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VOLKSUNIE 
BIJ OPINIEPEILING 
Deze week trok weer een onweersbui over de Wetstraat : de houding van de 
Pi.C. in verband met het ontwerp voor planning en ekonomtsche decentralize-
ring bleef tot donderdag vrij stug. De P.S.C.-ers stonden op gelijktijdige behan
deling van de ekonomische decentralizatie met de kommunautaire punten van de 
grondwetsherziening, met name de grendels. We gaan te vroeg op de pers om de 
uitslag van de donderdag-stemmingen af te wachten. Maar als we dit schrijven, 
zag het er naar uit dat de bui zou overdrijven. De kabinetskrizis zat toch weer 
eventjes in de lucht en dat deed ons drenken aan verkiezingen. Te meer omdat 
we de dag voordien de cijfers van de meest recente opiniepeiling hadden gelezen 
en daaruit bleek opnieuw een grote sprong vooruit voor de Volksunie. 

Op verzoek van «Het Laatste Nieuws» 
hield International Research Associates-
Europa een opiniepeiling over de vraag, 
hoe de Belgen tans zouden stemmen. De 
opiniepeiling werd gehouden in april. 
We stippen even aan dat april een uit
stekende referentie-maand was : op dat 
ogenblik stond de grondwetsherziening 
reeds volop aan de orde, had de regering 
ruim de kans gehad om ruchtbaarheid! 
aan haar voornemens en plannen te ge
ven en liep de anti-grendelkampanje 
van de Volksunie. Als we even een blo
te veronderstelling mogen maken : sinds 
april moet het klimaat voor de Volks
unie nog verbeterd zijn. 
De rezultaten van de opiniepeiling zijn 

zeer ontgoochelend voor de drie tradi
tionele partijen. 

De P.V.V. blijft achteruitgaan. De ten
dens die in de opiniepeiling van januari 
reeds tot uiting was gekomen, zet zich 
door : bij de verkiezingen vorig jaar 
haalde de P.V.V. 19,4 t.h van de stem
men ; bij de peiling van januari was dat 
gezakt tot 17,7 t.h. en in april tot 16,8 
t.h. 
_De twee regeringspartijen hebben 

zich heel eventjes herpakt sinds de opi
niepeiling van januari, maar verliezen 
nog enorm ten overstaan van de verkie
zingen 1968. Voor de B.S.P. zien de cij
fers er uit als volgt : 26,2 t.h. bij de ver
kiezingen ; 24,6 t.h. in januari en 25,4 
th . in april. De C.V.P. haalde bij de ver
kiezingen 29,6 t.h. en zakte sindsdien tot 
^6,6 t.h. in januari en 27,1 t.h. in apriL 

'F.D.F.-R.W. staan er beter voor : ze 
kennen een lichte, maar konstante voor
uitgang. Bij de verkiezingen haalden ze 
ö,5 t.h.; in januari zou dat 5,6 en in april 
0.3 geworden zijn. De kommunisten boe
ken een heel lichte vooruitgang : van 
?>2 t.h. bij de verkiezingen voor 2,5 t.h. 
Ui januari naar 3,3 t.h. in april. 

Het aantal blanko of onbesliste stem
men was van bij de verkiezingen (6,8 
*•"•) in januari gestegen tot 12,5 t.h. : 
een vrij normale verschuiving, daar de 
cijrers bij peilingen altijd hoger liggen 
öan bij de verkiezingen zelf. In april 
was het percentage echter terug gezakt 
tot 9,8 t.h. 

Het beste cijfer hebben we natuurlijk 
ais laatste in deze rij gehouden : dat vajo 
P* Volksunie. Bij de verkiezingen in 
A»o8 haalden we 9,1 t.h. In januari waren 
we vooruitgesprongen naar 9,4 t.h. In 
apnl IS het 10,8 t.h. geworden : een mer-

¥ î -̂  en vooral sistematische opgang ! 
tadien er in april verkiezingen ge

weest waren, dan had ons aantal kiezers 
ae zeshonderd duizend overschreden. 

De Volksunie zag aldus in april haar 

pozitie als derde partij in Vlaanderen 
aanzienlijk verstevigd. 

Uit de overige gegevens van de opi
niepeiling zijn er nog een aantal zeer 
verheugende en voor de toekomst be
slissende elementen af te lezen. Zo 
wordt in de eerste plaats het rezultaat 
van de peiling van januari, voor wat be
treft de leeftijd van de V.U.-kiezers, be
vestigd; de verjongingstendens zet zich 
tans nog sterker door : 36 t.h. van onze 
kiezers zijn minder dan 25 jaar oud, 61 
t.h. zijn jonger dan 35 jaar en 78 t.h. — 
dat is meer dan drievierden — moet 
nog 45 jaar worden. Van toekomtsper-
spektieven gesproken! 

Wat de verhouding tussen de geslach
ten betreft, wordt de egalizatietendens 
van januari verstevigd. Tot bij de ver
kiezingen van 1968 waren de dames on
der onze kiezers sterk in de verdruk
king; in januari klom de vrouwelijke 
aanwezigheid met een sprong naar 45 
t.h. en tans is dat 47 t.h. geworden. 

Volgens hun herkomst zijn onze kie
zers verdeeld als volgt : 33 t.h. uit de 
provincie Antwerpen (35 t.h. in janua
ri), 20 t.h uit Brabant (15 t.h.), 7 t.h. 
uit Limburg (12 t.h.) 19 t.h. uit Oost-
Vlaanderen (19 t.h.), 20 t.h. uit West-
Vlaanderen (19 t.h.) Lagere cijfers in 
april als in januari hoeven daarom nog 
niet op achteruitgang te wijzen; ze zijn 
het gevolg van interne verschuivingen 
binnen ons kiezerskorps. Spektakulair 
is in ieder geval de vooruitgang in Bra
bant en dat is wel zéér belangrijk ! 

Nog een andere egalizatietendens is 
eveneens een goed teken. Bij de opinie
peilingen van januari was het zo, dat 
slechts een zeer klein deel van onze kie
zers uit de kleine plattelandsgemeenten 
(minder dan 2.000 inwoners) stamden, 
nl. 5 t.h. Dat waren er in april 9 t.h. ge
worden. We zijn benieuwd of deze 
strekking zal blijven aanhouden ; in dat 
geval zou ze wijzen op het verdwijnen 
van de « drempelvrees» daar waar we 
niet sterk zijn. In april waren 9 t.h. van 
onze kiezers afkomstig uit gemeenten 
met minder dan twee duizend inwoners; 
13 t.h. uit gemeenten van twee naar vijf 
duizend ; 20 t.h. uit gemeenten van vijf 
naar tien duizend ; 20 t.h. uit gemeenten 
van tien naar vijfentwintig duizend ; 11 
t.h. uit gemeenten met meer dan vijfen
twintig duizend en 27 t.h. uit de grote 
agglomeraties. 

Dat een opiniepeiling temidden van 
de slag om de grondwetsherziening en 
tegen de grendels de gestegen kansen 
van de Volksunie aan het licht brengt, 
is een feit van zeer grote betekenis. 
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Het is niet zó ingewikkeld, 
maar je moet toch even wel 
de draad volgen. De Belgi
sche n.v. Philips is een reu
zezaak : 1 miljard kapitaal, 
327 miljoen winst vorig 
jaar. In de Beheerraad van 
de n.v. Pilips zitten een aan
tal vergulde prominenten 
als vetbetaalde • maar daar
om nog niet « aktieve » -
beheerders : baron Fallon, 
Henrion, commodore Ro
bins, Van den Boeynantt 
met (ex-Sabena-) vleugel
adjudant Vernieuwe. Dat if 
het begin van de draad. En 
nu verder. Aan het Brouckè-
replein te Brussel werd de 
Philips - building opgetrok. 
ken door het Consortium 
des Parkings, waarin een ze
kere mijnheer De Pauw de 
grote viool speelt. Tussen 
haakjes : dezelfde mijn
heer De Pauw is onderne
mer van de World Trade 
Centers, waarvoor V.d.B. 
zo'n reklame heeft gemaakt. 
Haakjes dicht. De grond 
waarop de Philipsbuilding 
is gezet, werd onteigend 

DE DRAAD 

toen Van den Boeynants reeds schepen van 
Openbare Werken te Brussel was. Deze fei
ten zijn zowat algemeen gekend, alhoewel 
er (te) weinig over gesproken en geschre
ven wordt. En nu eventjes verder met onze 
draad. M.B.L.E. is een belangrijke belgische 
lampenfabriek : 750 miljoen kapitaal en 
126 miljoen winst vorig jaar. Eigenlijk is 
M.B.L.E. een filiale van Philips ; het is vrij 
duidelijk dat Philips - en dus ook Philips-
beheerders - een dikke vinger in de M.B.L. 
E.-pap hebben. M.B.L.E. heeft zopas als 
nieuwe beheerder aangesteld de heer Simo-
net, volksvertegenwoordiger, burgemees
ter van Anderlecht, voorzitter van de U.L.B.-
Beheerraad en, net als V.d.B., prediker van 
nieuwe konstellaties. Veel werk moet Simo-
net in die nieuwe funktie wel niet verzet
ten, maar veel minder dan een miljoen per 
jaar zal M.B.L.E. aan deze proletariër waar
schijnlijk wel niet hebben durven aanbie
den. Wie de (gloei )draad nóg verder wil 
volgen, heeft aan deze feiten en zijn eigen 
verbeeldingskracht méér dan genoeg. . . 



i. 

MAATREGELEN ! 

Graag vernamen wij, welke 
botte Neanderthaler de lef had 
onze gemeente te ontsieren met 
volgende richtingaanwijzers : 
« Cercle Privé - Casino. Kasteel 
de Kraegh.» ? 

Graag vernamen wij. wan
neer de willebroekse volksafge
vaardigden te Brussel en het 
plaatselijk politiekorps tegen 
die slinkse tweetalige reklaam-
borden met karikaturale bour-
geois-inslag én tegen de taal
wetsovertreder maatregelen me
nen te treffen "̂  

J d V . Willebroek 

VLAAMSE REFLEKS ? 

Tijdens de uitreiking van de 
prijzen van het Beroepsinsti
tuut voor havenbedienden in de 
loop der maand mei gebruikten 
de inrichters eens te meer voor 
Sö'^^o de franse taal. In zoverre 
dat een der medestichters en 
erevoorzitter van het instituut 
het uiteindelijk te bar vond en 
onder protest demonstratief de 
zaal verliet. Deze heer is voor
zitter en lid van tientallen or-
ganizaties en heeft, als voorzit
ter der Vereniging der Expedi
teurs, onmiddellijk een schrij
ven gericht aan het Beroepsin
stituut. 

Het was natuurlijk een vrien
delijke brief, zoals tussen «be-
roepskollega's » gebruikelijk is, 
maar zeker een grote stap in de 
goede richting 

W W.. Antwerpen 

Antwerpen, dat er nog mensen 
zijn die zo van leer kunnen 
trekken tegen wat men noemt 
de vogelvangst in het algemeen. 
Persoonlijk ben ik dankbaar 
dat er senatoren zijn, die nog 
onderscheid weten te maken 
tussen een gewelddadige sport 
en een onschuldige liefhebberij 
van de kleine man, die zeker 
noch aan het natuurschoon en 
de zogenaamde groene zodes, 
noch aan de uitroeiing van be
paalde vogelsoorten kan scha
den. 

Het ontginnen van bossen om 
banen aan te leggen enerzijds, 
en wat de vogels betreft, de 
scheikundige bemesting ander
zijds en veel andere zaken ; 
te lang om op te noemen ; zul
len wel meer schaden, dan wan
neer ik ieder seizoen amper zes 
weken er op uit ga om enkele 
konsumptiespreeuwen in de pot 
te draaien. J.R., Brugge 

IN HUN KAART 

VOGELVANGST 

Het heeft mij nog meer ge
schokt dan mijnheer J.C. uit 

Grole Ifiui: 
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Wanneer zal «Wij » de leu
gens weglaten ? Nog altijd 
schrijft ge « vlaamse » C.V.P., 
«Vlaamse» B.S P. of P.V.V., 
« vlaam.se » ministers enz. 

Wel zijn er vlaamssprekende 
ministers, maar geen vlaamse ! 
Of spant ge mee met de uni-
taristen "^ Door in hun kaart te 
spelen bij middel van het hier
boven gemelde ? Hadden we 
vlaamse ministers, dan ware de 
vlaamse zaak al lang opgelost, 
tot zelfs federalisme ! 

Al die vlaamssprekende ver
tegenwoordigers in de Wet
straat gebruiken de vlaamse 
taal om des te gemakkelijker 
Vlaanderen te kunnen verra
den, te verkopen. Voor wanneer 
sluiten de y.U.-leden eens aan 
bij vlaamse ziekenkassen en 
sindikaten ? Als Vlaanderen 
zal vergaan zijn ? D.J. 

MERCKX 

Ik en mijn zoon zijn lid van 
de Volksunie. We hebben verno
men dat de Volksunie zich de 
zaak van Eddy Merckx gaat 
aantrekken. 

Weet ge wel, heer opsteller, 
dat hij in het Frans gehuwd is ? 
We vinden dat in het geheel 
niet goed. Zoudt ge niet beter 
doen voor amnestie te zorgen, 
waardoor vele bedroefde Vla
mingen getroffen geweest zijn 
en nog deze harde slag moeten 
verdragen na 25 jaar ellende en 
treurig bestaan ? Die smerige 
kiekefretters willen de randge
meenten ook inslikken. 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
wanr., 

«.. ik koop bij 
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Het geval Eddy Merckx zou 
de Volksunie zich beter niet 
aantrekken. Zorg voor amnestie 
en de randgemeenten, maar niet 
voor die frankofoon 

M.A.V.,Gent 

lands te ondertitelen. Ofwel 
verplicht men de B.R.T. om 
films te betrekken via Neder
land, met eentalig nederlandse 
onderschriften. Dit laatste lijkt 
me het meest in orde met de 
taalwetgeving. 

Het werk is nu aan onze 
vlaams-nationale vertegenwoor
digers (van de anderen valt 
toch niets te verwachten), die 
in de Wetstraat met dezelfde 
hardnekkigheid van een Gram
mens de toepassing van de wet 
moeten eisen. W.P., Kessel-Lo 

GRONDWETSHERZIENING 

WIJ 

worden. Dat de kulturele auto-
nomie minder waard is dan een 
bord hnzensoep, weet ieder ne-
Qerlandstalige Belg zo stilaan 
wel. R.H., Welle 

ALLEEN DE V.U. 

ONDERSCHRIFTEN 

Ondanks onze taalwetgeving 
1963 maken wij het nog prak
tisch dagelijks mee dat de films 
en sommige reeksafleveringen 
tweetalig ondertiteld zijn, 
meestal met het Frans bij voor
rang. Dit heeft de idee doen 
ontstaan dat de filmverdelers 
m België geen eentalige pro-
Qukten afleveren. Het volstaat 
nochtans slechts even de frans-
tahge uitzendigen te volgen bij 
het draaien van een rolprent, 
om overtuigd te zijn dat de ter
zake snuggere R.T.B.-ers hun 
beeld met willen « ontsieren » 
met wat zij noemen het «Me-
napiérsdialekt». 

De « enig-goede Belgen » van 
het zuiden en Brussel ondervin
den geen enkele moeilijkheid 
om van een groot deel van on
ze programmas mee te genieten 
terwijl wij , die nochtans het 
meeste kijkgeld betalen, het met 
een of andere dertig jaar oude 
« retrospektieve » moeten stel
len. Ofwel zijn de goede Belgen 
konsekwent en laten ons voor 
ons geld ook wat meegenieten, 
door hun films in het Neder-

Over de grondwetsherziening 
Eyskens - Van Mechelen - Tin-
demans kunnen pagina's vol 
kritiek geleverd worden, steek
houdende kritiek ! Op zijn 
zachtst gezegd is het een kapot
maken van het algemeen stem-
rfcht, een vernietiging van de 
echte demokratie. Inderdaad 
als ik me als man in de straat 
niet vergis wil de verlichte des
poot Eyskens met zijn bondge
noten dit bereiken : 47 stem
men tegen, 165 stemmen voor 
en de normale wetgeving wordt 
geblokkeerd. Dat benadert erg 
en verdacht dicht het soort de
mokratie dat we in Oost-Euro
pa beleven. Het staat ver van de 
traditionele westerse demokra
tie. J e kunt het gewoon fascis
me noemen. En dan heeft het 
hoegenaamd geen zin, Brussel 
te gaan uitspelen tegen het hele 
land : de eerlijke demokrati-
sche meerderheid, van welke 
kleur of welke zuil die ook mo
ge wezen of welk soort toeval
lig taai instrument die ook han-
tere, zal altijd het langste du
ren. Een vooraanstaand socialist 
bekende me : « U heeft volko
men gelijk, maar wij doen al
leen mee omdat wij nu eenmaal 
met de C.V.P. in de regering zit
ten, en de C.V.P. wil het !». 

Beter dan de politici vermoe
den, voelt de opinie echter aan 
dat er iets wordt nagejaagd wat 
niet met name mag genoemd 

„ l^ ben het volledig eens met 
R.B. uit Torhout (« Wij » nr 21) 
waar hij schrijft dat de achter-
uitstelling van Vlaanderen de 
schuld IS van de volksvertegen-
\voordigers en senatoren die 
zich Vlaming noemen tijdens de 
verkiezingen en achteraf de zij
de van de Walen kiezen. 

Dat de Vlamingen de meer» 
derheid van de bevolking uit-
maken en desondanks toch als 
tweederangsburgers behandeld 
worden, is een der gevolgen 
hiervan. 

Verder is het zo dat een meer-
derheid die af te rekenen heeft 
met een minderheid welke de 
gevestigde machten tot steun 
heeft, steeds tot achteruitstel-
ling is gedoemd, altans in Bel
gië waar een revolutionaire om-
wenteling ondenkbaar is. 

De enige hoopvolle oplossing 
voor Vlaanderen om aan deze 
vorm van kolonizatie een einde 
te stellen, schuilt in een poli
tieke oplossing, nl. een verdere 
opgang van de Vlaams-nationa
le part i j . 

Hiervoor is natuurl i jk geduld 
nodig. Ook Keulen is niet op 
één dag gebouwd. Vroeg of laat 
(en dat merken we reeds aan de 
panische bezorgdheid van de zo
genoemde traditionelen) be
hoort de unitaire dwang tot het 
verleden. 

S.J., Balen - Neet 

De redaktle draagrt geen vet-
antwoordelijkheid voor de in
houd der g:epubliceerde lezers* 
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van lieuze en Inicorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt feen briefwisseling 
pevoerd. 

van de redaktie 

Bnisr,el, 19 juni 1969. 
Betr. : onze mi l i t a i r en . 

Aan kleinigheden kan je soms grote veranderinren 
opmerken. Zo'n kleinigheid i s bijvoorbeeld het 
aantal te lefoontjes dat we k r ü r e n va^ m i i H a i -
r e n . v o - . 

Enkele jaren geleden kon je er staat OD maken,d-t 
vanneer je een mannetje u i t het le.^er aan de i ^ n 
kreegt, hc t̂ een knaap u i t de drjikkeril was d^'T" 
zijn d iens tp l ich t vervulde en eens even roeieda^ 
wou ze.^gen. In het a l le rbes te reval wat h^t 'de ^ 
broer van het l i e f van de z e t t ï r , die informeer
de naar de u i t s l ag van een r i t in de Ronde van 
^rarJ<rijk, uitgaande van de rotsvaste overt^.i^in^ 
dat "op een gazet" dergeli jke inl icht infen het ^̂  
vlugst voorhanden z i jn . (Der-elijke telefoontjes 
namen in aantal af, toen we in de r i t u i t s l a e e n 
een paar renners noemden die heleinaal - i e t b"ieke^ 
mee te r i j d e n ) . 
Als we nu een m.ilitair aan de draad hebben, i s hot 

se r ieus" . Zo'n gesprek begint aan de andere kant 
ongeveer a l s volgt : "ik ben meneer Dendie^'e, s o l 
daat (of sergeant, of of f ic ie r in Ceveetweïstad. 
in onze eenheid gebeuren er normal aard^'^e t o e 
ren . . . " . Die toeren bl i jken dan door^alns a n t i -
Vlaamse benoemingen of bevorderingen te z i ln mis
t o e s t a n d e n op taalgebied of nlag'eï^jen. E-̂ '̂ de "^^ 
mil i ta i r^an-de-draad wenst heel vaak te vernemen, 
wie van onze parlementsleden zich daarmee bezig 
houdt. Die naam kr i jg t h i j dan. 
Om je maar te zeggen : de^Vlamingen overal begin
nen ons telefoonnummer te kennen J L)"" 

http://vlaam.se
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• DEMOKRATIE OHDER POMPIDOU ? 

weerslag van 
de transe 
verkiezingen 
op monetaire 
toestand 

'(aco) De verkiezing van Pompidou en 
de vorming van een nieuwe franse rege
ring zou moeten leiden tot een nieuwe 
faze van de westerse monetaire politiek. 

Volgens de meeste waarnemers bete
kent het, dat een algemene herwaarde
ring van de valuta 's niet meer te ver
mijden is. Niet van de D-Mark alleen, 
maar van alle westeuropese munteenhe
den. 

Als het percentage van aanpassmg 
van de pari tei t van al die munten har
monisch kan worden doorgevoerd en el
ke munteenheid een nieuwe waarde 
krijgt in overeenstemming met de stand 
van de wisselmarkten en van de beta
lingsbalansen, kan dit inderdaad een 
bijdrage zijn tot een sanermg van de 
westerse monetaire toestanden. 

Voor België zou dit vrijwel zeker een 
devaluatie van de frank meebrengen, 
hoe ongaarne de regering Eyskens er 
toe zou overgaan. Indien alle munteen
heden herzien worden, kan men te Brus
sel niet alleen blijven staan in trotse 
eenzaamheid. Zo sterk is dit land met. 

In die omstandigheden moet de mi
nister van Financiën momenteel een 
dubbele staatslening op de mark t plaat
sen. Technisch zal dit gaan, dank zi] de 
medewerking van de banken. 

Welke kosten dit voor de staat mee
brengt, zullen we nooit weten. De ge
heime makelaars- en andere vergoedin
gen zijn schering en inslag. De officiële 
rentevoet van de nieuwe staatslening 
'(rond 7 a 7,5 % brut to) is te laag voor 
hen die weten welke interesten er mo
menteel te verdienen zijn op de inter
nationale obligatiemarkt, op de hipo-
teekmarkt en bij de banken. In dat op
licht beleven we een chaotische en ge
vaarlijke toestand. 

Men moet te midden van he t finan
ciële leven staan om die verschijnselen 
waar te nemen. De gewone man in de 
Straat wordt enkel gewaar dat hij steeds 
maar zwaardere interesten moet beta
len wanneer hij een huis wil bouwen, 
of wegens andere redenen krediet moet 
opnemen bij de banken of elders. 

Instellingen zoals het Beroepskrediet 
en de Nationale Maatschappij voor Kre
diet aan de Nijverheid, die van ambts
wege beterkope kredieten moeten kun
nen verlenen, zijn de ui tputt ing nabij . 
Ze kunnen ook aan de gunstigste dos
siers geen gevolg meer geven. 

Zo ontwikkelt er zich een situatie die 
misschien nog enkele maanden draag
lijk zal zijn, maar die nog voor het ein
de van 1969 een andere politiek zal op
dringen. 

Een regering waarvan de strijd tegen 
de konjunktuurkansen alleen steunt op 
duur geld, moet mislukken. Vooral om
dat België het B.T.W.-jaar 1970 tege
moet moet gaan met een evenwichtige 
ekonomie en niet te hoge rentevoeten. 

• DE ANTWERPSE C.V.P. 

de grote bonzen 
hebben 
helemaal 
de pedalen 
verloren 
(fr.fr.) De aanduiding van een kandi

daat voor de opvolging van René De 
Vocht als lid van de permanente depu
tatie heeft onverwachts tot een zware 
krizis in de antwerpse C.V.P. geleid. 

Indien alles zijn normale gang gegaan 
had, zou het arrondissementeel par t i j 
bestuur van Antwerpen door een stem
ming zonder verrassingen een opvolger 
hebben aangeduid, waarna zonder ver
dere diskussie de kandidatuur met in
stemming van heel de C.V.P.-groep in 
de provincieraad zou ingediend zijn. De 
stemming was dan nog slechts een for
malitei t geweest. 

Het is echter heel anders verlopen. 
Tot verbazing van de gevestigde par t i j 
autori tei ten werd de kandidatuur van 
apoteker Jef De Meester aangevochten 
en kwam men voor de dag met een on
verwachte nieuwe man : Fik Van Bla-
del, voorzitter van de C.V.P.-Mortsel en 
slechts sedert de jongste verkiezingen 
lid van de provincieraad. 

Bij een eerste s temming in het arron
dissementeel bestuur kwam Van Bladel 
in eerste pozitie uit de bus. Op ongeveer 
40 s temmen kreeg hij er 19, tegen 7 
voor De Meester. 

Slechts één mogelijkheid bleef er aan 
de gevestigde parti jautoritei ten over om 
hun gezicht te redden : een tweede 
stemming, met mevr. Daems-Van Ussel 
als enige kandidaat tegen Van Bladel. 
Toen geschiedde wat niemand mogeliik 
had geacht : met 21 stemmen tegen 19 
kwam Van Bladel als overwinnaar uit 
de tweede ronde. 

Van dan af verloren de gevestigde 
C.V.P.-instanties de pedalen voor goed. 
Dinpdag werd door Viktor l.epmans een 
spoedvergadering van het arrondisse
menteel bestuur bijeengeroenen (Lee
mans is in de loop van de iai-en een 
steeds maar gewichtiger rol a^^hter de 
schermen gaan spelen). 

Op die vergadering kon de stemming 
niet meer ongedaan worden gemaakt. 
Het enige dat de vroegere machthebbers 
bereikten was, dat de draagwijdte van 
de stemming werd afgezwakt : het ar
rondissementeel bestuur — aldus de 
versie van Leemans — had een advies 
gegeven ten gunste van Van Bladel, 
maar dit hoefde niet bindend te zijn 
voor de C.V.P.-leden van de provincie
raad. 

De laatste kans om Van Bladel van 
het député-schap af te houden is, dat de 
C.V.P.-provincieraadsleden het antwerp
se arrondissementeel bestuur niét vol
gen. Maar in dat geval ontstaat er een 
breuk tussen de leidende C.V.P.-ers van 
de provincie. 

Dit lijkt ons geen banale partüruzie . 
Het is een bewijs van de ontreddering 
van de C.V.P.-besturen in Antwerpen. 
De vroegere leiders hebben die bestu
ren niet meer in de hand. Er zijn nieu
we mensen opgedaagd die eerst in het 
verborgene, daarna in het openbaar een 
nieuwe koers varen en op wie de oude 
partijleiding geen vat meer heeft. 

De jongeren hebben daarin een rol 
gespeeld, maar ook de standenvertegen
woordigers. Van Bladel is een midden
stander en werd door het N.C.M.V. ge
steund. Ook sindikalisten hebben voor 
Van Bladel gestemd. Men kan anders 
niet verklaren dat deze nieuweling zon
der talent zijn slag heeft thuisgehaald. 

Hoe de C.V.P.-groep van de Provin
cieraad deze kwestie verder wenst te 
behandelen, weten onze lezers mis
schien reeds op het ogenblik dat ze dit 
nummer in handen krijgen. Voor ons is 
in de eerste plaats de vaststelling be
langrijk, dat niemand meer weet waar 
het met de C.V.P. heengaat. 

Hoe die parti j temidden van de inner
lijke twisten en paleisomwentelingen 
op een ordentelijke manier de gemee^n-
teverkiezingen kan voorbereiden, is een 
vraagstuk waarvan de oplossing goed 
begint te gelijken op de kwadra tuur 
van de cirkel. 

De voorbereiding van de gemeentever
kiezingen te Antwerpen vergt een sterk 
en onbetwist gezag met klare meerder
heden in de oartijbesturen. Des te meer 
omdat de C.V.P. te Antwerpen volgens 
alle statistieken zoveel gemeenteraads
zetels zal verliezen dat ze, ingeval het 
bestuurakkoord met de B.S.P. ver
nieuwd wordt, ten minste één schepen-

STEEDS 
ZIEKTEVERZEKERING 

De ziekteverzekering blijft niet uit 
het nieuws. Niet alleen zijn er steeds 
nieuwe kommentaren op tiet besluit tot 
samenwerking van de kristelijke en 
socialistische mutualiteiten; ook het be
richt dat de begroting voor ziektever
zekering en invaliditeit voor 1970 een 
aanzienlijk tekort vertoont, vestigt de 
aandacht op deze sektor en op wat al 
lang een probleem is : het kronisch 
tekort van de ziekteverzekering. 

Ook al zoekt men nu besparingen te 
doen op bepaalde posten, toch schijnt 
men er ernstig rekening mee te hou
den, dat men opnieuw het klassieke 
(slechte) middel zal moeten toepassen: 
de verhoging der afhoudingen door 
verhoging van de loongrens (plafond, 
zoals men dat in het milieu-jargon 
noemt). Men zou deze grens van 
14.025 fr. naar 16.000 fr verhogen. 

Men dreigt dus verder af te glijden 
in do eskalatie van de steeds^ hogere 
uitgaven en steeds hogere bijdragen, 
zonder dat er een werkelijke sanering 
intreedt. Een gemeenschappelijke poli
tiek in de ziekteverzekering zou stelllig 
in dit verband een verlichting beteke
nen, omdat er kosten zouden uitge
spaard worden, wat tans ingevolge de 
gescheiden en tot voor kort konkurre-
rende werking niet mogelijk is. Maar 
dat is niet voldoende. Zolang de zie
kenfondsen hun hoge winsten voor 
zich zelf houden en er mee doen wat 
hen goeddunkt, zolang zal het kronisch 
tekort niet uit de wereld geholpen 
worden. Dat bovendien het algemeen 
tekort verhaald wordt op de verzeker
de, terwijl zijn verzekeringsorganis
men winsten boeken of — zoals tans Is 
gebeurd — verliezen vereffend wor
den door een op een zich zelf wel 

zetel (en misschien twee) zal moeten 
priisgeven. 

