sluwe gekonkelfoes achter de 
schermen verhinderd. Die 
schrik heeft een naam : Volks
unie. Kiezers die hun stem niet 
langer willen laten misbruiken 
en laten verloren gaan moe
ten dit weten. Een machtig ar
gument in gesprek en diskussie! 

BRETOENSE STEUN 
Het is natuurli jk maar een in

terpretatie, maar geen dwaze ! 
De Bretoenen (en ook de Bas-
ken, de Katalanen, de Elzassers 
en andere minderheden in 
Frankr i jk ; hebben ons ge

steund te Straatsburg. Eigen
aardig ? Toch n i e t ! De voorzit
ter van het hof is de Fransman 
Cassin die zeker ook aan de 
franse belangen en toestanden 
heeft gedacht, bij de bespre
king van het arrest van he t 
hof van Straatsburg. Om nog 
over de regeringsinvloeden t e 
zwijgen ! Als het arrest de kla
gers in het gelijk had gesteld 
dan volgde daaruit dat ook in 
het unitaire Frankri jk alle 
minderheden dezelfde rechten 
konden opeisen als de frans-
sprekenden in Vlaanderen. Ook 
al waren die rechten niet voor
zien door de franse wetten. . . 

Frankri jk heeft de konventie 
wel niet ondertekend, maar een 
moreel argument zou het erken
nen van de franssprekende min
derheid toch wel geweest zijn. 
Ongewild, onrechtstreeks, en 
ten slotte niet zo gelukkig voor 
henzelf, hebben de Bretoenen 
onze zaak gesteund. 
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Het vierde element van de niemve tunnel onder de Schelde is geplaatst. Nog enkele maanden 
geduld en dan zal het lange waditen aan de « konijnenpijp » tot het verleden behoren. Gedtdd 

\\ as altijd een vlaamse deugd... 

Het jaarverslag 1967 van de West 
"•laamse Ekonomische raad geef bui
tengewoon interessante statistieken 
O'er de evolutie van de bevolking van 
"West-Vlaanderen van 1831 tot en met 
1966. en dit voor alle gemeenten van de 
provincie. 

Onder alle arrondissementen verdie
nen vooral Diksmuide, leper en Veurne 
onze aandacht wegens de beangstigen
de dalende bevolkingskurve van de 
plattelandsgemeenten sedert 1910. Deze 
drie arrondissementen werden tijdens 
de eerste wereldoorlog (1914-1918) voor 
het grootste gedeelte verwoest en heb
ben zich, in de voorbije vijftig jaar, 
slechts zeer langzaam kunnen herstel
len. De plattelandsgemeenten zijn er 
nooit in gelukt -het vooroorlogse bevol
kingspeil te bereiken. 

Arrondissement DIKSMUIDE 
Van de 27 gemeenten van dit arron

dissement, zijn er slechts 3 die hun 
aantal inwoners hebben vermeerderd : 

1831 1910 i966 
Koekelare 3.906 6.003 6.423 
Kortemark 4.033 4 982 5.839 
Oostkerke 271 307 322 

8 210 11.292 12.584 
Alle anderp gemeenten zagen hun 

inwonersaantal slinken. 

Voor het ganse arrondissement daal
de de bevolking van 53.865 in 1910 tot 
48.318 in 1966, of een vermindering van 
5.547 inwoners op 55 jaar (meer dan 
10 V<) 

Arrondissement lEPER 
Van de 38 gemeenten van dit arron

dissement zijn er slechts 6 met een 
bevolkingsaangroei : 

1831 1910 1966 
Brielen 687 783 966 
Geluwe 3.761 4.944 5.998 
leper 14.949 17.409 18.461 
Poperinge 10.055 11.307 12.619 
Vlamertinge 2.454 3.416 3.760 
Wervik 5.459 9.983 12.728 

Alle andere gemeenten werden in 
meerdere of mindere mate ontvolkt. 
Voor gans het arrondissement daalde 

de bevolking van 110.618 inwoners in 
1910. tot 105 403 in 1966, 't zij een ver
mindering van 5.215 eenheden in 55 
jaar (ongeveer 5 'A). 

Te noteren dat de bevolking van 1831 
tot 1910 een aanwas kende' van aanvan
kelijk 87 595 tot 110.618 inwoners, 't zij 
23 023 eenheden in een tijdspann.' van 
70 jaar (meer dan 26 % ) . 

Arrondissement VEURNE 
Op de 29 gemeenten van dit arron

dissement treffen wij slechts 4 groei
polen aan. allen langs de kust gelegen 
en toeristische centra 

1830 191G 1920 1966 
De Panne {*) — _ 3 ggg 0.792 
Koksijde 519 1.673 2 115 6.525 
Nieuwpoort 2.857 4.325 3.016 7165 
Gostduinkerke 917 2.540 2.538 3.569 

(*) De Panne werd opgericht in 1911 
door afstand van een gedeelte van 
Adinkerke. 

Van de 3 Westhoek-arrondissemen
ten is Veurne het enige met een bevol
kingsaangroei veroorzaakt vooral door 
immigratie naar de toeristische centra 

TABEL II 1910 1920 1930 1966 
Arrond. Veurne 38 103 38.952 40.536 47.606 
4 kustgemeenten 8.538 11.637 14.576 24 051 
25 plattelands
gemeenten 29 565 27.315 25 9G0 13 555 
TABEL I 
Arrondisse- Geboor- Sterf- Inwij-
menten ten te ^ Saldo king 
Diksmuide 850 501 -I- 349 1.601 

.leper 1792 1216 + 576 3.071 
Veurne 740 581 + 159 2.441 

Toename 
-f- 9 503 
+ 15.513 

Vermindering 

— 16 010 (54Vr ) 

Uilwij
king 

2 017 
3 318 
2 537 

vügratie 
saldo 

— 416 
— 247 
— 96 

Op het platteland is de ontvolking 
even dramatisch als in de arrondisse-
meenten Diksmuidt en leper 
(Zie tabel I) 

Deze noodlottige ontvolking van de 
Westhoek is geenzins veroorzaakt door 
een deficitair geboortesaldo, maar door 
EMIGRATIE, wat aangetoond wordt 
door volgende statistiek betreffende de 
natuurli jke aangroei en migrat iebalans 
voor het jaar 1966 : 
(Zie tabel II) 

Deze EMIGRATIE is op haar beur t 
het gevolg van GEBREK AAN 
WERK De Westhoek kan zich inder
daad niet alleen « beroemen » ? op he t 
laagste gemiddelde inkomer en de 
hoogste lange-afstand-pendel van gans 

• België, maar biedt ook nog het laagste 
r ereentage tewerkstellingsmogeli jkhe-
den t.o.v. de werknemersbevolking. 

Ziedaar de tragische balans van een 
e. uw VERWAARLOZING en ACH
TER UITSTELLING dooi het UNITAI
RE BELGISCHE STAATSREGIME 

De verantwoordelijkheid voor deze 
teloorgang rust op de drie kleurpar-
tijën. De grootste schuldigen zijn ech
ter de C.V.P. en de P . W die steeds 
uit deze gewesten het gros van hun 
kiezers hebben gehaald en totaal in 
gebreke zijn gebleven De trouw en de 
aanhankelijkheid van de kiezers werd 
zeer slecht beloond. Maar ook het 
geduld van een Vlaming uit de West
hoek kan wel eens opgebruikt geraken. 
Dan wordt het een dure rekening.. . of 
een atrekening ! 
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JM. GANTOIS 

Er kan niet genoeg beklemtoond worden dat het een 

waan is, op de losse gronden van de onderschelden 

staats-soevereinlteit een Verenigd Europa te wilien 

bouwen. In de franse hoofdstad bestaan er een he'e 

reeks verbonden, bewegingen, verenigingen enz,, die 

zich als federalistisch voordoen. Verschillende dezer 

initiatieven zijn ontegenzeggelijk meer ingegeven door 

de konjunktuurgeest dan door een,echte, diepe overtui

ging. Of enkele van deze nieuwbakken federalisten wer

kelijk weten wat een waar, zuiver en logisch federalisme 

betekent, is sterk te betwijfelen. 

ALISME 
N EUROPA 

Bij deze federalisten volgens de laat
ste formule vinden wij mensen die zich 
v)oeger als de verwoedste tegenstanders 
lieten gelden van de eerste federalisten, 
bepaald van sommige Elzassers en Lotha-
lingers, die toendertijd reeds een fede
raal s tatuut trachtten te bekomen dat 
als bazis zou gediend hebben voor de 
verstandhouding tussen Frankrijk en 
Duits land en verder voor het bouwen 
van een europese federatie. Desondanks 
on tpoppen zij zich nu als verkondigers 
en profeten van het federalisme. Voor 
zekere federalisten van de jongste soort 
schijnt inderdaad het streven naar een 
federatie tussen de europese staten heel 
natuurl i jk gepaard te kunnen gaan niet 
het handhaven, zelfs met het versterken 
van een strenge, meedogenloze cen
tral izatie b innen elk van deze staten. 

O p deze wijze stelden zich toch de 
grondleggers van de federalistische ge
dachte de zaken niet voor. Volgens de 
eerste leermeesters van de beweging kon 
liet federalistisch beginsel alleen 
vruchtbaar en de federalistische aktie 
alleen eerlijk zijn als hetzelfde pro
gramma in het inwendige regime van 
ieder land zowel als in de onderlinge 
betrekkingen tussen de verschillende 
landen toegepast werd.. Zo toch heeft 
J . J . Proudhon, de vader van het euro
pees federalisme, het gedoceerd. 

Proudhon met Lacordaire en Ozanam 
vormen het wonderbare driemanschap 
van baanbrekers die in de 19de eeuw uit 
de aloude . boergoendische grond ont
sproten zijn en die het geestelijk en so
ciaal aangezicht van Frankrijk zouden 
veranderd hebben indien hun tijdgeno
ten hen gevolgd waren. 

Henri Lacordaire was geboortig uit 
Recey en werd grootgebracht te Dijon. 
Fre'deric Ozanam was afkomstig van een 
do rp uit de boergoendische Bresse, dat 
vroeger Bellingen heette en waarvan de 
naam in de vorm van Boulisjneux ae-
roiiKiiii/c'ord werd. 

De gedachte van een federalistische 
omvorming van het staatsapparaat en 
van de europese gemeenschap werd voor 
het eerst in de openbare opinie gelan
ceerd door het beruchte boek van 
Proudhon : « Du principe fédératif » 
(1863). De meest ophefmakende toepas
sing van het beginsel was die, welke 
door de teoreticus voorgesteld werd om 
een redelijke modus vivendi tussen 
Duitsland en Frankrijk tot stand te 
brengen. Alhoewel zijn laatste werk 
« France et Rhin » (1867) slechts uit 
onvoltooide schetsen samengesteld is, 
blijft het toch een der edelmoedigste 
dokurnenten uit de politieke l i teratuur 
aller landen. 

Wat totnogtoe te weinig opgcmcikt 
%vcrd, is de vlaamse invloed in de vor
ming van Proudhon's geestesgesteldheid 
en leerstelsel. Verbannen door het twee
de keizerrijk in 1852, vluchtte hij naar 
België. T o t dan toe had hij zich maar 
als een min of meer utopische sociale 
hervormer laten kennen. T e Bnissel 

ontdek Ie hij , met de vlaamse toestan
den, de nationaliteitenkwestie. Hij aar
zelde niet, als Fransman partij te kie
zen voor de Vlamingen en van leer te 
trekken tegen de liberalen, of liever de
genen die zich liberalen noemen maar 
in feite gewone Jakobijnen zijn en zi( h 
op sleeptouw laten nemen door de 
« pruisische unitaristen ». .Hij hekelde 
de taaitoestanden in België, waar een 
volksvrouw die geen Frans begreep door 
een bediende op het postkantoor naar 
huis teruggezonden werd met een bars 
« apprenez Ie francais ». 

Afkomstig uit een land dat met de Ne
derlanden zo eng verbonden is geweest, 
koesterde Proudhon de Avarmste belang
stelling voor het lot der Lage Landen. 
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Als ideale oplossing van « la question 
des Pays-Bas », die voor hem gelijk 
stond met « la question d'Occident «, 
stelde hij de vorming voor van een 
« confederation cisrhénane «, die hij in 
een opstel van 1 oktober 1862 als volgt 
begrensde : België, Nederland, Luxem
burg, Tr ie r enz. vanaf de Zuiderzee tot 
aan Duinkerke en de monding van de 
Moezel. 

De Benelux-gedachte telt onvermoede 
voorlopers. Van Severen ook ! Van wel
ke « vijfde kolonne » zal men Proud
hon verdenken, lid geweest te zijn ? 

Intussen verschijnt hij voor de recht
bank van de geschiedenis niet als be
klaagde. uKiar ais aanklager. Schei^p is 
zijn ooidccl over de zogenaamde federa-

it ""^tmiiii 

i j i n r ' Il «" II ;iiii 1 iiii i ifh «iiiii u ' l i i I I I I 1 r ji 

listen, die een internationale federatie 
beogen zonder er zich om te bekomme
ren haar een gezonde bazis te geven door 
een federale herinrichting van hun ei
gen land. 