Geen enkele van de huidige schepe
nen is bereid, zijn hoofd op de kapblok 
te leggen. Nieuwe ernstige kandidaten 
die de C.V.P. op haar lijst wil plaatsen 
eisen boter bij de vis, zodat ten minste 
twee en misschien wel drie van de vijf 
C.V.P.-schepenen zullen moeten opge
offerd worden. 

Dergelijke situaties ziin voor een par
tij al zeer erg wanneer het gezag stevig 
en onbetwist is. Wat zal het te Antwer
pen worden, nu op de koop toe de 
C.V.P.-top door een volslagen anarchie 
wordt geteisterd en ten prooi is geval
len aan zichbare en onzichtbare kuipe
rijen ? 

' SUKSES VOOR OHS VOORSTEL 

de 
"vakantie"-v.u. 
moest het 
weer maar eens 
"doen"! 

(red. )Na elke verkiezing komt e r 
protest van de leden van de telbureaus, 
omdat ze een ganse dag en soms een 
stuk van de nacht moeten aanwezig zijn 
om de stemverrichtingen te kontroleren 
en de stemmen te tellen. 

De vergoedingen die ze daarvoor ont
vangen, dateerden nog van 1949. Sena
tor Jjarissen diende op 26 juni 1968 een 
wetsvoorstel in om de vergoedingen, 
die slechts 40 tot 250 frank bedroegen 
naargelang de funkties van de bureau
leden, te verhogen met coëfficiënt 4 en 
de verplaatsingsonkosten te verdubbe
len, j 

Het wetsvoorstel kwam tans voor de 
kommissie van Binnenlandse Zaken, 
waar de minister zei dat het hem geïn
spireerd had om een nieuw konmkliDK 
besluit uit te vaardigen dat de ver
plaatsingskosten verdubbelt, zoals voor
gesteld door senator Jorissen en dat de 
prezentiegelden verhoogde met coëffi
ciënt 2,5 in plaats van met 4. , ^ , 

Senator Jorissen verklaarde dat de 
oplossing van dë minister met ideaal 
was, maar toch een grote verbetering 
inhield. Hij trok daarop zijn voorstel 
terug, omdat een groot deel van zijn 
verzoek voldoening kreeg. 

prijzenswaardige solidariteit, is niet de 
minst schandalige kant van het huidige 
sisteem. Alleen een nationalizatie van 
het ziekteverzekeringswezen, een de-
politizering ervan zou tot een sanering 
en tot een rechtvaardig stelsel kunnen 
leiden. 

Vooralsnog is daarvan geen sprake. 
Men heeft het alleen over een moge
lijke fuzie in de privé-sektor van de 
ziekenfondsen. Niettemin wordt in dit 
verband ook kritiek uitgeoefend op het 
feit dat ondanks de verwezenlijkte 
winsten extra-bijdragen werden geïnd 
en dat een bepaalde extra-inspanning 
van de ene mutualiteit tans ten bate 
komt van een andere mutualiteit, die 
deze extra-inspanning niet heeft gele
verd. Nochtans werd niet zolang ge-

die deze « objektieve maatstaven » pre
dikten vandaag wel aanvaarden dat de 
verdeling op grond van feitelijke en 
niet van begrotingstekorten geschiedt. 

In kristelijke vakbondsmiddens is 
men in elk geval niet erg gelukkig mef 
de zwenking naar links in de kriste
lijke landsbond. Dat gebeurt niet alleen 
in expliciete verklaringen van sommige 
leiders van vakbondcentrales, ook uit 
reakties op het hoogste vlak blijkt dat 
men niet onverdeeld gelukkig is met 
hetgeen een voorbereiding van een 
mutualistische fuzie wordt genoemd. 
Houdt het afwijzen van Debunne's 
jongste pleidooi voor een eenheidssin-
dikaat zijdelings ook geen afwijzing 
van een eenheidsmutualiteit in ? Mis
schien sleurt men er straks nog de cij-

beroepsHALVE 
bekeken 

leden luidop geproklameerd dat de bij
dragebons van de leden onaantastbaar 
waren. Een poging van minister lebur-
ton om hierin een verandering te bren
gen, stuitte op kristen-demokratisch 
verzet. Tans blijken de bijdragebons 
niet zo sakrosant te zijn. Ook de verde
ling van de sfaatstoelagen op grond 
van voorbije boekjaren en niet op 
grond van objektieve maatstaven is 
een bron van kritiek, vermits degenen 

fers bij van een zoveelste opiniepei
ling, deze keer over de « nieuwe kon-
stellaties » en waaruit moet blijken dat 
o.m. de arbeiders weinig geestdrift 
aan de dag leggen voor een politieke 
hergroepering. En de arbeiders zijn dan 
toch de grootste groep in het leden
aantal der sindikaten. 

Nu er opnieuw rekening moet ge
houden worden met een verhoging der 
afhoudingen inzake ziekteverzekering. 

doet de voorgenomen intermutualisti-
sche samenwerking en vooral alwat 
daardoor aan het licht kwam des te 
krasser aan en dient het dispuut dan 
ook aandachtig gevolgd te worden. 

VLIEGVELDEN 
Het bericht dat de provincie West-

Vlaanderen het militair vliegveld van 
Wevelgem heeft aangekocht en er een 
vliegend voor burgerlijk gebruik zal 
aanleggen, vestigt de aandacht op onze 
gebrekkige infrastruktuur op gebied 
van luchtverbindingen. Ook hier heeft 
de centralistische politiek van Brussel 
ons al danig parten gespeeld. We ken
nen de sabotage van de « luchthaven » 
van Deurne ('s lands belangrijkste ha
ven en industriegebied in volle expan
sie beschikt niet eens over een goede 
luchtverbinding, wat een handikap uit
maakt voor de zakenkringen), we ken
nen de tegenwerking vanuit Brussel te
gen de uitbouw van de toeristische 
vlieghaven van Middelkerke, dit alles 
onder druk van een maatschappij, die 
er maar niet in slaagt haar reusachtig 
kronisch deficiet om te buigen in een 
winstkurve, waarin de meeste buiten
landse luchtvaartmaatschappijen wel 
geslaagd zijn. Het is zelfs zo dat Ne
derlands grootste luchthaven, Schiphol, 
tans de enige westeuropese luchthaven 
is die als vertrek, en aankomststation 
voor de luchtreuzen van morgen vrij
wel onmiddellijk kan aangepast wor
den. . . 

In ons land is men beperkt tot een 
zeer bescheiden Igchtverbindingsnet, 
hoewel de centrale ligging juist voor 
het tegenovergestelde pleit, vooral als 
men rekening houdt met de industriële 
toekomst in Vlaanderen naast de reeds 
zeer reële toeristische industrie. Ook 
deze grendels op onze ekonomische 
kansen zijn de Vlamingen grondig beu 
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• BRUSSEL IN DE BRANDING 

interpellatie 
met een 
flinke staart 

(red.) De aanval, ingezet door senator 
Jorissen tegen minister Harmegnies 
heeft buiten het parlement een ketting-
reakt ie veroorzaakt. De voorganger van 
de huidige minister, senator Van der 
Poorten ( die zijn opvolger trouwens he
lemaal niet in het hart draagt) , ver
klaarde op het kongres van het Libe
raal Vlaams Verbond dat hij als oud-
minister alles wist over de onwil van de 
brusselse gemeentebesturen, maar dat 
de wet soepel doch kordaat diende toe-
geoast. 

Ook vice-goeverneur Cappuyns, die 
niet alleen door de brusselse schepen-
1-oIleges doch ook door minister Har
megnies wordt gemeden, deed tijdens 
de Guldensporenviering van vorige zon
dag in het Paleis voor Schone Kunsten 
zijn duit in de zak. Volgens het verslag 
van «Het Laatste Nieuws» van vorige 
dinsdag sprak hij openlijk over sabota
ge en hield hij er dezelfde taal op na 
als senator Jorissen. 

In de socialistische senaatsfraktie van 
vorige dinsdag verweet minister Har
megnies anderzijds bitter zijn brusselse 
kollega's dat hij dank zij hun onwil 
verwijten als saboteur moet inkasseren. 
Hij vroeg zelfs toegevingen van de 
brusselse socialisten. 

Zo de Vlaamse C.V.P. en B.S.P nu 
maar haar op de tanden hadden ! 

« HET VOLK » ZEGT HET. 

V . U . : 

vakantie
unie? 

(m. coppieters) Jaja, beste lezer, als 
u het nog niet wist, Em. Van Cauwe-
laert, hoofdredakteur van «Het Volk» 
heett het kond gedaan : de oppozitie 
weigert mee te werken aan de grond
wetsherziening omdat zij tezeer gehecht 
is aan... vakantiegenoegens. Zij weigert 
mee te werken aan het vervroegen van 
de parlementaire zittijd met één maand 
(oktober i.p.v. november). En volgens 
deze gezaghebbende C.V.P.-stem ligt de 
reden voor de hand : de oppozitie bestaat 
uit rijke lui die in oktober leven van 
i!. ' '^;^|^^'s,Yansst, terwijl de C.V.P. en 
f i i •̂ •f- 4^^^" proletarische wroeters 
teUen, die dansen van ongeduld om in 
oktober opnieuw aan de slag te kunnen 
g a a n ! xvui^ncii 

Wij gaan deze onzin beantwoorden 
met een openlijke vraag aan de hoofd
redakteur van «Het Volk» en aan de 
regermgspartijen : willen zij, aan de 
hand van de parlementaire annalen, een 
overzicht publiceren van de aanwezig 
heden en van de werkzaamheden van de 
H,;rHi-i^^'vfv-,- ° ^ " ^«i onmiddellijk en 
duidelijk blijken wie er van vakantie
genoegens profiteren. vc«.daLie 

Wanneer de V.U., in de lijn van - en 
goedgekeurd door - alle vlaamse strijd
en kultuurverenigingen, weigert deel te 
nemen aan de grondwetsherziening in 
openbare vergadering, dan bestaat hier
voor een dwingende reden : aanwezig
heid zou tegenover het vlaamse volk 
misdadig zijn omdat deze aanwezigheid 
rif r V p'^*^ i^^°^" ï ï zou bezorgen aan 
de C.V.P. en de B.S.P., die aldus de gren-
boif ^" I ^'^°'^'^^<^* zouden kunnen in-

• ^^*- is toch duidelijk dat én de rege
ring en de C V.P., onder druk van de P 
c;vr;,i^"„'^f brusselse grootmachten, tot 
schuldige toegevingen bereid werden ge
vonden, waardoor én de kulturele auto
nomie en de ekonomische decentraliza-
tie nu reeds zijn uitgehold. Terwijl zü 
de toekomst, de rechten en de verdere 
ontvoogding van de vlaamse volksge^ 
meenschap willen laten afhangen van 
«Ie bon plaisir » van drievierden van de 
franstahge parlementairen. Dit wil zeg
gen dat het lot van 5,5 miljoen V l a m f . 
gen zou worden bepaald door drievier-
aen van de parlementaire vertegenwoor-

Dank zij de V.U. zullen er geen gren- 1 

dels m de grondwet komen... tenzij de 
regering én de C.V.P. toch zouden sla
gen in hun opzet met de steun van de 
vlaamshatende F.D.F.-R.W. ! 

De goedkope beschuldiging van 
«vluchtmisdri jf» - zo schijnbaar edel 
gehanteerd door de C.V.P. - jaagt hele
maal geen schaamrood naar onze wan
gen. Mét prof. Derine, mét de V.V.B., 
mét de kultuurfondsen, mét de kultuur-
raad en vele anderen is het onze hoogste 
plicht te verhinderen dat de grendel- en 
alarmprocedures in de belgische grond
wet zouden komen. Omdat wij d e m o 
k r a t e n zijn en omdat het levensrecht 
en de toekomst van het vlaamse volk ons 
duizendmaal heiliger zijn dan de scheve 
machtspozities van het unitaire België. 

HET L.V.V.-KONGRES 

alleen 
" in de rand " 
belangrijk 

(red.) Als er een « Oscar » moest toe
gekend worden voor het zotste stukje 
politieke komedie, dan zouden we die 

geven aan de kersverse P.V.V-voorzit
ter Pierre Descamps. Nauwelijks een 
week nadat de man had moeten beken
nen dat hij geen jota Nederlands 
spreekt of begrijpt, was hij te gast op 
het Liberaal Vlaams Verbond, waar te 
zijner intentie zelfs een welkomwoordje 
in de taal van bruidegom Eddy Merckx 
werd gesproken. De heer Descamps zeg
de met een hoog-ernstig gezicht dat hij 
naar het L.V.V.-kongres was gekomen, 
om « op de hoogte te zijn » van alle stro
mingen in de liberale middens. Waar
schijnlijk heeft de président de volgen
de dag uit « La Dernière Heure » (zo on
geveer.. .) vernomen, wat er in zijn bij-
ziin in het voor hem onbegrijpelijk 
idioom der Menapiërs allemaal werd 
verteld. 

Het is niet de enige gekke situatie 
van het L.V.V.-kongres. De man wiens 
spreekbeurt door de pers het meest 
werd opgemerkt en die inderdaad ook 
de zinnigste dingen zegde — de ster van 
het kongres dus — mocht niet eens op 
het kongres zelf het woord voeren • 
prof. Verhulst van het Willemsfonds 
hield een tafelrede tijdens het banket 
na het kongres. De voorzitter van het 
Willemsfonds kraakte er de grendels 
duchtig af, maar daarvan is natuurl i jk 
niets terug te vinden in de kongresrezo-
luties. 

Het optreden van Verhulst « en mar
ge » van het kongres is eigenlijk een 
simbool van de hele verhouding tussen 
L V.V. en P.V.V. In het Liberaal Vlaams 
Verbond zitten er stellig mensen die het 
goed menen, maar die zich eens en voor 
altijd gebukt hebben onder het P.V.V.-
juk. Waarschijnlijk vinden die onman
nelijke flaminganten het een schitte
rend staaltje van « verzet ». dat ze prof. 

goed zo, wim! 
Er ztjn momenten m hel leven, die doo, het geheugen worden vastgehouden 

zoals de foto door de lens : een als het ware gestold ogenblik, een stuk leven of 
aktie dat voor altijd vastgehouden wordt in een tot stilstand gekomen sinteze 

We hebben Wim Jorissen nu al ettelijke duizenden keren meegemaakt in het 
partijleven van alledag en in het leven kortweg. De sintetische Jorissen, de onver-
gankehjke indruk die we opdeden van de kern van zijn wezen (maar dat was na
tuurlijk een strikt persoonlijke indruk) is echter al enkele jaren oud. Op een van 
de vlaams-natwnale landdagen die destijds gehouden zoerden in de buurt van St 
Kwintens-Lennik stonden de Jonssen bijeen, de vader van Wim en de zoom We 
hebben met eens onthouden, met hoeveel ze eigenlijk waren - met drie of vier 

hjkheid De hele clan, venten lijk bomen waarbij alle Carlzvrights uit de ameii-
kaanse horse-operas bleekjes aandoen, daar temidden van de velden als het ware 

.m hun natuurh,k milieu : stammige haspengouwse boeren die door de lens van 
ons geheugen in een onvergankelijke indruk van kracht, van gebalde energie 
2'den gefleerd. De toen reeds witte kuif van Wim Jorissen onderstreepte als 

tiaind heeft tn jarenlang labeuren. Sneeuw op een vulkaan. Als we eens kwaad 
zijn op Jonssen (en met ons beider temperament, alletwee haspengouws van in
slag, hoeft dat niet onmogelijk te heten), dan is er het lentebeeld L enkel I 
7 en tei ug om ons onze ergernis vlug te doen vergeten 

in voorTZl ? ' ' ' t " " " " " " " " " " ' " ' ' '̂'"^ '"'f' '̂ ^ '"''>•''' ""^ medelijden 
, 7 i T ' ' " '^' """""^ ' ' " ' "' ' ^«"^ sluimert, hem gaat tergen me een 

t T Z r - ' r''""'' 7 ' '^' "•^'^"^ '̂•̂ '̂  bedreigend en Jeselijk 'voor heZ 
opj. Dat IS wat een aantal senatoren - die van de andere partijen een tikkeltje 
unt om de neus - verleden week en deze week hebben meegemaakt : Wim ons-
sf:ri uit zijn krammen geschoten. ' a/^i. . tv im joits 

De aanleiding daartoe maakt de man alleen maar simpatieker. Jorissen weet 
onderhands zo zijn parlementair weetje wel en hij tilt nïoit te zwa^rZeen 
^oord dat iri de hitte van het gevecht te hoekig klonk. Als een goed bokser heeft 
hjgeleeid dat wie graag rake meppen uitdeelt, ook al eens moet inkasTen Hii 

ZtZZZc^Zm''"'''bi Tr'^'°''"-^'•^•"'"««-"^ - ^ - ^ - - « - -
liijKi eens achtei om waar het gebleven is. 

Niet zo de jongste dagen ! Deze keer voelde hij zich gemakt en - wat erger 
IS-in de rug door een onverhoedse aanval langs achter. Toen de Volksunie-
senaatsfraktie de eerste keer de openbare vergadering verliet bij de besjekil 

yolksgazet » met de opmerking, dat de mannen van de Volksunie vakantie na 

Z g t n s e t ^ T " " " ; ' ° ° : " " ^ ^ " " '" - — - ^ % <iie belchuldigi^g nog eens te het halen voor de mikro van de B R T 

urn frïr ftf;; t'""' "̂^ "'̂ '̂  • ^^'^ "'^'f ^̂ '̂̂ -̂-̂  «-̂  '— '̂g -̂
iieehL f - ' " " ' " ''^^"'' '^"^ ^'J "''"'' '^^ '"''dste werker is van de 

oadtT ""•^'^'^^"''^ ^« ^'^ ^'J "meteen als fraktieleider het kordaatst de hand 
houdt aan stevig tempo en werkvolame voor heel zijn groep. Hij had zitn sena 

kantie . : Joris^n voelde het als een stoot onder de gordel. 
Verleden week donderdag en deze week dinsdag heeft hij terueaemeM Tn. 

ie mannetjes van de meerderheid grondwetsherzieLkje huJnTtdT^^^^^^ 

Strr^ye te eisen dat gezien de heren van de meerderheid eens te meerïaLZena 

Tni:: t \ T 'V'''''''-' '""''''' "' ''''' " - - * - - ' ^ ^ stilgeleg^Zo gebeurde 

2:dTjo%rz'zzTzLr^^^^^^^^ 
ten vni HIT ^ 1^ , " *"" "^^ è^wone, « niet-grondwetteliike » bun-
teleZtt T "^ '' '"" ' ' ' '"^- ^^'" "''" '̂ '•̂  ^ « " * - -^^^eden weel eenZ 
vernemen T ^"ir" '"' harmegnies. De meerderheidsmannetjes konden er uü 

nadien r w „ n Z - T ' "'"'^"''^''^ ^« ««« het senaatsparket genageld, heeft 

Verhulst uitnodigden om tussen de kaa<! 
en de peer heel eventjes te komen 7^^ 
gen wat zijzelf in hun binnenTte S 
denken maar wat zij als parti jmensen 
iedere dag opnieuw verloochent^ C t 
heeft alvast een dubbel voordeel -teff;^ 
over de P.V.V. kan hand op het l l ? ; 
worden gezegd dat die V e r h u i s t " 
geen uitstaans had met de hele L V V 
vergadering en dat hij slechts per ongel 
luk aan de feesttafel verzeild geraakte • 
tegenover de ietwat naïeve flaminganl 
ten die ondanks alles nog enig L V V 
heil verwachten, kan volgehouden wor
den « dat we die Verhulst toch maar 
eens lekker de puntjes op de i's hebben 
laten zetten ». 

Dat er van een dergelijk schimmen-
teater ook maar iets pozitiefs voor 
Vlaanderen zou uitgaan, is méér dan on
waarschijnlijk. 

Herman Van der Poorten (goedwillia 
maar uiterst slap : een L.V.V.-er in 
Remkul tur ) had het in zéér voorzichtige 
te rmen over de grondwetsherziening • 
het was alsof hij besefte, dat zijn eigen' 
part i j het waarschijnlijk nóg slechter 
en anti-vlaamser zou doen dan de huidi
ge meerderheid. 

Eén enkel te onthouden punt op dit 
L.V.V.-kongres : de vlaamse P.V.V.-fede-
rat ies werden opgeroepen om afzonder
lijk te vergaderen nog vooraleer het 
part i jkongres in november bi jeenkomt 
Als die federaties op de uitnodiging in
gaan, dan wordt er toch — ondanks alle 
voorzichtigheid en de vele L.V.V.-bord-
jes « niet roken » — een bescheiden do-
zis springstof bijeengebracht waarin 
wel eens een onverwachte vonk zou 
kunnen vallen. 

. . M a a r misschien wordt dat « groot » 
P.V.V.-kongres van november weer al 
eens verdaagd.. . 

EEN OPINIEPEILING 

dia Genes, 

over 
d e " nieuwe 
konsteilaties" 

(red.) De voorstanders en predikers 
7;to a"ei"^e' nieuwe politieke konsteila
ties zullen het de volgende weken en 
maanden wel eventjes kalmer-aan doen. 
Uit een opiniepeiling, verr icht door «In-
ternational Research Associates-Europe» 
op verzoek van « Het Laats te Nieuws ». 
valt inderdaad op te maken dat een 
E ; ! ? ? " ^ . ^ ' ^ '"^ ^ " ' ^ " ^ ^ « " die nieuwe konsteilaties me t s moet hebben. De pro-
n^ l ' ^ die meenden dat he t volk slechts 
op een teken wachtte om vanuit alle po-
ht ieke einders op te rukken naar de ar-
^^„ '^u " "^* " ? ? " ^ verbond, zijn er aan 
V ^ L H " " "^^'l^ • 43 t.h. van de o n d ^ -
^ 1 ! I n .V^"^. *^S^" politieke konsteila
ties, M t.h. zijn er voor en 27 t.h. weet 
van toeten noch blazen. 

^J^'^J^^^^V\ '̂ 'J*.̂ '̂ ^ natuurl i jk niet al
les. De Volksunie bijvoorbeeld is me t 
naar werking begonnen op een ogenblik, 
dat beslist niet meer dan 3 t.h. van de 
bevolking daar enig heil in zag. Die tijd 
ligt inmiddels al een flink stuk achter 
P.l'^^-.^^êenowev de 3 t.h. van de 
Volksunie toen slaan de 30 t.h. van de 
« konstellateurs » vandaag natuurl i jk 
niet zo'n mal figuur. 

Er is echter een héél grote « maar ». 
De nieuwe konsteilaties worden ons niet 
aangeprezen door onbekende politieke 
beginnelingen. Wel integendeel : he t 
zijn de heel bekende politieke figuren, 
de sinds lang gevestigde reputat ies als 
een Van den Boeynants, een Vanauden-
hove of een Collard die — ieder op zijn 
manier — de hergroeperingen bepleiten, 
ü n desondanks maar een minderheid 
van niet eens een derde.. . 

Vooral voor de heer Collard en diens 
1 mei-boodschap ziet het er weinig roos
kleurig uit : bij de arbeiders die dan 
toch het gros van een travaillistischa 
tormule zouden moeten leveren) loopt 
het percentage van de uitgesproken te
genstanders op tot boven de helft en is 
de groep van de onverschilligen het 
grootst. In de C.V.P., de P.S.C, en de 
is.b.P. zijn de percentages van de tegen
standers merkelijk hoger dan in de ove
rige parti jen : ze overschrijden telkens 
de helft. 

Volksunie- en R.W.-F.D.F.-aanhangers 
(vooral deze laatsten) schijnen het 
minst bezwaren te hebben tegen be
weeglijkheid en verschuiving in de poli
tieke verhoudingen. 

Het is opmerkelijk dat de Walen en 
Brusselaars minder bezwaren hebben 
tegen de nieuwe konsteilaties dan de 
Vlamingen. Heeft dat iets te zien met 
het volkskarakter ? Of ligt het niet veel 
meer voor de hand, dat de hoge percen
tages die de Volksunie bij de verkiezin
gen haalt gezorgd hebben voor een nieu
we konstellatie « avant la let tre » in 
Vlaanderen ? 

Hoe dan ook : voor de nieuwlichters 
en de Wilfrieden wordt he t nog even 
wachten. . . 



IJ *>DOEN** HET: 
N I E U W H E R T O G I N N E D A L 
KNIEVAL VAN DE KNECHTEN 

(Slechts in een gedeelte van onze oplage) 

Verleden donderdagavond werd in de Kamer het meest 
enterend schouwspel van de huidige legislatuur opge
voerd : de bekrachtiging van Hertoginnedal door de 
vlaamse C.V.P. Van leugen naar leugen, van kapitulatie 
naar kapitulatile is de vlaamse C.V.P. gedurende jaren in 
de zaak van de randgemeenten steeds teruggeweken voor 
het fransdol Brussels imperialisme. Aan geen enkele zaak 
kan de trouweloosheid en de onoprechtheid van de kleur-
partijen beter afgemeten worden dan juist aan de zaak van 
de randgemeenten. 

In 1961 werd op het C.V.P.-
kongres van Oostende aan
vaard, dat er faciliteiten zouden 
worden ingevoerd in een toen 
nog niet nader genoemde reeks 
randgemeenten rond Brussel : 
franse faciliteiten in vlaamse 
Randgemeenten en nederlandse 
faciliteiten in waalse randge-
pieenten. Dat was de eerste stap 

de richting van de kapitula-l' 
Toen in 1963 de regering voor 

de dag kwam met haar facili
teitsteksten, ging er van waalse 
zijde een storm van protest op 
tegen de voorgestelde facilitei
tenregeling in drie waalse ge
meenten. De beroering mondde 
mt in de konferentie van Herto
ginnedal. Met een weerzinwek
kende trouweloosheid verzaak
te de C.V.P. aan de op haar ei
gen kongressen zo formeel en 
plechtig aangegane verbinte
nissen : er kwamen alleen fran
se faciliteiten in vlaamse rand
gemeenten ! 

Toppunt van weergaloos cï-
nisme of van grenzeloze onbe
kwaamheid : na Hertoginnedal 
verklaarden de vlaamse C.V.P.-
ers dat ze « vergeten » waren, 
fa de wet te doen inschrijven 
dat de randgemeenten tot het 
nederlandstalig gebied behoren. 

Sindsdien hangen de randge
meenten — naar de geijkt ge
worden uitdrukking, « in de 
lucht ». Hun statuut is onbe
paald, zij zijn — losgerukt uit 
Vlaanderen — een betwist ge
bied geworden dat openstaat 
voor oeverloze verfransing en 
dat de frankofone imperialis

ten als het ware uitnodigt 
om hun annexatieplannen met 
onverminderde ijver voort te 
zetten. 
Het Kamerdebat over de plan

ning en de ekonomische decen-
tralizatie verleden donderdag 
bood de vlaamse C.V.P. de kans, 
haar « vergetelheid » van 1963 
in beperkte mate te herstellen. 
Het was niet alleen een kans, 
het was een plicht : eindelijk 
moest blijken of de ontelbare 
verklaringen van woordvoer
ders van de vlaamse C.V.P., 
volgens dewelke de randge
meenten bij Vlaanderen horen, 
slechts propaganda waren of
wel de uitdrukking van de wil 
om de schade nog tot op zekere 
hoogte te herstellen. Het was 
een plicht: in de regeringstekst 
werden de zes randgemeenten 
namelijk, niet opgenoemd bij de 
gebieden die ressorteren onder 
de bevoegdheid van de Vlaamse 
Ekonomische Raad. De rege
ringstekst bekrachtigde niet al
leen Hertoginnedal, hij holde 
deze voor Vlaanderen reeds zo 
schandalig-nadelige regeling 
nog verder uit door tans ook de 
randgemeenten ekonomisch bij 
Brussel in te lijven. 

Het amendement Lindemans, 
dat de zes randgemeenten on
der de bevoegdheid van de 
Vlaamse Ekonomische Raad 
wilde stellen, was dan ook niet 
eens een daad van moed : het 
was gewoonweg een bevesti
ging van wat de vlaamse C.V.P 
met de lippen altijd had bele
den. Dat dit amendement werd 
ingediend, was rechtstreeks het 

gevolg van de aanwezigheid en 
de waakzaamheid van de Volks
unie. Een ongeveer gelijklui
dend amendement werd inge
diend door Hugo Schiltz en op 
deze wijze werden de vlaamse 
C.V.P.-ers tegen hun verant
woordelijkheid gespijkerd. Ze 
konden er zich niet aan ont
trekken. 

Men kent het gevolg : de ka
pitulatie van Hertoginnedal 
werd nog maar eens herhaald. 
Tans niet meer door enkele lei
ders in een beperkt cenakeltje, 
maar door de voltallige vlaamse 
C.V.P.-fraktie. Tans niet meer 
in de duisterheid van een top-
overleg, maar in het volle licht 
van een openbare Kamerverga
dering. 

Vlaamse C.V.P.-ers — Eys-
kens op kop — vroegen de in
trekking van het amendement 
En deze eis werd ingewilligd. 
De vlaamse C.V.P. kreeg niet 
eens een schijntoegeving : het 
werd een naakte kapitulatie. 

De verklaring van de eerste-
minister, waarmee Lindemans 
zijn ommekeer rechtvaardigde, 
is niet eens de naam van stro
halm waard. Het heeft niet het 
minste belang of de heer Eys-
kens al dan niet van mening is 
dat de randgemeenten tot 
Vlaanderen behoren. Een ande
re eerste-minister zegt morgen 
het tegenovergestelde. Slechts 
één ding heeft belang : wat in 
de wet staat. En dank zij de laf
hartigheid van de vlaamse 
C.V.P. zal in de wet over de 
planning en de ekonomische de-
centralizatie niet staan, dat de 
randgemeenten vlaams zijn. 
Dank zij de vlaamse C.V.P. han
gen de zes randgemeenten ver
der in de lucht, in afwachting 
van het ogenblik dat de grote 
poging wordt ondernomen om 
ze definitief te voegen bij « Ie 
tres grand Bruxelles de de-
main » 

En dat was nog niet genoeg ! 
De vlaamse C.V.P.-ers aten hun 
eigen drek ook nog uit een an
dere schotel. De vlaamse C.V.P.-
er Eyskens moest onder druk 
van het handjevol waalse 

P.S.C.-ers — de werkelijke ba
zen van het spel — de bescha
mende verbintenis aangaan, dat 
de plannmg en de ekonomische 
decentralizering m de Senaat 
slechts zal behandeld en ge
stemd worden, nadat de Walen 
hun grondwettelijke grendels 
3p de vlaamse meerderheid heb
ben gekregen. In een paar uren 
tijds heeft de vlaamse C.V.P. én 
het Hertoginnedalverraad én 
het grendelverraad aanvaard en 
bekrachtigd. 