Bretanje, Elzas, Lotharingen, Basken
land, Roussillon, Oksitanië, Korsika 
zijn door de natuur en de geschiedenis 
aangewezen om ^en brug te vormen 
naar de hun door stam, taal en ku i tuur 
verwante landen die aan de overzijde 
van de staatsgrenzen liggen : de kelti-
sche landen (Ierland, Wales, Cornwall,: 
Schotland), de duitse landen, de iberi-
sche volkeren, Italië... In een verenigd 
en harmonisch Europa zou ook Zuid-
Vlaanderen een natuurlijke band leggen 

Als laatste hulde aan J.M. Gan-
tois brengen we — ingekort en 
licht aangepast — een artikel dat 
hij in 1949 wijdde aan de europese 
eenmaking en aan het probleem 
van het europees en binnenlands 
federalisme. Dit artikel heeft, na 
bijna tivintig jaar, nog niets aan 
aktualiteit ingeboet : een traarde-
merk voor de inhoud ervan, een 
blaam voor de traagheid luaarmee 
de zaak van de europese eenma
king vordert, een blijvende ivaar-
scjtuwing tegen het « Europe des 
nations », dat vandaag hardnekki
ger dan ooit^ wordt voorbereid en 
verdedigd. 

tussen Frankrijk en zijn noordelijke ge-
buren! Maar opdat deze franse gewes
ten hun krachten volledig kunnen ont
plooien ten bate van de europese ge
meenschap, moeten hun erf en eigen 
aard geëerbiedigd worden. 

Zolang taal, kui tuur en volkswezen 
van de verschillende n patries de Fra.n-
ce » (de ui tdrukking is van Marcel Pé-
guy) door het franse staatsapparaat vol
komen ontkend of bekampt worden, zo
lang bij voorbeeld een chinese muur of 
een ijzeren gordijn beide gedeelten van 
het vlaamse volk in Frankrijk of in Bel
gië scheidt, kan niet ernstig van een na
tuur-gezond europees federalisme gespro
ken worden. Zolang zulke waarborgen 
niet verkregen worden is het federalis
me, dat anders in zich zoveel beloften 
draagt, slechts een ijdel woord en een 
nieuwe ontgoocheling. Proudhon zei in 
dit verband : « Une semblable federa
tion ne serait qu 'un piège ou n'aurait 
aucun sens », het zou slechts een val
strik zijn of een zinloze konstruktie ! 

J.M. GANTOIS . 

« Frankrijk en Europa's lot n werd, 
naast een groot aantal andere opstellen 
en essay's van J.M. Gantois, gebundeld 
in « De zuidelijkste Nederlanden n, dat 
in 1967 verscheen bij de Oranje-uitga
ven te Wilrijk. 
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Lang voor er van stoom, electriciteit of andere energiebronnen sprake was. had de 
vernuftige mens reeds geleerd gebruik te maken van de natuurelementen om de 
machines die in zijn brein gestalte hadden gekregen, te laten funktioneren. 
Wij kennen het waterrad dat verschillende machines deed werken. Wij kennen de 
watermolens. 
Wij kennen echter ook de windmolens. 
Het is nog niet zo heel lang geleden dat de windmolens het vlaamse landschap over
heersten. Als zovele zonderlinge bloemen stonden zij tussen het groen der bomen 
naar elkaar te wenken. 
De vooruitgang eist echter zijn tol en, alhoewel de wind gratis is. voldoen wind
molens momenteel niet meer in ekonomisch opzicht. 
Wij zijn in het Waasland — destijds molenstreek bij uitstek - even een kijkje gaan 
nemen naar de nog werkende windmolens. Ontgoochelend was het. Slechts één 
molen is nog werkensklaar: de Roomanmolen uit Sint-Pauwels. 

WAASLAND, MOLEHSTREEK j 
De tand des tijds, maar vooral de \ 

vooruitgang, heeft de windmolen uit het .' 
« soete wase landschap » weggeveegd. De 
houten windmolens (in vaktaal : staak-
molens) waren de eerste slachtoffers. De 
in steen gebouwde molens bleken een 
ietsje taaier en trotseerden langer de 
wisselvalligheden van het weer. 

Omtrent de eeuwwisseling waren, er 
in het Waasland nog heel wat wind
molens Tijdens de laatste oorlog waren 
ei nog een viertal : de houten molen 
van Kriiibeke, deze te Doel op de Schêl-
d'edijk, de Witte Molen te Sint-Niklaas 
en de Roomanmolen te SintPaüwels. De 
drie laatst genoemde werden in baksteen 
gebouwd. 

De houten molen van Kruibeke was 
in de echte zin van het woord een o oor
logsslachtoffer »-

Zwaar gehavend door vliegende bom
men en granaten stond hij na de oor
log op zijn einde te wachten Dat einde 
is er gekomen : men heeft hem omver
getrokken en daarmee was de laatste 
houten molen van het Waasland ook 
verdwen<'n, Er bleven nog slechts drie 
molens o\er. 

De meest interessante — en daarom 
willen wij het er hier over hebben — is 
zéker de Rooman's molen uit Sint Pau
wels. 

MOLEHGENEEHTE SINT-PAUWELS 
Als we zeer oude geschriften mogen 

geloven, zou Sint-Pauwels in 1704 liefst 
vijf windmolens op zijn grondgebied ge
had hebben. 

Er was de « Oliemolen », die zou ge
staan hebben in de Heuldonck, doch de 
juiste plaats is niet met zekerheid te be
palen. Deze molen zou in 1648 afgebro
ken zijn. 

Er was de « Heirweghmolen », die 
stond op een stuk grond dat tans bij 
Kemzeke behoort. 

Van deze molen is voor het eerst spra
ke in 1626. Deze molen is rampzalig aan 
zijn einde gekomen. Bij een hevig on
weer zou hij omgewaaid zijn. Dit moet 
gebeurd zijn rond 1895. Er was verder 
de 's Hondsmolen, die in de 's Hondts-
straat stond. Deze molen was wellicht de 
oudste op het ganse grondgebied van 
Sint-Pauwels. 

Deze molen wordt in de geschriften 
voor het eerst vermeld in 1612, maar al
les wijst erop dat hij er reeds heel wat 
vroeger moet gestaan hebben. In 1926 
werd ook deze molen gesloopt. 

Als we de legende mogen geloven zou 
de « 's Hondsmolen » zijn naam te dan
ken hebben aan een pestepidemie. Deze 
« zwarte ziekte _» zou ook Sint-Pa'uwels 
geteisterd hebben (misschien het bewijs 
dat hij reeds voor 1612 bestond?). Het 
ganse molenaarsgezin zou door déze af
grijselijke ziekte getroffen geweest zijn. 
Enkel de hond bleef in leven; vandaar 
de naam. Het is echter slechts een legen
de, misschien een beetje kinderlijk en 
zeker niet historisch. Interessant in dit 
geval is zeker de wase volksspreuk : « het 
is van de hond zijne meulen », nog 
voortlevend in « 't Is van den hond •>, 
waarmee men wi lbedoelen dat een be
paald werk niet opschiet. 

Verder was er ook nog een molen, 
waarvan alleen bekend is dat hij in de 

it de geschiedenis van e( 
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Vossele zou gestaan hebben en dat hij 
in 1682 werd gekocht door Gillis Chris-
tiaens. 

Dan is er natuurlijk ook uog de Roo
manmolen. 

DE ROOMANMOLEN 
Van al de molens die op Sint Pauwels 

stonden is de Roomaimiolen de jongste, 
maar zeker de meest bekende. Hij werd 
rond 1830 gebouwd door de toenmalige 
eigenaar Pieter Paul Persoon. De stenen 
werden gemakkelijk genoeg gevonden in 
het nabijgelegen steengelaag. Maar cen
ten vinden was in die tijd een andei 
paar mouwen. De heer Persoon heeft 
hem dan maar — vermits hij niet dierf 
lenen — eigenhandig gebouwd. 

Reeds in 1853 veranderde de nioleu 
van eigenaar. Johanna Persoon huwde 
dan met Pieter RoUier. Vijt jaar later, 
in 1858, werd Alois Persoon de nieuwe 
eigenaar. 

Drie jaar later, in 1861, veranderde de 
molen nog maar eens van eigenaar. 

Hij behoorde dan aan jan Vandevij-
vere. 

Toen werkte de molen nog steeds als 
oliestamperij, wat tenslotte de oorspron
kelijke bedoeling was. Toen Jan Vande-
vijvere zijn molen verkocht aan Edward 
De Bruyne, werd er een nieuwe bestem
ming aan gegeven. Deze De Bruyne was 
ook eigenaar van een houten staakmo-

len in de Potterstraat. Deze molen brak 
hij echter af en bracht de nog bruikbare 
stukken mee naar zijn nieuwe eigen
dom. De molen werd aldus een graan-
molen. 

In 1880 bouwde de heer De Briiyne 
een achterbouw met een hoge schouw 
voor de stoommachine — tja, er is niet 
altijd wind. Deze stoomaandrijving 
werd later vervangen door een elektri-

, sche. 

VAN KNECHT TOT MOLENAAR 

Na de dood van de heer De Bruyne 
werd hij eigendom van de weduwe en 
de vier kindereti. 

In 1885 werd de erfenis dan definitief 
verdeeld tussen de vier kinderen, Jaco
bus. Stefanie. Petrus en Alois. Vijt jaar 
later stierf Jatobus en alles werd nog 
maar eens verdeeld. Alois kreeg de mo
len en werd dus de molenaar. Bij deze 
molenaar ging August Rooman, oudste 
van 21 kinderen werken als knecht. De 
knecht van een molenaar was een hele 
mijnheer, hij was een soort meestergast 
die een verantwoordelijkheid had en die 
dus het vo'Ue vertrouwen moest krijgen 
van zijn baas. 

August Rooman werkte hard, ver
diende een « schone pree » en spaarde 
zes jaar lang. 

In 1896 kocht hij de molen voor twin
tigduizend frank. Sindsdien is de molea 

ROO 
MOLi 

ST. PAI 
onafgebroken in het bezit gebleven van 
de familie Rooman. 

Vader Rooman huwde met Maria Ver-
dickt en had vijf kinderen, drie jongens 
en twee meisjes. In 1909 stierf de mole
naar echter. De zaak werd verder gezet 
door de twee zonen, met de hu lp van 
twee knechten. 

I n 1935 kreeg René Rooman de mtv 
len definitief in eigendom. T o t 1940 
draaide het bedrijf op volle toeren. 
T o e n kwam echter de oorlog eri de Duit
sers hadden alras de strategische waarde 
van zulke uitkijkpost gezien. Deze pe
r iode van inaktiviteit kwam de gezond
heid van de molen echter niet ten goe
de. Hij raakte stilaan in verval. 

Na de oorlog begon men echter op^ ë § 
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nieuw; René trouwde met Margaretha 
Hillegcer, molenaarsdochter van de 
's Hondsmolen, zodat op dubbele kracht 
kon gedraaid worden. 

HOOGSTE MOLEN VAN HET LAND 
T o e n wij ons bezoek brachten aan de 

statige windreus uit het Waasland, was 
de molenaar nog in leven. Bij een goeie 
borrel vertelde hij ons dat hij vroeger 
vanuit de molenkap 24 windmolens h u n 
kruisen over het land kon zien slaan. 
T a n s werkt er geen enkele meer. Want 
ook René Rooman had er toen reeds de 
bru i aan gegeven, zijn gezondheid speel
de hem immers voortdurend parten. Hi j 
kon er trouwens geea pekelharing meer 

mee verdienen. Malen deed hij niet 
meer, maar vertellen kon hij des te be
ter. Hij en zijn beste vriend Herman 
Vereecken raakten indertijd niet uitge
praat o \er alles wat maar met de molen 
te maken had. Niet alleen over de mo
len echter, ook over oude legenden en 
spookgeschiedenissen, maar daar moes
ten we maar op een andere keer eens 
voor terugkomen lachte hij terwijl hij 
zijn borrel naar binnen goot. Wij zullen 
hem echter nooit meer horen vertellen. 

Wij kwamen te weten dat zijn molen 
de hoogste stenen molen van het land 
is : 25 m. zonder de wieken. Het grond
vlak heeft een doormeter van 12 meter; 
beneden zijn de muren 1 meter dik, ter
wijl de dikte bovenaan nog ruim een 

halve meter bedraagt. Hij is ingedeeld 
in zeven veidiepingen : het gelijksvloers, 
de graan-, de maal-, de steen-, de buil- en 
de kroonzolder. Als we er dan nog een 
kap bovenop zetten staat hij er volledig. 
De kap kan, draaiend op een « pater
noster », naar de richting van de wind 
gezet worden. Hiervoor wordt de 
i( krui » gebiuikt, die zich bezijden van 
de molen bevindt. Bij een te felle wind 
kan de molenaar een remsisteem in wer
king stellen, om te beletten dat de wie
ken « op storm » zouden gaan. Dit juist 
regelen der wieken is een sekuur werkje 
en vergt jarenlange ondervinding. 

De spanwijdte der wieken bediaagt 
25 ra. De liggende as weegt 2.000 kg., 
het daaraan bevestigde vangwiel geeft 
zijn beweging over aan hel kroonwiel. 
Dit wiel brengt de « koning » waar het 
sterrewiel aan vast zit, aan het draaien. 
Dit laatste wiel brengt de « lantaarn » 
aan het lopen, die door middel van 
staakijzers de zes eentonners \ a n molen
stenen aan het draaien brengen. 

OORSPRONKELIJK OLIESTAMPERtJ 
Vele mensen weten niet dat de Roo-

man-molen oorspronkelijk een olienio-
ien was. De boeren verkochten hun lijn
zaad aan de molenaar. Hier werd het 
lijnzaad gekookt en in lijnwaden zakjes 
gedaan die vooraf naar het formaat van 
de stamper waren gereedgemaakt. Het 
zaad werd dan geplet en de viijkomen-
de olie m grote kuipen opgevangen. De 
lijn/aadkoeken — het residu — werden 
vervolgens fijngemalen. Zo bekwam men 
het lijnmeel, in de volksmond ook wel 
eens « lijzepoer » genoemd. De boeien 
gebruikten de/e koeken als voedsel voor 
hun dieien. De v ei koop ging per stuk, 
want één'stuk « poer » woog maai even
tjes 00 kg 

Deze olie- en lijnmeelfabukatie duur
de echter slechts vijf jaar, nameli]k van 
1863 tot 1870. Later weid niets andcis 
dan oraan aemalen. 

MONUMENT 
Bij Koninklijk Besluit van 28 maart 

1956 werd de Roomanmolen als monu
ment geklasseerd. Onmiddellijk werden 
door de heer Braet uit Brugge plannen 
opgemaakt om de molen te restauieien. 
Slaat, piovincie en het gemeentebestuur 
van Sint Pauwels zouden financieel tus
senkomen. Het liep echter allemaal niet 
van een leien dakje, want eer het dos

sier de administratieve rompslotnp had 
doorgemaakt was de toestand van de 
windreus bedenkelijk. Dank zij een tus
senkomst van de toenmalige volksverte-
genwooi;diger Vennaere uit Sint-Niklaas 
kon echter in 1958 een aanvang worden 
gemaakt met de werken. 

Gaanderij , wieken, kap, staart, ven
sters, vangwiel, paternoster, zolderingen, 
t rappen en kuipen waar de molenstenen 
in draaien werden hersteld. 

Kortom, zowat de ganse molen kreeg 
een grondige beurt en het was nodig. 

MOLEN TE KOOP... 
« Een mens kan niet alleen van wind 

leven » is een spreekwoord dat hier wel 
past. Vermits de molen niet meer maal
de, moest uitgezien worden naar een an
dere bron van inkomsten. Het toerisme 
deed het wel een beetje, maar de heer 
Rooma i was zo fier op zijn molen dat 
de meeste bezoekers gratis mochten ko
men kijken. Maar zo kwam er geen geld 
in het bakje. 

Dan maar uitkijken naar andere bron
nen van inkomsten. De Molenfeesten 
van Sint-Pauwels met de verkiezing van 
de Molenprinses brachten wel iets op, 
maar toch niet voldoende om een gans 
jaar van te leven. 

Het huis waar hij in woonde had hij 
reeds met een hi po teek bezwaard. 

T e langen laatste bleef er hem niets 
anders meer over dan de molen te ver
kopen Misschien zou hij dan wel op-
ziclitei kunnen worden en zo zou de 
molen toch nog een stukje van hem blij
ven. 

Wij begrijpen best wat het moet be
tekend hebben voor de oude molenaar 
toen hij de eerste affuhes vooi de open
bare veikopmg las. 

Hij heeft het niet meer overleefd De 
dag voor de instel is zi)n hati begeven. 
In de nacht van 3 maait I uS nam de 
molenaar definitief afscheid van zijii 
molen, waarmee en u aai aan hij jaren
lang liefdevol liad gewelkt. 

De openbare verkoping kon dus niet 
doorgaan. 

Na de begrafenis besloten de erven 
hem toch openbaar te verkopen en ten 
slotte werd hij dan gekocht door de 
heer Van Dorpe uit Sint-Niklaas, op 20 
mei 1968 

Of die nu molenaartje zal gaan spe
len, betwijfelen wij echtei steik... 

Tekst : Koen Willemssen. 
Foto's : Biuno Stevens. 
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EEN VEEGJE NATTE VERF 
l'an Waker Roland bespraken wij onlangs hier zijn eerste roman « De onbekende 

soldaat ». Met zijn tweede roman « Een veegje natte verf » lieeft hij zijn hoopvol 

debuut krachtig bevestigd. Viel dit debuut wat de epische handeling betreft soms 

wat mager uit en was er qua waarachtigheid een diskrepantie tuisen de (c ooilogs » 

en (Wiedes n-hoofdstukhen, ivaarbij de eersten ons veel ox Ci hug' adei en meer be-

h i'l leken, dan is in dit tweede boek de auteur ive)kelijkheidsnabijer geiuoiden, 

zonde) daaiom een beioep te moeten doen op neo-natmalistische stijlmiddelen. 

De beschou^vende na tuur van Ro
land drijft hem meer naar de mens en 
diens zielsproblematiek en zijn werk ver
toont daarom een hoofdzakelijk psicho-
logische inslag. Bij alle nuchterheid is 
het psichologisch realisme bij Roland 
gebouwd op een in de romantische en 
idealistische literaire en levensopvattin
gen gewortelde vizie. Men heeft vaak de 
dood van de psichologische roman aange
kondigd maar telkens hebben wij hem, 
ook de laatste jaren, met sukses weten 
herrijzen : de mens met zijn zielsproble
men zal voor de mens — en zekei \ o )i 
de beschouwende kunstenaar — steeds 
raadsel en onderwerp tot benadering 
blijven, weze het met andere middelen 
dan in het begin dezer eeuw. 

Maar proberen wij het verhaal \ lu 
Rolands boek samen te vatten. Hci hc-
gint op de dag der begrafenis van k,i-
lel, een jonge priester. De auteur ver
telt over zijn ontmoeting met de pas-
too?.' : uit het gesprek blijkt dat Karel 
zei/moord heeft gepleegd en dat er een 

GERHARD 

SCHUMANN 
Samen met de verzen van Hans 

Schwarz, Herbert Böhme, Heryber t 
Menzel, die wij kort voor de oorlog 
lazen, betekenden die van Gerhard 
Schumann toen voor ons : de stem van 
een jonge generatie die weer in zichzelf 
'•{slf^o^de en haar bewustzijn uitsprak m 
* s ^ vers Na de oorlog zweeg de dichter 
^ïS^umann niet, en indien wij ons niet 
V-* rgissen is de laatst verschenen bundel 

i Der Segen bloibt» reeds -de vijfde of 
zesde na de oorlog In de zes « afdelin
gen » van dit gedichtenboek treedt ons 
een dichter tegemoet met een rijkbe-
snaard instrument, waarbij als onder
toon steeds doorklinkt : de diepe men
selijke oprechtheid tegenover zichzelf, 
zi]n medemens, de wereld en de tijd 
waarin wij leven. De hongaarse germa
nist Andreas Angyal sprak van dit werk 
als van de «vox humana» der echte 
poëzie in de chaos van de moderne en 
pseudo-moderne stromingen. Er is in 
deze liriek een veelvoudig geluid en een 
diversiteit van vormen : geen van beide 
laat de échte, persoonlijke stem van de 
dichter verloren gaan. Wanneer men bij 
sommige verzen aan Weinheber denkt, 
wanneer de korte kernachtige spreuk
gedichten herinneren aan Ernst Ber
tram, dan is het feit dat men zulke 
namefi ter verduidelijking moet aanha
len allemaal een teken van Schumanns 
pozitie in de liriek. Met een verbluffen
de beknoptheid en zelfbeperking in de 
middelen weet hij gedachte en gevoel 
trefzeker te verwoorden. Zijn satire is 
scherp en raak, maar nooit plat of 
gezocht. Eén citaat slechts : het gedicht 
dat « Warnung » heet en voor ons allen 
ook een verwittiging betekent : «Das 
ist die tödiiche List, mit ten ins Herz 
uns gezielt : wer seine Herkunft ver-
gisst, hat seine Zukunf t verspiel t» . 

In een nawoord verklaart de dichter 
zijn pozitie, zijn geëngageerd-zijn. Dat 
dit engagement niet het placet der kon-
junktuurr idders heeft, deert hem noch 
ons. Want zijn engagement is tevens 
het onze ; naastenUefde, heimat, vader
land. 

dossier bestaat met brieven, die een ver
klaring daar \oor zouden kunnen geven. 
De auteur kiijgt dit dossier in handen, 
en d.iii pj-s begint de eigenlijke roman. 
Karel, de priester, en Anna, de kunst-
schildeies, zijn protagonist en antago
nist in dit drama. De eerste onlmoeting 
vindt plaats in de biechtstoel : zonder 
streng-gelovig te zijn, wordt Anna ge
kweld door haar levenswijze met Jan, 
een ^^einig genuanceerde jongeman in 
wiens pi ini i t ie\e denk- en gevoelswereld 
geen plaats en geen begrip is voor gees
telijk \ ' ' ! .n;^ei i en zielsproblemen, zo-
d<iL hi | Viiiia's kunst evenmin appre
cieert en liaai schilderijen zelfs bescha 
digt. Anna's verlangen naar vrede en ge

luk komt telkens weer in botsing met 
die lealiicit, met haar eigen lichamelijk 
en matei ieel le \en dat haar blijft om-
knellen en naar beneden diukLen. Zij 
hoopt, na de ontmoeting niet de piics-
ter, op een mogelijke sublimatie langs 
die zijde, woidt ontgoocheld en vlucht 
in de roes der verdoving, waaraan zij 
veislaafd gc' ii'-i "cld en or/i^uAhi 'u\ 
verliest en eenzaam 
op het laatste ogenblik bijgestaan ciooi 
de priester die nu zijn liefde beseft en 
die ook beseft dat hij', juist door Anna 
te willen ontlopen, haar in de dood 
diecf. Anderzijds weet hij ook dat zijn 
onmogelijke liefde haar naar hel ver
derf voerde. Dit schuldbewustzijn schokt 
hem zo diep, dat hij niet vercler wenst 
te leven : hij spiin'^t in het water maar 
valU'iiil LLtnnit i de barmhar
tigheid van Go(-l, luii.wiLit hij zich de 
liefde die God zeil is. De stroming 
sleept hem mee, terwijl hij nog vecht 
voor zijn leven « dat hem niets meer 
waard was... ». 

Dit gegeven roinantisth op het eerste 
zicht, iwncli niu cui deigelijke psicho
logische peiietiatie en stilistische nuch 

terheid uitgewerkt, dat nergens de aan
vaardbaarheid en de waarachtigheid 
WQidt geweld aangedaan. 

Waker Roland heeft zijn ondeiwerp 
dooivocld en doorleefd en daarenboven 
de objektivering kunnen bereiken in J e 
romanvorm zonder de dichicilijke cii 
algemeen-menselijke ontroei ing te la tea 
teloorgaan, zonder het meeleven met de 
mens in zijn vseik op te geven Die een
heid en harmonie maken van « Een 
veegje natte verf » een geslaagde roman. 
Rech' l i jnig van konstruktie, zonder ot>-
smuk of « essayistische » maar oveibo-i 
digc uueen/el t ingen, moer de auteur 
geen beioep doen op akrobatie en s tunt 
om de lezer te boeien. De tunkiionele 
bouw van deze roman toont het tech-
niscli kunnen van Roland, dat er sedert 
zijn eeiste roman is op vooruitgegaan. 

« Een veegje natte verf » is ook wat 
de inhcnid betreft een geslaagde roman : 
hij getuigt voor een grote bekommernis 
voor de zoekende en stuurloos-gewoideti 
mens in deze tijd. Geen nihilisme, geen 
modisch angslkompleks maar de eeti-
wig-menselijke d iang om uit de ambiva
lentie van persoonlijke eenzaamlicd 
eneizijds en verbondenheid met de me
demens anderzijds ' te geiaken tot een 
haimonisch "cluk. 

Waltci Roland : « Een veegje nat te 
verf » • uitgeverij Standaard - Boek
handel, Antweipen. 

RALF SEVLAAR 
Het boek van Ralf Sevlaar « Stimnie aus der Einsdniht il » is het debuut van een 
'fong duits auteur. Laat me beginnen met te zeggen dat het mij, dit wetende, ver-
tasl heefl. Venast om de klare, heldere en toch poéi'^'l'" 'nal, en meer nog veirast 
om hel alles behalve alledaagse, alles dehalve modi om lul oiiginele in de 
e,edaciilen, die in dit boek uitgedrukt lüorden. « lagcuiicJi eines Unzeilgemassen » 
IS de ondertitel. Een roman is het boek eigenlijk niet : wel het dagboek van een 
eenzame, waarin de hele pioblematiek van deze tijd woidt aangeiaakl (n judiin 
deze tijd woidt geoordeeld en... i)aak verooideeld. 

De inleiding geeft ons uitleg over het 
ontstaan van het dagboek en cle persoon 
van de schrijver : wanneer op een avond 
enkele vrienden bijeen zitten, vertelt 
dr. B., psichiater in een kliniek in een 
nabije stad, hoe een ongeïdentificeerd 
eenzaat op zekere dag in de kliniek ge
bracht werd, en hoe hij daar stierf, na 
zijn dood alleen een klein boek met no
tities nalatend : het dagboek in kwestie. 