De verantwoordelijkheid van 
de vlaamse socialisten is vrese
lijk. Het is de B.S.P. geweest, 
aangevoerd door de Waal Col-
lard, die onverzettelijk het 
waals-brusselse standpunt heeft 
gesteund. 

Toen de kapitulatie voltrok
ken was door het intrekken van 
het amendement Lindemans, 
bleef er voor iedere vlaamse 
C.V.P.-er individueel nog de 
kans om zijn eigen verantwoor
delijkheid op te nemen en zich
zelf niet medeplichtig te maken 
aan het smerig spel dat werd 
gespeeld: de mogelijkheid bleef 
open om te stemmen,voor het 
amendement Schiltz. Slechts 
één onder hen heeft de moed 
van die konsekwentie gehad : 

HET VERSCHIL 
P.S.C.-fraktieleider Mi

chel had een amendement 
mgediend, waarin voorge
steld werd dat de kredie
ten voor ekonomische ex
pansie en industriële zo
ning paritair tussen 
Vlaanderen en Wallonië 
zouden worden verdeeld, 
telkens wanneer er geen 
objektieve verdelingskri-
teria zouden bestaan. 
Eerste-minister Eyskens 
verzocht de waalse P.S.C., 
dit amendement terug te 
trekken. Het amendement 
werd gehandhaafd en er 
moest worden over ge
stemd. 

C.V.P.-volksvert. Linde
mans diende zijn amende
ment in over de randge
meenten. Eerste-minister 
Eyskens verzocht de 
vlaamse C.V.P., dit amen
dement terug te trekken. 
Zo geschiedde ! 

de Bruggeling Vandamme. Zijn 
stem, uitgebracht naast die van 
de Volksunie, bewijst dat er 
voor de C.V.P. een andere weg 
zou geweest zijn dan die van 
het verzaken en het verraad. 

En het zijn deze heren, het, is 
deze onmannelijke bende, het 

'-iTJH deze-'verzakers en kapitu-
leerders die het zouden aandur
ven, de Volksunie vluchtmis-
drijf te verwijten ! 

B.R.T.-BERICHT6EVIHG 
We hebben verleden week 

uit het wijnazijn-vaatje getapt 
omdat het Volksunie-stand
punt, dat de week voordien 
donderdag was bekend ge
maakt door onze frakties, on
voldoende aan bod zou zijn 
gekomen in de berichtgeving 
van radio en tv. 

We moeten ons rouwmoedig 
op de borst kloppen : wat wij 
een «Belga-flash» in het 
nieuws van 13 u. hadden ge
noemd, was een korte samen
vatting, verzorgd door de 
BR.T.-mensen zelf, van onze 
bloedeigen motie. Er was op de 
nieuwsredaktie zelfs een spe
ciaal spurtje nodig om die sa
menvatting tijdig de eter in te 
krijgen. 

Onze ekskuzes dus, altans 
voor wat de mannen van de 
nieuwsdienst betreft. Met de 
hogere B.R.T.-regionen hebben 
we nog altijd, meer ^dan één 
eitje te pellen...' " t ' ï , | ^ 

GOED BESTUURD 
De C.V.P.-schepen van open

bare werken van St Niklaas 
werd tot een (lichte) straf ver
oordeeld wegens volgende fei
ten : als schepel- van openbare 
werken schreef hij aanbeste
dingen voor werken uit en als 
aannemer stelde hij prijsoffer-
ten op voor deze werken. Als 
aannemer voerde hij werken 
uit, die hij als schepen goed
keurde en aanvaardde. 

DE EKONOMISCHE DECENTRALIZERING 
Deze week werd de bespreking be

gonnen van het wetsontwerp over de 
planning en de ekonomische decentrali-
zatie. Men kent ons principieel stand
punt : we hebben nooit ingestemd met 
de bewering dat de kulturele autonomie 
een « vlaams » en de ekonomische decen-
tralizatie een « waals» belang zou zijn. 
Integendeel : échte autonomie en decen-
tralizatie gaan in de richting van de her
vormingen die door de Volksunie wor
den voorgestaan. De ekonomische decen-
tralizatie gaat ons dus wel degelijk nauw 
ter harte. 

Over het ons voorgelegde ontwerp zijn 
we echter alles behalve geestdriftig. En 
ziehier waarom. 

Het ontwerp bevat twee beleidsopties, 
primo de aanvaarding van het beginsel 
der geplanificeerde marktekonomie vol
gens de leer van Tinbergen en secundo 
de opstelling van bepaalde strukturen 
van regionale inspraak in het ekono
misch beleid. 

Het beginsel van de planning wordt 
door de V.U. als pozitief gewaardeerd 
en stemt trouwens overeen met het pro
gramma van onze partij. De V.U. is noch
tans voorstander van een vlaamse en 

waalse planning in het raam van een 
globale europese planning, waardoor de 
regionale strukturen beter hun natuur
lijke rol zouden kunnen spelen dan in 
een «belgisch» kader met zijn artifici
ële spanningen van politieke oorsprong. 
Het is immers duidelijk dat de tans voor
gestelde planning zal leiden naar een 
sterkere centralizering van het ekono
misch beleid, zodat de titel van het ont
werp misleidend is. 

Inzake planning bevat de tekst voor
lopig een intentie-verklaring. Of het in
derdaad tot een zgn. « prognose-beleid » 
zal komen, zal in overgrote mate afhan
gen van het feit of de opeenvolgende re
geringen voldoende zelfdiscipline zullen 
opbrengen om het hoofd te bieden aan 
lokale, industriële, sindikale of financi
ële drukkingsgroepen. 

De zgn. ekonomische decentralizatie 
die wordt voorgesteld, is geen werkelijke 
decentralizatie vermits aan de gewesten 
geen enkele beslissingsmacht wordt toe
gekend. 

Wat wordt voorgesteld, is voor Vlaan
deren niet veel meer dan een officiële 
institutionalizering van wat reeds van
uit de bazis werd gerealizeerd via de 

Ekonomische Raad voor Vlaanderen, de 
provinciale ekonomische raden en de in-
terkommunales. 

De belangrijkste beleidsoptie schuilt, 
wat dit betreft, dan ook in de kommu-
nautaire struktuur van de georganizeer-
de inspraak der gewesten. In het ont
werp worden om politieke redenen drie 
gewesten afgebakend en dit in een hi-
briede kombmatie, nl. Vlaanderen, Wal 
lonië en Brabant. Deze afbakening is on
verantwoord en gevaarlijk. 

De argumenten die worden aange
voerd voor de erkenning van Brabant 
als ekonomisch gewest zijn niet steek
houdend, ledere grote stad (bv. Antwer
pen, Luik) heeft problemen in verband 
met hinterland, koördinatie enz. Brussel 
neemt in dit opzicht geen speciale plaats 
in. De werkelijke reden van de erken
ning van Brabant als gewest is de poli
tieke toegeving aan frankofone druk
kingsgroepen. De strukturen die tans 
worden voorgesteld, zijn een vooraf
beelding van federale struktuur met 
drie partners. 

Dit is voor de V.U. onaanvaardbaar ' 
De federalizering van de staat is on

ontkoombaar. Het is dan ook verkieslijk 
van in den beginne bij de eerste aanloop 
het probleem duidelijk te stellen en ie
dere dubbelzinnigheid uit te sluiten. 

Zolang men aan de brusselse bevol
king niet klaa* «n duidelijk zegt dat pri

mo een federalisme met drie door de 
meerderheid in het land niet aanvaard 
wordt en secundo een uitbreiding van de 
tweetalige agglomeratie eens en voor
goed als een wensdroom moet be
schouwd worden, blijft bij de frankofo
ne brusselaars de hoop leven « dat het 
wel zal gaan». Alleen het wegnemen 
van deze hoop zal alle invloed ontnemen 
aan de haast rassistische haat- en hetze
kampanje van sommige fransdolle brus
selse kringen. Alleen het wegnemen van 
deze hoop baant de weg naar het her
stel van een normale verstandhouding 
tussen de twee gemeenschappen en tus
sen de bewoners van Brussel. 

Dergelijke oplossing is mogelijk mits 
de samenwerking van belangrijke frak
ties van de B.S.P., de vlaamse C.V.P. en 
de V.U. De prijs die moet betaald wor
den voor het samengaan van de vlaamse 
C.V.P. met de brusselse en de waalse 
P.S.C, maakt deze samenwerking onmo
gelijk. 

Zowel de C.V.P. als de B.S P zullen 
eens moeten kiezen, met wie zij de ver
nieuwing van de staat en de strukturen 
- en dan niet alleen op politiek vlak -
willen doorvoeren. 

De wending die de aangelegenheid 
Brussel - Brabant in dit ontwerp heeft 
genomen, maakt het voor de V.U. onmo
gelijk het ontwerp ongewijzigd goed te 
keuren. „ o u i* 

H. Schiltz 



WIJ 

ZIJN TUNNEL EN KANAAL 

De ingebruikneming van de Scheldetunnel te Antwerpen is op 
grootse wijze gevierd geworden. En terecht. De tunnel is een 
knap technisch stulcje en bezorgt Antwerpen — samen met de 
kleme ring en de binnensingel — een stel moderne snelle ver
keerswegen. Men heeft zich op de officiële openingsplechtigheid 
uitgeput in superlatieven. Minister De Saeger, voor de gelegen
heid getooid met een glimlach, deed krampachtige pogingen om, 
ten overstaan van een welwillend-geamuzeerd uitgelezen publiek 
de tunnel tenminste op één punt voor enig te doen doorgaan In 
haar onbeschaamd propagandistische onbeholpenheid eiste de CVP 
de verdienste van het werk voor zich op. Op bovenstaande foto 
brengen we een kiekje van het Albertkanaal te Oelegem, zoals 
he t er uitziet over een afstand van kilometers. De dijken zijn 
ingestort; op verschillende plaatsen liggen telefoonkabels bloot 
en moeten door stutten uit het water worden gehouden. Het fiets
pad op de dijk is met een verkeersbord verboden en maar goed 
ook : op sommige plaatsen is het in het kanaal terechtgekomen. 
JJe ingestorte dijken worden met steenblokken en cementzakjes 
«vers tevigd»; kippengaas en piketten moeten de di jkmuur ver
vangen De foto IS een vonnis over de doelmatigheid van dit ge
klungel. Dit behoort tot de staat van dienst van de balorige mini
s ter Ue baeger. Rekenen de propagandajongens van de C.V.P. dat 
ook tot hun verdiensten ? Volksvertegenwoordiger Mattheyssens 
zal .aan minister De Saeger over dit schandaal een parlementaire 
vraag stellen. 

HET WERELDJE 
En hier dan nog een paar 

kleine berichten uit het wereld
j e dat ergens halverwege de 
politiek en de zaakjes ligt. 

De heer Simonet, van wie 
men dacht dat hij de handen 
vol had met zijn taken als voor
zitter van de beheerraad van de 
brusselse universiteit, als 
volksvertegenwoordiger en als 
burgemeester van Anderlecht, 
heeft tijd en gelegenheid ge
vonden om nog maar een man
daat van beheerder er bij te 
nemen. Hij versiert voortaan 
de beheerraad van M.B.L.E., 
die vorig jaar het niet onaar
dig bedrag van 126 miljoen 
winst boekte. 

Pierre Descamps — nieuw
bakken P.V.V.-voorzitter, sena
tor en burgemeester — is afge
vaardigde-beheerder van Delec 
'(Descamps-L'Ecluse) en Sotra-
hy. Hij houdt een stal renpaar
den: hij laat echter aan zijn 
vierde echtgenote (France 
Braun, uit de dinastie van 
gentse katoenbaronnen) de 
zorg voor de kweek. 

HET VERSCHIL 

Het « beste gerecht ter we
re ld» is er nooit in geslaagd, 
de daders van de dinamitering 
van de IJzertoren te ontdek
ken. Zo moeilijk was dat noch
tans niet : een lid van de 
6taatsveiligheid en een officier 
van de gerechtelijke politie 
waren oog- en oorgetuigen van 
het feit, dat een der daders 
zich op zijn onderneming be
roemde. De man werd nooit 
verontrust, er volgde nooit een 
aanhouding, er kwam nooit een 
proces. 

Zonder veel komplimenten 
werden deze week drie ver
dachten in de zaak van de kon-
greskolom veroordeeld tot acht 
maanden gevangenis. De be
schuldiging liep mank op méér 
dan wankele gronden. Dat 

bleek echter de geringste zorg 
van de rechtbank te zijn. In de 
wandelgangen van het justitie
paleis hoorde men na de uit
spraak herhaaldelijk het woord 
« schandaal». 

STEEKKAARTEN 
Tijdens dit geding bleek dat 

het dossier aangevuld war met 
steekkaarten, waarop de poli
tieke aktiviteiten van de ver
dachten vermeld stonden. Nog 
niet zo lang geleden werd, na 
een V.U.-interpellatie in de 
antwerpse gemeenteraad, het 
bestaan van dergelijke kaarten 
hardnekkig geloochend. Het 
bewijs van het tegendeel werd 
tans geleverd! 

Het karteren van de vrije en 
wettelijke handelingen van de 

burgers is een aanfluiting van 
de demokratie. Dergelijke me
toden heetten altijd, het tr ieste 
voorrecht te zijn van diktatu-
ren en politieregimes. Het feit 
dat zij in ons land bestaan, 
zegt véél over de rechtstaat 
België... 

HEUGLIJKE DAG... 
Terteaeai Wterdag werd te 

Laken het Ruusbroec-kollege 
ingewijd. Voor al wie sinds het 
begin der vijftiger jaren het 
verfransingsproces ten noorden 
van Brussel heeft gadegesla
gen, was het een heuglijke dag. 
De leeuwevlag temidden van 
de Etrimo-blokken en de ave-
nue-de-Meysse-villa's : dat was 
een simbool en een bewijs van 
hetgeen, ondanks alles, moge
lijk is. 

Dit kollege zou er niet geko
men zijn zonder de beslistheid 
en de stille steun van een aan
tal zakenlieden en zonder het 
initiatief en de inspanningen 
van vele Vlamingen in en om 
Brussel. 

...EN AANMATIGING 
Des te tergender was de aan

matiging, waarmee een stel 
C.V.P.-politiekers zich tijdens 
de inwijdingplechtigheid in de 
kijker drumden. De heren Cha-
bert, Lindemans, Tindemans, 
Cool en anderen plastronneer-
den op de inwijding alsof zij 
alleen en eigenhandig het hele 
kollege hadden gebouwd. 

Deze mini-V.d.B.-ers zijn aan
sprakelijkheid voor de huidige 
toestand : zij kunnen of willen 
de wet — 10 nederlandse scho
len per jaar te Brussel — niet 
toepassen. Daarom moeten de 
kleine vlaamse mensen weer 
offers brengen en uit hun zak 
de miljoenen betalen die voor 
de frankofonen onbeperkt be
schikbaar zijn uit een begro
ting van meer dan veertig mil
jard. Vele V.U.-afdelingen heb
ben geld voor het kollege gege
ven, geen enkele C.V.P.-afde-
ling. Waar bleven de kristelij-
ke sociale organizaties uit 
Vlaanderen ? 

We maken deze bittere op
merkingen slechts ongraag in 
de rand van een gebeurtenis, 
die alleen maar tot vreugde zou 
mogen inspireren. Maar de 
waarheid heeft haar rechten. . . 

BELGIË EN E.E.G.-FORMAAT 

In het lijstje van de 25 grootste ondernemingen in de zes 
KE.^.-landen IS geen enkele belgische firma te vindon België is 
het enige E.E.G.- and dat ontbreekt. Luxemburg haalt m . t X b e d 
nog nipt de voorlaatste plaats in de lijst. Duitsland is er in ™ e 
genwoordigd met twaalf bedrijven. Frankri jk met vijf en Italfë 

EEG'''reuZ'^''^'''^-'''t j ^ " ^ v e r t e g e n w ^ ï e r s ' t u s s e n de 
«rT'S; ! " ^?T^?, ^'^" ^"^ «̂ ^̂ ^ '^an formaat : Royal Dutch staat 
op de eerste, Unilever op de tweede en Philips op de derde 
fcSca'Iiniïdfsoï" Volkswagen en vijfde het f talifans b e d r g 

(jeeveedee) Verleden week maandag eindigde voor Nederland 
een situatie die slechts ruim een week had geduurd, maar intus
sen zoveel gesprekstof had opgeworpen dat het wel leek alsof er 
grote wereldpolitiek xuerd bedreven. We bedoelen de militaire bij-
stand aan het latijns-amerikaanse eiland Curagao, onderdeel van 
het vroegere « West-Indië », waar in de laatste week van mei gro
te ongeregeldheden hadden plaats gehad. De goeverneur van het 
eiland riep, nadat tijdens een algemene eksplozie van onbehagen 
een groot gedeelte van Willemstad in vlammen was opgegaan, 
de hulp in van de nederlandse regering. Deze, gebruik makend 
van de bepalingen van het « statuut » van 1954, stuurde drie
honderd mariniers ter versterking van de bestaande (nederland
se) « bezetting ». De rust was echter inmiddels op het ruim 130 
duizend bewoners tellende eiland teruggekeerd, zodat de Hol
landse « jantjes » weer naar hun heimat mochten. En die order 
werd verleden week maandag gegeven. 

Er is rond dat zenden van nederlandse troepen heel wat te 
- doen geweest. De politieke partij D'66, die toevallig een kongres 

hield op de dag dat de regering besloot het verzoek van de goe
verneur van Curasao in te willigen, besteedde een groot deel van 
haar vergadertijd aan het geval. Ook kiuam de Tweede Kamer 
bijeen voor het, aanhoren van een regeringsverklaring over de 
kwestie-Curafao. En voorts kon in allerlei toonaarden de kreet 
< kolonialisme » beluisterd worden, een ztvaar belast woord in 
du land waar de herinnering aan het trieste na-oorlogse avon
tuur in Indonezië nog altijd niet helemaal geweken is. 

Het toeval wilde dat juist in de dagen van het vertrek der 
mariniers naar Curasao de nota werd gepubliceerd over de oor
logsmisdaden van nederlandse militairen in Indonezië in de jaren 
1945-1950. Een afschuwelijke zaak, waarover we al eerder dit jaar 
in deze rubriek hebben geschreven. We herhalen : het was toeval 
dat de kwestie-Curafao zich tegelijkertijd afspeelde. Maar toch 
zat er een zekere parallel tussen de <i politionele akties » van ruim 
twintig jaar geleden in Indonezië en de militaire bemoeiing van 
nu met het eiland Curagao. In wezen immers ging het zowel in 
het ene als in het andere geval om de likwidatie van wat eens het 
grote koloniale gebiedsdeel van het Koninkrijk der Nederlanden 
was. Degenen die het zenden van maritiiers met « kolonialisme » 
betitelden, waren er dus niet helemaal naast. Integendeel, ze had
den het wezen van de zaak doorzien. 

Een parallel betekent intussen met dat de zaken van het mi
litaire ingrijpen in Indonezië in de jaren 1946, 1947 en 1948 op 
één lijn mogen worden gesteld met de overtocht van enkele vlieg
tuigen met mariniers naar Curagao. Achteraf (want weinigen in 

WIJ 
IN NEDERLAND 

Nederland beseften in de eind-veertiger jaren wat er werkelijk in 
Indonezië op het spel stond) kan men zeggen dat de Nederlan
ders toen geprobeerd hebben van een oude lap stof een nieuw 
pak te maken. Zij begrepen niets van het streven naar onafhan
kelijkheid door de Indoneziërs, een streven dat nog versterkt was 
m de oorlogsjaren toen Japan Oost-Indië bezet hield. Zij hebben 
duizenden mensenlevens opgeofferd, in de valse hoop het vroe
gere koloniale rijk te « redden ». En de hele geschiedenis van de 
oorlogsmisdaden IS een uitvloeisel van de fatale misgreep die des
tijds door politici als de heren Romme en Beel van de Katolieke 
Volks-Partij werd gedaan. Met oprechte bedoelingen wellicht, 
maar tegelijk met een kortzichtigheid waarover men zich nu 
slechts kan verbazen. 

In Curasao ging het bepaald met om het tegengaan van een 
onafhankelijkheidsstreven; daarvan is namelijk nauwelijks spra
ke. Maar het is wel een feit dat Nederland zich op een uiterst 
bescheiden wijze druk maakte om het rijtje eilanden dat door een 
« statuut » met het vroegere moederland verbonden is, terwijl een 
verzoek om militaire steun zo vlot wordt ingewilligd. Vandaar de 
kritiek van de afgelopen dagen . nog nooit had Nederland civiele 
hulpkrachten gezonden om een eind te maken aan de meer dan 
erge toestanden op woongebied, in de sociale sektor en op'an
dere terreinen. Was dit met veel harder nodig geweest dan mi
litaire hulp f En kwam het verzoek om mariniers-steun niet als 
gevolg van de erhnrmeliike situatie waarin Curacao van lieverlee 
was geraakt ? 

Het ts niet zo moeUtjk urn op deze vragen het antwoord te 
geven. De cijfers wijzen uit dat Curasao het enige gebied op de 
hele wereld ts, waar het gemiddelde inkomen de laatste tien jaren 
voortdurend is gedaald. De olie-industrie liep terug door auto-
matizering en door overplaatsing van een aantal raffinaderijen 
naar Venezuela Daardoor kwam er werkloosheid (een vijfde deel 
van de bevolking had geen emplooi meer), terwijl vrijwel niets 
werd gedaan om de sociale omstandigheden van de eiland-bewo
ners te verbeteren. Zo ontstond naast de kategorie van de zeer 
rijken (namelijk degenen die de goede banen konden behouden 
bij de olie-industrie en de groep die aan het toerisme verdiende) 
een kategorie van paupers. In dergelijke omstandigheden is een 
kleme vonk — een geschil over arbeidsvoorwaarden — voldoende 
om het kruitvat te doen ontploffen. Dit nu speelde zich een goe
de drie weken geleden af, met de bekende gevolgen : rellen, 
brandstichting op grote schaal, gevechten met de politie; doden 
en gewonden. 

Bekijkt men de zaak tegen deze achtergrond, dan zal men als 
objektief beoordelaar moeten konkluderen dat het sturen van ne
derlandse mariniers geen enkele oplossing heeft betekend. Het 
mag dan rustiger zijn geworden op Curafao, de feitelijke oorza
ken van het onbehagen zijn niet weggenomen. 
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GEEN GRENDELS 
«De geplande grondwetsherziening bevat voor ons, 

Vlamingen, een gevaar waaraan wij nog eigenlijk nooit 
het hoofd hebben moeten bieden : men wil ons onze 
tot nu toe sterkste en haast enige troef in de unitaire 
belgische staat — onze numerieke meerderheid — uit 
de handen nemen. Hoe ? Door het invoeren van allerlei 
bijzondere meerderheden, van allerlei grendels. Daar
door wordt het onmogelijk om zonder het akkoord van 
de franstaligen bepaalde onrechtvaardigheden of scheve 
toestanden, waarvan de Vlamingen nog steeds het 
slachtoffer zijn, ten goede te veranderen door parle
mentaire beslissingen. Het is dan ook duidelijk dat het 
een grote domheid — een kapitale vergissing zou zijn 
vanwege de Vlamingen, dergelijke grendels te aanvaar
den zolang zij in dit land nog de eisende partij zijn » 

« Het zou een ramp zijn, moesten diegenen het pleit 
winnen die, gedreven door allerlei min of meer duistere 
motieven, verkondigen dat wij alles hebben wat wij 
moeten hebben, of dat wij de grendels moeten aanne
men omdat die ons zullen beschermen ». 

Deze tekst werd enkele dagen geleden door de V.V.B 
bekendgemaakt, ter voorbereiding van de verschillende 
anti-grendelakties die door de Volksbeweging worden 
ingericht. Op zaterdag 5 juli : grote autokaravanen in 
ieder arrondissement. Naar de IJzerbedevaart met 
anti-grendelaffiches op de wagen. De 11 juli-vieringen in 
het teken van het verzet. Koördinatie der initiatieven : 
V.V.B.-sekretariaat, Goudbloemstraat 19, Antwerpen. 

kwam er echter beter nieuws : 
Parisis en Van Mechelen had
den uiteindelijk toch een uit
weg gevonden om de rozerode 
muis een definitief holletje in 
de kaas te geven. Houssiaux 
wordt vast benoemd als direk-
teur van het R.T B -personeel. 
En daarmee krijgt Van Meche
len de kans om, op zijn beurt, 
ergens een mannetje te para
chuteren in de nieuw-gescha
pen funktie van direkteur van 
het B R.T.-personeel 

Enig winstsaldo • een iets 
verder doorgedreven splitsing 
in de gemeenschappelijke 
B R T -R T B.-diensten. 

Enorme verliespost : de twee 
kultuurministers slikken zon
der meer de immorele benoe
ming van een politiek krea-
tuur. 

Maar dat zal wei geen mens 
verbazen... 

meer op verschillende plaatsen 
twintig centimeter naar om
hoog gelicht. Neen, doden zijn 
er ditmaal niet, dank u. En een 
afdoende remedie voor deze 
onverklaarbare (of maar al te 
verklaarbare ?) kwaal ook niet. 
Maar de diensten van meneer 
De Saeger hebben voor bordjes 
gezorgd en voor snelheidsbe
perking. 

Weet u overigens waarom de 
naam van Boudewijn aan deze 
autosnelweg is verbonden ? In 
de winter ligt hij lange tijd «in 
de greep van de vorst» ? 

GEEN MIJNWERKER 

We hebben verleden week 
verteld dat de heer Housiaux, 
die men op «Le Peuple» als 
politiek direkteur grondig moe 
was, door de algemene raad 
van B.R.T-R.T.B. werd be
noemd tot direkteur van het 
personeel. 

De leden van de Beheerra-
den van B.R.T. en R.T.B., die 
zich graag opwerpen tot des
kundigen in ideologie en mora
liteit, hadden geen graten ge
vonden in deze bij uitstek poli
tieke benoeming. Het liep dit
maal echter de spuitgaten uit. 
Gedreven door de beroering 
die door dit onsmakelijk staal
tje van politiek favoritisme 
was ontstaan, hebben de minis

ters Parisis en Van Mechelen 
zich genoodzaakt gezien om 
voor één keer de Beheerraden 
van B.R.T. en R.T.B, in het on
gelijk te stellen. Ze hebben 
zich tegen de benoeming op 
proef verzet. De beide minis
ters hebben'er echter niets op 
tegen, dat Housiaux tijdelijk 
zou worden aangesteld. 

De arme man mag immers 
niet zo maar zonder meer de 
laan worden uitgestuurd. Hij is 
tenslotte toch geen zwartberg-
se mijnwerker... 

GERED! 

Zo stond het er met Hou
siaux voor in het begin van de
ze week. Midden in de week 

V.OS. VIJFTIG 

Het Verbond van Vlaamse 
Oudstrijders is verleden zondag 
te Gent in kongres bijeengeko
men en meteen betekende dat 
zowat het officiële gedeelte 
van de vieringen naar aanlei
ding van het vijftigjarig be
staan van V.O.S. 

Een halve eeuw in dienst 
van Vlaanderen ! Wat V.O.S. en 
de V.O.S.-sen gedurende die 
vijftig jaar aan idealisme, aan 
werkkracht, aan durf en door
zettingsvermogen ten bate van 
Vlaanderen hebben bijeenge
bracht, is niet eens bij benade
ring te schatten. 

Over enkele weken brengen 
we op onze middenbladzijden 
een uitvoerig overzicht van die 
vijftig jaar V.O.S Het kon
gres wilden we echter niet la
ten voorbijgaan, zonder reeds 
nu blijk van onze grote dank 
en bewondering te geven. 

TWEETALIGE GOD 

Op een N.S.B -banket verle
den zondag te Brussel werd het 
woord gevoerd door kamer
voorzitter Van Acker. 

De doorluchtige Bruggeling 
sprak zich uit voor de eenheid 
van de Belgen Hij wenste een 
godsbestand en brak een lans 
voor de tweetaligheid. 

Tweetalig is Van Acker al
tijd geweest : Brugs en Franco-
brugs. Van die kant dus geen 
zorgen. Maar dat broeder drie-
punt metselaar uitgerekend 

TERMOMETER 

De nationale belgische ter-
mometer is weer gestegen. Om 
het even duidelijker te zeggen : 
tijdens de lekkere zomerdagen 
vorige week is het wegdek van 
de Boudewijnsnelweg eens te 

een « godsbestand» vraagt, is 
een nieuw en pluralistisch ge
luid. 

WAT HOOR ICK ? 

Ik hoor dat Bert van Hoo-
rick, in het spoor van partij
voorzitter Collard, de front
vorming tussen socialistische 
er katolieke progressisten pre
dikt in zijn arrondissement. Hij 
beroept zich daarbij op paster 
Daens en verklaart «dat het 
arrondissement Aalst altijd 
heeft opengestaan voor het 
nieuwe ». 

Van Hoorick heeft er in ieder 
geval altijd voor opengestaan : 
een n i e u w e partijlidkaart 
schafte hij zich om de haver
klap aan. 

Voor de rest denken we dat 
Van Hoorick zo haastig is om
wille van het feit, dat Collard 
straks ontslag zal nemen als 
voorzitter. En daar de Aalste-
naar al een paar keer als mo
gelijke opvolger werd ver
noemd, doet hij zijn best om in 
de kijker en het voorzitterlijke 
spoor te lopen. 

Arme B.S.P. die het aan haar 
top zou moeten stellen met het 
provincialistisch formaatje van 
Van Hoorick... 

De Antwerpenaren zijn het al gewoon geworden : de nieuwe ring, de tunnel, de kersverse uit
valswegen. Maar voor vreemden is het toch wel even zoeken... 

WATERMERK 
Geen mens die niet zijn eigen dromen droomt. Zelfs hij 

niet, die in de hardste nuchtere zakelijkheid leven wil. 
Zelfs hij niet die zo diep slaapt, dat hij zich nooit een^ 
nachtelijke droom zou herinneren. Geen hart zonder Hei- '• 
melijke tederheid. Of ten minste zonder een ongeweten 
verlangen naar die wondere vermenging van goed willen 
doen, goed willen zijn en bewondering en eerbied. En 
misschien is die tederheid nog het diepst en het sterkst, 
het meest intens aanwezig in de mens die weigert, die te
derheid uit te stallen op zijn gezicht of in zijn gedrag. 
Maar die zijn droom en zijn tederheid verbergt achter 
een koele hoffelijkheid en een gewild onbewogen india-
nengezicht. 

Er wordt ons verteld dat alle dromen gestorven zijn 
aan de nuchtere zakelijkheid van de konsumptiemaat-
schappij. Dat alle dromen de werkelijkheid vervalsen, 
dat zij ons bedriegen. Er wordt ons verteld dat alle teder
heid gewoonweg bedrog is, niets meer dan een handige of 
onhandige kamoef lage voor de wolf die ieder van ónè In ' 
zichzelf tracht te verbergen. En er wordt ons verteld dat 
dit de zekerste — want de laatste — verworvenheden 
zijn van onze onfeilbare wetenschap. Alsof niet reeds 
Calderon de la Barca « het leven een droom » had ge
noemd. Alsof niet reeds in de vroege middeleeuwen een 
onbekende monnik een traktaatje had geschreven over 
het geweten, waarin dit vergeleken wordt met een af-
grondsdiepe zee vol krochten en ongrijpbaar heen en 
weer kruipende reptielen. 

Het zal wel altijd een vraag blijven wie we het best 
kunnen kennen : onszelf of de anderen. Van onszelf kun
nen we wellicht het meest kennen, ook het onzichtbare 
en het onhoorbare. Hoe zouden we dit echter kunnen be
oordelen, vermits we bevooroordeeld zijn ? Van de ande
ren weten we veel minder ; we kennen hen slechts langs 
de « buitenkant», langs datgene wat we kunnen waarne
men om. We hebben echter de mogelijkheid (niet meer 
dan de mogelijkheid maar die is er dan toch), mmder 
bevooroordeeld te zijn. 

In elk geval geldt zowel voor onszelf als voor de ande
ren dit onvergankelijke woord uit de bijbel : « aan hun 
vruchten zult gij hen kennen ». In zijn kernachtigheid 
zegt dit woord eigenlijk evenveel als de uitspraak van 
Koeng Foe Tse : « Zie toe wat iemand doet. Heb aan
dacht voor datgene waardoor hij bepaald (beïnvloed) 
wordt Onderzoek waarin hij bevrediging vindt ». De 
mens onthult zichzelf inderdaad, zoals een kenner van 
Koeng Foe Tse deze uitspraak uitlegt, door de invloed die 
hij op zijn omgeving uitoefent, door de manier Waarop 
hij zün omgeving die tegen hem aanbotst, opvangt en 
door datgene waardoor hij tot rust komt. «Want Koeng 
Foe Tse weet dat enkel in de uitdrukking de kern zicht
baar wordt ». (R. von Delius). , , ^ * » 

En toch moet ons, met schroom en als het ware met te
derheid, tegenover deze beide wijze mensen nog een ver
dere vraag van het hart : « aan hun vruchten zult gi] hen 
kennen », inderdaad, maar kennen wij die «vruchten » 
dan wel ? En deze vraag doet niets af aan de waarheid 
die werd uitgesproken ! Het is ten slotte alleen maar dc-
vraag of wij wel de kracht hebben, de mogelijkheid die 
ons geboden wordt ook te verwerkelijken. Die vraag is 
eigenlijk niet veel meer dan een oproep tot eerlijke be
scheidenheid ! En diezelfde vraag geldt evenzeer voor de 
uitspraak van Koeng Foe Tse : waarin vindt iemand echt 
rust, hoe verdraagt iemand niet alleen waarneembaar 
maar innerlijk zijn omgeving, hoe is iemand eigenlijk 
niet alleen op het ogenblik zelf, maar ook ervoor en erne 
als wij hem zien en horen handelen ? . . . . . 

Misschien is de rust die wij zoeken, misschien is de 
wisselwerking tussen onszelf en de mensen en de dinger 
rondori ons, misschien zijn onze « vruchten » slechts de 
onhandige en wanhopige lettertekens die we op een blaC 
papier zetten. Zij staan er, zijn ons werk en vaak onze 
schuld. Maar misschien blijft onder al die letterteken? 
het bijna onzichtbare watermerk van onze droom en om^ 
tederheid. Het merk van wat we hadden willen znn. dat 
in het licht duidelijker en sterker is dan al wat we krai-
belden en deden NEMROD. 
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PARLEMENTAIRE KRABBELS 

IN DE 

KAMER 

Al de Kultuurverenigingen zowel ka-
tolieke als vrijzinnige, wijzen de gren
dels af Het ib de phcht van de Volksunie 
met alle parlementaire middelen de 
goedkeuring van de grendels te verhin
deren In de gegeven omstandigheden 
is het enige middel daartoe, de stemming 
over de grondwetsherzieing onmogeliik 
te maken Dat kan alleen door afwezig 
te bliiven ' \ an t bij een aanwezigheid 
van de Volksunie en zelfs een neen-
Stem, worden de grendels aanvaard De 
Volksuniefrakties hebben dan ook be-

IN DE 

SENAAT 

Vorige week donderdag was de Senaat 
y n j woelig Dit lag niet aan de interpel-
Jat 'e zelt van senator Jorissen, die zijn 
7 veeiste robbertie uitvocht met de mi
nisier van Binnenlandse Zaken Har-
megnies, die hij interpelleerde over de 
Vn^P^"^®'"^ van de wet van 2 augustus 
•19W wet die de pariteit van de hogere 
ambtenaren vooropz^t voor 1973 «̂ n 
waarbii nog zo goed als alles te doen is 

De interpellatie was rustig, zakelijk 
en onweerlegbaar. De minister moest 
dan ook de cijfers erkennen Hij deed 
het echter een tikje uitdagend en daar-
mpe zat het spel op de wagen. 

De VU-senatoren vooral Bouwens, 
gingen geweldig te keer (zodanig dat 
senator Elaut bekommerd was om zijn 
gezondheid) en in znn repliek was 
senator Jorissen bijzonder scherp Hij 
beschuldigde de minister van sabotage, 
haa de er de Vaste Kommissie voor 
laaltoezicht bij waar de minister — na 
ze een jaar lam gelegd te hebben — 
tans 3 maanden na de aanduiding van 
de leden door de Kamer nog het nodige 
Koninklijk Besluit niet gepubliceerd 
ftpptt waardoor de Kommissie zou kun
nen aan het werk schieten Hij zei dui-
delnk aan de vlaamse C V P en B S P. 
dat zo ze het vertrouwen in de minister 
zouden goedkeuren, ze medeplichtig 
zouden zun aan sabotage 

13 P o ^ ^ J " "^f ^^'^ Van Ackere en de 
c ö f.-er Rombouts hadden eveneens de 
wetsovertredingen aangeklaagd, maar 
keurden dinsdag toch de vertrouwens-
«notie in de minister goed. 

Naar men later vernam werd over de
ze zaak in de B S P-groep gediskus-
Bieerd en heeft de minister zijn brussel-
Be kollegas verweten, dat ze door hun 
sabotage het nog zo ver zouden drijven 
flat hij zijn ontslag zou moeten indie
nen De herhaalde mokerslagen van de 
V u -oppozitie schijnen dan toch hun in
vloed met te missen Zo de vlaamse 
^ V i:' maar meewilde. hij zou vlug 
door de knieën gaan. 

. Na zijn interpellatie vroeg senator Jo
rissen onmiddeUijk de stemming over 
de ingediende moties. Hieruit bleek dat 
er nog 24 senatoren aanwezig waren 
daar waar 90 stemmen noodzakelijk zijn 
voor een geldige stemming. De V.U le-
S f / 5 ^ ' ' n ^ ' ? 4 ^ '̂ .̂ ^ft van de stemmen. 
ri^^Wiil? ^.•^•^- vi^^v ^^ C.V.P. vier en 
fle B .bP . twee, zodat er slechts zes 
s temmen voor de vertrouwensmotie wa
ren en zestien er tegen ! 

Dinsdag verklaarde senator Jorissen, 
waarom hl] de onmiddellijke stemming 
gevraagd h a d De B.S.P. en de C V P 

sloten afwezig te blijven bij bespreking 
en stemming over de grondwetsherzie
ning Dat IS niet naar de zm van Van 
Eynde, die in « Volksgazet» een artikel 
heeft gepleegd, druipend van gortige 
kwade trouw Van Evnde schrijft dat de 
oppozitie zich extra-vakantie toemeet, 
maar toch haar parlementaire vergoe
ding blijft opstrijken En om zijn bekla
genswaardige lezers, wier aantal besten
dig slinkt. OD te jagen tegen de snoo
daards van de oppozitie, schrijrt deze 
joernaüstieke ffiftmeneer. dat het de ge
meenschap (dus ook de onwetende le
zer van «Volksgazet»)) is die betaalt. 

De feiten hebben de beschamende leu-
genachtieheid van dit sore proza hel in 
pet licht gesteld De Volksuniefraktie 
in de Senaat heeft inderdaad de versa-
dering verlaten maar is niet met va
kantie gegaan Zij is in het parlements
gebouw gebleven en heeft de debatten 
vanoD de ooenbare tr ibune meegemaakt. 
Na de behandeling van de grondwets
herziening is zij oonieuw in onenbare 
vergadering gekomen en heeft de stem
ming geëist Toen iq gebleken dat de so
cialisten en de C V P - e r s naar huis wa
ren en de vergadering di°nde geschort 
omdat het aanwezigheid'jkwornm niet 
was bereikt Dus niet de Volksunie 
maar de socialisten, de nartijgenoten 
van Van Evnde. hadden zich een extra
vakantie toegemeten Net zoals Van 
ü^ynde zelf doet tijdens de zittingstijd. 

wanneer hij zich onder een zuiderzon 
laat bruinbranden en na een paar we
ken onder de bleke kollega's verschijnt, 
gebi'onsd als een dikbuikige kapitalist, 
wiens huidskleur en omvang vaak als 
een uitdaging op de vlijtige « werkers » 
worden losgelaten En mits opstrijken 
van zijn parlementaire vergoeding na
tuurlijk ! 

Maurits Coppieters, in een hartstoch-
teliik pleidooi tegen de vestiging van 
Leuven-Frans aan de taalgrens te Ot-
tignies, deed een ult ieme oproep tot al 
de vlaamse kollega's die destijds opge-
staot hebben in betogingen voor Leu
ven-Frans in het har t van Wallonië Hij 
betoogde dat deze vestiging een bedrei
ging is omdat Ottignies aan exoansie 
denkt Knooos van het R W spande zich 
in om aan te tonen dat de Walen zelf 
beslissen waar zij hun universiteit wil
len 

Het rumoerig klubje van de 19 P S C -
ers heeft zich nog maar eens geroerd. 
De heren eisten de grendels anders zul
len zij de ekonomische decentralizering 
niet goedkeuren Dat zei dreigend Mi
chel als een wrekende politieke aarts
engel, in het halfrond aan de regering. 
Evskens werd er, als bij een spoedei
send geval, dringend bijgehaald Hij 
schieed waardig, met gemeten pasjes, 
het hoofd fier rechtop en een diepe zor-
genrimoel in het voorhoofd, door de 
leeszaal naar de plaats van het onheil. 

de vergaderzaal van de lastige P S P 
. onverlaten. De nabije toekomst zal uïtl 

wijzen of zijn zwemkunst (tussen twee 
watertjes) waarop hij zo fier is. het hier 
ook nog eens zal doen. 

Bij de bespreking van de ekonomische 
planning en decentralizering zaten de 
politieke tweelingbroeders Tindemans 
en Terwagne, in de wandeling T N T 
vlak naast mekaar. Tindemans is reeds 
verslagen met zijn grondwetsherzie-
ning Terwagne heeft méér kans : zelfs 
als de P S.C. niet meespeelt, is nog een 
krappe meerderheid voorhanden. Het is 
echter dan de vraag of de P.S.C.-minis-
ters dan nog zullen kunnen aanblijven. 

In een deskundige tussenkomst ver
klaarde Hugo Schiltz zich akkoord met 
de planning Hij verwees naar een bro
chure van de Volksunie, waar in jaren 
terug reeds de planning werd verdedigd. 
Hij kloeg de paradoks aan dat deze de-
central izenng de centralizering ver-
sterkt Hij noemde het geval mislei-
dend. Hij kant te zich sterk tegen de ge
westelijke Ekonomische Raad Brabant^ 
die een voorafbeelding is van een derde 
politieke enti tei t en de mogelijke voor
loper van een onaanvaardbaar federalis
me met drie. 

NIK CLAES. 

willen het sprookje doen ingang vinden 
dat de VU-sena toren reeds « met va
kantie » zouden zijn Senator Jorissen 
wilde dus duidelijk laten vaststellen, 
wie er wél was en wie niet 

H.j waarschuwde ervoor dat hij het 
nog zou doen En hij deed nog dezelfde 
dag de diskussie over de grondwetsher
ziening stopzetten omdat het vereiste 
aantal niet aanwezig was Na een lange 
en verwarde diskussie moest voorzitter 
Struye de voorzitter van de VU-f rak -
tie gehik geven De senaatsvoorzitter 
greep dankbaar de redplank, hem door 
de V U toegestoken, om voor de gewone 
agenda verder te werken Er bleven 
evenwel wger slechts een twintig man 
aanwezig, waarvan de helft V U-sena
toren 

De V U had echter laten voelen dat 
ze niet met zich liet sollen Woensdag 
toonde de V U-fraktieleider trouwens 
duidelijk aan met de woorden van 
b t ruye zelf, in 19.59 uitgesproken als 
voorzitter van de Senaat dat de V U 
gelijk had 

Alle kommissies draaien verder op 
volle toeren, want de voorzitters van 
Kamer en Senaat hebben beslist dat de 
vakantie begin juli zou ingaan Daarte
gen protesteert uiteraard niemand D^ 
punten van de grondwetsherziening 
over de betrekkingen tussen de volks
gemeenschappen zouden allemaal ver
daagd worden en het ontwerp over de 

ekonomische decentralizatie zou alleen 
in de Kamer voorkomen. 
In de kommissievergaderingen voor de 

begroting van de kuituur (vijf per 
week ') toont VU-sena to r Van Haegen-
doren zich langs zijn beste zijde Hij 
bhikt herhaaldeli ik de begroting beter 
te kennen dan de minister zelf Hij 
soeelde de ministers Parisis en Van Me-
chelen tegen elkaar uit en bracht ze in 
tegenspraak met elkaar Parisis ver
klaarde dat de begroting pari tair ver
deeld werd en daar stond Van Meche-
len ' Er bestaat trouwens geen vooruit
zicht dat het zou beteren, hoewel de ak-
tiviteiten van de nederlandstaligen 65% 
van de totale aktiviteit ui tmaken ! 

Senator Bouwens verdedigde een 
arnendement in de kommissie voor Ar
beid en senator Jorissen kreeg bij de 
verdediging van een paar wetsvoorstel
len (Binnenlandse Zaken en Financies) 
tweemaal gedeeltelijk voldoening, o m . 
bij de afschaffing van de verkeersbelas
ting op de landbouwvoertuigen. 

Senator Ballet kwam nog tussen bij 
de interpellatie van de P V V . - e r Cuve-
lier over het geVal Merckx. 

Op de agenda van de openbare verga
dering staan nog twee zware brokken : 
B T W en Begroting van Kui tuur Het 
zeer lang verslag over de B T W . werd 
woensdag namiddag en donderdag de 
ganse dag in de kommissie voorgelezen. 
Er zal nog heel wat diskussie over zijn. 

ONZE 
PARLEMENTSLEDEN 

STAAN HUN MAN 1 
Kamerlid Babyion repllkeerde op een laat-
tijdig antwoord van minister Vormeylen. 

• Kamerlid Vansteenkisfe stelde een monde, 
linge vraag over het toezicht van het r e . 
kenhof Inzake ziekteverzekering tot d» 
minister van sociale voorzorg; kamerlid 
Matthoyssens richtte zich mondeling» tol 
de minister van Landsverdediging inzaice 
het ontmijningsdrama te Oostduinicerke. 

• Kamerlid Vansteenkiste interpelleerde d * 
minister van P.T.T. over de diskriminatle 
tegenover P.T.T.-technIci. 

• Kamerlid Anclaux diende een interpellatie, 
verzoek In tot de minister van Binnen-
landse Zaken over de benoeming van de 
leden van de vaste kommissie voor taaU 
toezicht. 

• Kamerlid Coppieters bestreed in een i»— 
senkomst het wetsontwerp betreffende de 
aankoop van terreinen voor de vrije uni
versiteiten meer bepaald Leuven-Frans te 
Ottignies. Hij kwam ook tussenbeide b i | 
de bespreking van het wetsontwerp inzake 
financiering van de vrije universiteiten en 
het fonds voor hoger onderwijsgebouwen. 

• Tijdens het debat over de el<onomische 
decentralizatie onderwierp kamerlid Schiltz 
het regeringsontwerp aan een scherpe 
kritiek. 

• Sctirifteiljke vragen werden gesteld door 
kamerleden Vansteenkiste, Leys, Coppieters 
en De Facq. 

• Senator Ballet richtte een mondelinge 
vraag tof de minister van Landsverdediging 
over het ontmijnlngsongeval te Oostduin-
kerke en herinnerde aan zijn wetsvoor
stel inzake premieverhoging. Hij kwam ooic 
tussen In het debat over de minder-vali
den. 

• Senator Jorissen ondervroeg mondelings 
de minister van Openbare Werken over 
de publikatie van het verslag Verschaeve, 
interpelleerde de minister van Binnen
landse Zaken over het niet toepassen van 
de taalwet van 1963 In tal van brusselse 
gemeenten, en riep het reglement in t i j 
dens de beraadslaging over de herziening 
van art. 30 van de grondwet. 

Senator Baert trok zijn amendement bij 
art. 16 van de te wijzigen wetten van 15 
juni 1899 inzake strafrechtpleging in het 
leger, In. 

Jorissen : « niet met vakantie, heren! » 

• I>e leden van de V.U.-senaatsfraktie ver
lieten telkens de vergadering bi} de voort
zetting van het debat over de grondwets
herziening. 

• Volgende senatoren stelden schriftelijke 
vragen : Vanhaegendoren, Baert, Bou
wens, Jorissen, Jeurissen en Persyn. 
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NAAR DIKSMUIDE OP 29 JUNI 

Voor de 42e maal gaaf Vlaanderen naar de IJzer om er 

zijn gesneuvelden uit de wereldoorlog 1914-1918 te ge

denken. 

Naar het uitgestrekte slagveld waarvan de realiteit blijft 

voortbestaan in de honderden begraafplaatsen op de 

laqe heuvelen, in vele weiden van de Westhoek Waar ons 

eioen IJzerkruis staat, het oude puin van 194é naast het 

nieuwe van 1967 Beide aetuigen van onze rouw. van on

ze schande, van onze hoop. 

Romantisme en werkelijkheid ! Van 
1919 tot 1969. Vijftig jaar teleurstelling, 
en vijftig jaar gr immige beslistheid. 
Belgische pari tei t ! 

Het is de eerste keer dat de IJzerbede
vaart in de maand juni plaats heeft. 
Vroeger was het op de derde zondag van 
augustus Zo was het een stuk historie 
geworden De ouderen schikten er hun 
werk en hun vakantie naar. 

Maar de eisen van een onverbiddelij
ke tijd met zijn goede en minder goede 
hebbelijkheden verplichtten de inrich
ters de huik naar de wind van de jonge
ren en van hun billijke verlangens te 
zetten 't Was geen vergissing naar een 
andere datum uit te kijken En om dat 
te bewijzen moeten we met dezelfde 
overtuiging en in dezelfde geest als 
vroeger aanwezig ziin op de weide van 
Diksmuide-Kaaskerke 

Die dag met zijn motieven, is en blijft 
een integrerend deel van ons Vlaams
zijn Zoals de grote Louis Pas teur eens 
zegde wanneer hij uit t radit ie naar zijn 
geboortegrond terugkeerde • daar waar 
het op aan komt het goede te doen. 
scheidt de plicht maar uit wanneer de 
kracht ertoe te kort schiet 

In augustus 1968 stonden wij onder re
genschermen op een modderveld. maar 
zoals steeds te voren, met meer dan 
60 000 man. De rijkswacht is onvermin
derd progressief in haar telling, ze ver
hoogt om het jaar haar cijfer met een 
goede vijfduizend We moeten nu het 
bewijs aanbrengen dat er met de datum-
verandermg niets, volstrekt niets, met 
de Vlamingen ten aanzien van de IJzer
bedevaart veranderd is. 

Tans belooft men ons een heerlijke 
grasmat met goede waterafvloeiing, een 
weide van vier hektaren, glad gemaaid 
We zullen ze innemen en bezetten tot 
de laatste vierkante meter De afwer
king van wat men als de uiteindelijke 
Qoelstellmg beschouwde, is nagenoeg 
ten einde, een jarenlange inspanning 
waar miljoenen mede gemoeid waren 
Die kwamen voor tachtig procent uit de 
zakken van vlaamse mensen de onbere-
kende goedzakken, en de onberekende 
gedupeerden in het éne en unitaire Bel
gië . 

Het is meer dan vijftig jaar, een halve 
eeuw, dat Diksmuide en de IJzerbede
vaart een stempel drukken op de Vlaam
se beweging De laatsten van het grote 
epos van de IJzer mogen niet verdwij
nen, zonder dat de toren afgewerkt is 
zonder dat het terrein van de Bedevaart 
veilig ligt, om m de toekomst, zoals ir 
net verleden, de Eed van Trouw uit dui 
zenden monden te horen weerklinken 

Om het jaar noemt men ons vanoi 
het podium de naam van hen die niel 
meer naar Dik<;muide-Kaaskerke zullen 
komen, maar wier inspanning en levens
werk naar de voltooiing van het doel 
van het IJzerbedevaartkomitee warer 
gericht. 

Een reden te meer voor de Volksunis 
ten om opnieuw present te zijn op 29 
jun^ 1969 Ze ontbraken gisteren niet, 
tans zullen ze dat minder dan ooit doen. 
crussel wil de Vlamingen afgrendelen 

in minderwaardigheid, en ons politiek 
izoleren op een eiland waar we nie t 
meer vandaan kunnen. 

Men moet het te Diksmuide-Kaasker
ke uitschreeuwen : dat nooit. Met de 
belofte van gelijkheid in rechte en in 
feite werden de vlaamse soldaten in 1918 
zoet gehouden Maar in 1969 dringt men 
een grondwet op, die ons voor jaren 
breidelt en doemt tot onmacht. Zestig 
procent spaarpenningen, kanonsvlees en 
belastingen : slechts vijftig-vijftig mi
nisters en staatssekretarissen Gelijk
heid in feite en in rechte pari tei t " en 
ook de rest is fiftv-fifty. 

De tragiek heeft zich aan Vlaanderen 
nog niet tot het eind voltrokken Daar
voor hebben we de grondwet van 1969 
nog te kort 

De IJzerbedevaart mag in 1969 min
der dan ooit, één man minder naar het 
oude slagveld van 1914-1918 brengen In 
juni of in augustus om het even Als er 
maar honderd man zouden minder zijn 
dan verleden jaar zal het als een triomf 
in de Wetstraat uitgekraaid worden. 
Doch 's anderendaags moet daar een an
dere kreet gehoord worden • geen gren
del'; ten genen oriize en in geen geval. 

Die grendel<= ziin geen politieke sja-
cherwaar, doch de waarborgen en sluit
stenen al of niet. voor de uiteindeliil^e 
en de billijke oplossing van wat men 
het kommunautaire orobleem in België 
noemt 

De weg van de gelijkheid in rechte en 
in feite, loopt voorbij die grendels Wie 
ze schuift voor de koninklijke deur. die 
de toegang daarheen afsluit, zal heel 
Vlaanderen tegen zifb overeind zien ko
men 

Te Diksmuide-Kaaskprkp draagt nie
mand een politiek etiket, daar geldt 
slechts één levensbeschouwing en ze 
luidt : Vlaanderen eerst Onder die vlag 
t rekken allen daarheen 

Diegenen die tot de Volksunie beho
ren, zullen de massa in 1969 doen aan
zwellen, zoals nooit tevoren Er zal geen 
verzwakking van het I jzerbedevaartmo
tief merkbaar zijn • wel een versterking. 

Daartoe zullen alle Volksunisten me
dehelpen door hun biddende zwijgende 
of zingende getuigenis door hun aanwe
zigheid, hun stille deelname, de krachti
ge en eensgezinde bevestiging die een 
oorlogsverklaring inhoudt tegen de 
rampzalige politiek, die in de zogenaam
de grendels besloten ligt 

Eenieder begint tans vertrouwd te ge
raken met het begrip en het belang van 
de « grendels » en de aktie tegen de 
grendels Diksmuide 1969 weze dan van
wege eenieder een ensgezinde verkla
ring dat Vlaanderen zich nooit bij de 
grendels zal neerleggen ook in de toe
komst niet. 

Komen die grendels er toch, dan gaat 
de strijd voort We hadden aan één Her-
toginnedal meer dan genoeg Dat van 
1963 mag zich in 1969 niet herhalen, en 
niet bestendigen Of er komt in 1970 een 
derde Hertogmnedal in omgekeerde 
richting ! 

SENATOR L. ELAUT. 



POMPIDOU 
Be overwinning van Pompidou in de franse prezidentsverkiezingen zou onder 

meer de overwinning kunnen genoemd worden van de eenheid en van de orga-
nizatie. Paradoksaal genoeg is immers Pompidou, zonder verkozen of officieel 
aangesteld partijleider te zijn geweest, de man die de losse gaullistische konstel-
latte — min of meer drijvend op de faam van één man — voorzag van een ste
vig partijkader dat vooral tijdens de wetgevende verkiezingen van vorig jaar en 
de pas voorbije prezidentsverkiezingen zijn deugdelijkheid heeft bewezen. Dit 
gaullistische blok bezorgde hij tevens de steun van enkele centrumgroepen, die 
samen achter hem stonden in de strijd tegen Poher. 

Het enige blok, dat als zodanig tegenover hem stond, de kommunisten be
twisten hem nu op grond van de 37 % Pompidoustemmen van de ingeschre
ven kiezers elke reprezentativiteit. Het lijkt echter in de gegeven omstandighe
den en tn het tegenover gesteld geval devraag, of een kommunistische prezident 
over meer « reprezentativiteit » zou beschikken dan Pompidou vandaag Stellig 

Heeft het trouwens nog veel zin daar
over te gaan redetwisten ? Het orde
woord tot onthouding — .lat niet eens 
volledig werd opgevolgd, vermits geble
ken is dat een niet haarfijn te bereke
nen percentage kommunistische kiezers 
voor Poher heeft gestemd en zelfs voor 
Pompidou — is ook geen blijk van een 
krachtige houding. Het is toch niet erg 
vleiend dat een machtige kommunisti
sche partij in een groot land als het 
ware werkloos moet toekijken op een 
strijd om de macht. De onthoudingsgolf 
is zelfs met eens een rekord, want in 
oktober 1946 was het cijfer voor het 
toenmalig referendum even hoog en in 
november 1962, toen er wetgevende ver
kiezingen werden gehouden, bedroeg 
het aantal onthoudingen eveneens meer 
dan 30 %. Ten slotte nog dit : in de eer
ste stemronde voor de jongste prezi
dentsverkiezingen bedroeg het aantal 
onthoudingen 21,80 %, in de tweede ron

de 30,94 % : een verschil van 9,14 % 
hetzij iets minder dan de helft van het 
aantal stemmen dat in de eerste ronde 
op Duclos werd uitgebracht. Zelfs met 
de zekerheid dat een aantal onthouders 
j n d e eerste ronde zich niet onthouden 
hebben in de tweede ronde, is het zo 
dat een aanzienlijk aantal kommunis
tische kiezers het ordewoord van de 
partij niet opvolgde. In dit opzicht volg
de het geheel der kiezers van de twee 
kleine linkse partijen veel t rouwer de 
raad van hun voormannen op. 

In feite is de hele uitslag van deze 
verkiezingen een bevestiging van de 
vaststelling, dat het Frankri jk van van
daag overwegend rechts-centrum stemt, 
met een Pompidou als rechtser van dit 
centrum ,dan Poher. Daartegenover 
staat een blok van kommunisten dat 
een-vijfde van het kiezerskorps verte
genwoordigt doch niet in alle omstan
digheden als een-vijfde stemt. Tussen 

deze twee tendenzen is het zogenaamde 
socialistische kamp deze keer roemloos 
gekapseisd. De socialistische hoop, dat 
he t heengaan van de Gaulle de «repu
bliek der kameraden » automatisch zou 
doen herleven, is niet in vervulling ge
gaan. Bij gebrek aan eigen figuren doen 
zich ook in de politiek dergelijke mira
kels niet voor. 

Er zijn nu eenmaal twee belangrijke 
elementen die na het heengaan van de 
Gaulle en als zijn erfenis een rol spelen. 
Ten eerste, de instellingen waarmee hij , 
geheel in de franse tradit ie van het in-
stitutionalisme, zijn land heeft bedacht 
en waarvan de rechtstreekse prezidents
verkiezingen een belangrijk sluitstuk 
vormen. En vervolgens, Pompidou zelf 
een talentvol man uit de kweekschool 
van de Gaulle, begaafd genoeg om niet 
als de andere gaullistische topfiguren 
altijd even slaafs de « guide » te volgen. 