Dit zeldzame dagboek bevat gesprekken 
van de eenzame met zichzelf over de 
meest verscheiden onderwerpen. Wat 
door heel dit dagboek naklinkt, wat 
door alle gesprekken loopt als een rode 
draad, is de scherpe beoordeling van de 
dingen die men in de wereld daarbui
ten als belangrijk beschouwt, en het in

zicht van de betrekkelijkheid en de ver
gankelijkheid van die zo noodzakelijk 
geachte dingen.. Het is de pozilic van 
een in de werkelijke én geestelijke be
tekenis tot " Waldganger " geworden 
mens, die zijn protest alleen maar kan 
uiten door de maatschappij de rug toe 
te keren, en in de liefde tot de na tuur 
een bron tot geestelijke herwaardering 
vindt. Een " zuruck zur Natur " dal bo
ven de romanti«chc leuze uitgroeit in 
een terug naar het eigene, naar het we
zen der dintien, een teiua:keer die 
wij allen moeten gaan, willen we 
ons boven het malei ialismc van 
een alleen - technische wereld en zijn 
vooruitgangswaan verheffen tot een 
werkelijk menszijn. " Einen Weg zu-

rückgehen ist nicht rückwarts gehen " 
zegt de auteur, bij monde van zijn een
zaat, in dit boek. 

Wij zouden kunnen citeren uit dit 
boek en blijven citeren : de aforismen 
liggen ' o o r het rapen. Alleen al om wat 
over de man-vrouw-verhouding en de 
liefde geschreven werd, in enkele blad
rijden slechts, is dit boek het waard ge
lezen te worden. Dat een jong auteur 
wars van mode en tijdsgeest zich bij 
dit teruggaan naar de bronnen zo zeker 
heeft bewogen en zo juist heeft de weg 
gevonden, getuigt reeds voor een meer 
dan oppervlakkige kennis en een méér 
dan gewoon aanvoelen van de werke
lijke waarde der dingen. Dat hij zijn 
inzicht in zijn eerste werk reeds zo on
verbloemd heeft neergeschreven getuigt 
voor zijn moed, in een tijd waarin al
leen het krampachtig-progressieve en 
gewild-niéuwe nog beate bewondering 
wekt bij een massa van oppervlakkigen. 
Tenslotte : dat hij di t heeft gedaan in 
een klare en poëtische taal, getuigt voor 
zijn literaire begaafdheid en zijn mo
gelijkheden. 

Geen literaire sensatie, geen sensatie-
li teratuur, maai: een boek met inhoud 
én stijl, in menige betekenis. 

Ralf Sevlaar « Slimme aus der Ein-
samkeit » — DM. l?i,80. Ilohcnstaufen-
Verlag, Bodman Bodensee. 
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de wereld 
ONTWAPENING EN... 

Een paar weken geleden 
werd de wereld gelukkig ge
maak t met het bericht dat nu 
zeer spoedig de twee groten 
zouden overgaan tot ontwape
ning. Zowel Sovjetrusland als 
de Verenigde Staten legden — 
en nogwel zowat gelijktijdig 
— mooie verklaringen af. 

De be-wapening en de pogin-
en steeds betere wapens t e 
ontdekken gaan echter onver
poosd verder : de Verenigde 
Sta ten stelden het proto-tipe 
voor van een reusachtig troe
pen- en vrachttransportvlieg
tu ig voor. Zo iets kan natuur
lijk ook heel gemakkelijk een 
vreedzaam gebruik vinden. 
Maar toch ! De Sovjet-lucht-
macht heeft echter twee nieu
we straaljagers in voorberei
d ing met snelheden van 2.400 
en 3.200 km per uur. Andere 
n ieuwe Sovjet-wapens zijn een 
interkont inentale raket voor 
een kernlading van meerdere 
megatonnen en een raket voor 
onderzeeboten... Dit speelgoed 
kan al wat minder gemakke
lijk, of zelfs helemaal niet 
«burge r l i j k» gebruikt wor
den. Voorlopig worden er in 
de lucht nog geen snelheids-
koersen gehouden tussen de 
snelste sport- (jacht) vliegtui
gen 

EUROPA GROEIT! 

Bankiers zijn ook maar men
sen, en vergissen zich dus ook 
wel eens. Het bewijs : ze gaan 
ook wel eens de put in (de 
financiële put ui teraard) voor 
he t einde van hun leven. Maar 
keiharde realisten moeten ze 
wel z i jn! Zo heeft de franse 
bankmaatschappij Neuflize, 
Schlulberger, Mallet en Co een 
nieuwe financiële groep ge
vormd met de duitse bank 
Delbrück Co. Zij maken zich 
al gereed om in de ekonomi-
sche ruimte van de Gemeen
schappelijke Markt een belan-
n j k e rol te spelen. 

Wedden dat zij niet de enige 
zijn in de bankierswereld die 
met dergelijke plannen rond
lopen ? 

WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK 

De uitgaven voor het weten
schappelijk onderzoek alleen al 
op het gebied van de ruimte
en luchtvaart , de elektronische 
apparaten en de kommunika-
tie zullen 10,6 miljard dollars 
bereiken. Dit betekent 132 % 
méér dan in 1958. 

Wie die 530 miljard bfr. ver
gelijkt, (zelfs gedeeld door 
twint ig om de juiste verhou
dingen te bewaren) met wat 
hier uitgegeven wordt voor de
zelfde gebieden, leert wel 
enigszins begrijpen wat een 
«groo tmacht» is en wat een 
klein, klein landje is. 

OOK DAT TELT MEE 
Wie écht aandacht heeft 

voor het buitenland en daarbij 
ook voor Afrika weet dat de 
onwettige inwijking in de 
Zuidafrikaanse Republiek zeer 
groot is. De zwarten komen er 
werk en welvaart zoeken, en 
in vergelijking met de gebrui
ken en beperkingen die ze in 
hun eigen stam gewoon zijn, 
schrikt de apartheid hen niet 
af! Regeringsdiensten hebben 
berekend dat ongeveer twee 
miljoen zwarten buiten de Re
publiek geheel of gedeeltelijk 
afhankelijk zijn van die inge
weken mijnarbeiders. Jaarl i jks 
voeren zij een bedrag uit van 
25 miljoen Rand, ongeveer de 
helft van wat zij verdienen. 
Bovendien genieten zij nog 
voor 46 miljoen Rand voorde
len in natura. 

Een belangrijk aantal men
sen die wel niet aan het woord 
komen, en die rechtstreeks 
geen stem in het kapittel heb
ben, maar die een faktor van 
betekenis zijn in de aangren
zende gebieden! 

BLOEIEND EEDRIJF 

Voor_ iedereen die ogen en 
oren hoeft is het duidelijk dat 
een van de meest bloeiende be
drijven in de eigentijdse sa
menleving he t toeristenbe-
drijf is. Volgens een verant
woorde schatting, want meer 
kan het in dit geval niet zijn, 
hoewel ook de plechtige te rm 
«s ta t i s t iek» wordt gebruikt, 
waren er in 1966 in de gehele 
wereld 125 miljoen toeristen 
op weg. 

Zelfs verafgelegen landen 
krijgen stilaan hun deel in dit 
bedrijf. In datzelfde jaar ont
ving Zuid-Afrika 257.000 toe
risten. En zo maar 75.000 hier
van kwamen uit Europa, Ame
rika, Azië en Australië. Eén 
enkele blik op de wereldkaart 
is genoeg om te vermoeden 
welke geldsommen voor derge
lijke toeristenreizen worden 
ui tgegeven! 

OUD NIEUWS 
Bijzonderheden over de stu-

dentenrevolte en de bezettin
gen van allerlei gebouwen in 
Pari js zijn in zekere zin al oud 
nieuws. Dit betekent echter 
niet dat die bijzonderheden 
daarom zonder belang zijn. 
Eerder integendeel, want zij 
maken het mogelijk iets te 
vermoeden van achtergronden 
en taktiek van de verschillen
de partijen. 

Zo schijnt het nu vast te 
staan dat te Parijs het Odéon 
niet werd bezet door studenten-
organizaties, hoewe' er natuur
lijk studenten aan deel namen. 
Heel eigenaardige studenten 
soms, zoals die oude man met 
een lange baard die aan zijn 
baard een papiertje had vast
gemaakt met het opschnft 
«verlengde s tudent» . . . Boven
dien waren er op sommige 
ogenblikken meer dan honderd 
polit iemannen in burger bin
nenin de «bezette vest ing» 
Sommige franse joernalisten 
menen wellicht niet ten on

rechte, dat he t heel gemakke
lijk was geweest al veel vroe
ger, bv. tijdens de nacht, met 
een beperkt aantal manschap
pen het gebouw te ontruimen. 

Maar misschien was die be
zetting al te nutt ig. . . 

ONTWIKKELINGSHULP ? 
Onze pers wordt over

stroomd door de enkele tien
tallen « ontwikkelingshelpers 
en helpsters» die in de wereld 
worden uitgestuurd. Die zullen 
daar eens gaan tonen hoe het 
moé t ! Vooral in Nederland is 
dit bewustzijn en de daarmee 
samengaande propaganda nog

al sterk. Daarom ïs het wel pi
kant even aandacht te beste
den aan de «ontwikkelings
hulp » die Nederland krijgt — 
van de Filippijnen. Inderdaad, 
van de Filippijnen ! 

Nederland voert namelijk 
filippijnse ziekenhuisverpleeg
sters in — omwille van het 
tekort aan eigen personeel. 
Voor de laatste «zending» 
(een tachtigtal) zocht men 
vooral meisjes uit de hoeren
en vissersbevolking die een 
eenvoudige opleiding hebben 
gekregen (op de Filippijnen !) 
maar die «bovenal door hun 
gewendheid in grote gezinnen 
hard aan te pakken, lichame
lijk werk niet schuwen ». 

GIERNA NAD TISOE 
De bijeenkomst van Kremlin en Hradsin in een dorpsbioskonp 

nabij de russisehe grens betekende een lioogtepunt in de kri/is die 
beide konimunistische partijen tegenover mekaar stelt. Deze topont
moeting ging gepaard met een publiek opbod aan krachten aan beide 
zijden van de geschilgrens. Van russisehe zijde was dat : tergend 
langzaam-trage ontruiming van de manenvertroepen uit Tsjeclio-
Slovakije, legermaneuvers nabij de t.sjechische grenzen zowel aan 
russisehe, aan de poolse, als aan oostduitse zijde, een perskampanje 
waarin zowel dreigementen, valse berichten als een beroep op het 
sentiment verwerkt waren, zonder de ekonomische argumenten te 
vergeten, die op zich zelf al- aantonen, hoe kwetsbaar Praag is. Ten 
slotte : de westerse neutraliteit. Van tsjechische zijde kon Dubcek 
bogen op een massale volkssteun, geuit onder allerlei vormen, steun-
van Tito, Ceausescu, Waldeck-Rochet en Longo. 

De vraag is maar of de tsjechlische troeven — waarbij de nieuwe 
leiders stellig bewijzen van grote handigheid hebben geleverd — 
\\el \oldoende sterk waren. Bovendien is gebleken dat wat eerst een 
toegeving aan het Kremlin bleek te zijn (het ontslag van Prchlik als 
hoofd van de partijafdeling « leger en veiligheid ») een tegenzet zou 
kunnen /ijii, \erniifs met het ontslag van Prchlik meteen deze be
langrijke kiintrolc \an de partij op het leger zelf verdween en 
Prchlik prciies tot bevelhebber van de tsjechisclie troepen werd 
benoemd, die het gebied rond Cierna en de hele tsjechisch-russische 
grens kontroleren ! 

De bijeenkomst duurde dagen lang en veel liet voorzien dal 
de koude oorlog tussen Praag en INIoskou zou voortdu
ren tenzij Dubcek toegevingen zou hebben gedaan op het stuk van 
de voornaamste russisehe eisen (censuur en alleenheerschappij van 
de partij) zonder dat zulks gezegd wordt. In deze krizis doen aller
lei veronderstellingen de ronde zoals de mogelijke verdeeldheid in 
de schoot van het russisch politburo zelf, een aanbod van Novotny 
aan Dubcek hem te steunen (in ruil voor wat ?) en dergelijke meer. 

Overheersend bij dit alles blijkt nochtans te zijn dat het Krem
lin geen riziko's meer wil nemen na de « virtuele > breuk met Peking 
en Albanië, de eigen weg van Roemenië, de twijfel nopens Honga
rije, de spanning in Polen en de sinds.lang afgetekende zuidslavische 

'lijn. Praag betekent uiteindelijk voor Moskou de sleutel : ofwel 
wordt het oosteuropese blok een lossere gemeenschap (zonder daar
om zijn totale solidariteit prijs te geven en zeker niet het pakt van 
Warschau) met de weerslag van de liberalizatie in eigen land ofwel 
wordt de klok teruggezet, zoals het Kremlin dat reeds deed door 
zijn op geestelijke ontvoogding aandringende schrijvers in de ge
vangenis te werpen. 

DEZE WEEK IN DE WERELD 
• Nieuioe pauselijke wereldbrief « Humanae Vitae » wijst de 

kunstmatige geboorteregeling af, hoewel deze afwijzing geen 

dogmatisch karakter heeft. Gemengde reakties in de wereld. 