De overwinning van Pompidou op Po
her, waarvan een belangrijk gedeelte 
der kiezers minder vreemd staat tegen
over het « programma » van de nieuwe 
prezident dan uiteraard de linkse kie
zers, IS reeds verleden tijd. Pompidou's 
eerste werk blijkt te zullen zijn een 
verdere afglijding van de franse frank 
en van de franse ekonomie te verhin
deren. Hij krijgt daarvoor enkele rusti
ge maanden (vakantietijd. heilige tijd, 
zeker in Frankri jk) . Voor het overige 
heeft men het gissen naar Pompidou's 
politiek, want een duidelijk programma 
had de kandidaat-prezident niet. Er 
zouden in dit verband treffende verge
lijkingen te maken zijn met de taktiek 
die de eveneens op een vaag program
ma verkozen Nixon in november van 
vorig jaar toepaste. Ook gaat het niet 
helemaal op, zekere s tandpunten van 
premier Pompidou nu door te t rekken 
tot prezident Pompidou : de omstandig
heden zijn dezelfde niet meer en Pom
pidou is van dauphin zelf «gu ide» ge
worden, ook al zijn pogingen tot beïn
vloeding van het post-de-Gaulle-regime 
vanuit Colombey-les-deux-Eglises moge
lijk De enige zekerheid die men heeft, 
IS de verandering van stijl. Pompidou 
heeft reeds herhaaldelijk bewezen dat 
hij net zo goed als de Gaulle neen kan 
zeggen, zij het dan met de glimlach 
van de « rondeu r» in plaats van met de 
stinks-uitdrukking van de «grandeur» . 

DEZE WEEK 

IN DE WERELD 

I Socialistische internationale te East
bourne (Engeland) pleit voor nieuwe 
europese integratie-start. 

I Pompidou met 57 % der stemmen tot 
JJe prezident van Frankri jk gekozen 
tegen 42 % voor Poher en bij 31 % 
onthoudingen. 

I Nasser wijst na onderhoud met de 
sovjet-mmister Gromyko het ameri-
kaanse plan voor het Midden-Oosten 
(slechts gedeeltelijke ontruiming der 
bezette gebieden) af. Geruchten over 
net aanwerven van specialisten in 
« e s t Europa voor rekening van El 
Fatah 

I Wantrouwen te Nieuw üehl i (India) 
over het op de kommunistische top-
konlerentie te Moskou bekend ge
maakt « kollektief veiligheidsplan 
voor Zuid-Oost-Azië », 

Na de oprichting van een regering 
voor de door de Vietkong beheerst? 
gebieden in Zuid-Vietnam kondigen 
nu ook de Boeddhisten van Zuid-Viet
nam de oprichting van een schaduw-
Kabmet aan. Daarmee telt Zuid-Viet
nam tans drie « regeringen ». 

Het bericht over gezamenlijke 
spaans-amenkaanse legermaneuvers 
« t e r bestrijding van een veronder
stelde opstand tegen het Franco-re
gime» verwekt deining in de Vere
nigde Staten en in West-Europa. 

Rode Kruis-chei Lindt door Nigeria 
uitgewezen. Het internationale rode 
kruis zet de hulpverlening aan Ni
geria stop. 

Prins Peter van Griekenland, oom 
van de m ballingschap levende ko-
nmg Konstantijn, weigert het hem 
door de griekse regering aangeboden 
regentschap. 

Wie ook de reklamebladziiden va», 
de kranten bekijkt, kent de reulenJr^^ 
te « C en A «-aankondigingen van H^ 
grootste kleding-industrfe van Europa 
Clemens en August waren de grootste 
bouwers van het imperium van de fa! 
milie Brenninkmeyer. Daar de rekla 
me bijna alles bewerken kan, zullen 
die twee letters in een zekere mate 
weldra tot de « woordenschat » van dp 
moderne Europeaan behoren. Het zou 
trouwens een interessante oefenins 
zijn, eens een bladzijde vol te schrii-
ven met de afkortingen (en enkele 
eerder zeldzame verbindingswoorden)' 
die iedereen verondersteld wordt te 
kennen. Zowat tien jaar geleden was 
de afkorting « A.B.C -wapens » wel al 
over haar hoogtepunt heen, maar toch 
nog ruim bekend. Sindsdien wordt zii 
opmerkelijk zelden gebruikt. Aan de 
« A » zijn wij wel gewoon geworden 
maar over de « B » en de « C » werd' 
nooit zo heel veel gesproken. 

En toch behoren naast de atoomwa
pens de « bakteriologische » en de 
« chemische » wapens tot de verschrik
kingen die, anders dan de vroegere 
wapens, zeer ui tgestrekte gebieden en 
honderdduizenden en zelfs miljoenen 
tegelijk bedreigen en kunnen vernieti
gen. 

De chemische wapens werden al ge-
bruikt : tijdens de eerste wereldoorlog 
Zij waren weliswaar toen nog slechts 
in een beginstadium en he t gebruik 
was om welke reden dan ook nog be
perkt, maar de angst die zij verwek
ten heeft t ientallen jaren standgehou
den. Van die angst schijnt de tweede 
wereldoorlog ons te hebben bevrijd : 
in de oorlogsvoering werden geen gas
sen gebruikt. Maar er waren voorra
den aanwezig, langs beide zijden. Na 
de oorlog stelden bijvoorbeeld de 
voorraden « zenuwgas » van de duitse 
Wehrmacht, die niet konden vernie
tigd worden, aan de overwinnaars ern-
stige problemen. Maar de angst aan 
beide zijden heeft ons voor die ver
schrikking beschermd. 

Woorden, altijd 
maar woorden 

B e n C 

Pompidou _ met zijn Bourbon-type een soort Lodewijk XV na Lodewijk XIV-
de Oaulle ? — of de nieuwe stijl van het gaullisme. 

Het verdrag van Versailles verplicht
te Duitsland tot een praktisch volledi
ge ontwapening, maar he t bevat te ook 
de belofte dat de andere grootmachten 
zouden ontwapenen. Sindsdien leven 
we in het « ti jdperk van de ontwape-
nmgskonferenties ». Zo werd reeds in 
1925 te Geneve een protokol opgesteld 
en ondertekend tegen he t gebruik van 
chemische en ook al bakteriologische 
wapens. Maar niet alleen beantwoor
den de engelse en de franse tekst niet 
volledig aan elkaar, bovendien zijn de 
omschrijvingen zeer onduidelijk. Zo
zeer zelfs dat de « virussen », deze fa
taalste van alle bakteriologische wa
pens, niet onder de verbodsbepalingen 
vallen. « Natuurl i jk » is er geen kon-
trole voorzien en de echte grootmach
ten — de Verenigde Staten én de Sov
jetunie — hebben het verdrag nooit 
ondertekend. 

Ruim een maand geleden heeft de 
britse afgevaardigde op de ontwape-
ningskonferentie die nu bezig is (sinds 
1960 al !), het probleem van de B- en 
C-wapens terug op tafel gelegd. En be
slist niet zonder reden : iedereen weet 
dat de scheikunde een ongelooflijke 
ontwikkeling heeft gekend. Voor het 
eerst in de wereldgeschiedenis zouden 
we ons kunnen kleden zonder vlasak
kers, zonder katoenoogsten en zonder 
kudden schapen. Maar ook de bakte-
riologie, de kennis van de bakteriën. 
kende een reusachtige ontwikkeling 
Veronderstellen een atoombewapening 
en de scheikundige nijverheid als ba-
zis voor de « C-wapens » grote kapita
len en een gevorderde industriële ont
wikkeling, bakteriën en virussen kan 
men als het ware in zijn eigen keuken 
kweken. Er is niet eens een grote we
tenschappelijke bekwaamheid voor no
dig. 

Vrijwel alle landen ter wereld zijn 
in staat, zich « bakteriologisch » te be
wapenen. Velen zijn er mee bezig : zo
wel de Sovjetunie als de Verenigde 
staten zijn waarschijnlijk in staat, 
meerdere tientallen miljoenen men
senlevens bakteriologisch te vernieti
gen. 

Zullen zij er ooit durven aan begin
nen ? En wat zullen de kleine, maar 
tanatieke landen doen als zij zich be
dreigd voelen ? 

Kontrole is vrijwel onmogelijk. En 
vergif is steeds een wapen geweest. , . 
Er is geen reden om de « B-wapens!te l// 
vergeten ! ' ̂  *^ 
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JANKSCHEPEN 
petroleumtransport en petro

leumhavens staan in de be
langstelling. In 1970 zullen ten 
piinste honderdzestig tanksche
pen van meer dan 200.000 ton 
[n dienst zijn. Honderd hiervan 
werden pas besteld sinds de 
sluiting van het Suezkanaal in 
11967. Die honderdzestig schepen 
Blleen zullen jaarlijks minstens 
800 miljoen ton petroleum ver
voeren. Dat is evenveel als de 
hoeveelheid die vroeger jaar
lijks doorheen het Suezkanaal 
jverd aangevoerd. 

Volgens «Wall Street Jour-
Oab) bedraagt de vervoerprijs 
per ton met een tanker van 
Blinder dan zeventigduizend 
ton 3.32 dollar; die prijs daalt 
per tanker van driehonderd 
duizend ton tot 2.33 dollar. 

OOK EEN PROBLEEM 
Met de proefvluchten van de 

itwee Concorde's is het tijdperk 
van de supersonische jets voor 
burgerlijk gebruik definitief 
begonnen. De Amerikanen en 
'de Russen werken stevig aan 
de konkurrentie. 

Die vliegtuigen zullen echter 
het probleem van de vliegvel
den stellen. Honderden vlieg
velden over de gehele wereld 
zullen in het begin moeilijkhe
den ondervinden om de passa
giers van de reuzevliegtuigen 
te verwerken (in een industrie 
ïs dit het gepaste woord). De 
enige luchthaven die op dit 
Ogenblik ingericht is voor het 
reuzeverkeer van morgen, is 
Schiphol. 

VROEG BEGONNEN 
Het regime dat in Soedan 

werd omver geworpen kende 
blijkbaar heel wat korruptie. 
ook al was het zelf uit een 
vroegere staatsgreep voortge
komen. Buitengewoon nieuws 
is zo iets wel niet, maar de vor
men die korruptie aanneemt, 
kunnen toch wel even de aan
dacht trekken. Zo verkochten 
de leden van het parlement de 
toelatingen om vuurwapens te 
bezitten openlijk op straat. En 
vorig jaar werd een « zakelijke 
samenwerking» ontdekt tussen 
een Indiase tekstielhandelaar 
en prezident Ismaël Azhari's 
ïoon. Die zoon was toen twaalf 
iaar oud... 

'S LANDS WIJS 
Bij de blanke vrouwen wordt 

de kleding steeds mee^ « mini»; 
de term «mini-mini» wordt niet 
alleen gebruikt, maar is ook 
Suist. Bij de Zoeloes in Zuid-
Afrika gaat het de andere rich
ting uit. Toen de hoofdkapitein 
Israël Zoeloe onlangs plech
tig werd aangesteld, versche
nen niet alleen de mannen met 
Overhemd en jas, maar ook de 
vrouwen waren niet langer — 
volgens de traditie van hun 
volk — «topless» gekleed. Spij
tig genoeg is de tijd dat wij 
textiel naar die gebieden kon
den uitvoeren nu zonder meer 
voorbij. 

KAAP-HAVENS 
Door de sluiting van het 

Suezkanaal kennen de havens 
in Zuid-Afrika een ongewone 
ontwikkeling. De weg langs de 
Kaap is de veiligste en voor 
grotere schepen ook de voorde
ligste weg. Daardoor leggen 
sinds een paar jaar maandelijks 
te Durban tweehonderd sche
pen méér aan dan vroeger; te 
Kaapstad is dat honderd vijf
tig. Dat is een vermeerdering 
van zeventig procent voor Dur

ban en van vijfenvijftig pro
cent voor Kaapstad. Bloei stelt 
problemen : ook de zuid-afri-
kaanse havens kennen die nu 
al De bouw van een nieuwe 
haven werd beslist, vermits de 
uitbreidingsmogelijkheden van 
de bestaande havens beperkt 
zijn. De nieuwe haven van Ri-
chardbaai zal in 1974 gedeelte
lijk in gebruik zijn. Daar is een 
zwaaikom voor schepen van 
driehonderdduizend voorzien. 

POSJELLENDE 
Vertragingen in het bestellen 

van poststukken blijken een 
plaag in vele landen. In de 
Verenigde Staten werd de op
merking gemaakt dat de astro
nauten op weg naar de maan in 
vier dagen duizend keer meer 
weg afleggen dan een brief op 
dezelfde tijd. De Nixon-admi-
nistratie heeft vorige week een 
merkwaardige uitspraak ge
daan : «er is geen demokrati-
sche en geen republikeinse ma
nier om de post te bezorgen: er 
is alleen de goede manier.» Een 
ongewoon diepe gedachte! Ni
xon zal er waarschijnlijk ook 
iets aan doen : er zal een onaf
hankelijke regeringsdienst op
gericht worden met negen di-
rekteurs, zever van hen aan
geduid door de prezident met 
goedkeuring van de senaat. De 
funktie van «Postmaster Ge
neral », die minister is, zou 
worden afgeschaft. 

JOERI DANIEL 
Joeri Daniël, de sovjetschrij

ver die veroordeeld werd tot 
vijf jaar, « zit» op dit ogenblik 
zijn vierde jaar. Van hem werd 
zopas een noodkreet bekend 
over de omstandigheden waarin 
de politieke gevangenen leven. 
Voortdurend vitaminentekort 
is een feit; voedselpakjes zijn 
verboden. Bovendien worden 
intellektuelen, verplicht, een 
kursus in «politieke literatuur 
voor beginnelingen » te volgen 
die jaar na jaar herhaald wordt 
door half-ontwikkelde onderof
ficieren. Een vraag waarop de 
lesgever niet kan antwoorden, 
wordt als een provokatie be
schouwd. 

LENS OP DE WERELD 

Te Parijs kongresseren de geneesheren-hartoverplanters. Hun vier franse « slachtoffers » waren 
er — kennelijk welvarend — ook bij. 

Toen de « France » de haven van Le Havre aandeed, was er nef een slepersstaking. Marine-sler< 
pers moesten het karwei opknappen. ^ 

SAMENWERKING 
Malawi, het vroegere Nyas-

saland, streeft al sinds enkele 
jaren naar een realistische sa
menwerking met de zuidafri-
kaanse republiek. Een samen
werking die blijkbaar ook wat 
oplevert. Zo juist w^rö de bouw 
beëindigd van een nieuwe brug 
over de Rivirive voor de spoor
lijn naar Beira. De brug is 190 
m. lang en wordt binnenkort 
ingehuldigd. De bouw was mo
gelijk door de medewerking 
van vijftig zuidafrikaanse spe
cialisten; zestig procent van 
het materiaal komt uit Zuid-
Afrika. Voor Malawi een bui
tengewoon belangrijk werk, 
voor Zuid-Afrika een wijze po
litieke daad 

VAN SPUTf 
De dochter van de zuidafri

kaanse gezant in Wenen kwam 
in het nieuws door een drie
daagse «vlucht». In ten min
ste één Vlaamse krant ver
scheen daarover een zeer men
selijk stuk. Dat was goede joer-
nalistiek en geen sensatie. Wat 
echter niet in de kranten ver
scheen is, dat gezant Van Spuy 
naar Zuid-Afrika is vertrokken 
om daar minister van Nationa
le Opvoeding en Kuituur te 
worden. Hopelijk ziet de man 
au nog scherper dan vroeger 
de problemen van elke opvoe-
dmg in deze tijd. 

In Algerië zijn de studenten minder woeliz dan elders. De studentinnen lopen er zelfs militair. 

De chinese leiders zijn, met het oog op het konflikt met de Russen, bezin om het o grensgevoel > 
aan te scherpen ': een defilee van mongoolse ruiters. 



12 * i ^ " 

Vóér een paar weken kwamen de Koerden in het nieuws, toen een aanslag op hun 
leider Barzani gepleegd werd. Door wie en waarom werd er niet aan toegevoegd : 
men liet echter verstaan dat het om een broedertwist onder de Koerden zelf ging. 
Hiermede kwam even slechts weer een volk in het nieuws, dat na de eerste we
reldoorlog nog niet opgehouden heeft zich te verzetten tegen de uitroeiing waar
aan het blootgesteld werd en tegen de verdrukking die het te lijden heeft. 
Toch hebben de Koerdenoorlogen sedert 1961 de regeerders in Bagdad heel wat last 
bezorgd. En het ziet er niet naar uit of de Koerden zich in de toekomst rustig zul
len houden. Hun eeuwenlange traditie van strijd om het behoud van hun eigenheid 
als volk staat er borg voor, dat zij ook in de toekomst deze strijd niet zullen opge
ven. Ook als het Westen hen daarbij schandelijk in de steek laat en hun strijd dood
zwijgt. Er zijn grote krantenkoppen en betogingen geweest toen in Irak een tiental 
mensen — Arabieren en Joden — werden opgehangen. Maar wij hoorden geen pro
test en zagen geen betogingen, toen duizenden Koerden gedood werden en vele 
dorpen door bommen met de grond gelijk gemaakt. 
Voor ons is het ene volk niet simpatieker dan het andere. Is de ene vrijheidsstrijd 
niet méér gerechtvaardigd dan de andere. Elk volk dat voor zijn vrijheid vecht, -
of dit het estische of het baskische, het bretoense of het duitse in Zuid-Tlrol is -
vecht tenslotte voor een rechtvaardiger wereld waaruit de verdrukking verbannen 
wordt. Elk volk dat zich vechtend bevrijdt is een stap dichter bij deze vrijere 
wereld. 

Koerdistan, het land der Koerden, staat 
niet op de kaart. Tenminste niet als wel-
omgi-ensd gebied, als staat of als politieke 
entiteit. Het ligt in het hart van Voor-Azië, 
strekt zich uit o\ei een groot bergachtig ge
bied \an ongexeei 530.000 kni2 (^gl. België 
35.000 kni2) en o\er verscheidene staten : 
Turkije, Siiie, Iiak, de So\jetunie. In al de
ze stafcen voi-men de Koerden een — soms 
belan|i4jke '—'minderheid. Hoc\eel Koer-
de.i er eigenlijk zijn is bij benadering niet 
te zeggen De siansueken dei \erschillende 
staten zijn op dat gebied al even onbe-
trouwbaai als een brusselse Vlamingen-tel
ling. 

De cijfers gaan \an minimum 5 tot maxi
mum 1.3 miljoen. In Turkije alleen zouden 
er reeds 6 miljoen wonen, in Iian ongeveer 
3 ^ 4 miljoen en in Irak 2 miljoen Met het 
halfmiljoen in ^Siriê,,de,kleineie groepen in 
de Sp,vjetunie en de verschillende tuikse, 
sirisfhe en libanese steden kan het aantal 
wel op een 10 k 12 miljoen geschat woiden. 
Dit betekent dat de Koerden het vierde 
grootste volk zijn tussen Kaukazus en Indi
sche Oceaan : na de 28 miljoen Oostaiabie-
ren, de 24 miljoen Turken, de 13 miljoen 
Perzen en vóór de volkeren uit de Kauka-
sus. 

Zij zijn echter — en hier voimen zij een 
uitzondering — het enige volk in dat ge
deelte van de weield, dat niet ovei een ei

gen staat of tenminste over een eigen auto-
nonoom gebied beschikt. AI hun pogingen 
om tot een eigen politieke struktuur te ko
men liepen spaak of strandden op de 
machtspolitiek der grote koloniale staten. 
Zoals de IJslandse joernalist Haraldson in 
zijn boek over Koerdistan zegt, lagen en 
liggen zij nog « in de dode hoek van de 
weieldpolitiek » waar men liefst geen wij
zigingen wenst. 

Maar wie zijn de Koerden eigenlijk en 
in hoeverre onderscheiden zij 2ich van de 
nabije volkeien : Arabieren, Turken, Per
zen ? Is,de vermenging daar, na eeuwen os-
maanse bezetting en arabische invloed, niet 
zover dat er van een volkseigenheid zoals 
wij die verstaan niet veel meer te ontwaren 
valt? 

Beginnen wij met de twee belangrijkste 
faktoren : afstamming en taal. De Koerden 
zijn een indogermaans volk. Zij zijn dus 
verwant met de meeste europese volkeren 
en ook met de Perzen, en wel onderschei
den van de semietische Oostarabieren en de 
aziatische Tuiken. Dit verschil kan nog dui
delijk vastgesteld worden in de meer van 
de oude karavaanwegen afgelegen gebie
den, waar het geen zeldzaamheid is blond-
harige en blauwogige Koerden aan te tref
fen. De engelse majoor E.B. Soane beschreef 
in 1926 het koerdische tipe en wees op het 
veischil met de omliggende volkeren. Voor-

Bestendig in het verweer... 
Koerdische soldaten op weg naar het front. 

al de grote, slanke bergbewoners uit het 
noorden bevestigden dit 1 

Ook naar karakter en intelligentie onder
scheiden zij zich, volgens Soane, van de na-
buuivolkeien. Zonder aan deze verklarin
gen een al te grote waarde te hechten, moe
ten wij toch vaststellen hoe zij altans op 
één gebied de laatste jaren hun superiori
teit bewezen hebben : op het militaire 1 

De koerdische gemeenschap is opgebouwd 
uit een groot aantal stammen, die uitbrei
den of verdwijnen, enigszins zoals de schot
se clans. Het leiderschap dezer stammen is 
erfelijk of wordt door verkiezing aange
duid Vermelden wij terloops dat de ma
teriele pozitie van de vrouw er wellicht 
niet zoveel beter is dan bij de arabische 
volkeren maar dat in ieder geval haar so
ciale pozitie veel beter is. Zij is niet ge-
sluieid, kiest zelf haar echtgenoot en, hoe
wel zij haid moet werken, geniet zij de 
eeibied van man en kinderen en bekleedt 
een plaats die bijna enig is in de muzul-
maanse wereld. 

De Koerden kunnen terugblikken op een 
zeei oude geschiedenis en kuituur. Om
streeks 2350 jaar voor Kristus vermeldden 
de Sumeriers de Goeti of Koeti; de Assi-
ricrs maakten er Gardoe of Kardoe van. 
Zij heersten meer dan een eeuw in Mesopo-
tamië, tot de A«sirièrs hen en de andere 
volkeren onderwierpen. Op hun beurt wer
den de Assiriërs en hun rijk ten val ge
bracht door Kiaxare, de stichter van het 
medische rijk die zich met Babilonië had 
verbonden. Het centrum van dit medische 
rijk lag juist in het huidige iraanse Koer

distan, zodat er waarschijnlijk meer dan 
geografische relatie bestaan tussen de Me
den van toen en de Koerden van nu. De 
bekende antropoloog van Luschan meende, 
dat de Koerden afstamden van de volks
stammen die vanuit hun europese baker
mat tot in Noord-Indië doordrongen. 

Hierdoor komt het ook dat zij verwant
schap vertonen met de eveneens indoger-
maanse Perziërs. 

De koerdische taal behoort tot de noord
westelijke familie der iraanse talen evenals 
het Perzisch zelf, het Afgaans, de Pamir-
dialekten en het in de Kaukazus gesproken 
Ossetisch. Deze familie vormt met het In
disch de arische groep der Satem-talen : 
de andere grote groep is het Balto-Slavisch. 

De taalgeleerden onderstrepen het feit 
dat het Koerdisch geen dialekt is van het 
Perzisch maar wel een zuster ervan en wel
licht zelfs een oudere zuster. Het vertoont 
in zijn karakteristieken een grote eenheid. 
Het huidige Koerdisch omvat een drietal 
grote dialektgroepen, namelijk het Koer-
mandji, het noordelijk dialekt gesproken 
door zowat tweederden der Koerden, het 
Sorani of zuidelijk dialekt, gesproken in 
Irak en Iran, en een derde kleine dialekt-
groep, het Lori-Faili. 

Et bestaat een zeer rijke koerdische lite
ratuur : zowel uit de voor-islamietische als 
uit de islamietische periode; zowel in heï 
Koerdisch als in het Arabisch, Perzisch of 
Turks geschreven of bewaard gebleven door 
de overlevering, die bizonder in ere wordt 
gehouden en die de lacunes van een eeu
wenlang analfabetisme kon overbruggen. 

file:///erschillende
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De koerdische barden of zazas waren tot in 
de Kaukazus bekend en de koerdische ridder-
«del of Asiri moesten, tot voor ongeveer 
80 jaar, nog hun strijdliederen kunnen zin
gen. 

Deze folklotistische kuituur loopt echter 
parallel met een geschreven literatuur die 
«n grote vaiiatie vciioont. Het huidige 
koerdische volk is de laatste schakel in een 
wordingsproces dat enkele duizenden jaren 
voor onze tijdiekening begon. Zowel biolo-
psch als naar geest en kuituur vindt het 
volk der Koerden de wortels van zijn stam
boom terug in de kuituur der Sumerièrs en 
der Goeti. De Koeiiten, die in de 17de 
«euw voor Kristus opduiken, hadden een 
s^rift aangenomen dat samengesteld was 
"'t het sumerische handelsschrift en het 
sakrale schrift der Goeti. Negenhonderd 
Jaar later zou Zaïatoestra zijn himnen en 
nieditaties in dat schrift neerschrijven. Van 
d't koeritische schrift werd ook het sakrale 
schnft der Jezidis afgeleid. Deze s«kte van 
niet-mohamedaanse Koerden uit het hoog-
ë ergte telt nu nog ongeveer twee mil-
joen aanhangers. Hun godsdienst en de hei-
ge boeken van de Jezidi-kultus behoren 

„"' ^^ "^"dst-gekende : zij gaan terug tot 
V. Kr. Vanaf het begin der islamieti-

• I* ''.^"^'^^ ontstond er opnieuw een zeer 
"Jke literatuur. Op het einde der 8ste eeuw 
"ad de dichter Baberakhi Hamezani in het 

oerdisch de strijd van zijn volk tegen de 
jr'**^^» beschreven. In de tiende eeuw 

Ii], ' ' Termuki een koerdische gramma-
j T **™ "̂- R«eds horen wij ook in de li-

'uur het eerste protest tegen de diskri-

Biinatie van het koerdische volk, namelijk 
bij de dichter Faqih Teiren begin der 14de 
eeuw. De bloei van de arabische en perzi-
sche literatuur oefent ook zijn invloed uit 
op die der Koerden en vooral in de zeven
tiende eeuw verschijnen belangrijke werken 
zoals de epen van Ehmedé Khani, die ook 
een koerdisch-arabische woordenlijst sa
menstelde. Zijn leerling Beyazidi stelde een 
koermandji-arabisch-perzisch glossarium sa
men. Na een periode van teleurgang en 
kulturele veraiming tijdens de 18de eeuw 
kwamen in de 19de eeuw opnieuw koerdi
sche dichters aan het woord. 

Een werkelijke kultuiele heropleving, een 
werkelijk herleven van taal en kultuui zou 
echter pas in het begin van deze eeuw een 
aanvang nemen, nadat de koerdische op
standen in de vorige eeuw het nationaal 
bewustzijn hadden verscherpt. Zo zou de 
koerdische nationale beweging tijdens de 
eerste wereldoorlog ontstaan. Intellektuelen 
en kunstenaars zouden zowel binnen het os-
maans* rijk zelf als in het buitenland ijve
ren voor de erkenning der volksrechten. Bij 
het begin dezer eeuw verschenen er reeds 
zeven kranten en tijdschriften in het Koer
disch ! Sedertdien is de doorbraak op het 
gebied van taalkunde, geografie, literatuur, 
godsdienst (koran en evangelies werden in 
het Koerdisch vertaald) voltrokken. 

De situatie is echter in elk land verschil
lende : het meest tragisch is zij wel in Tur
kije, waar nu nog elke uiting van de koer
dische taal en kuituur zeer scherp en bru
taal wordt onderdrukt. 

Wat hun godsdienst betreft zijn de Koer
den voor het grootste gedeelte Mohamcda-
nen. Toch is de Islam er gebouwd op bazis 
van zeer oude tradities en gebruiken. Som
mige Koerden beweren dat hun voorouders 

• volgelingen waren van Zoroaster (Zaratoes-
tra). Anderen weer menen dat het heide
nen waren, die al zeer vroeg tot de kriste-
lijke godsdienst bekeerd werden : het Nes-
torianisme zou bij hen geboren zijn. Nesto-
rius, bisschop van Konstantinopel, was in 
431 verbannen : zijn volgelingen vestigden 
zich in Perzië en Mezopotamië. Men noem
de ze Assirische of Mezopotaamse Kiistenen. 
Nog belijden vele tienduizenden Koerden 
dit Nestoriaans kristendom. 

Anderzijds is er het Jezidisme, dal door 
vele Koerden nog beleden wordt en dat, 
zoals reeds gezegd, bij de voorouders der 

'KoerÜen zou ontstaan zijn : hun heilige 
boeken behoren tot het koerdische kuituur-
patrimonium en in een verzameling van 

' oud-koerdische Strijd- en liefdeliederen die 
een vijftal jaren geleden in vertaling ver
schenen, zijn verscheidere Jezidi-teksten 
opgenomen. 

Samenvattend kunnen wij dus zeggen, 
dat de Koerden zowel naar afstamming als 
naar taal en kuituur en zelfs naar gods
dienst, een specifiek-eigen etnisch geheel 
vormen en door de wil tot zelfbehoud en 
het bewustzijn van hun eigenheid als een 
werkelijke natie kunnen beschouwd wor
den. Zij hebben in de loop der geschiede
nis deze wil en dit bewustzijn herhaalde
lijk geaffirmeerd. 