• Studentenopstand in Mexiko City. 

• Groeiende kritiek op Mitterand als leider van het linkse front. 

Mendès-France neemt ontslag uit de Parti Socialiste Unifié. 

• Algiers stelt onderzoek in de zaak van het gekaapte EL AL-

vliegtuig in (Israël) en maakt daarvan de vrijlating van de be-

manning en de mannelijke passagiers afhankelijk, evenals de 

teruggave van het toestel Internationale pilotenvereniging 

dreigt met boykot ingevolge herhaalde luchtpiraterij evenals 

de amerikaanse scheepvaartondernemingen. 

• EEG-ministers van buitenlandse zaken bijeen te Brussel Britse 

kandidatuur evenwel pas in oktober a.s. op de agenda. 

• Duitse atoomgeleerde Otto Hahn overleden. 

• Noodtoestand afgekondigd in Michigan als gevolg van rassen-

tegenstellingen. 

Momenteel doet men in Engeland proefnemingen met ."^npersomsche vUegtiiigci' op griiithanen, 
ten einde hun landings-lerretn zoveel mogelijk te kunnen beperken. Hier ecu Li:-/itiung-jager die 

bij zijn landing het grint in alle richiuigcii doel uiieen \patlc)i. 

Aantal doden van jongste gevechten in Zuid-W e st-China onder 

rivalizerende Mao-aanhangers op 50.000 geschat. 

Russisch-Tsjecho-slovaakse krachtproef ten top in de konfrort-

tatie tussen de twee partijleidingen in een de bioskoop van het 

slovaakse dorpje Cierna Nad Tisoe Zware russisehe propaganda 

en niditaire druk op Praag duurt onverminderd voort. 

file:///oldoende
file:///erniifs
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EINDELIJK 

Het begin van dit wielersei-
zoen werd gekenmerkt door de 
scherpe rivaliteit tussen «ouwe» 
Rik van Looy en « bels » Eddy 
Merckx, in zoverre dat ze, waar 
het maar enigszins mogelijk 
was, elkaar belet hebben te 
winnen. 

Nadien zijn een tijdje hun 
wegen uit elkaar gegaan, maar 
zondag te Mettet, tijdens de 
belgische kampioenschappen, 
was het eindelijk weer zover. 
Merckx kon geen sprongske 
doen, of Van Looy hing aan zijn 
wiel. 

En verdekke, al was Merckx 
de grote favoriet, hij heeft toch 
niet gewonnen. Natuurlijk heeft 
het niet uitsluitend aan de kei
zer gelegen, maar 't wil elke 
keer toch lukken. 

We denken dat Merckx elke 
keer een klein schokske krijgt, 
als hij de grijnzende Rik ergens 
aan den « depart » ziet staan. 

Wij vinden het echter plezant, 
daar komen we rond voor uit. 

WIELTJESZUIGER 
Julien Stevens werd dus kam

pioen van België door Ferdi
nand Bracke te Mettet in de 
spurt te kloppen. Hij werd har
telijk uitgejouwd, en daarover 
ondervraagd door Fred de Bruy-
ne zei hij te denken dat men te 
Mettet liever de « Waal » Bra
cke had zien winnen. Die, Bra
cke dus, beweerde dat het niet 
schoon was van Stevens twee 
drie ronden lang wieltje te zui
gen, of te wieltjeszuigen (pro
bleem voor taalkundigen), en 
dan fris en vrolijk de man, die 
hem zover bracht, in de spurt 
te kloppen. 

Wij zullen het zeggen zoals 

Fred de Bruyne : we kunnen er 
niet tussenkomen. Sportief ge
zien voelen wij wel iets voor 
Bracke's argument. Maar ander
zijds gebruikt, zoals Mortier het 
scherpzinnig opmerkte, iedereen 
de wapens die hij heeft. Stevens 
en Bracke zijn allebei beroeps
renner, en oud genoeg om te we
ten wat zij moeten doen. 

We vinden het dus niet nodig 
zo'n misbaar te maken over het 
(begrijpelijke) gebaar van mis-
noegdheid en ontgoocheling dat 
Bracke maakte, bij het aan
schouwen van Stevens' achter
wiel. 

PRIMA 
Verleden week hebben onze 

jongens—meegedaan aan het 
zeslandentornooi in Italië 
(atletiek), en ze hebben daar 
een puike uitslag behaald. Zè 
eindigden vierde op zes, na 
Duitsland (143 p.), Frankrijk 
(105 p ) en Italië (93 p.) en 
vóór Nederland en Zwitser
land. België behaalde 78 pun
ten. 

Dat is al lang niet slecht. 
Maar belangrijker is nog dat 
wij in de loopnummers alleen 
40 punten haalden, tegen 

Duitsland 55 en Italië 33 bij 
voorbeeld. Op dat gebied 
schijnt onze atletiek dus wer
kelijk op europees peil te 
staan, en dat hebben te Brescia 
De Hertoghe, Geeroms, Polleu-
nis, Roelants en Peiren duide
lijk gemaakt. In de kampnum
mers blijven wij zwak, maar er 
is verbetering. En last but not 
least was er Lespagnard (de 
kameraad van Fred de Bruyne, 
die hem in het «vlaams» De 
Spanjaard noemde), die er niet 
beter op vond dan maar ineens 
de tienkamp te winnen. 

Al met al dus een groot suk-
ses voor onze atleten, en een 
hartelijk proficiat waard. 

EENDRACHT ENZOVOORT 
Wij hebben goed de trotse 

l e u z e «eendracht maakt 
macht» te schreeuwen, er was 
van die eendracht niet zo heel 

« - - * ï 
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De triomfantelijke 7. Stevens klopt Bracke in de spurt en wordt kampioen van België. 

veel te merken onder de «Bel
gen » die de ronde van Frank
rijk betwisten. «Vergoelij
kend » kan hier echter dadelijk 
gezegd worden dat het alle
maal Vlamingen waren. Maar 
toch. 

Men mocht zelfs gewagen 
van een uitgesproken rivali
teit tussen de belgische A- en 
B-ploeg, vanaf de « lijders » tot 
aan de simpele piotten. 

Sommige sportjoernalisten 
hebben dat met een kwalük 
oog bekeken. Wij — natuuriiik 
— niet Tenslotte reden onze 
mannen toch m twee versch''.-
lende ploegen, met eigen di-
rektie, eigen belangen en eisen 
kas Waarom zouden zij dan 
moeten samenwerken ? Als dat 
de bedoeling is, moet men vol
gende keer maar één ploeg 
met twintig Belgen samenstel
len, rijdend in hetzelfde truike 
en voor hetzelfde kaske. 

MOP 
Bijna was de ronde van 

Frankrijk uitgedraaid op een 
fameuze mop. Tijdens de voor
laatste rit dreigde een groepje 
renners een serieuze voor
sprong te nemen : een klein 
kwartier, en niets zei dat ze 
hem nog niet zouden opge
voerd hebben tot een klein haU 
uurke. Bij dat groepje zat onze 
Poppe, en verdorie, op een be
paald ogenblik was hij « majo-
zjoon ». Stel u nu voor dat hij 
nog een minuut of tien zou uit
gelopen zijn, dan ware hij aan 
de tijdrit begonnen met een 
klein kwartierke voorsprong 
op Jan Janssen, en dan had hij, 
de kleine onbekende Poppe, de 
ronde gewonnen. Het komieke 
ervan is nu dat het zou ge
beurd zijn ook, als de big boss 
van de ronde er geen stokje 
voorgestoken had. Hoe, dat 
weten we ook niet, maar iets 
heeft hij klaargespookt. 

Daarmee heeft hij in onze 
ogen een hoogst onsportieve 
daad gesteld. Wij hadden dol
graag een Poppe als rondewin-
naar begroet. Maar wij hebben 
geen kommerciële belangen 
bij de ronde. En de inrichters 
wel. Dat is het verschil van de 
differentie. Ook voor Poppe. 

}9 KLEINE RONDE " 7 
Daarmee zijn onze vakantie en 

de ro^de van Frankrijk weer ach
ter de rug De eerste was goed. 
Merci. Over de tiüeede zijn de ga
zetten nog altijd niet uitgeraasd, 
wij kunnen er dus ook nog een 
woordje hij placeren. 

Zo zitten er aan de laatste ronde 
wel een paar aspekten vast, die 
hem interessanter maken dan veel 
vorige uitgaven, waarvan we er 
graag twee even overwegen. 

Het eerste is de overbodigheid 
van de grote vedetten, en het 
tweede . de overbodigheid van de 
doping sprodukten. 

Veel joernalisten noemen deze 
ronde, een beetje aarzelend en met 
veel vraagtekens, een « kleine ron
de », omdat de zg. grote vedetten, 
Gimondi, Anquetil, « den Bels », en 
andere, op het appèl ontbraken. 
Weliswaar is men een beetje terug 
gekrabbeld toen Jan Janssen, toch 
ook geen kleine jongen, de ronde 
lüon. Maar het is wel een publiek 
geheim dat de inrichters er zeer 
« hetetterd » over waren dat een 

kleintje de ronde zou geivonnen 
hebben, en er schijnen zelfs zekere 
maneuvers uitgevoerd te zijn toen 
onze Poppe zowaar de ronde dreig
de te winnen. 

En nochtans, die « kleintjes » al
lemaal hebben voor een spannende 
ronde gezorgd. Een kwartier voor 
de laatste renner te Parijs binnen 
was, wist men nog niet wie de ron
de ging winnen ! 

Door de afwezigheid van de gro
ten — die wij persoonlijk in geen 
enkel opzicht groot vinden, maar 
dat is een andere zaak — is het een 
open ronde geworden, zoals Briek 
Schotte het altijd heeft gezegd, en 
ook dat heeft zijn charmes gehad. 
Wij hebben jongens, als vanden 
Berghe en van Springel, zien naar 
voren komen, vechten en triomfe
ren, die anders waterdragers voor 
de groten zouden zijn geweest Wij 
hebben veel minder dan anders de 
de koers zien « stilleggen ». Wij 
hebben, in één woord, meer sport 
gezien, en minder kommerce, en 

dat vinden ivij altijd een goede 
zaak. 

Voor ons, werd het een goeie 
zaak, want hebben onze mannen 
de ronde weer niet gewonnen, ze 
hebben een dikke boterham ver
diend, en dat is de hoofdzaak. 

Men is nu zinnens volgend jaar 
terug te keren tot de merkenfor-
mule. Wat ons betreft : wij zien 
liever de landenformule, al denken 
wij niet aangetast te zijn door de 
nationalistische mikroben. 

Het tweede belangrijke aspekt 
van deze ronde was de strijd tegen 
de doping Slechts twee renners, de 
Fransen Samyn en Stablinski. wer
den uit koers gezet omdat ze ge
pakt hadden. 

O, wij zijn niet zo naïef te den
ken dat al die anderen het met sui
kerwater of, om « in » te zijn. met 
Vittel, hebben klaargespeeld. 

Misschien is het waar. wat men 
zegt, dat de lichte gevallen over 
het hoofd werden gezien. Het kan 
zijn dat er nieuioe dopingsproduk-
ten in omloop waren, die geen spo
ren nalaten. Dat sommigen reeds 
vóór de start de verzekering kre
gen dat zij niet zouden verontrust 
worden, geloven we al veel min
der. Wel nemen we aan dat het er 
voor de renners meer op aankwam 

veiliger (met het oog op de kontro-
le dan) produkten te vinden, dan 
helemaal geen produkten te slik
ken. Zeker zullen veel renners op 
tijd en stond wat « gepakt » heb
ben. Dat kan allemaal waar zijn. 
Maar we zijn er toch van over
tuigd dat er in deze ronde veel en 
veel minder geslikt werd dan 
vroeger het geval was. En dat is 
alleszins een zeer belangrijk rezul-
taat. 

We gaan daarom nog niet zo di-
rekt jubelen over deze « ronde van 
de gezondheid », zoals hij ook al 
wel eens genoemd wordt. Maar als 
we moeten kiezen tussen « kleine 
ronde » — omdat de « vedetten » 
ontbraken — en « fifezonde ronde » 
— omdat er niet, of veel minder 
« gedoopt » werd —, dan kiezen 
wij toch graag de tweede bena
ming. 

En dit sluit automatisch de klein
heid uit. Want als hij er toe bij
gedragen heeft het beroep van 
wielrenner te saneren — en de 
overbodigheid van kombinerende 
vedetten aan te tonen — kan het 
geen kleine ronde geweest zijn. 
Hoezeer ook onze konfraters heb
ben gejammerd om «sensationeehy 
proza. Dat we ten undere ook best 
kunnen missen. 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
IJZERBEDEVAART 

Onze afdeling richt zelf geen 
autocar in naar de IJzerbede
vaart. Opgeven bij de Vlaamse 
kring Tijl en Nele, lokaal Tijl, 
St. Jansplein 22, Antwerpen. Tel. 
32.71.86. 

NIEUW LOKAAL 
Sinds gisteren vrijdag is een 

nieuw lokaal geopend voor alle 
partijgenoten en vlaanisgezin-
den : Klokke Roeland, Melk-
markt, Antwerpen. Iedereen wel
kom. 

ZITDAG SENATOR dr. BALLET 
Op maandag 5 augustus bij 

hem aan huis, Jan van Rijswijck-
laan 74, te Antwerpen, van 18.30 
uur tot 19.30 uur of na telefo
nische afspraak nr. 38.05.77. 

Boom 
VOORLICHTINGSVER
GADERING 

Op initiatief van Volkunie Ru-
pelstreek had te Niel in het lo
kaal de « Blauwe Kuip » een 
voorlichtingsvergadering plaats 
over de problematiek en histo
riek der Vlaamse Beweging. 
Voorzitter Dr. Vermiert heeft er 
oud - volksvertegenwoordiger 

«••••••••••••••••..••••••••••••••••aia 

Ward Hermans verwelkomd, die 
een historiek der Vlaamse Bewe
ging gaf. 

Tot slot deelde de voorzitter 
mede dat in akkoord met de 
Vlaamse kulturele organizaties en 
als overkoepelend lichaam het 
11 juli komitee besloten heeft de 
rxis naar de IJzerbedevaart in 
te richten. 

Inschrijvingen : Michel Van 
den Bossche, St. Bernardse Stwg 
85, Hemiksem ; Willy Van Rom-
paey, Blauwstr. 2, Boom ; Jan 
Lambrechts, Veerstr., Rumst ; 
Coveliers, Geulemanste, Schelle ; 
L. De Boeck, Colonel Silvertop-
straat, Boom. Prijs . 120 fr. of op 
het sekretariaat van het 11 juli 
Komitee, Antwerpsestr. 31, Niel. 
VLAAMSE EENDRACHT 

Door de vlaams kulturele ver
enigingen der Rupelstreek werd 
een gebundelde aktie gevoerd 
voor een grote gewestelijke 11 
juli-viering. 

Volksunie Rupelstreek nam het 
initiatief een auto-karavaan in 
te richten, die met radio-wagen 
en klauwende leeuwenvlaggsn 
de Rupelstreek doorkruiste. Deze 
aktie vond in de pers een gun
stige weerklank. Aan verschil
lende kerken werden leeuwen
vlaggen verkocht. De 11 juli-vie
ring had plaats te Niel en stond 
in het teken van de vlaamse een
dracht. 

Dr. Vermiert drukte zijn te
vredenheid uit over de behaalde 
rezultaten en hoopte dat het 11 
julikomitee zijn aktie zou mogen 
bestendigen. Ieder der aanwezi
gen juichte dit initiatief toe. 

Deurne 
IJZERBEDEVAART 1968 

In samenwerking met de an
dere vlaamse verenigingen van 
Deurne, organizeert de Vlaamse 
Vriendenkring op zondag 18 au
gustus 1968 een busreis naar 
Diksmuide. Vertrek 6 uur aan 
Plaza, de Montereystraat 6 en te 
6.15 uur aan de St Rochuskerk. 

Terug rond 20 u., gevolgd door 
een gezellig samenzijn in het lo
kaal. 

120 fr. (100 fr. voor kinderen). 
Toeslag van 20 fr. voor de deel
nemers die na de reis het avond
maal (koude schotel) wensen. 

Inschrijving : Plaza - de Mon
tereystraat 6, Deurne (C), tel. 
35.05.70 ; S. Hereygers - Ant. 
van den Bosschelaan 67, Deurne 
(C), tel. 36.88.06 ; Vandecauter -
De Sevillastraat 100, Deurne (Z), 
tel. 30.47.51 ; De Jonghe - Ter 
Pleydelaan 3, Deurne (N), tel. 
36.41.95. 
AUTOPLAAT « VL » -
LEEUWENSPELDJES 

Autoplaten VL (Geel-zwart) 
te verkrijgen tegen 20 fr. op het 
adres van : de h. Hilven - Gen. 
Slingeneyerlaan 117, Deurne. -
Leeuwenspeldjes a 10 fr. 

Kliënten van de Vlaamse 
Koöperatief kunnen deze zaken 
ook bekomen bij de vertegen
woordiger die zich maandelijks 
bij hen aanbiedt. Vlaamse vere
nigingen die dit willen verkopen 
kunnen bijzondere gunstvoor-
waarden bekomen. Te bevragen 
bi] de h. Hilven, Gen. Slinge
neyerlaan 117, Deurne, tel. 
36.60.38, iedere avond tussen 
18.30 en 19 u. 

Herentals 
IJZERBEDEVAART 

Op 18 augustus legt onze afde
ling een autobus in. Inschrijven 
bij A. Van Genechten, Stations
straat 26, Herentals, tegen 150 
fr. (75 fr. voor kinderen van 4 
tot 14 jaar) . 

Merksem 
GULDENSPORENVIERING 1968 

Over de 11 juliherdenking in 
onze afdeling op zaterdag 13 juli 
kunnen wij het kort maken. 
Eerst en vooral een kompliment 
aan Mevrouw Geelen voor haar 
prachtige zaal- en tafelversie-
ring. Onze vriend Vervecke (eet
huis Lamme Goedzak) had voor 
een billijke prijs voor een zeer 
lekker etentje gezorgd. Er is een 
ernstig woordje gesproken, er is 
gezongen, voorgedragen, gekwist 
en ook gevlogen. 

IJZERBEDEVAART 
In samenwerking met het Da-

vidsfonds, de Vlaamse Kring 
Groeninghe en V.O.S. Merksero 
wordt de reis naar Diksmuide 
met een komfortabele auto-car 
gedaan op zondag 18 augustus. 
Vertrek stipt te 6.10 u. aan de 
kerk. Maantjessteenweg. Halten 
aan de hoek Ringlaan-Bredalaan, 
hoek Timmermanslaan-Bredalaan 
om uiteindelijk te vertrekken aan 
ons lokaal Tyl, even over zes u. 
Op telaatkomers wordt niet ge
wacht. Terugreis via de Kem-
melberg en langs Erwetegem. 
Terug te Merksem rond 22 u. 
125 fr. Kinderen tot en met 12 
jaar en vergezeld 100 fr. 

Inschrijven : Davidsfonds ': -
Frans Bellens, Meereigen 127 ; 

Groeninghe : Rik Geelen, Alb. 
Meuleraanstraat 22 ; V.O.S. : 
Frans Geens, Maantjessteenweg 
54 ; V.O.S. : Karel Van Bockel, 
Em. Lemineurstraat 33 ; Lokaal 
Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298 
en telefonisch aan ons sekreta
riaat nr. 45.57.77. 

OVERLIJDEN 

Op 21 juli overleed in de geze
gende ouderdom van 91 jaar, 
moeder Boeckx W(we Joz. 
Boeckx-Bastenie), moeder van 
onze goede vriend Karel Boeckx, 
voorzitter V.O.S. Merksem-Scho-
ten en schoonmoeder van onze 
sekretaris Karel Van Bockel. 

De leraardebestelling had 
plaats op woensdag 24 juli met 
vooraf een plechtige dienst in de 
dekanale kerk St. Bartholomeus, 
geleid door e.h. Mast. Talrijke 
vrienden en kennissen waren 
aanwezig. 

De goede oude moeder Boeckx 
is naar de Heer. 

Zij heeft het ook moeten mee
maken dat haar beide kinderen 
gekerkerd werden. Dat de nage
dachtenis van haar gesneuvelde 
kleinzonen door de belgische 
staat met zware gevangenisstraf
fen vereerd werden. Maar nooit 
boog het trotse hoofd. Geen van 
haar kinderen heeft zij verloo
chend. 

De familie Boeckx, Van Bockel 
en Bastenie verzochten ons langs 
deze weg allen te bedanken voor 
de vele blijken van medevoelen. 

BRABANT 

Brussel 
11 JULIHERDENKING 

De Guldensporenherdenking 
die in ons lokaal plaats had, 
kende een bevredende opkomst. 
Voorzitter Vandenheule stelde na 
een kort inleidend woord de 
gastsprekers van de avond voor : 
provinciale voorzitter Bob Maes, 
Frans Adang namens de jonge-

. ren en Achiel Van Malderen op 
het podium, die o.m. voorspelde 
dat Brussel in de toekomst een 
soortelijk 1302 zal 'krijgen. 

KANTONNALE 
BIJEENKOMST 

De talrijk bijgewoonde kanton
nale bijeenkomst kende een 
vruchtbare bespreking. Verschil
lende sprekers brachten opbou
wende kritiek uit, biezonder be
treffend het standpunt Brussel 
in onze vlaams-nationale strijd 
en het bepleiten van grotendeels 
zelfbeslissing inzake brusselse 
politieke vertegenwoordiging. De 
vergadering werd het eens i.z. de 
toekomstige gemeenteverkiezin
gen, dat namelijk onder of mel
de naam Volksunie zal opgeko
men worden. 

IJZERBEDEVAART 
Inschrijving voor de bus : 

* Uilenspiegel •», tel. 12.13.74. 
Reisprijs 135 fr. Vertrek te 7 u. 
aan de Vlaamse Schouwburg. 

Terugreis alover de Kluisberg 
met oponthoud van drie uren 
en verder naar de gekende pleis
terplaats Ad-Fondum, te Erwe
tegem. Terug rond 23,30 u. 

ZANGFEESTMOTTO t BRUSSEL 

De Raad van Beheer van het 
A.N.Z. besprak het jongste 31ste 
Vlaams Nationaal Zangfeest, en fe
liciteert de 25.000 deelnemers om 

- hun stijlvolle en gediciplineerde 
houding. Het 32ste Vlaams Natio

naal Zangfeest zal plaats hebben 
op zondag 1 juni 4969 iHét als m ^ 
to : Brussel, om ^ die wijze dp 
aandacht te vestigen van alle VI* 
mingen op een van de meest kriv 
ciale vlaamse problemen. 

MIDDEN-BRABANT 
NAAR DIKSMUIDE 

Zoals de vorige jaren legt ons 
gewestelijk komitee meerdere 
bussen in naar de IJzerbede
vaart. 

Gezamelijk vertrek uit Korten-
berg (gemeentehuis) om 6.50 u. 
stipt. Te 16 u. afreis uit Diks
muide met halte in Brugge. 

De prijs van de reis is 120 fr., 
80 fr. voor minderjarigen tot 16 
jaar. Schrijf in bij de leden \an 
het IJzerbedevaartkomitee : 
Bruyninckx M.-Th., St.-Amands-
str. 11, Kortenberg ; Castelein 
R., Graafschapl. 5, Veltem ; 
Claes D., Engerstr. 147, Erps-
Kwerps ; De Hasselair G., de 
Merodestr. 14, Everberg ; De-
winter A., St.-Michielsstr. 6, Vel-
tem-Beisem, tel. 016/484.22 ; Gie-
lens L., Beekstr. 46, Kortenberg, 
tel. 02/59.76.28 ; Penninckx A., 
Dorpsstr. 15, Meerbeek, tel. : 
02/59.61.14 ; Pepermans G., Leu-
vensebaan 185, Kortenberg ; Peys 
J., Leuvenstr. 21, Veltem-Beisem; 
Poels Jef, Klapstr. 16, Erps-
Kwerps ; Rochette F., Kerkstr. 1, 
Veltem-Beisem ; Sannen H., Vis-
segatstr. 63, Erps-Kwerps, tel. : 
02/59.74.73 ; Van Biervliet L„ 
Dorpsstr. 61, Kortenberg, tel. : 
02/59.68.74 ; Van Frachem H., 
Hoekstr. 44, Everberg-Vrebos ; 
Van Laer A., Dieriksgroebe 201-
A, Winksele ; Van Rillaer R. en 
W., Sterckxstr. 31, Steenokker-
zeel, tel. 02/51.86.97 ; Vinex J., 
Mechelsestwg 67, Erps-Kwerps, 
tel. 02/59.60.24. 

Koekelberg - Ganshoren 
NIEUW BESTUUR 

Tjjdens de vergadering van 
26.6.1968 werden Guido Knab-
ben, Normandiëstraat 74, Koe
kelberg en Roger Van Nieuwen-
borgh, E. Sergijselsstraat 3, Koe
kelberg, resp. verkozen tot voor. 
zitter en sekretaris van onze af
deling. Voorzitter G. Knabben 
zal zitting hebben in de arron-
dissementsraad. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
De sekretaris Roger Van Nieu-

wenborgh, staat elke zaterdag 
van 10 tot 12 u., ter beschikking 
in de burelen van het Vlaams 
Ziekenfonds - Brabantia, Steen
weg op Ninove 288, Brussel, tel. 
23.87.77. 

Leuven 
V.U.J.O. 

V.U.J.O. zoekt kontakt met an
dere V.U.J.O.-kernen met het 
doel mee te werken aan de na
tionale uitbouw van de V.U. J.O.-
aktie. Schrijven : V.U.J.O.-sekre-
tariaat, Geldenaakse Baan 205, 
Heverlee. Tel. 016/31636. 

m 
Hoofdredakteui 

T. van Overstraeteu 
Alle briefwisseling voor re-
daktle naar : 
Rotatyp, Sylv. Dupulslaan 
110, Brus. 7. TeL 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonnlerlaan 82, 
Brussel 1. • TeL : 11,82.16 
Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres. 