Wij vernoemden reeds het rijk der Me
den, met als centrum iraans Koerdistan. 
Omstreeks 550 voor Kr. viel dit rijk en ging 
op in het perzische rijk. Van dan af was de 
politieke rol der Koerden uitgespeeld : zij 
leefden nog onafhankelijk in hun bergen, 
maar slaagden er niet in zich te verenigen 
tot een politieke macht. Het zou de Islam 
en de arabische verovering zijn die opnieuw 
koerdische vorsten — zij het als prinsen in 
een arabisch rijk — gezag en macht zou 
verlenen. Saladin, die in de 12de eeuw re
geerde, was een Koerd. Na de mongoolse 
overheersing in de 13de eeuw en de turko-
maanse heersers tot de vijftiende eeuw kwa
men de Turken die Armenië en Koerdistan 
bezetten. Dank zij het beleid van Selim I 
en zijn koerdische minister Idriss kreeg 
Koerdistan een bijna volledige onafhanke
lijkheid. In de 17de eeuw kwam hieraan 
een einde, door de centralizatie-pogingen 
van de turkse heersers. Een werkelijk ver
zet tegen het osmaanse rijk zou pas losbar
sten in de 19de eeuw : door de Russen 
aangemoedigd stonden de Koerden op en 
Bedir Klran versloeg verscheidene malen de 
turkse troepen. Opstanden braken uit in 
1818, in 1830 en 1833. De opstand in 1836 
werd gevolgd door een massale turkse ver
gelding. Suksesrijk was ook de opstand van 
Yezdan Cher van 1853 tot 1855, die heel het 
land tussen Van en Bagdad veroverde. Hij
zelf werd slachtoffer van een Engelsman, 
konsulair agent, die hem aa» de Turken 
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Koerdenleider Mulla Mustafa Barzani 

veiTÏed. In 1877 brak opnieuw de opstand 
uit met de duidelijk geproklameerde bedoe
ling tot schepping van een autonoom Koer
distan onder ottomaanse suzereiniteit. Acht 
jaar lang woedde de opstand van Obaidul-
lah. Een kenteiing zou er komen in 1900, 
ïoen de eerste koerdische krant, de koer-
disclie partij en de koerdische nationale 
school werden gesticht 

Na de eerste wereldoorlog, door de geal
lieerden voor het « zelfbeschikkingsrecht 
der kleine volkeren » gevoerd, ging, de 
Koerd Sherif Pasha op de vredeskonf eren tie 
in naam van zijn volk de onafhankelijkheid 
opeisen. De overwinnaars trokken zich ech
ter van etnische situaties en zelfbeschik
kingsrecht maar weinig aan, wanneer het 
niet juist in hun politiek kraam paste. Het 
ottomaanse rijk werd verdeeld. De Engel
sen bezetten een deel van Koerdistan, zeer 
tot ongenoegen der bevolking. Toen een 
brits majoor werd gevangen genomen re
plikeerde het britse leger, zes weken lang. 
Van de teoretisch erkende — hoewel zeer 
beperkte en vage — autonomie die aan de 
Koerden beloofd was in het verdrag van 
Sevres, kwam er echter niets in huis. De 
overwinnaars verdeelden de ottomaanse er
fenis in invloedzones, met het lineaal op de 
kaart. Zo bleven de Koerden in Iran ge
scheiden van die in het vroegere mezopo
taamse yilajet, dat nu de kern van de onder 
engelse invloed staande staat Irak werd. 
Daarenboven bleven er nog vele miljoenen 
Koerden (de schattingen liepen van 3 tot 
5 miljoen) onder turks gezag. De geallieer
den wilden Kemal Ataturk te vriend hou
den en lieten hem daarom het gezag over 
deze « beigturken » zoals hij ze minachtend 
noemde. 1 urkije beschouwde hen als Tur
ken en wilde geen koerdische taal of na
tionaliteit erkennen. Nu nog houdt het aan 
dit standpunt vast De wijze waarop de 
turkse regering het probleem der Koelden 
oplossen wilde, verschilt praktisch niet van 
de manier waarop de Engelsen het pro
bleem der Afrikaners en waarop hei Derde 
Rijk het probleem der Joden een « End
lösung » geven wou : uit de bergdorpen 
verdreven naar de moerassige kusl der 
Zwaite Zee, stierven zij als vliegen. 

De in het franse mandaatgebied Siriè le
vende Koerden verging het al niet veel be
ter en m het huidige Sn ie kan de arabi
sche houding tegenover de Koerden best 
geillustieeid wolden door wat onlang'- een 
regeringsambtenaar zei aan een joernalist : 
« bij ons bestaan er geen Koerden meet ! ». 

Wat er tussen de twee wereldoorlogen — 
en ook nog daarna — aan misdaden tegen 
het koerdische volk voltiokken weid, tart 
elke beschrijving en zij die in Nurenberg 
mede als rechter troonden hadden zich voor
dien reeds aan massale volkercnmooid 
schuldig gemaakt. De Koerden beheeisten 
echter niet de infonnatiemedia en de grote 

financie in de wereld en konden dus geen 
kampagnes op wereldschaal ontketenen. 

De Koerden in Iran kregen het van de 
vader van de huidige sjah, Reza Kahn te 
verduren na een mislukte opstand en wer
den bij duizenden uitgemoord. In Irak, 
waar de Koerden zeer aktief waren en hun 
medezeggingschap opeisten, braken even
eens herhaaldelijk opstanden uit. In 1930 
werd het engels-iraaks veidrag bekendge
maakt. De Koerden reageerden met protest 
en rellen en met boycot der uitgeschreven 
verkiezingen. Toen iraakse soldaten groe
pen Koerden beschoten, brak de revolutie 
uit. Sheik Mahmoed eiste binnenlandse on
afhankelijkheid voor de Koerden, onder 
britse bescherming. De iraakse regering 
bleek niiet in staat de Koerden te verslaan: 
toen greep Engeland in en de R.A.F, bom
bardeerde de koerdische dorpen en maakte 
ze met de grond gelijk. De koerdische man
nen zaten grotendeels in de bergen. Om de 
uitroeiing van vrouwen en kinderen — die 
bij het eerste motorgeronk uit de dorpen 
wegvluchten naar veilige giotten — effek-
tiever te maken, gebruikte men tijdbom
men. Cinisch schrijft een engelse kapitein : 
« Het doorvoeren van luchtaanvallen op 
koerdische dorpen was niet te vermijden 
wanneer men er in slagen wou, deze op
stand te onderdrukken. Toch gaf zich Sheik 
Mahmoed slechts acht maanden later 
over >. 

Ook de Fransen gebruikten dezelfde me
tode in Siiië in 1937 : ook daar weiden 
door de franse luchtmacht koerdische dor
pen met brand- en springbommen bestookt 
en werden vrouwen en kinderen uitgeroeid. 

De verdere evolutie van de strijd, zowel 
tijdens als na de tweede wereldoorlog met 
de uitroeping van de — kortstondige — 
Mahabadrepubliek in Iran en tenslotte het 
begin van de koerdische oorlog m 1961, 
met Barzani en diens leger, — de Pesh-
Meiga — zou een aitikel op zichzell ver
gen Stippen WIJ slechts aan dat het hier 
niet om een uoep ongeschoolde rebellen 
gaat 90 t. h der Pesh Merga-officieren 
kregen volledige officiersopleiding. 70 t. h. 
van het leger deed dienst in het iraak- le
ger of was bi) de politie. Intellektueel staat 
naast aime beigbewoner in deze strijd de 
bekende dichter en historikus Anwei Mace 
viel in de stii|d enkele jaren geleden. 

Een stujd die m Irak met de wapen- ge
voeld woidt. Elders — in Turkije in Sirië, 
in Iran woidt de onderdrukking en de uit
roeiing van de koeidische minderheid met 
andere middelen \oltiokktn en is hei ver
zet ook andeis 

Koeidistan hg lu de « dode hoek van de 
wereldpolitiek ». Moge de/e dode hoek niet 
de begraafplaats woiden van een dapper 
volk dat door de schuld van West en Oost 
van zijn viijheid beroofd bliifi 

J. DIERICKX. 
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SNOEP ALS 
PASPOORT 

De mensen die het inst i tuut w i l l en bezoeken 
moeten het werke l i j k gaan zoeken. En als ze het 
dan gevonden hebben, dan zeggen ze : « Het l igt 
h ier toch we l mooi en gezond » 

Langs vele smalle wegen tussen hel lende ve lden 
met aardbeien en bieten kun je er komen Het is 
kort na de middag en je ziet geen kat Iedereen zit 
ergens in de schaduw, want als het bi j ons eens 
warm is, dan is het ook al t i jd zo ondraagl i jk dat je 
op de vlucht moet. 

De chauffeur heeft ook we in ig zin en r i jdt zeer 
traag de hel l ingen op en af en geeft na een t i jd je 
als enige verontschuld ig ing te horen : « Met 
k leme Dasjes komt men het verst. ». 

N iemand antwoordt NA'at Iedereen weet dat hij 
nu zal zeggen : « Zo zegt een zwitsers spreek
w o o r d toch ». Wi j kennen dat zwitsers spreek-
wooifd al lang en geven hem in stilte ge l i jk . 

O p een plaats waar ve lden in een bergaf 
beneden bo l len, kunnen w e het dak van het 
tuut zien Het inst i tuut waar zoveel mensen 
komen ki jken als naar een cirkus, na'ar een 
naar een strand. 

naar 
insti-
naar 
zoo. 

Ook wij om het mee te maken, het te 
ervaren, het te zien. 

Het gebouw is groot en niet simpatiek, 
maar, is het hier ook met zo dat een ru
we bélster een goed hart verbergt ? 

Onze ontdekkingsreis kan beginnen, 
onze speurtocht m dit vreemde land 
waar anderen dan v, ij wonen. Waar kin
deren huizen die met zijn zoals de kin
deren die we vanmorgen naar school za
gen slenteren. Die Sneeuwwitje en Rood
kapje zó zien en voelen, die tekenen wat 
zij in dromen meegemaakt hebben en in 
wier achterhoofd er nog altijd iets 
steekt van die verre thuis. Nee, de kin
deren die wij nu gaan zien zijn met zo
als wij jaren geleden zelf geweest zijn. 
De houten blokken waarmee zij spelen 
en die wij huizen noemden hebben voor 
hen misschien een andere betekenis, 
hebben misschien een andere naam en 

zijn misschien dieren of mensen of wie 
weet wat ? 

We staan onwennig met de dozen 
snoep, die we voor hen meebrachten, te 
draaien omdat we nu plots gaan denken 
dat het onzinnig is voor kinderen die zo
veel moeten missen snoep mee te bren 
gen Wat is snoep voor hen ? Wat wen 
sen wij te vergoeden met die brokje^ 
suiker die hun tanden kunnen bederven 
en die hen heelwat pijn kunnen bezor 
gen ? 

We worden binnengelaten Een zuste' 
(dat merk je tegenwoordig nog nauwe 
lijks) lacht haar witte tanden bloot De 
overste zit te wachten we moeten maar 
volgen. 

In de gangen is het koel en van tijd 
7ie je een naarstig zusterke een deur 
binnenwippen en achter de ramen zit 
tussen de bloemen een werkman met een 

hark. « We komen aan de klassen. » ' 
De kinderen kijken met op als we door 

het raam staan te loeren hoe ze in pa
pier knippen en de figuurtjes in een 
boek plakken. Hoe ze met zorgvuldige 
gebaren de schaar vasthouden en op hun 
tong bijten en hoe er soms eentje naar 
de juffrouw loopt die vooraan op het 
bord aan het tekenen is. Een bos met 
veel te dikke bomen en veel te grote vo
gels. «Om die goed te kunnen zien.» 
zegt iemand van ons naief. Een van de 
meisjes heeft ons opgemerkt en roept 
iets. De overste groet terug met haar 
hand De anderen hebben het ook ge
merkt en wij knikken onwennig naar 
de wuivende kinderen 

In de klas daarnaast doen ze een dans
je, met waaiers in de hand De opvoed
ster heeft haar wi t te schort uitgetrok
ken en een van de mei<;ie« draagt die om 

Te Atnsterdani 
heeft men voor 
de oplossing ge
zorgd : een bril 
voor het jaar 
20 0 0. Waar
schijnlijk tegen 
de tijd dot we 
met ruimtebus 
sen naar de 
maan willen om 
'Ie opgang van 
ie aarde te zien. 

de schouders als een herder. Zijn de an
deren schaapjes ? Wij begrijpen het spel 
niet. Maar hoeft het wel begrepen te 
worden ? Op het einde van het dansje 
laten de meisjes zich allemaal vallen en 
wie het laatst op de grond ligt, wordt 
aangewezen en krijgt de witte schort 
om. Het is een lachen en roepen en je 
ziet dat ze er een massa pret aan hebben. 

Terwijl we staan te kijken komt een 
kleintje met een emmer water, voor het 
akwarium, langs en neemt ons vast 
en zegt : « Ik u gaarne zie.» En wij zeg
gen : «Dat is zeker.». Ze schijnt er 
blij mee te zijn en loopt dan door. 

Klas na klas krijgen wij de meisjes te 
zien. Kinderen die men samengebracht 
heeft en waarvan men zegt dat ze nooit 
het leven zullen voelen zoals wij het 
voelen. Nooit pijn en vreugde kennen 
en misschien niet eens dag en nacht van 
mekaar kunnen onderscheiden. En toch 
lachen ze gelukkig als we naar ze wui
ven. Sommigen zijn helemaal niet mooi 
en zelfs lelijk maar ze weten ons te ont
wapenen omdat 7e zo melancholiek kun
nen kijken. 

Op de slaapkamei denier nun bedjes 
hangen kleurige foto's van zang- en film
sterren en waarschijnlijk herkennen ze 
die helemaal niet en zijn ze alleen maar 
dol op de schreeuwerige kleuren tegen 
de lichtgroene muur. 

Ondertussen is het speeltijd en zien 
we de opvoedsters, die geduldig verlo
ren ballen opvangen en die even gedul
dig teruggooien. Opvoedsters die vaak 
veel meer met zo'n moeilijke kinderen 
vertrouwd zijn dan ouders die soms he
lemaal geen raad weten met hun kindje 
en die er wel eens schrik van hebben. 

Op de speelplaats worden we door de • 
meisjes bestormd als kwamen ze ver
trouwen zoeken en ze komen ons steeds 
opnieuw vragen of wij hen wel echt 
gaarne zien. 

Zondag is er schoolteest en dan komen 
de ouders en de mensen uit de buurt 
van het instituut naar de dansjes kijken 
en naar de knipsels en de breiwerkjes 
en naar de honderden pitten van aller
lei vruchten die ze geduldig aan mekaar 
geregen hebben tot halsbanden en die ze 
samen geplakt hebben tot grote vogels 
en sneeuwmannen en bomen. 

De dozen met de karamellen verble
ken wel een beetje bij het werk en het 
geduld van de opvoedsters maar tot veel 
meer zijn wij niet in staat. Kordaat, 
maar in alle stilte, zweren we dat we de 
bleke meisjes van het instituut van nu 
af altijd gaarne zullen zien en de zusters 
en de opvoedsters zijn voor ons niet 
langer meer vrouwen, die ergens zo 
maar gaan werken. . . 



1968-1969 IN BEELD 
Wij ontvingen van de n.v. Uitgeverij 

w De Hoeve, Den Haag, het fotoalbum 
«World Press Photo 1968 - 1969». Dit al
bum wordt jaarlijks uitgegeven als bij-
]aee aan «Fotot r ibune». maar is ook 
apart verkrijgbaar. Het bevat 144 blz. en 
kost 190 fr. In dit album zijn de beste 
foto's bijeengebracht die tijdens de ver
melde periode in dag- en weekbladen of 
tijdschriften gepubliceerd werden en in
gezonden voor de jaarlijkse internationa
le tentoonstelling in Den Haag. De sa
menstelling wordt ui teraard beïnvloed 
door de grote internationale gebeurte
nissen, altans diegene die in de interna
tionale pers grote koppen maken. Ieder
een kent ze • Vietnam, de sovjetbezet-
ting in Tsjechoslovakije. de negeronlus
ten m de V.S., Biafra. de dood van Ro
bert Kennedy, de Olympische spelen in 
Mexico, de meirevolte in Parijs. Maar er 
zijn ook beelden van minder-spektaku-
laire voorvallen en flitsen uit het gewo
ne leven, die treffen door het mooie, het 
ontroerende, het humoristische, het bur
leske, het tragische van het tema. Een 
der meest menselijke lijkt ons die, waar
op een blanke vrouw naast een neger 
neerhurkt die het slachtoffer van een 
verkeersongeval werd : een beeld van 
menselijk medeleven over alle grenzen 
en scheidingen heen. Een inleiding in 
vier talen en een viertalig kommentaar 
vergezellen de foto's. 

Afgezien van enkele uitzonderingen is 
dit kommentaar in het algemeen tame
lijk objektief - al is het nederlandstalig 
kommentaar qua kwaliteit duidelijk on
der de anderstalige. 

Wie van de gebeurtenissen van 1968-
1969 een goed verzorgd fotografisch ver
slag wil bezitten, schaffe zich dit foto
boek aan. Het formaat is groter dan dat 
van vorig jaar en op het exemplaar dat 
wij ontvingen is de omslagtekst in het 
Frans. Misschien is dit toeval.. . tenzij 
men in het Noorden nog meent dat al 
wat ten zuiden van Rozendaal ligt, een 
franstalige « service » moet krij.gen ? 

" HET VONNIS" 
IVO MICHIELS 

Toen hij in 1958 voor « Het Afscheid » 
de rode «Arkprijs van het Vrije Woord» 
kreeg, was hij zowel politiek als arti
stiek reeds zodanig geëvolueerd dat hij 
zijn vroegere romans — « Het Vonnis », 
«Kruistocht der Jongel ingen» en in 
mindere mate «De Ogenbank» — als 
«proeven zonder perspektief » kon be
stempelen. Vanuit de pozitie waarin de 
auteur zich toen bevond, waren zijn 
eerste romans inderdaad — door hun 
engagement, hun begrip voor de oor
logssituaties en hun humanistische hou
ding tegenover de getroffenen der re
pressie — proeven zonder politiek per
spektief. 

Wanneer hij dan via een joernalistie-
ke bedrijvigheid in « Het Handelslbad » 
verhuisde naar de kantoren der « Volks
gazet », verzaakte hij aan dit engage
ment en schreef sedertdien «estetisch» : 
een amalgaam van Joyce en nouveau 
roman, dat vooral in « Het boek Alpha » 
de invloed der grote voorbeelden ver
ried en dat, met « monologue intérieur » 
en het aaneenrijgen en ineenschuiven 
van bewustz'jnsepizoden vaardig en op 
heel wat knapper en overtuigender wij
ze dan bv. bij Claus het roman-experi
ment in onze l i teratuur beoefende en 
van Michiels' talent getuigde. 

Toch blijft, wat Michiels ook over 
zijn vroeger werk moge beweren, zijn 
debuut « Het Vonnis » overtuigend voor 
zijn talent als romancier, al is het op 
een andere wijze dan in zijn « estetize-
r e n d e » periode Wellicht is het tech-
nisch-knappe en moderne, het doordrin
gen in de diverse vormmogelijkheden 
en hun briljante toepasing, een aan
breng die onze artist ieke waardering 
niet mag ontzegd worden. Zijn eerste 
romans, waarvan de opbouw en het taal
gebruik nog klassieke normen volgt en 
waarin een enigszins romantisch getint 
realisme levensecht wordt door de psi-
chologische tekening der personages, 
kunnen in het geheel van zijn werk 
wellicht minder spektakulair zijn : zij 
blijven echter door het evenwicht tus
sen het gesprokene en de wijze van 
spreken door hun zuivere intepratie van 
inhoud en vorm, op langere trr ini jn 
{en de li teratuurgeschiedenis za' daar-
oer oordelen) wellicht even belangrijk 
als het talentvolle experiment. 

« H e t Vonnis» verhaal t de geschiede
nis van een man en een vrouw die door 
de repressie geslagen worden en wier 
liefde bedreigd is ten gevolge van de 
omstandigheden die deze repressie 
heeft veroorzaakt. Met deze geschiede
nis wordt die van andere personen ver
vlochten of aangeraakt : de vriendin 
der vrouw, de dokter., . 

Een merkwaardig boek is « Het Von
nis» 20 jaar na zijn verschijnen evenwel 
gebleven en daarom is het goed, dat het 
Davidsfonds Michiels' debuutroman op
nieuw uitgaf. 

" DE POSTILJON" 
JAN LAMBIK 

Jan Lambin \ei/oigt het toeiistisch ra-
flio-maga/ine \aii de B.R.T. « De Postil
jon ». In het gelijknamige boekje, uitgege
ven bij Van In, Lier, heeft hij enkele tek 
sten van dit magazine bijgewerkt en aan
gevuld om ons als « aperitiefjes » voor te 
zetten, die onze reishonger moeten scher
pen. De « apciitiefkaart > wijst een zij het 
ook bepeikte vei scheidenheid aan. Cham-
panje in Frankrijk, Freiburg in Zwitserland, 

Bretagne en tenslotte Keulen worden toe
ristisch, historisch, architektonisch en zelfs 
kulinair voorgesteld — en na elk hoofd
stukje volgen enkele praktische aanduidin. 
gen. Vooral aanbevolen voor wie in een der 
vermelde streken of steden een verbliif of 
tocht plannen I 

Jan Lainbin : « De Poililjon », 117 bh. 

"OEWEGISZOLANG" 
RAF VAN DE LINDE 

Raf Van de Linde is de schrijvers
naam van Raf van Hecke, minderbroe
der en oud-Kongomissionaris, die eind 
1963 met de roman « De tijd is nu voor
bij » zijn intrede in de kongolitera-
tuur deed. Het was een roman 
w.narin de auteur er niet op uit was de 
bvinken wit te wassen of hun daden 
mooi te praten na het drama van 1 juli 
1960. maar die een loutere weergave 
bracht van de « stuiptrekking ». De kri-
tici schreven toen dat het verhaal onsa-
n enhangend was en dat de grote waar-
d_ van het boek slechts lag in de infor
matie over de onafhankelijk wordende 
staat. 

Van Raf Van de Linde mochten wij 
nu een ander Kongobock lezen, niet zo
maar een roman doch het sistematisch 
blootleggen van de persoonlijke erva
ringen van een jonge pater die jaren na 
m^'-aar de veilige kloostermuren als ho
rizon heeft gekend en die de opdracht 
krijgt, zijn missie in Kongo te vervoe
gen. Hof spreekt vanzelf dat de jonge
man, die thuis en op school weinig er
varen heeft, in Kongo een enorme we
reld ontdekt. 

Tijdens de reis naar Kongo ontmoet 
de .ionge pater het «monda ine» leven 
op de oakketboot en in de tussenhaven 
Teneriffe. Het onmetelijke land Kongo 
niet zijn « andere » mensen «n hun ma
nier van leven, denken en handelen is 
een ontmoeting die op de jonge man 
een sterke indruk maakt. Hij ontmoet 
er de neger van wie men zegt dat hij 
onbetrouwbaar is en die de blanke 
steeds doet vragen « wat drijft hem om 
zo te leven ? » 

In een vlotte taal heeft de auteur Van 
de Linde de belevenissen van de pater 
Raf van Hecke samengeschreven, geen 
blad voor de mond nemend, niets van 
de emotionele ervaringen van een man 
verbergend. 

><. De weg is zo lang » is het relaas van 
een mens en het stemt ons tot vreugde 
omdat het aantoont dat deze missiepa
ter op de eerste plaats de negers als 
mensen heeft willen bezien en niet als 
kandidaat-dopelingen. Mild is het boek 
en humor zit in elke dialoog; dat brengt 
l ichtpunten in dit bijwijlen harde en 
rauwe verhaal. Het boek werd uitgege
ven bij D,A,P,-Reinaertreeks en kost 
99 fr. 

DATNoETU... 

. . .bijwonen... 
Heden zaterdag 21 juni heeft ie 

Oostende de plechtige uitreiking 
plaats van de Europa-prijs van de 
stad Oostende voor schilderkunst 
(100.000 fr.). De plechtigheid begint 
om 18 uur in de ambassadeurszaal 
van het Kursaal te Oostende, 

• • • meemaken... 

Glazenier Leo Vingerhoets over wie « Wij » verleden jaar een reportage publiceerde is opnieuw in de aktualiteit geko-
ynen. Deze kunstenaar, door en dooi Vlaming, heeft werken overal ter \vereld verspreid In het pas geopende Kiiliureel 
Centrum te Antwerpen woonde hij de vernissage bij van zijn tentoonstelling. Op de foto : links Leo Vingerhoets, rechts 

Frank Gijsen die de inleiding hield. 

Zaterdag 28 juni heeft te Geluwe 
in het gemeentepark de opening 
plaats van « Internationale 69 >, een 
internationale selektie skulpturen van 
beeldhouwers en vormgevers uit ons 
land, Nederland^ Duitsland en Frank
rijk. Deze tentoonstelling is dagelijks 
van 10 tot 19 uur toegankelijk tot en 
met 19 augustus. De manifestatie 
•waarrond ook kongt essen en forums 
over plastische kunsten en literatuur, 
geleide bezoeken en filmprojekties 
over kunst worden gehouden, is een 
initiatief van < Kunstkring 63, werk
groep voor plastische kunst >. Ver
scheidene kulturele kringen uit Ant
werpen, Kortrijk, Gent en Dordiecht 
verlenen hun medewerking. 

Het programma vermeldt : zater
dag 28 juni om 15 uur opening in 
het gemeentepark met welkomwoord 
door de h. Chris Bouchard en inlei
ding door de h. Wolf A. Kayser, ar-
chitekt Dordrecht. Op zondag 29 ju
ni heeft een geleid bezeok plaats om 
16 uur, waarna boe tik- en modeshow 
Ann Saelens en optreden van chan-
sonniers van Ka-Klein zondag 6 juli 
colloquium « kunst en maatschappi] » 
met Ward Ruyslinck, L. Goe-
thals, R. Braem, R. Servais en R. 
Somville. Tijdens dit programma 
projektie van animatiefilms van 
Raoul Servais en dokumentaire ten
toonstelling van de belgische unie 
voor verdediging van de vrede. Gent. 
Op 12 juli gaat om 20 uur een « ar
tistiek protest » door, om 13 kunt U 
een filmfestival-namiddag meemaken 
en op 18 augustus wordt een kleuien-
film over « Internationale 69 > door 
Kultura Kortrijk in première ver
toond. 

Dit is bondig het programma van 
deze internationale dagen, bedoeld 
om het kultuurleven m de streek te 
prikkelen en een ontmoeting tot 
stand te brengen tussen eigen kun
stenaars en deze uit de buurlanden. 
Door samenwerking met diverse an
dere kultuurverenigingen wil « In
ternationale 69 » een kulturele wis
selwerking bevorderen. Het is een ge
durfd initiatief, dat onze steun ver
dient, weshalve we het dan ook sterk 
aanbevelen. 

. . . b e K l l K e n . . . 
« Van diverse pluimage ^ of i tien 

eeuwen vogelboeken », een tentoon 
stelling van de mooiste uitgaven 
over vogels sinds de 10de eeuw, tn 
de koninklijke biblioteek te Brussel, 
Het meest spektakulaire boek van 
deze tentoonstelling is ongetwijfeld 
Audubons « The birds of America ». 
het grootste vogelboek (100 op 70 
cm.) ter wereld, dat ten tijde van 
zijri verschijning reeds 1000 dollar 
(50.000 fr.) kostte. Tot 24 augustus. 

file:///vereld
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theo brouns: 

dagboek 

Tlteo Bwuns, goiiivleider van het V.N.V. voor Limburg, werd op 28 maart 1946 ge-

fuziljeerd te Hasselt. Hi] was de enige gouw leider van het V.N.V. en het enige lid 

van de Raad van Leiding die terechtgesteld werd. li']n terechtstelling was — met 

die van Borms, De Feyter en Vindevogel — wel de meest-ophefmakende : een der 

kulminatiepunten van de anti-vlaamse terreur waai bij de haat het met eens nodig 

meer oo)deelde nog een masker van pseudo-objektieve gerechtigheid op te zetten. 

Vanaf het ogenblik van zijn gevangenneming tot zijn terechtstelling, d.i. van 28 ok

tober 1944 tot 28 maart 1946, heeft Theo Brouns een dagboek bijgehouden. Gedeel

telijk werd dit dagboek reeds in 1951 door de Boekengilde Bredeiode uitgegeven, 

ingeleid door een korte biogiafie. 

Gezien de histoiische waaide van dit dagboek — zijn waarde als tijdsdokumeni. als 

eeihjk getuigenis ovei kollaboratie en repressie en als rechtvaardiging van een poli

tiek die da?i toch dooi tienduizenden oprechte Vlamingen, waaronder een gioot ge

deelte van de vlaamse intelligentsia, beivust weid aanvaaid en gevoerd is het 

van een uitzonderlijke betekenis. Daarenboven is het een der belangrijkste do-
kumenten in het vlaamse aanklachtdossier tegen de belgische slaat en zijn recht-
spiaak. 

Theo Brouns, geboren te Kcssenich op 20 
november 1911-, kwam na oude humaniora 
te Hechlel en Maaseik, aan de universiteit 
van Gent, waar hij pater Callewaert leerde 
kennen en lid van diens « Thoraasgenoot-
schap j> werd. Hij trad et in kontakt met 
de leidende figuren van de vlaams-natio-
nale beweging — dr. Elias, R. Tollenaere, 
dl. Leo Wouters e.a. — en werd voorzit
ter \an het Gents Studcntenkorps. Zijn na
tionale overtuiging, opgedaan in het 
A.K.V.S., werd er nog versterkt en zijn so
ciale belangstelling uitte zich niet alleen in 
studies over jeugdwerkloosheid en techno
logische werkloosheid, maar ook in daad
werkelijke « Sociale Hulp » in het orga
nisme van dezelWe naam In 1936 behaalde 
hij het diploma van dr. in de rechten en 
licentiaat in politieke en sociale weten
schappen, was een tijdlang redaktiesekre-
taris van het dagblad « Volk en Staat » en 
vestigde zich in 1937 als advokaat te Has
selt. Specialist in middenstandsproblemen, 
werd hij juridisch raadgever bij de Pro
vinciale Kamer van Ambachten en Nerin
gen. In 1940 werd hij kabinetschef \an Ge
rard Romsée, wanneer die goeverneur van 
Limburg benoemd werd. Zijn inspannin
gen, als gonwleider van het V.N.V., gaan 
vooral naar het kulturele en sociale : naar 
een bundeling van alle kultuiele aktivitei-
ten en manifestaties in het kader van «Volk 
en Kunst», naar een breedopgezette sociale 
hulp voor de duizenden hongerende men
sen langs « Winterhulp ». 