Jaarabonnement : 300 fr. 
Halfjaarlijks : 170 fr. 
Driemaandelijks : 95 fr. 
Abonnement buitenland : 

480 fr. 
Steunabonnement : 820 fr. 

(minimum) 
Losse nummers : 8 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
op postrekening : 1711.39, 
« Wij » Vlaams-nationaal week
blad. 

Verantw. ultg. Mr. P. Van der 
Eist, Beizegemstr. 20, Brus. 12. 

VAN DE V.U.-LEIDING 
Naar aanleiding van de 11 juli-herdenking, en van recen

te politieke gebeurtenissen in het land, vestigt de Partijraad 
van de Volksunie de aandacht op de noodzaak in Brussel 
tot een vlaamse frontvorming te komen om eindelijk gezon
de toestanden en een leefbaar klimaat voor de Vlamingen 
af te dwingen ; 

De Partijraad van de Volksunie roept alle Vlamingen op 
om de strijd in Brussel daadwerkelijk te steunen, en boven
dien te ijveren voor een eerlijke federalistische omvorming 
van de belgische staat met een objektief vastgestelde taal
grens ; 

De Volksunie herhaalt nadrukkelijk dat de vlaams-natio-
nalisten pozitief op een europese toekomst gericht zijn ; 

De Volksunie betreurt tenslotte dat de nieuwe regering 
niet van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om in haar 
programma, meer dan 25 jaar na de eerste repressiewet, 
algehele amnestie op te nemen. 

NIEUW SEKRETARIAAT IN WORDING 
De obligatielening, uitgeschreven voor het nieuw sekre

tariaat van de Volksunie te Brussel kent een stijgend suk-
ses. We hopen eerlang een eerste samenvattende lijst van 
de inschrijvers of van de bedragen, tot nog toe onderschre
ven, te publiceren. 

Sommige inschrijvers verzaken zelfs aan hun interest. 
Aldus blijkt uit de brief van de h. P.K. uit 's Gravenwezel, 
die ons o.m. het volgende schreef : 

« Ik ga deze titel behouden als persoonlijk aandenken van 
mijn bijdrage tot de vlaamse ontvoogdingsstrijd. 

Voor het overige moogt U van heden af deze titel als door 
U volledig terugbetaald beschouwen, ik doe dus tevens vol
ledig afstand van de te betalen intresten. Ik hoop hiermee 
vele navolgers te vinden, want ik veronderstel wel dat het 
voor diegenen die zich dag in dag uit volledig voor onze 
zaak inzetten een morele stfeun moet zijn, te weten dat zij 
niet alleen staan en er ook nog anderen zijn die meevech
ten (al ontbreekt het hen dan aan tijd om zulks op effek-
tieve wijze te doen) ». 

Een ander schreef ons : 
« Geachte Heer Van der Eist, hierbij de eerste storting 

van 1000 fr. voor het nieuwe sekretariaat Volksunie. Onbe
kend ». 

Aan onze lezers aanbevolen ter navolging. 

Versneld Handelsonderwijs 

in een goede Nederlandse en Europese geest ! 
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Begin schooljaar : 3 september — Inschrijvingen vanaf 1 oogst. 
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Meise • Wolyertem 
NAAR DIKSMUIDE 

De V.L'.-afeleling Meise-Wol-
vertem g.iat naar de IJzerbede-
vart per aulocar. Vertrek te 
Westrode te 7 u. De autocar zal 
stoppen te Nerom, Rode, Ever
sera, Limbos, Meise-Kerk, Wol-
vertem-Genieenteplein, Meuze-
geni en eventueel Rossem. 

Andere halten kunnen aange
vraagd worden. 

Volwassenen 100 fr. Kinderen 
onder de 14 jaar 60 fr. 

Terugkomst langs de kust of 
Brugge en (Jent. 

Inschrijven bij : Gust De Buy-
ser, Merchtemse Stwg 81, Wol-
vertem ; Mevr. De Bondt, Pot-
ardestr. 33, Meise-Eversem ; Jef 
Van den Brande, Neromstr. 16, 
Wolvertem en Pol Wellens, Van 
Doorslaerlaan 75 te Meise. 

Kanton Vilvoorde 
DEELNEMING 

De bestuursleden der afdelin
gen van het kanton betuigen 
hierbij hun gemeende deelne
ming aan hun vriend Jef Van 
Vlasselaer en zijn familie naar 
aanleiding van het overlijden 
van de li. Corneel Van Vlasse
laer. 

Voliezele 
11 ,IULI-HERDENKI\G 

Onze herdenking in de ZW-
hoek van 't Pajottenland, mag ge
rust als gelukt bestempeld wor
den. Ook de vrouwen en de 
jeugd waren opmerkelijk talrijk 
opgekomen. De spreekbeurten 
van kden van Coillie en Piet 
Vrancken werden aandachtig be
luisterd en le\endig toegejuicht. 
Tussen de spreekbeurten in 
werd er geestdriftig gezongen. En 

ook de voordragers Ots en Van-
nijvel, oogstten bijval. 

ZW-Pajottenland 
BEDEVAARTREIS 

Ook dit jaar richten wij een 
bedevaartreis in naar Diksmuide 
en de zee, op ,zondag 18 oogst a.s. 
De kameraden zorgen voor de 
propaganda en geven de, reislief
hebbers op aan de bestuursleden, 
met telkens een voorschot van 
100 fr. Nadere inlichtingen wor
den dan gegeven aan de inge-
schre\ enen. 

OOST-YLAANDEREN 

Bug|}enhout 
HIIWELLJK 

Op 23 juli jl. traden in het hu
welijk mej. Trees Van Genoen en 
de h. Lode Van Aken, resp. uit 
Buggenhout en Malderen. Aan de 
jonggehuwden, die zich in Ant
werpen hébben gevestigd onze 
hartelijkste wensen. 

Denderleeuw 
RECHTZETTING 

In een in ons blad van 8 juni 
verschenen mededeling, betref
fende de verkiezing van het nieu
we afdelingsbestuur, stond vol
gende foutieve melding : V.N.S. 
U. : Laus H. Er is geen bestuurs-
funktie van V.N.S.U. in de afde
ling voorzien, dit is tevens sta
tutair onverenigbaar. De h. Laus 
is dus gewoon lid van het V.U.-
bestuur, afd. Denderleeuw. 

Gent 
V.U. NAAR DIKSMUIDE 

Bus - IJzerbedevaart. Vlaamse 
Ardennen. - Vertrek - Vlaams 
Huis Roeland, 8 u. Diksmuide 
naar Rode Berg, 14 u. 30. - Terug 
in Gent 18 u. 
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— Inschrijven bij : Guide De 
Keyzer. - Tel. 250.9.08. Ou<le 
Houtlei 6, Gent en Vlaams Huis 
Roeland. Tel. 23.28.28, Korte 
Kruisstraat 8, Gent. 
— Prijs : 80 fr. 

Ninove 
KOLPORTAGES 

Begin juli werd de gemeente 
Pollare door een gedunde va-
kantieploeg bewerkt. Tijdens de
ze vierde kolportage werden 100 
nummers van « WIJ » verkocht : 
een gemiddelde van 1 nummer 
voor minder dan 3 Huizen. In 
se])tember herbeginnen we met 
nieuwe moed. 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge 
IN MEMORIAM 
ANTOOX DE BUCK 

Amper 40 'jaar oud werd te 
Brugge op Sporendag ten grave 
gedragen advokaat Antoon De 
Buck. 

Velen, zelfs vele Bruggelingen, 
zullen de figuur van Mr. De Buck 
moeilijk in verband kunnen 
brengen met onze volkse strijd. 
Partijmens was hij zeker niet ; 
zijn verdiensten als studax, als 
zoeker waren echter van aard 
om nog voor het einde van de 
veertiger jaren een nieuwe gene-, 
ratie jongeren met de oude 
idealen te bezielen. 

Wanneer de levensdraad van 
Antoon De Buck zo bruusk is af
gesneden dan mag het zijn fami
lie en zijn vrienden tot troost 
zijn dat hij in weinig tijds veel 
heeft verricht en dat hij zo hij 
zelf deed velen heeft aangezet 
het beste van zichzelf te geven. 
In deze geest bieden we Me
vrouw De Buck-Pyck en de fami-

~Iies De Buck en Pyck uiting van 
ons medeleven en waardering. 

(G.V.L). 

Diksmuide 
HALVE EEUW 
VAN OFFER EN STRIJD 

Dit wordt in beeld gebraclit 
op de fototentoonstelling te Diks
muide op zaterdag 17 en zondag 
18 aug. Aan het Vlaams Huis te 
Diksmuide vind u die dag de no
dige aanwijzigingen en program
ma. 

Oostende 
OVERLIJDEN 

Op 11 juli werd te Vlissegem 
ons lid, mevrpuvf Germana Bil-
liet ten grave gedragen. Op een 
onverwachte manier is zij van 
ons heengegaan. Zij ruste in vre
de. Namens het bestuur namen 
Pierre Callewaert en Gust De-
busschere aan de begrafenis 
deel. 

VLAG 
De aankoop van een afdelings-

vlag werd goedgekeurd. Op alle 
leden wordt tans een beroep ge

daan om een ontwerp in te die
nen, dat ingewacht wordt tegen 
31 augustus hij sekretaris Jef 
Verhaeghe, Prinsenlaan 48. 

IJZERBEDEVAART 
Onze afdeling neemt deel aan 

de autokaravaan op 18 oogst : 
vertrek Stefanieplein (Sportcen
trum) om 9 u. Leden die over 
geen auto beschikken worden 
met genoegen een plaats in an-
('ere wagens bezorgd, wanneer 
zij zich tijdig hiervoor melden 
bij de afdelingssekretaris. 
11 JULI-FEEST 
Niettegenstaande topdrukte van 

het seizoen, waren 142 leden 
aanwezig in de « Noordzee », om 
een hooggestemde en prachtige 
rede van V.U.-senator Baert te 
aanhoren. Voor wie Oostende 
kent tijdens de julimaand, is dit 
een prestatie. Vijf nieuwe leden 
werden ingeschreven. 

Rei(l(em 
NAAR DIKSMUIDE 
Inschrijven bij Eddie Couvreur, 

Moeskroenstr. 1. Prijs : 80 fr. 
Vertrek te 8 uur op de plaats. Na 
de IJzerbedevaart, bezoek aan de 
kust. 

20ste SPORENFEEST 

TE BUENOS AIRES 

Voor de 20e maal werd in de 
argentijnse hoofdstad het gulden-
sporenfeest gevierd. 

In de namiddag was er een 
Sporenherdenking met'als hoofd-
brok een voordracht van Leo 
Poppe, redakteur van het maand
blad « De Schakel » El Lazo. 

Onder de titel : « 666 jaar ge
leden — en nu » behandelde spr. 
de Guldensporenslag in zijn his
torisch kader. 

In de statutaire vergadering 
van « V.i.A. » (Vlaanderen in 
Argentinië) bracht voorzitter 
Tritsmans verslag uit over de 
voorbije werking. V.i.A. organi-
zeerde 12 voordracht-avonden in 
het Spaans of in het Nederlands; 
2 filmvertoningen ; een zangfeest 
en een poëzieavond. V.i.A. zond 
een persbericht over Leuven aan 
al de argentijnse bladen : zes na
men de tekst integraal op. Een 
tentoonstelling van de vlaamse 
schilder Jan Debonnet werd in
gericht. V.i.A. verzorgde het be
zoek van de afvaardiging van 
België in de Wereld aan Buenos 
Aires. Financiële steun werd 
verleend aan noodlijdenden, zie
ken en bij begrafenissen. Sociaal 
dienstbetoon werd verstrekt in
zake pensioenen, militaire 
dienstplicht enz. Tenslotte begon 
V.i.A. midden juni met neder-
landse taalkursussen. 

Het uittredend* bestuur werd 
herkozen. Vooral de herverkie
zing van voorzitter Albert Trits
mans lokte minutenlang handge
klap uit. 

Zoals steeds was er 's avonds 
het groot familiebal met orkest 
en reuzetombola, waarvan de op
brengst de kas van V.i.A. ten 
goede kwam. Achter de eretafel 
waren de argentijnse kleuren-
geflankeerd door de vlaamse 
Leeuw en de mooie Benelux-
vlag. 

zoekertjes 
Gegradueerde in boekhouding en 
distributie, diploma A(i-Al in or
de met militaire dienst, zoekt 
passende betrekking. Schr. : W. 
Jorissen - T. 89. 

Bediende met ervaring 42 jaar, 
zoekt passende betrekking, Gent 
of Brus. Schr. W. Jorissen. - T.98. 

Lic. Handelswetenschappen zkt 
passende betrekking, liefst Ant
werpen. Shr. W. Jorissen, Astrid-
laan 80, Mechelen. - T. 90. 

Welke student wil zich in het 
Brusselse gedurende minimum 2 
jaar bezig houden met jongens 
van 15 j . die zijn vader verloren 
heeft. Familieleven wordt aan
geboden. Schr. blad T. 93. 

Kinderhome Hadewijch, zonnig, 
ultra mod. komf., familiesfeer, 
keurig niveau. Elizabethlaan 25. 
Tel. 050-51839 - 521.46, DuJnber-
gen-aan-zee. - T 97. 