De teneur die in Limburg uitbiak, 
plaatste hem in een vaak uitzichtloze situa
tie. Aanvankelijk overtuigd dat het om per
soonlijke wraaknemingen ging, moest hij 
aldia inzien dat de omvang en de brutali
teit van de teneur tegen vlaam-gezinden 
duidde op de bedoeling, heel het vlaams-
naiionaal kader uit te mooiden Hij wen
ste echter geen anti-terreur, maai nam be
st hennende maatiegelen die des te meer 
V ei eist waren omdat tengevolge van een 
konflikt tussen belgische en duitse politie, 
hut banditisme en de roofovervallen o.m. 
op boerdeüjen zulkdanige uitbreiding had
den genomen, dat een weikelijke anaichie 
dieigde te ontstaan Na de maatregelen, 
door Biouns getroffen en door de hele par
tijraad goedgekeurd, namen de aanslagen 
at en zelfs het belgisch gerecht heradem
de ! In hoeverre deze terreur met werke
lijk verzet te maken had. blijkt uit de na
oorlogse processen : Convents, de man 
waarover de auditeur tegen Brouns zei 
« dat hij een nationale held was, wiens 
naam onsterfelijk zou wezen », beroemde er 
zich op 44 moorden bedreven te hebben en 
werd kort na de oorlog als gemeenrechte
lijke misdadiger aangehouden. 

Biouns verhaalt in zijn dagboek zowel 

dit verleden, als de evolutie van zijn pro
ces. Daarnaast worden herhaaldelijk zijn 
opvattingen over de kollaboratiepolitiek en 
over het vlaams-nationalisme in het alge
meen uiteengezet. En tenslotte is er de 
schildering van het milieu, van de gevan
genis en de medegevangenen en van de 
kontakten met familie en verwanten daar
buiten Uit heel dit dagboek blijkt daaren
boven een bestendige belangstelling voor 
de politieRe situatie daarbuiten, zowel voor 
de binnenlandse als de buitenlandse toe
stand. Naarmate het tragische einde na
den en de onafwendbaarheid van zijn lot 
duidelijker woidt, klinkt zijn stem bezwe
rend en getuigend : « Ik deed slechts mijn 
opperste, harde en heilige plicht » Zijn 
laatste brieven, zijn slotverklaring voor het 
krijgshof, zijn boodschap aan de kamera
den van de beweging : zij vormen een ont
roerend getuigenis voor de grootheid en de 
zieladel van deze man, die vallen moest na 
een gerechtspioceduie, waarvan de objek-
tiviteit reeds gekenmeikt wordt door de 
uiispiaak van een auditeur : « ik zal je 
hebben, al moet ik er dag en nacht voor 
werken >. 

« Ik heb geen h.iai gewekt en geen bloed 
om bloed doen vloeien >. Deze uitspraak 
van Brouns kunutn /ijn tegenstanders niet 
hei halen... . 

Wat hij in zijn dagboek schrijft « het 
piotes van de terroristen zal ook nog wel 
eens gemaakt worden, als de verdwazing 
vooibij zal zijn », is tot op heden nog niet 
gebeurd. 

^VIJ wezen er reeds op, dat m 1951 een 
veikorte veisie van dit dagboek verscheen. 
De nu vooiliggende volledige tekst wordt 
voorafgegaan door een inleiding van K. Van 
Isacker en door de ca. 50 blz. tellende au
tobiografie van Brouns zelf, die hij schreef 
teiwijl hij tijdens de eerste bevujdingsda-
gen ondeigedoken leefde. Het eigenlijke — 
zeer lijvige — dagboek wordt aangevuld 
met enkele bijlagen : een kort relaas over 
zijn laatste dagen door zijn broer trater 
Arnold, een beschrijving van zijn laatste 
uren door pater M. Moons, Brouns' slot-
veiklaring voor het krijgshof evenals het 
arrest van het hof, brieven aan zijn vrouw, 
aan de prins-regent en een laatste oproep 
als gouwleider aan de « goede en trouwe 
kameraden >. 

Waar nodig, werden voetnota's aange
bracht om sommige feiten, benamingen of 
namen te verduidelijken. 

Moge Brouns' dagboek in vele handen 
komen en door velen — vooial jongcien 
gelezen worden. 

Theo Biouns : « Dagboek van mijn ge-
vangenisleven » — Nederlandse Boekhan
del, Kapellen. 459 blz. — Ing 295, fr., geb. 
345 fr. 

.IA £ f J 
PENTHEUS 

De antwerpse let terkundige Rose 
trronon heeft op enkele jaren tijd (zij 
debuteerde m de vijftiger jaren) haar 
taam als schrijfster var> ui tmuntende 
verhalen en romans gevestigd. Het Ant
werpen van de baroktijd in «Saraban
de» het oude Spanje in «De ballade 
van Dona Maria de Alava ». de middel
eeuwen in «Orso» en «Ik. Hasso van 
fJodman » en de griekse oudheid ir « De 
r amkonmg» zijn de diverse historische 
achtergronden voor haar zowel stilis
tisch als kompozitorisch zeer verzorgde 
romans en verhalen Al de goede eigen
schappen na haar proza vinden wij te
rug m haar jongste, bij Boekengilde De 
Clauwaert verschenen novelle «Pen-
theus ». Ook hier worden wij in het ver
leden geplaatst • het verhaal van Pen-
theus. koning van Thebe die omwille 
van zijn verzet tegen de ered'enst aan 
Dionysos door ziin eigen moeder en de 
bacchanten verscheurd wordt 

Een verhaal dat. onder de pen van 
Rose Gronon en verteld door de zoon 

van Pentheus, die ergens ver van de 
stad m ballingschap leeft samen met 
een oude en beangstigde grootmoeder, 
tot een epische tragiek groeit en een 
universele dimensie krijgt omwille van 
de tegenstellingen die ook aan de bazis 
liggen van het oudgriekse verhaal. Hier 
zien wij de botsing tussen het appoli-
nisch-klare. het rationale enerzijds en 
het irrationele, dat in de roes en de 
wijn simbool vindt en in de Dionysos-
kultus tot uiting kwam. anderzijds. 

Door de taal en de sfeer waarin Rose 
Gronon dit verhaal van een goddelijke 
wraak en een koninklijke endergang 
plaatst, evenals door het feit dat het 
relaas ons gegeven wordt door de zoon 
van Pentheus zelf, komt de betekenis 
van dit mitologische gebeuren nog 
scherper naar voren, wordt het in de 
wereld van nu geplaatst en krijgt het 
een universel- — en dus ook , 'ktuele — 
zin 

Een boekje (63 blz.) dat zijn 50 fr. 
overwaard is. 

HET LIGT VOOR DE HAND 
In de «Open Kaart »-reeks van Des-

clee-De drouwer verscheen zopas onder 
de titel «Het ligt voor de h a n d » een 
autobiografie van de dichter Pieter G 
Buckinx (119 blz. 165 fr.) 

Buckinx IS nooit een veelschrijver ge 
weest en evenmin een rui tenbreker 
Maar met de acht bundels l inek die hij 
ons, schonk, is zijn plaats in onz^ lite
ra tuur verzekerd, langduriger en blij
vender verzekerd dan veel wat nu als 
lirielv aangediend wordt Buckinx heeft 
zijn levensverhaal geschreven op een 
eenvoudige, ongekunstelde en daarom 
wellicht overtuigende en poëtische wij
ze Zonder een groot prozaïst te zijn is 
zijn verhaal vlot en aangenaam. Tussen 
net expressionisme en het naoorlogse 
experiment stond een dichterlijke ge
neratie die de klemtonen meer op het 
individuele leggen wilde, zonder zich 
nochtans in artistieke overmoed af te 
zonderen. In de tijdschriften die uit de
ze richting ontstonden — « Tijdstroom » 

en « Vormen » — speelde Buckinx een 
niet onbelangrijke rol. 

In zijn autobiografie wijdt hij uiter
aard aan die periode een belangrijk ge
deelte. Zijn de hoofstukken over de ont-
mo Hingen met letterkundigen en kun
stenaars interessant om de bijeenge
brachte details, dan zijn het eerste zo
wel als het laatste hoofdstuk o.i. de 
meest verhelderende en de mooiste en 
komt de mens en de dichter er het best 
in tot uiting Het eerste hoofdstuk_ zou 
°en aanloop kunnen zijn tot een uitge
breid levensverhaal terwijl het laatste 
een zich bezinnen is, een verklaren van 
wat de dichter Buckinx bewogen heeft. 

« Het ligt voor de hand » is een bena
dering van de dichter en de mens Buc
kinx en een kennismaking met de bron
nen van zijn dichterschap vanuit de 
eigen kern : een direkt kontakt dat 
zich niet alleen over Buckinx'dichter-
schap, maar over het wezen van dich
ter en poëzie in het algemeen uispreekfc 
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Eaterdag 21 juni 
^9 07 u. : NEDERLAND 1 
ipter en vriend (over de rela
tie tussen de mens en de 
fiond). 
efc.20 u. : NEDERLAND 2 
^hodeste kiest (een reportage 
if er het referendum aldaar). 
ei u. : NEDERLAND 2 
\l,tebe und so weiter (een tele-
'^iziefdm over menser. in de 
'huidige maatschappij). 
IB2.05 u. : BRUSSEL FRANS 
Face au public (Guy léart). 

Zondag 22 juni 
1£.25 u. : BRUSSEL NED. 
De wereld is klein, niet genoeg 
'(een film van Bert Haanstra 
over de ontwikkelingslanden). 
16.25 u. : NEDERLAND 1 
Beroep op wielen (film over 
'de zakenman wielrenner Jan 
'fanssen). 

Maandag 23 juni 
Ke.30 o. : NEDERLAND 2 
Omdat ie anders is ? (een pro-
Tpamma met verpleegden van 
ten psichiatrisch centrum). 
tO.45 B. : BRUSSEL FRANS 
Wallonië 69. 
12.50 XL : FRANKRIJK 1 
^rand Angle (een programma 
poor liefhebbers van foto en 
film). 

Dinsdag 24 juni 
IS u, : BRUSSEL NED. 
Libanon (een dokumentaire). 
81.50 n. : BRUSSEL NED. 
Vlaanderen achterop in weten-
Schappelijk onderzoek ? (de
bat) 
El.1» u. : NEDERLAND 2 
Generation • gap (eerste van 
'drie amerikaanse dokumentai-
res over het generatiekon-
flikt). 
EO.30 n. : BRUSSEL FRANS 
Portrait de la Francophonie 

Woensdag 25 juni 
eO.25 u. : BRUSSEL NED. 
Ja zuster, nee zuster (heruit-
zending van de liedjes uit dit 
feuilleton). 
BI u. : NEDERLAND 1 
Asphalt jungle (film met Ma
rilyn Monroe) 
B2 05 u. : NEDERLAND 2 
Geen blad voor de mond (een 
'diskussie over gezag met jon
geren uit België, Nederland, 
Frankrijk en Duitsland). 

Donderdag 26 juni 
eo 42 u : NEDERLAND 1 
t>e meeuvt (spel van Anton 
T-ijechov) 
Bl.45 u. : NEDERLAND 2 
Su, transit Zoutleeuw. 

Vrijdag 27 juni 
1 ' u : BRUSSEL NED. 
De wereld ts klem (over de 
heiligdommen in het Oosten). 
20 25 u. : BRUSSEL NED. 
J^e regenmaker (amerikaanse 
speelfilm) 
W 35 u. : NEDERLANT 1 
I>e vuist uit Emmeloord (pro
gramma van Willem Duys). 

doek over dat onderwerp te ma
ken. De filmproducenten had
den het schilderij nodig voor 
opnamen van hun film «Bel 
Ami», naar een novelle van 
Guy de Maupassant Het werk 
van Max Einst werd bekioond 
en Salvador Dali behaalde de 
tweede plaats, zi] het met zon
der enige herrie 

Dah heeft voor de totstand
koming van dit doek zijn eigen 
metode gevolgd Hij noemt die 
de paranoid-kritische metode, 
die erm bestaat dat de kunste
naar zelf aktief inwerkt op het 
onbewuste, dat hij bi] zichzelf 
beelden loswoelt en hallucina-
tie"? veiwekt die op zijn beurt 
het onbewuste aanwakkeren 

Voor velen is Salvador Dali 
éen van de voornaamste expo
nenten van het surrealisme In 
werkelijkheid heeft de geniale 
Spanjaard deze kunstrichting 
slechts betiekkehjk korte tijd 
gevolgd Op het ogenblik dat 
het hier besproken doek werd 
gemaakt, had Dali die kunst
richting reeds verlaten. 

Maandag 23 juni om 19 45 uur. 

MEE NAAR HET CIRKUS 
In de Studio voor Dokumentaire Films van Moskou werd een 

reeks van zes korte films gedraaid over het wereldberoemde 
staatscirkus van Moskou. In de eerste film ziet u de feestelijk
heden rond de honderdste verjaardag van het bestaan van een 
familie koorddansers, een gebeurtenis die met veel luister werd 
gevierd. 

Zondag 22 juni om 19 00 uur. 

VLAANDEREN ACHTEROP ? 
Enkele dagen geleden werd 

het zogenoemde rapport van de 
4 vier wijzen » over het weten
schappelijk onderzoek en het 
wetenschapsbeleid in België ge
publiceerd. Dit rapport werd op 
verzoek van de minister voor 
wetenschapsbeleid, de h. Lefè-
vre, opgesteld door prof S. 
Amelinckx, adjunkt - direkteur -
generaal van het studiecentrum 
voor kernenergie te Mol, prof. 
Piet de Somer, rektor van de 
Katolieke Universiteit tp Leu
ven, prof De Vreker van Gent 
en de h Fierens, beheerder-di-
rekteur bij de firma Gevaert-
Agfa De opstellers van het rap
port en de minister zelf kon-
fronteren dinsdagavond hun 
standpunten met die van een 
tiental jonge vlaamse weten
schappelijke vorsers in een de
bat. 

Dinsdag 24 juni om 21 50 uur. 

SALVADOR DALI 
Salvador Dah stuurde in 1946 

zijn «Bekoring van Sint-Anto-
nius» naar de amerikaanse 
filmproducers Albert Lewm en 
David L. Loew die hem samen 
met elf andere surrealistische 
schilders hadden gevraagd een 

II 

I 
Libanese danseresjes. Brussel Ned, dinsdag 24 juni. 

Jerome Verhaeghe, prezenta-
to^ van het programma over 
het wetenschappelijk onder 
zoek. Brussel Ned., dinsdag 24 

juni. 

LIBANON 
De republiek Libanon, een 

kieine berg- en kuststaat, is een 
van de meest karakteristieke 
kleine staten van het middel
landse zeegebied Het is meer 
dan 7 000 jaar oud Vanuit de 
smalle kustvlakte trokken de 
Peniciers er met hun schepen 
de wereld in Nadien kwamen 
de Romeinen die de kustvlakte 
vol tempels bouwden en ook 
naar het binnenland trokken 
Kristenen kwamen zich later 
vanuit Klein-Azie in het geberg
te vestigen, waar nog tipische 
hangdorpen te bezichtigen zijn. 
Libanon is echter ook moham

medaans : de islam sloopte de 
burchten van de kruisvaarders 
en bouwde moskeeën. Westerse 
invloeden heten zich eveneens 
gelden m het land . m 1960 kwa
men de Fransen er bloei bren
gen, met de Amerikanen. 

Het klimaat is er gevarieerd • 
m de wmter ligt er sneeuw op 
de bergen, m de zomer blaakt 
het strand onder de zon Maar 
er IS niet alleen toerisme . de 
oLesjeiks beleggen kapitalen 
in internationale banken Er is 
ook modern verkeer met een 
grote lucht- en zeehaven 

Dinsdag 24 juni om 19.00 uur. 

Salvador Dali Brussel Ned,, 
23 juni. 

VLAAIMSE T.V. 
Zaterdag 21 juni 
18 55 : Zandmonnet ie — 19 00 : Avon» 
tu ren In d« Zuidzee TV- feu i l le ton voor 
de leugd, Ie oi\ Boeven aan boord —m 
19 25 Tienerklonken — 19 55 • Med«-
delingen — 20 00 • TV-nieuws — 20 25 I 
Ju l io Wie is bong voor Dr Cheglay i 
— 20 50 W lleke Internat ionaal — 
21 45 Echo — 22 15 : Monnix • Ean 
vr iend In nood — 23 15 : TV-nieuw». 

Zondag 22 juni 
16 00 • Poly snelt te hulp — 16 15 « 

Tienerk lanken presenteert : D« Monk f iM 
— 16 40 to t 18 00 VhegdemonstratP» 
t e Bierset — 18 40 Klem, klem k l eu -
te r t ia — 19 00 Mee naar het C i r ku i . 
I e a t l : De grote fami l ie — 19 25 i 
De wereld is k lein • Niet genoeg —• 
19 55 : Mededelingen — 20 00 TV-
nieuws — 20 15 • Sportweekend —^ 
20 40 • » Noches de Europa > On tspan . 
ningsprogromma — 22 20 • Première-
magazine — 23 10 : TV-nieuws. 

Maandag 23 juni 
18 55 • Zandmonnet ie — 19 00 • Flln»-
museum yan de schaterlach — 19 20 I 
Filmp;e — 19 30 • Wereld zonder g ren 
zen — 19 45 • Openbaar kunstbezi t ; 
» Bekoring van St Antonius > — I 9 5 5 t 
Weermun — 20 00 : TV-nieuws — 
20 30 • High Choparral • Het groent j» 
— 21 20 • Misso Solemnis van LudwiO 
wan Beethoven — 22 45 TV-nieuws. 

Dinsdag 24 juni 
18 55 : Zandmonnet ie — 19 00 • t L i 
banon > Documentaire — 19 30 : T ie 
nerk lanken — 19 55 Mededelingen —• 
20 00 TV-nieuws — 20 25 • Spel zon
der grenzen — 20 35 • Moigret en d« 
gongsters — 21 50 Vlaanderen ochter-
op in het wetenschoppeliik onderzoek -^ 
23 00 . TV nieuws 

Woensdag 25 juni 
13 55 Zandmonnet ie — 19 00 Klein, 
k lem k leuter t ie — 19 20 • Tip top - ^ 
19 55 Weerman — 20 00 TV nieuwt 
— 20 25 Ja zuster, nee zuster — 
21 05 Spel zonder grenzen — 22 20 i 
TV-nieuws 

Donderdag 26 juni 
18 55 * Zondmannet je — 19 00 G«-
schiedenis wQr\ de XXIe eeuw De nieuw» 
f i lmtactrek — 19 25 Fiimmuseum van 
de schaterlach — 19 40 Polit ieks t r i 
bune de Christeli ike Volksportr) —• 
19 55 Mededelingen — 20 00 TV-
nieuws — 20 25 De Forsyte Sogo 26« 
en loatste a f l Zwonenzang — 21 20 : 
« Heydrich in Proag » Verf i lmd t v spel 
— 22 50 Premiere — 23 30 TV-
nieuws. 

Vrijdag 27 juni 
18 55 Zondmannet je — 19 00 De 
wereld Is k lem — 19 30 Ziet u er wat 
i n ? — 19 45 Zoekl icht — 19 55 : 
Weerman — 20 00 TV-ni«uws — 
20 25 • Speelfilm De 'egenmoker — 
22 25 TV nieuws — 22 30 tot 23 15 : 
De Festivals yan Nancy en Fronkfur t . 
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Vtemsnatk)na3lgg 

Te Le Mans liepen de topwagens 380 
km per uur. Op het water is men nog 
niet zo ver. Deze catamaran doet 160 
km per uur. Het varen ermee is even 
gevaarlijk als het rijden te Le Mans. 

DRIE 

Naar aanleiding van het belangrijk en 
na te volgen initiatief van het olimpisch 
komitee Antwerpen-Limburg om een 
inventaris op te naaken van alle sport-
gelegenheden in hun provincies, wijst 
Hené Marien erop, en zeer terecht, dat 
i fe t de groeiende vrije tijd en de 
gt-oeiende behoefte aan gezonde vrije
tijdsbesteding, de ru imte waar men aan 

•sport en spel kan doen, gestadig af
neemt. Inderdaad, hoe meer wij de 
sport nodig hebben, niet om er staan op 
t e gapen, maar om ze te beoefenen, hoe 
minder gelegenheid wij krijgen dat te 
doen. Toch is het niet alleen een kwes
t ie van velden en installaties. Er is o.i. 
oj>k een zekere afkeer voor aktieve 
sportinspanning. Anders gezegd, wij 
spreken en wij lezen over sport, maar 
wij zijn te lui of te moe om ze te be
oefenen. Dit viel ons nogmaals op t i j 
dens enkele dagen vakantie aan ons 
zeetje. Water en zon in overvloed. Zon
nebaders met duizenden. En in vier da
gen tijds hebben wij precies drie men
sen werkelijk zien zwemmen. 

PUBLIEKE OPINIE 

Dinsdag 3 juni, daags na de uitslui
t ing van Merckx uit de ronde van Ita
lië, hebben een groep sociologen van de 

De Anderlecht-juniors vieren hun kam
pioenstitel • een eerste stapje op de 
steile ladder naar de sportroem. Van 
wat dromen deze jongens : van het 
gejuich der toeschouwers of van per
centen op transfertsommen en bene-

''"twedstrijden ? 

luikse universiteit een soort peiling ge
daan naar de menmg van de belgische 
bevolking over Merckx' plaske Enkele 
cijfers kris-kras door elkaar, zoals de 
Gazet van Antwerpen ze publiceerde : 
in Luik, Antwerpen en Maastricht wa
ren 98 t h. van de ondervraagden « op 
de hoogte van de zaak», konden er 80 
t.h nooit of zjamais geloven dat Merckx 
zou durven « pakken », gaven 35 t h (de 
slimsten wellicht) de «doktoors» de 
schuld van alles, dachten 80 t.h. dat dit 
het einde was van Merckx' loopbaan, 
vonden 63 t.h. doping toch niet strikt 
noodzakelijk en herinnerden 65 t.h van 
de ondervraagden zich niet dat er die 
dag (maandag dus, en daags tevoren) 
nog ander nieuws was geweest dan 
« d a t » van Merckx Vooral dat laatste 
doet ons de waarde van al de rest toch 
maar met een skeptisch oog bekijken. 

BOMPA'S WOORD 

Onze goeie vriend Avery Brundage, 
voorzitter van het internationaal olim
pisch komitee, heeft formidabel van 
zijn teater gemaakt, dat de skisport van 
het programma der olimpische winter
spelen moest geweerd worden, omdat 
de beoefenaars geen liefhebbers, maar 
vetbetaalde publiciteitsagenten zijn. En 
kijk, in Warschau heeft men met een
parigheid van s temmen beslist dat het 

f»* «dW"" 

De Anderlecht-juniors klopten de ju
niors van Racing White met 3-0 en 
legden meteen beslag op de kampioe-

nentitel. 

skilopen moest behouden blijven Met 
eenparigheid van stemmen, dat bete
kent dat ook bompa « p r o » heeft ge
stemd. Beweegreden (naar het schijnt) • 
de firma's zullen voortaan niet recht
streeks aan de atleten betalen maar 
aan de federaties En ten tweede had 
men gedreigd spelen in te richten, zon
der het olimpisch komitee, maar mèt de 
televizierechten in eigen zak Die argu
menten deden het en al wat bompa tot 
dusver vertelde was dus weer eens « ze
ver in pakskens » 

BRIEK MET SCHRK 
Briek Schotte schijnt zo een beetje in 

de penarie te zitten en met hem de ba 
zen van Flandria-de Clerck en zelfs de 
inrichters van de ronde van Frankrijk. 
Oorzaak van alles is Walter Godefroot, 
die « perfors » naar een ander merk wil 
overstappen en volgens sommigen zelfs 
al zou getekend hebben voor een Ita
liaanse firma. In de ploeg van Schotte 
bracht dit wel enige deining en naar 
het schijnt zou zelfs de kans bestaan 
dat Walter niet zou deelnemen aan de 
« t o u r » Kan natuurlijk allemaal zijn 
maar dat moeten wij toch eerst zien 
Deelnemen aan de ronde van Frankri jk 
is voor renners en firma's altijd een be

langrijke aangelegenheid, waar men 
niet op grond van een of andere onbe
nulligheid over beslist Maar ondertus
sen zit «den Br iek» wellicht met de 
« poepers ». 

ONZE DELEGATIE 

Buiten het berichtje dat Merckx er 
bijna zeker zal aan deelnemen, is er nog 
ander nieuws over de ronde van Frank
rijk. Men heeft bekend gemaakt welke 
ploegen aan de startlijn zullen staan. 
Het zijn vijf franse, drie belgische, drie 
Italiaanse, twee spaanse en één holland-
se Van belgische zijde zullen deelne
men : Faema (eigenlijk Italiaans, maar 
feitelijk belgisch, want onder de leiding 
van super-bels Merckx), Flandria-de 
Clerck (de ploeg van Schotte en mis
schien nog Godefroot) en Mann-Grun-
dig (de ploeg van Herman van Sprin-
gel). Wij vragen ons af waarom die al
lemaal meerijden, vermits he ' toch al 
schijnt vast te staan dat Merckx gaat 
winnen. 

GOED GEWERKT 

De 24 uren van Le Mans werden ge
wonnen door onze landgenoot Jacques 
Ickx en zijn ploegmaat Jacques Oliver, 
één jaar nadat deze zware proef gewon
nen werd door onze andere, ondertus
sen verongelukte, landgenoot Lucien 
Bianchi. Voor degenen die van het gen
re houden zal de overwinning van onze 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ~ " " " WIJ 

sportman nummer één — hij kreeg in-
derdaad de laatste nationale trofee voor 
sportverdienste - wel zeer verheugend 
zijn Hij maalde in die 24 uur niet min
der dan 5000 kilometer af, tegen een be
middelde snelheid dus van meer dan 
200 kilometer per uur Met alle respekt 
voor die prestatie — want het is er een 
— vinden wij toch dat dit niet zozeer 
behoort tot het terrein van wat wij 
sport noemen We kunnen dus alleen 
zeggen : goed gewerkt. 

Sepp Mater, doelwachter van F.C, 
Bayern te Munchen, heeft een « uitvin
ding » op zijn aktief : een shirt die 

niet uit de broek omhoog kan. 

$LOTBEMER(G)K(X)INGEII 
Het is misschien best maar in

eens de bladzijde om te slaan, 
want wij moeten het weer eens 
over « den Bels » hebben. Eigehlijk 
niet zozeer over zijn persoontje, 
als wel over wat er allemaal rond
om hem gebeurt 

Iedereen weet nu wel dat spo
ren van stimulerende middelen 
werden ontdekt in Merckx' urine. 
Op grond daarvan werd hij voor 
een maand geschorst, en zou hij 
dus ook niet de Ronde van Frank
rijk kunnen rijden en winnen. In 
het velowereldje werd echter alles 
zo geregeld dat er voor de vedet
ten altijd een mogelijkheid bestaat 
om aan de algemene regel te ont
snappen, en dus werd er rap een 
of ander komitee van een of ande
re federatie samengeroepen om on
ze « joeng » uit de pekel te helpen. 
Genoemd komitee deelde mee dat 
het geloofde dat de sporen van do
ping er inderdaad waren, en dat het 
vond dat de Italiaanse bond goed 
handelde met het uitspreken'van 
die straf, maar dat het toch van 
oordeel was dat er tioijfel bestond 
of Merckx, die nog nooit voordien 
op doping werd betrapt, zelf ver-
antiü oor delijk was voor de aanwe
zigheid van reactivan in zijn body. 
En omdat twijfel altijd ten gun
ste van de beklaagde moet uitval
len, moet Merckr ziin <!traf niet 
« uitzitten » 

Vermits we geloven dat Merckx 
geen « pakker » is - als we daar iets 
te veel de nadruk opleggen, doen 
we maar net als iedereen - zouden 
wij ons kunnen verheugen in de 
afschaffing van zijn straf. Onschul
digen hoeven niet gestraft te wor
den. 

Maar de zaken liggen niet zo 
eenvoudig. 

Vóór Merckx werden al veel 
renners gestraft om dezelfde re
den, en hebben er al veel beweerd 
dat ze onschuldig waren, en had 
men al dikwijls twijfel ten gun
ste van beklaagde kunnen inroe-
ven Het is nooit gebeurd. Men 
mag dus terecht van diskriminatie 
•spreken, ten voordele van Merckx, 
of ten nadele van de anderen, zo
als men verkiest En uit de ver
klaringen van de renners heeft 
men zeer duidelijk kunnen horen 
dat zii r\Tp 'li'ikrimivntie niet ne
men. 