Jongeman 29 jaar, ouders getrof
fen door repressie, diploma on
derwijzer, zoekt betrekking be
diende in Limburg, Brabant o? 
Antwerpen. Schr. of bellen volks, 
vert. E. Raskin, Dorpsstraat 53, 
Eigenbilzen, tel. 011/19454. - T96 

Gevraagd in apotekersgezin :• 
Deftig meisje - minstens 18 jaar 
- al of niet inslapen - geen was 
en moet niet koken - tel. : 
(016)257.47, Pakenstraat 1, Park, 
Heverlee (Bus 5). - T 95. 

U zoekt een goede betrekking ? 
(Bediende, sekretaris, boekhou
der, verkoper, etaleur, auto-nie-
canicien, mannequin). Wendt U 
tot de ERASMUSSCHOOL : 
Aalst, Priester Daensplein 2 « 
Tel. 284.55 ; Brugge, Gulden 
Vlieslaan 26 - Tel. 372.75 ; Leu
ven, Bondgenotenlaan 84 - Tel. 
224.85 en Mechelen, I.ange Rid-
derstraat 36-38 - Tel. 173.68. -
T 94. 

Vlamingen, Muzikanten uit het 
Antwerpse, komt onze rangen 
versterken ! Volks-Unie Harmo
nie herhaalt iedere donderdag
avond, te 20 uur, in het lokaal 
« Tijl », 22 St Jansplaats, te 
Antwerpen. Alle soorten speel
tuigen, trommen en klaroenen 
zijn in voorraad ! - T. 92. 

Gediplomeerde verpleegassisten-
te, gehuwd, 29 jaar, zoekt werk, 
half- of full-time, als doktersas
sistente of iets dergelijks. Liefst 
omgeving Gent. Inlichtingen : 
Roeland Raes, provincieraadslid, 
Rijsenbergstraat 34, Gent. Tel. : 
09/22.59.52, na 18 uur. - T. 91. 

WIES MOENS GEDICHTEN '" 
Verkeerdelijk werd in ons 

blad van 6 juli jl. op blz. 15 de 
prijs voor «Gedichten 1918-1967»; 
van Wies Moens opgegeven als 
275 fr., gel). De prijs bedraagt in 
werkelijkheid 300 fr. Uitgave : 
Mia Dujardin, Mechelse Stwg 
314, Edegem. 

Licentiate tolk Ned. Eng. Rass. 
- afgestudeerde R.U.C.A. '67 -
zoekt passende betrekking - Schr. 
W. Jorissen, Astridlaan 80 i 
Mechelen. - T. 88. 

WIJ IN LIMBURG 
P L A A T S E L I J K 

N I E U W S 

I l 
\ VERGEET NIET... • 
Z in uw kanton mee te werken aan j 
• de orsanizatie voor de bedevaart ! 
; naar de IJzer. ï 
: Organizeer desnoods met enkele ; 
ï vrienden het vervoer naar Diks- i 
• muide. S 
; Vergeet ook niet de nodige richtlij- ; 
: nen mee te delen aan de plaatse- i 
• lijke korrespondenten en aan de re- ï 
; daktie van de limburgse blz. «WIJ». • 

Bree 
BESTUURSVERGADERING 

Op de jongste bestuursvergadering wer
den vooral besproken de IJzerbedevaart 

en de toestand in de Voerstreek. Samen
stelling van het nieuwe bestuur : voor
zitter : A. Custers ; sekretaris : J. Ga
briels ; organizatie : J. Geussens ; propa
ganda : J. Van Mierlo en penningmees
ter ; Ludo Mondelaers. 

IJZERBEDEVAART 
Inschrijven bij A. Custers, Panhoven 5 ; 

J. Geussens, Thysstraat, Bree ; A. Geys-
sels. Weg naar Ellikom 40, Meeuwen en 
G. Vandermeeren, Gruitrode, tel. 58.284. 
Prijs : 180 fr. 

HUWELIJK 
Naar aanleiding van het huwelijk van 

J, Gabriels, bestuurslid, waren de be-
stuurs- en kaderleden van de V.U.-Bree 
flink vertegenwoordigd, zowel bij de 
plechtigheid in de kerk als bij de recep
tie. Een passend geschenk werd overhan
digd. J. Cuppens vertegenwoordigde het 
arr. bestuur. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Voor dringende aangelegenheden kan 

men zich wenden tot voorzitter A. Cus
ters, Panhoven 5, Bree. lu september 

worden weer de normale zitdagen herno
men. 

Eisden 

GESPREKSAVOND 
Voor het kanton Mechelen-aan-de-Maas 

werd een gespreksavond gehouden, over 
de Vlaamse Volksbeweging. 

In een zeer levendige en open bespre
king werd wezen en doel van de V.V.B. 
uit de doeken gedaan. In het bijzonder 
haar verhouding tot de verschillende par
tijen. Meerderen sloten aan en er werd 
een voorlopig bestuur gevormd, dat 'een 
volgende samenkomst zal beleggen in 
september. 

Gruitrode 

GEBOORTE 
Wij feliciteren van harte de familie 

Vandermeeren met de geboorte van liun 
dochtertje Ingrid. 

Maaskant 

IJZERBEDEVAART 
Alle inlichtingen omtrent de IJzerbede

vaart Maaskant bij : J. Gilissen, Steenweg, 
Mechelen-aan-de-Maas, tel. 67.315 ; P. Pie-
ters, Hepeersteenweg, Maaskant, tel. 
61.215 en J. Cuppens, Zandbergerstraat 22, 
Neeroeteren, tel. 64.402. 

Opoeteren 
HEEL-LIMBURGS SPORENFEEST 

Door de Werkgroep « Maas en Kem
pen » werd dit jaar weerom het Heel-Lim
burgs Sporenfeest ingericht op kamp 
« Hoorn ». Voor de 5cle maal werd ge
zorgd voor een prachtig programma onder 
leiding van L. Brouwers. Het progranuna 
voorzag : toespraak van Pater Sangers 
(Juliana - Boudewijnprijs 1966), voor
drachtkunstenaar Nand de Vlaemynck, 
Cecile De Cock met luisterliedjes, jeugd
leider van Ernest van der Hallen-bewe
ging en optreden van bas-bariton Kamiel 
Inghels. De h. W. Kunnen hield een niet-
aangekondigde toespraak. 

Al met al : een geslaagde en hoogge
stemde avond, waarin de heel-Nederland
se gedachte ruim aan bod kwam en waar
bij de jarige Wies Moens herdacht werd. 

Voerstreek 
OVERLLIDEN 

N.a.v. het overlijden van de heer Lam-
bert Theunens uit Moelingen bieden wij 
de achtbare familie onze oprechte deel
neming aan. 
SCHUTTERSFEEST 

Zaterdag en zondag jl. hadden te St. 
Martensvoeren de bondschuttersfeesten 
plaats. Wij feliciteren de inrichtende ver
eniging met dit prachtig initiatief en voor 
de flinke inrichting. 
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Toen men met de koets door het wilde westen reed 
had goud 

waarde... 

nu 
ALLEEN BOUW! 

<s^2W/^^^4^/ 
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van 600.000 F af tot 1.600.000 F 

W!) STAAN VOOR U KLAAR... 
— om U te begeleiden naar één onzer 6.000 realisaties 
— om U te tonen wat U krijgt voor dat weinige geld 
— om U wegwijs te maken in uw mogelijkheden 
— om U rustig te laten kiezen tussen de honderden klassieke en 

moderne ontwerpen 
— om U bij te staan met raad en daad 
— om U ook het geluk van een eigen WOON te brengerf. 

Wenst U nadere inlichtingen 
stuur dan deze bon naar één onzer informatiecentra. 

Naam 

IS U FINANTIEEL STERK GENOEG 
want : 

— 15% aan kontanten volstaan 
-— 907o van de bouwprijs kan gefinancierd worden 
— eventueel geniet U staatpremie 60.000 F + 2 0 % per kind 
— OF SPREEK ER EVEN OVER MET U W OOM met z'n Texas-Ranch 
— U mag in ieder geval op onze hulp rekenen ! 

Adres Woonplaats 

Tel privé - Tel kantoor 

wenst inlichtingen en gratis brosjure : 
1. over gronden voor villabouw • • 

over gronden voor hoogbouw : Q 
over gronden v eengezinsvs/oning O 
over gronden voor geldbelegging • 

over ' t bouv^/e^ van 
bi) voorkeur gelegen te .. 
of bezit reeds grond, gelegen te 

3 Over de aankoop van een bestaande woning O 
Duid aan met een X waarover U inl icht ingen wenst te ontvangen. 

WIJ ZÜN ANDERS DAN DE ANDEREN... KOM U DAARVAN OVERTUIGEN... 
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BRASSER ZIET JULI 1968 
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Brood en dynamiet 

Bisschoppen kapituleren. 

de 
ontmoeting 

(Dit kortverhaal werd in ruime 
mate geinspireeid door liet gelijlc-
namige gediclit van de 35-jarige en 
vooral in eigen land omstreden rus-
sische dichter ye\geny Yevtuslien-
ko). 

Ik hou niet van luchthavens om
dat ze te veel op elkaar lijken. Voor
al buiten het toeristenseizoen, wan
neer Ze overgele\erd worden tan 
de pretentieuze show der business 
e\ecuti\es : grijs pak jongens met 
een attache case, een Manhattan 
hemd en de gladgeschoren after 
sha\e kin die past bij imago van de 
Company (benzedrine in de och
tendtee niet vergeten ?) . Het ijle 
geweld van de straalmotoren ver

mengt zich met de lege kronkels 
van de se\y stem der omroepsters. 
De karricreknapen lezen hun krant 
onbewogen, hun privé-Ie>en is door 
geen stem aan te tasten, wel door 
efficiency control... Vrijdagavond 
is hèt ogenblik voor liefde. 

Op de luchthaven van Kopenha
gen drinken wij koffie. Fagade en 
komfort zijn er zoals overal waar 
er vliegtuigen landen en opstijgen. 
Wat een auto voor een bediende is, 
is een luchthaven voor een land : 
een statussimbool. We drinken kof
fie, praten over het weer, de stad 
en de politiek. 

Plotseling, als een wind doorheen 
de draaideur, verschijnt de oude 

man tussen ons... een gebeurtenis. 
Hij wandelt tussen de tafeltjes met 
een vreemde zelfzekerheid en de 
charme van een held. Hoe onge
woon zijn verschijning (juist op 
deze plaats) ook is, ze lijkt van
zelfsprekend en onvermijdelijk als 
een natuurverschijnsel. Zoals het 
vallen van de bladeren in de herfst 
en het botten van de bomen in de 
lente. 

Hij draagt een heel gewone, 
groenachtige anorak en een ruwge-
we>en sjaal. Zijn gelaat is verweerd 
en getekend door zout water en 
wind. Hij stapt door de verbruik-
zaal met de zekere, vaste tred van 
een zeeman die met een feilloos ge
voel voor kracht en evenwicht de 
golfslag der oceanen beheerst. Zijn 
volle baard gollt en glanst rond zijn 
hoofd als het witte schuim van de 
zee. De eenvoud van zijn kleding 
(en de kwaliteit ervan) maakt de 
konfektiepakken rondom hem oud-
modisch en goedkoop. 

Hij leunt tegen de schenkbank 
met zijn rug naar de glaasjes ver
mouth en pernod. Zijn stem klinkt 
traag en mild. Hij vraagt een vodka 
en wuift de soda terug met een 
krachtig « nee ». Een vreemde oude 
man, denk ik- Ondanks de krassen 
op zij-i handpalmen, zijn gekreukte 
tweedbroek en zijn luidruchtige 
schoenen getuigt hij van meer 
smaak en allure dan om het even 
wie in de zittende bende. Hij wan

delt naar het raam en kijkt naar de 
lucht. De betonnen vloer schijnt 
een fluwelen tapijt onder de be
slistheid van zijn stap. 

Iemand rinkelt met ijsblokjes, 
glimlacht en zegt niet zonder spot : 
« kijk *ns aan. Je zou zeggen He
mingway ». De man stapt terug naar 
de schenkbank met de trage, diepe 
tred van een visser. Met één bijna 
geëmotioneerd gebaar (als een ze
gen of een penseelstreek) vraagt hij 
een nieuwe vodka. 

Vreemd dat ik mijn ogen niet van 
hem af kan houden. Hij leunt op 
een arm en kijkt wat dromend voor 
zich uit alsof hij het beeld van de 
lucht dat hij zopas in zich opnam 
even geestelijk verteren wil. Hij 
lijkt op een beeld zo, een beeld dat 
kogels en eeuwen trotseert. Met 
een korte slag zet hij zijn vodka op 
het marmeren schenkblad. Als hij 
naar buiten wandelt, lijkt het of 
hij mensen en meubels terzijde 
schuift, zonder ze te raken. 

Een beetje beschaamd over me
zelf denk ik : eigenlijk waar, je 
zou zeggen Hemingway. Waarom 
hebben wij toch die domme nei
ging om iets moois steeds te iden
tificeren in het bestaande ? Waar
om weigeren wij obstinaat het als 
iets nieuws te zien ? Misschien was 
die man echt een visser. Of een 
houthakker. Of een stoker. 

Even later hoorde ik dat hij in
derdaad Hemingway was. NIC. 

>c 