Ze hebben trouivens groot ge-
ïï ^^^ ^'^^ °-̂ - beter geweest als 
Merckx, zelfs onschuldig, zijn « pe-
nitentie had gelezen-», zoals iede-
een en de « straf» in al haar on
rechtvaardigheid had beschouwd 
lis een heroepsriziko. dat ook al 
-oveel r-mdpron hphhen geloven 

dan dat deze aanslag werd ge 
pleegd op de al zo broze arbeids-
solidariteit onder de beroepsren 
ners. Solidariteit die ze broodno
dig hebben willen ze hun beroep 
gezond en menswaardig maken. 
Wij vermelden hierbij de namen 
van Merckx en van de n heren x 
van dat fameuze komitee. Wij ge 
loven niet dat zij, zo min Merckx 
als de anderen, daar eigenlijk 
veel belang bij hadden. Niet de 
rechtvaardigheid jegens Merckx 
lijkt ons het hoofdmotief van de 
vrijspraak. Niet het oordeel van de 
« komieke rechters » Hjfct ons door 
slaggevend te zijn geweest. Achtei 
Merckx, en achter de zwaarbui-
kige heren van het komitee, zien 
wij de grote profiteurs van de wie
lersport profijtig glimlachen, den 
kend aan de Ronde van Frankrijk 
aan de publiciteit, aan de geïnves
teerde kapitalen. Wij twijfelen er 
aan dat halfgod Merckx als mens 
hierin van enig belang was, en wij 
twijfelen eraan of de « heren » van 
het komitee, in hun potsierlijkt 
gewichtig-doenerij en dito verkla 
ringen en kommunikees, meet 
naar de stem van hun geweten 
hebben geluisterd dan naar het ge
rinkel van de centen achter hurt 
rug. Zij hebben niet alleen een 
aanslag gepleegd op de solidari
teit onder de renners, de very im 
portante heren, ze hebben ook een 
aanslag gepleegd op de menseli}k( 
waardigheid van de renners. Zi: 
hebben opnieuw de deur geopenc 
naar de mogelijkheid van doping 
Niemand in Europa twijfelt daar 
aan Zei Briek Schotte al niet dat 
hij zich verheugde over hun vrij
spraak, omdat hij nu zijn renners 
die betrapt worden op doping, zal 
kunnen aanraden de feiten te ont
kennen ? En hoe moeten wij die 
woorden anders verstaan dan als 
een voorspelling van uithreidinc 
der dopingspraktijken ' 

Dat de heren van de federatie 
(hoe heet ze ook weer ?) zich voor
nemen de reglementering van de 
doping aan te passen, zullen wij 
met de glimlach en met uw goed
vinden maar naast ons neerleggen 
evenals het dosjee Merckx. 

De « wederdopers y> hebben het 
gehaald, en Merckx heeft daar 
vrijwillig of onvrijwillig zijn me-
deiverking toe verleend. Hij werd 
min of meer gered, maar de wie
lersport in haar geheel heeft een 
zware klap gekregen. En voor wie 
er even wil over nadenken, kan dit 
leiden tot het antwoord op de 
vraag in hoeverre vedettenkulttis 
en toebehoren de sport kunnen 
'^enen 
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LE (( LEEUWEVLAG », SIGNE DE 
RALLIEMENT DES TRAITRES A LEUR 

PAYS ET A LEUR CONTREES... 
Deze KAPITALE wijsheid schreef FDF'er M c Le-
baq in FLASH, het huisorgaan van de doodgravers 
van België. 
Op Guldensporendag '69 worden onze Hoofden van 
Lebak duizendvoudig gekonfronfeerd met « Ie 
Leeuwevlag » het simbool van het België van mor
gen ! 

KIESKEURIG : 
1. bedrukte vlaggen 

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

2. geborduurde vlaggen 
1 m. X 1 m. 
1,45 m. X 1,5 m. 
1,45 m. X 2 m. 
2 m. X 2 m. 
2,5 fn, X i m* 
3 m. X 3 m. 
4 m. X 2,4 m. 
4 m. X 4 m. 

3. geborduurde wimpels 
1 m. X 2,5 m. (met lussen) 
1 m. X 2,5 m. (met sloof) 
wollen franjes aan drie zijden 
nylon franjes aan drie zijden : 

— Vergeet niet op te geven : a. of uw v lag aan een mast wo rd t gehe
sen of uit een raam gedrapeerd; b. of u 'n moderne of 'n klassieke 
leeuwef iguur wenst. 

— U betaalt, na ontvangst van de v lag, aan de f i rma die u de vlag mét 
de rekening toestuurde. De verzending gebeurt dus niet onder rem
bours. 

— Wie ten minste t ien v laggen koopt, geniet de volgende kor t ing : 
1 0 % op de bedrukte v lagegn, 5 % op de geborduurde v laggen. 

— Vraag folders ter verspreid ing in u w woonplaats. 

katoen 
310 fr. 
530 fr. 

nylon 
460 fr. 
880 fr. 
990 fr 

1430 fr. 
2420 fr. 
2750 fr. 
3740 fr. 
4290 fr. 

nylon 
900 f r. 
850 fr. 

15 fr. per m. 
45 fr. per m. 

wollanyl 
430 fr. 
750 fr. 

wollanyl 
545 fr. 

1015 fr. 
1115 fr. 
1750 fr. 
2900 fr. 
3265 fr. 
4350 fr. 
5075 fr. 
wollanyl 
1085 fr. 
1015 fr. 

NATIONALE BEVLACCINCSAKTIE 
bestellingen : Tieltsesteenweg 12, Oostrozebeke tel. 056/660.73 
sekretariaat : Waterstraat 133, Sint-Amandsberg tel. 09/51.15.83 

HERMES " - " 
>, ^ '- MODERNE .TALEN 

j M w B H ^ ' É ü f t a l I HANDELSCORRESPONDENTIE 

Zuldlaan 54. Bruisel DAG- EN AVONDLESSEN 
Volledige ___ 

secretariaatcursussen ^ L,^onnlerIaan 211, Bru.s.l 
Tel. (02)11.00.33 

STENO- en DACTYLOGRAFIE ^^ School waar Vlamingen 
in vier talen zich tkuis voelen 

KOELTOQEN 
KOeUKAMERS 
GUEFVRIËZEHS 

DIEPVRIESTÜNNEtS 
KAMIONKOELINQ 
WlNKSUNRUMTiNQEN 

<̂ a VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEURISSEN PVBA De Wmterstraat 24 
Borgerhout/Antvv-erpen Tel.; (03) 36.11.35-36.59.31 

DE GRENDELS 
De «anti-grendel-slag» Is niet gewonnen 
zolang de grendels niet geschrapt zi jn 
uit de regeringsvoorstellen. 

De regering bl i j f t bij haar voornemen de 
vlaamse meerderheid te verkopen voor 
'n bord «linzensoep-kultuurautonomie». 

ledere bewuste Vlaming moet hiertegen 
reageren. 

Daarom stelt de V.U. een groot aantal 
gegomde anti-grendel-kleefzegels 
(formaat 7X10 cm) 
gratis ter beschikking. 

Deze zegels, die met hoeveelheden kun
nen besteld worden op het 
Algemeen SekretarTaat 71 , Brussel 1, 
kleven op alle materialen. 

Indien we onze kinderen een jarenlange 
strijd willen besparen moeten we nu 
handelen. 

HET IS EEN ZAAK V A N ZELFRESPEKT 

VRAAG BIJ UW OPTICIEN 

BRILMONTUREN 
ingevoerd door Janssens & Co Schilde 

Zaakvoerder M. Vanderbruggen Tel. 03/79.07.95 

Heuriger Wein en Schrammelmusik 
horen evenzeer bij Wenen en de Wachau als de blauwe 
Donau en de Prater. Wie bij de V.T.B, boekt voor de re
gelmatige groepsreis per trein naar de Wachau, verblijf 
in het mooie Aggsbach aan de Donau, zal niet alleen vele 
bezienswaardigheden en natuurschoon kunnen bewonde
ren, maar zal tevens tijdens gezellige avonden meege

sleept worden door de zorgeloze weense levensfeer. 

De tiendaagse treinreis, ligplaatsen, R.W.-diensten en 
twee uitstappen inbegrepen, kost slechts 5.500 fr. Ver

blijf in een prima hotel met vermaarde wijnkelder ! 

Alle inlichtingen : V.T.B.-sekretariaat, St.-Jakobs-
markt 45, Antwerpen (tel. 31.09.95) 

en de V.T.B.-kantoren. 

Volledig ingericht 

ZOMERHUISJE 
te Klemskerke a/z te huur 

Van 21 tot 30 juni : 1800 fr. 
van 1 tot 15 juli : 3.750 fr. 
en m. sept. - Tel. 054-33651 

T 85 

Aanbevolen 
Huizen 

Man»g* « VOLMOLEN » 
Opoeteren (L.) 

Panrdenpension • Rijlessen • 
Wandel ingen. 

Rettaurant-Bar-Zv/embad' 
Camping. 

TEL (011)648.34 

HOME 
Eigentijdse woninginrichting 

Rijschoolstraat 45 B 

ST. TRUIDEN 

Telefoon : (011) 741.96 

AANBOUWKEUKENS 
Specialist •. H . D O X p.v.b.a 
Carnotttraat 133, Antv/erpen 

Standaard- en maatwrerk 

MULLER EN ZEYHER KEUKENS 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken fa Ramsdonk 

lel. 015/714.47 
Vochtbestand - Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen t 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

tal 051/612.84 

« PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraaf 4 

(bij Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur s'avonds 

Maandag en dinsdag gesloten. 

HOTEL-PENSION BREUGHEL 

Smet de Nayerlaan 141 
Blankenberge, tel. 416.37 

Voll. pens. 200-220 fr. — R 05 

Bezoek « Casthof 
DE VEERMAN » 

Kaai 26 St.-Amands a.d. Schelde 
Tel. (052)332.73 

Mosselen - Paling 
Uitbater Jan Brugmans 

De specialist der 
standaarddeuren 

|. LEEMANS Deurne zuid 
Van Havrelei 70, teL 35.63.17 
Agent : De Coene - Kortrijk 

TEA-ROOM < HIMALAYA > 
VLOERBERGHS-VANHOVE 

Tea-Room - Ijsbar 
Weststraat 37 

Blankenberge R 04 

i-a-68 

Tapijten CASPERS 

Mechanische en Perzische 
Tapijten - Vloerbekledingen 

Gentsestraat 6, AALST 
Tal. (053) 291.89 
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De heren die lekker alle afkeuringen 
van alle vlaamse verenigingen over de 
grendel aan hun gele en rode laarzen 
lappen, gaan nu te keer tegen de Volks
unie als de doodgraver van Vlaanderens 
toekomst, plots opbloeiend in die nieu
we grondwet. Smeriger staaltje van 
gangsters die het oude « houdt de dief » 
roepen is moeilijk te vinden. Het Libe
raal Vlaams Kongres werd de zoveelste 
parade voor de vlaamse galerij, met als 
enig radikaal woord de anti-grendelver
klaring van prof. Verhulst. Maar dat is 
niet doorgedrongen tot de Kongresbe-
sluiten. 

HET BELANG VAN LIMBURG 

Tenax, de oude Belg die normaal 
spuwt als hij het woord Vlaanderen 
moet gebruiken en daarom het steeds 
heeft over de noordelijke gewesten, 
heeft het nu over de « standvastigheid 
van de C.V.P. » die eens en voor goed 
de Vlaamse beweging wilde oplossen en 
daarm gehmderd wordt door de kerels 
van de Volksunie, die zich maar niet 
willen verheugen over de wurgoplossing 
van de grendels. 

« Waarom is de Volksunie, meege
sleept door de neo-liberalen. eveneens 
op de vlucht geslagen ? 

Hoofdzakelijk om één reden ; als de 
V.U m de Kamers aanwezig blijft, 
wordt het kworum van ds .tweederde 
der stemmen bereikt en dan komen alle 
voorstellen van de meerderheidspartijen 
erdoor, met als gevolg dat de kommu-
nautaire problemen een definitieve op
lossing zullen gekregen hebben. Na deze 
detmitieve regeling hebben de extremis
tische partijen in Noord, Zuid en te 
Brussel, geen reden van bestaan meer 

Het elektoraal belang van de Volks
unie vereist dat er geen enkele oplos
sing tot stand komt De wonde moet 
blijven bloeden Dan kan deze beweging 
haar agitatie in het land voortzetten, in 
de hoop dat piles in het honderd loopt, 
dat ae onmacht van de drie traditionele 
partijen algemene ontstemming zal ver-
Wekken en dat daarna het uur kan 
slaan van de separatisten, die onder de 
mom van het federalisme, iu -..'erkelijk-
heid op de afscheiding aansturen 

Zo de voorstellen van de meerderheid 
voor de neo-liberalen te ver gaan. gaan 
ze voor de Volksunie niet ver genoeg 
Deze partij weigert de kulturele autono
mie zij weigert de erkenning van de 
taal- en kultuurgemeenschappen • zij 
weigert de definitieve afbakening van 
de taalgebieden, ook deze van Brussel 
Hoofdstad Voor deze negativisten mag 
er vooral geen oplossing komen die 
dank zij de standvastigheid van de 
C.V.P. op het punt staat gerealizeerd te 
worden ». 

DE NIEUWE GIDS 

Van Haverbeke, die de intellektuelen 
van de C.V.P.-kant moet hersenspoelen, 
kan zich niet op de primitieve manier 
van een Leynen-Tenax tegen de Volks
unie keren. Hij doet het op de zalftoon 
die hem kenmerkt. 

« Men is ir derdaad op dit ogenblik in 
een zonderlinge toestand verzeild ge
raakt 

Om een reden die geen reden is, heb
ben de P.V.V. en de Volksunie het 
strijdperk verlaten. Natuurlijk, had de 
meerderheid best de kwestie van de ont
houdingen — waarover reeds in 1967 
was beslist — onaangeroerd gelaten. 
Maar wanneer deze beide oppozitiepar-
tijen elk van hun kant, zouden beslis
sen dat zij zich op de kommunautaire 
punten niet zullen onthouden, dan heeft 
de spekulatie van de meerderheidspar

tijen op de onthoudingen schipbreuk ge
leden 

Men mag de zaken draaien of keren 
hoe men wil, wie het strijdperk verlaat 
is niet meer meester van het maneuver 
en hij wordt er toe gebracht achteraf 
sistematisch alles verkeerd te vinden 
wat zónder hem is gebeurd. 

Wij willen de houding van de P.V.V. 
en van de Volksunie die nu alles zullen 
laten gebeuren, niet schandvlekken, 
maar het is voor ieder duidelijk dat zij 
een vergissing begingen door hun wa
pens zonder strijd uit de handen te ge
ven ». 

DE STANDAARD 

Het Drogargumentje van « wapens 
van de dialoog en overreding » uit han
den geven wordt ook door een verstan
dig man als Manu Ruys gebruikt. Voor 
iemand die al jaren de parlementszittin-
gen volgt, voor iemand die de kadaver
discipline kent in die grote partijen, 
moet hij toch zelf weten dat het enige 
V.U.-wapen om de grendels nog te be
letten het technisch wapen is van een 
onvoldoende aantal aanwezigen bij de 
grondwetsherziening. Er moet weer een 
sterke druk uitgaan van de kapitaalhou
ders De Smaele-Piers om een topjoerna-
list als Ruys zulke nonsens te doen 
schrijven. 

« Ook de houding van de Volksunie 
lijkt moeilijk verdedigbaar. Deze partij 
had de jongste tien jaren voortdurend 
de wind in de zeilen. Niets wijst erop 
dat die wind gekeerd is. De aanwezig
heid in het debat zou haar meer presti
ge bezorgen dan de vlucht in het gezel
schap van de liberalen. De Volksunie 
voert wel aan, dat haar obstruktie de af
grendeling van de vlaamse demokra-
tische meerderheid verhindert. Maar de 
sabotage van het Parlement blijft, hoe 
dan ook, een gevaarlijke taktiek. Er zijn 
andere middelen om teksten te bestrij
den : de overredingskracht van het 
woord, het overleg met andere frakties, 
de nooit helemaal afwezige dreiging van 
de elektorale sanktie. 

In het F.D.F.-R.W. dat niet alleen uit 
brusselse poujadisten bestaat, maar ook 
enkele intelligente Walen telt, heeft 
men handiger gemaneuvreerd. Na een 
eerste, aarzelend achternalopen van de 
P.V.V., heeft men er beseft dat meedoen 
zijn voordelen heeft. Het is trouwens 
wel paradoksaal, dat de grondwettelijke 
herziening van de staatsmachine is kun
nen starten dank zij de steun van een 
partij, waarop een verdenking van rat-
taohisme en separatisme rust... ». 

YOLKSGAZET 

Jos, de deftige parlementariër, die én 
in koningskwesties én in schoolkwesties 
de demokratische beslissingen steeds tot 
opperste wet maakte, is verbolgen, of 
liever schuimbekt voor de zoveelste 
maal. En bij elke gelegenheid zal hij het 
laten weten aan de mensen, dat door de 
V.U. het wapen van de afwezigheid 
wordt gebruikt om de grendelstrop aan 
de Vlamingen te besparen. 

« Wat kan het publiek dan denken 
over drie partiien die dit absenteïsme 
als het ware tot een instelling verhef
fen ' En nog wel op een moment, waar
op het door niets kan gewettigd worden. 
Immers de verontschuldiging geldt niet, 
dat men toch niet alle, zelfs onbeteke
nende debatten kan bijwonen : het gaat 
hier om de grondwetsherziening ! ! ! 

Wij hebben reeds herhaaldelijk ge
schreven wat de gedragslijn behoort te 
zijn : voortdoen, de opvattingen van de 
meerderheid bij het publiek popularise
ren vanaf de parlementaire tribune en 
daarna, zo de wijzigingen van de grond
wet door de sabotage van P.V.V., V.U. 
en R.W.-F.D.F, niet kunnen tot stand ko
men, bij gewone maatregelen doorvoe
ren, die zo dicht mogelijk benaderen 
wat men in de Grondwet wilde doen in
schrijven. 

Maar ook : de stakende oppozitie bij 
iedere gelegenheid laken, haar in haar 
hemd zetten voor de publieke opinie en 
aantonen hoezeer zij het Parlement en 
onze instellingen schade toebrengt ». 

HET VRIJE WAASUND 

Waar de dagbladpers in Vlaanderen 
steeds meer gemuilband wordt drukt dit 
weekblad de reaktie af van de senato
ren op een rondschrijven van de V.V.B., 
waarin die heren hun houding gevraagd 
werd tegenover de grondwetsherziening. 
Naast de P.V.V.-er De Baer die weg
vlucht achter procedurebeschouwingen, 
kwam volgende reaktie van onze sena
tor De Paep. En daaronder staat dan de 
reaktie van B.S.P.-ers en C.V.P.-ers, 
waaronder zelfs Fernand De Bondt, de 
oud-V.V.B.-er, waar nu ook de titel op 
past : « de rest was zwijgen ». 

« Senator G. de Paep (V.U.) 
« Mijne Heren, 
Uw schrijven waarin U mij het stand

punt uwer vereniging inzake de grond
wetsherziening mededeelt, en deze her
ziening in de voorgestelde vorm voor de 
vlaamse gemeenschap als onaanvaard
baar betitelt, heb ik met voldoening ont
vangen. 

VAN DE V.U.-LEIDIHG 
De Partijraad van de Volksunie onderzocht de politieke toestand vooral 

in verband met de grondwetsherziening. 
Daar deze grondwetsherziening in haar meest essentiële gedeelten de 

afgrendeling voorziet van de numerieke vlaamse meerderheid, meent de 
Partijraad van de Volksunie dat de inhoud tegenover de grondwetsherzie
ning o.m. moet getoetst worden aan de vraag, welke gevolgen het toestaan 
van vetorechten aan de franstalige minderheid kan meebrengen. 

De Partijraad van de Volksunie stipt in dit verband volgende feiten aan : 
1. Zes jaar na de goedkeuring van de overigens gebrekkige taalwetten van 
1963 blijft de regering stelselmatig in gebreke, deze wetten toe te passen 
vooral te Brussel. 
2- Van de 10 jaarlijks op te richten nederlandse rijkslagere scholen in 
Hoofdstad-Brussel werden er tot nog toe slechts 14 opgericht in plaats 
van 60. 
3. Van de taalkaders, op te richten in alle ministeries, kwamen er slechts 
3 tot stand. Alle andere ministers bleven in gebreke. 
4. De Vaste Kommissie voor Taaltoezicht ligt sinds 1 april 1968 lam. On
danks het feit dat 2 maand gele den de Kamer opnieuw de leden ervan 
koos, weigert de minister van Binnenlandse Zaken het koninklijk besluit 
te publiceren waardoor die Kommissie, sluitstuk van de taalwetgeving van 
J 963, opnieuw zou kunnen werken. 
? Y?"/*^ '^°'^^ '^^ ^^ t geëiste pariteit bij de hogere gemeenteambtenaren 
in Hoofdstad-Brussel kwam vrijwel niets terecht. Men telt er tans 84 ne-
derlandstaligen tegen 325 franstaligen. 
Onder de huidige minister Harmegnies kwamen er op meer dan een jaar 
ti]d slechts 6 nederlandstaligen bij. 
Nooit werd er een door de wet bepaalde sanktie getroffen tegen de verant
woordelijke gemeentebesturen. 
u P^xj^* gebied van de regionaal-ekonomische politiek blijven de zolang 
beloofde objektieve kriteria die bij wet moeten vastgesteld worden, nog 
steeds achterwege en de regering maakt hiervan gebruik om een sterk-po 
litiek-gekleurde politiek van regionale ekonomie te voeren. 

Deze voorbeelden bewijzen overduidelijk dat het aanvaarden van de 
grendels in de grondwet zou getuigen vai een ongehoorde lichtzinnigheid 
en een vluchtmisdrijf zou betekenen tegenover de verantwoordelijkheid 
die de vlaamse politici dragen ter vrijwaring van de belangen van de 
Vlaamse volksgemeenschap. 

In die omstandigheden meent de Partijraad v.d. Volksunie dat het de 
plicht is van de partij, met alle mogelij'ke middelen de grondwetsherzie
ning te blokkeren. 

Het is beter dat er helemaal geen grondwetsherziening doorgaat dan 
een herziening die tot goedkeuring leidt van de grendelprocedures. 

De Partijraad keurt dan ook unaniem de houding goed, aangenomen door 
de parlementsfrakties van de Volksunie. 

K00RDINATIEK0M1TEE VAN VLAAMSE ZIEKENFONDSEN 

Inlichtingen : 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Kipdorp, 50 
ANTWERPEN 

tel. (03)32.31.39 

Ben je reeds lid van een van onze ziekenfondsen ? 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
Keizer Karelstraat. 39 

CENT 
tel. (09)23.52.27 

VLAAMS ZIEKENFONDS BRABANTIA 

Steenweg op Ninove, 288 
ANDERLECHT 

tel. (02)23.87.77 

Dit standpunt stemt trouwens volledio 
met het mijne overeen. Ik heb dan oot 
vanzelfsprekend niet de minste moeit« 
om U te bevestigen dat ik, gedurende 
het verdere verloop der besprekingen en 
stemmingen terzake, met overtuiging al 
Ie middelen zal ter hand nemen om dö 
voorgestelde teksten, die neerkomen on 
de beknotting der groeiende vlaamse 
meerderheid door een onbeduidende 
Waalse minderheid, te verhinderen 

Met bijzondere hoogachting en vlaam 
se groeten. 

Dr. G. de Paep, senator 
« Senator F. de Bondt (C.V.P.) 
Geen antwoord ». 
« Senator A. Smet (C.V.P.) 
Geen antwoord ». 
« Senator B. van Hoeylandt (B.S.P) 
Geen antwoord ». 

GAZET VAN ANTWERPEN 

Na een prof. Derine, na een prof Ver 
hulst, na de V.V.B, en Davidsfonds die" 
allen zeer recent opnieuw met klem ver 
klaarden « liever geen grondwetsherzie' 
ning met een magere kulturele autono-' 
mie als de prijs daarvoor moet zijn de 
grendel op de vlaamse kansen », js deze 
krant de enige die nog de klemtoon legt 
op dit feit. Hoewel ze de heren van de 
vlaamse C.V.P. « die weer eens met de 
dood in het hart dan toch maar de anti-
Vlaamse grendels zullen stemmen », te 
veel naar de ogen kijkt. 

« Ter zake : het is nu duidelijk, dat de 
grendelprocedure in Vlaanderen weinig 
simpatie geniet. In Volksunie-kringen 
is het verzet radikaal ; de vlaamse 
C.V.P. staat weigerachtig tegenover de 
grendels zoals bleek o.m. uit de afvlak-
kingsamendementen die vrij be
schroomd door de C.V.P. naar voren 
werden gebracht in de senaatskommis
sie ; en ook de vlaamse liberalen zijii 
hoegenaamd niet opgetogen. 

Bij die vaststelling hoort nog een 
tweede ; nl. dat in verband met die gren
dels, zowel in de liberale als in de socia
listische alsook in de C.V.P.-kringen een 
afstand gaapt tussen wat de mensen aan 
de bazis wensen en wat de politici in 
een pragmatisch afwegen van de moge
lijkheden, haalbaar achten en als dusda
nig ook aanvaarden. 

De grote vraag is trouwens in hoever
re de parlementsleden, die zich tot het 
Liberaal Vlaams Verbond bekennen, 
niet in hun partij zelf vastzitten aan 
grendels, waardoor ze niet in staat zijn 
de eisen van hun vlaamse organizatie 
tot werkelijkheid om te zetten ». 

WALTER LUYTEN, 

Groepen en maatschappijen 
ailerHiande !!! 

Speciaal voor U bedaclit. 
IEDER DORTMUNDER 

THIER BRAU HOF 
kan U op ieder ogenblik van 
de dag van het jaar middag
en avondmalen aanbieden. 

INTERESSANT 

Avondmaal op vrijdag, 
zaterdag of zondagavond 

in een gezellige sfeer. 
Nadien krijgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 
Middag- en avondmaal !n groep 
gezellig, fijn, goed en goedkoop. 

Inlichtingen ter plaatse 
THIER BRAU HOF 

Leuven - Tel. (016)46311 
THIER BRAU HOF 

Hulste - Tel. (056)71536 
THIER BRAU HOF 

Antwerpen - Tel. (03)312037 
DE KLAROEN 

Aalst - Tel. (053)22853 
Nieuwbrugstr. 28, Brussel 1 

Tel. (02)18.74,89 



bewegi ngsy]i(JJzer 
ANTWERPEN 

Antwerpen (Stad) 
ZITDAG SOCIAAL DIENST. 
BETOON SENATOR 
DR. H. BALLET 

Maandag 23 juni, van 18 uur 30 
tot 19 uur 30 bij hem aan huis, Jan 
van Rijswijcklaan 74 te Antwerpen. 
JONGE KIEZERS 

Voor een tweede maal gingen 
duizenden V.U.-kontaktblaadjes, het 
maandelijks orgaan van onze afde
ling, naar de jonge kiezers, die in 
de registers voorkomen. Dit keer 
werden speciaal de beginselen van 
het partijkongres van de Volksunie 
weergegeven. 
KOLPORTAGES 

Onze propagandisten, blazen er
gens uit onder de zon, hier en daa r 
verspreid over gans toeristisch Eu
ropa. Daarom stoppen we met de
ze propaganda voor dit seizoen. 
Maar... wij komen terug in de loop 
van september. Met meer energie 
en meer deelnemers. 
SEKRETARIAAT 

Ook daar vakantietijd op komst. 
Het sekretariaat zal gesloten zijn 
van 22 juli tot en met 9 aug. 
DIENSTBETOON 

Op allerlei vlak, steeds tot uw 
dienst. Het vast sekretariaat der 
afdeling is doorlopend geopend van
af 9 uur 's morgens tot 16 uur 30 
en donderdags tot 19 uur (zaterdag 
en zondag gesloten). Tel. 32.81.01. 

Boechout 
IJZERBEDEVAART 

Wie 29 juni niet op eigen kracht 
naar Diksmuide gaat en toch naar 
de IJzerbedevaart wil, wordt ver
zocht zich nu reeds in verbinding 
te stellen met ons sekretariaat : Fl. 
van Praet « Malpertuus », Provin-
ciesteenweg 363, Boechout. 

Borgerhout 
NAAR DIKSMUIDE 

Dit jaar richten wij een autokara-
yaan in naar de IJzerbedevaart (29 
juni a.s.). 

Vertrek te halfzeven aan het Lui
tenant Naeyaertplein (Varkens-
markt). Deelnemers aan de kara
vaan die plaats hebbeu, worden 
dringend verzocht het aantal be
schikbare plaatsen mede te delen 
aan : Piet Willems, De Winterstr . 
14; Frans Dirks, Karel Van den 
Oeverstraat 26; bij voorzitter Dirks 
Stappaert, Bikschotelaan 256; bij 
^kretaris Juul Dillen, Lode Van 
Berckenlaan 184; bij Bert Verbee-
len. Jozef Posenaerstraat 37 of Jos. 
Verbergt, Florastraat 81. 

PLURALISME EN 
VLAAMSE BEWEGING 

Niettegenstaande de hittegolf, 
mochten wij ons in een flinke op
komst verheugen, voor onze laat
ste ledenvergadering van het sei
zoen 1968-69. 

Wegens ziekte werd de aange
kondigde spreker Prof. De Facq 
vervangen door de heer Walter 
Luyten. Het tenia « het pluralisme 
en (of in) de vlaamse beweging » 
verdient ten volle onze aandacht 
want meer en meer is de Volksunie 
de partij die in alle lagen der be
volking doordringt. 

Bi] ons is er plaats voor iedereen 
want wij staan voor elkeen open 
en .zijn niet, zoals ten onrechte be
weerd wordt, een aanhangsel, een 
aanwas van de C.V.P. Trouwens 
ons programma en de stelling op 
ons laatste kongres, in d e slotrede 
floor de algemeen voorzitter Fr. 
Van der Eist bevestigd, bewijst dit 
voldoende. 

Een verdiend applaus voor de hr. 
Luyten bewees de waarde van zijn 
toespraak. 

BEVLAGGINGSAKTIE 
^og een kleine inspanning en het 

8«al IS rond. Dan kunnen wij de 
«Leeuw » laten klauwen. Wij ont
vingen reeds giften om minder ge-
Soeden een et Leeuwevaandel » te 
11 ?iT."- ' ^ ' ^ ^°'8t dit voorbeeld? 

V V V'ERING 
Voigendg vrijdag, 27 juni, te 20 

«nn u ^ ^«""e Di zijn Gulden-
•porenherdenking, in de zaal « Cor-
™a », Kerkstraat (tussen Lamme-
k^r "J"* Huybrechtsstraat). Spre
ker : Karel Dillen. Wij verwachten 
•f onze leden-lezers. 

«orgerhout vierj die herdenking 

op 10 juli in de zaal Century, Drink. 
Nadere gegevens in ons volgend 
nummer . 

Berchem 
MAANDELIJKSE 
LEDENVERGADERING 

O p vrijdag 13 juni ging onder 
zeer talrijke belangstelling onze 
maandelijkse vergadering door. 

Voorzitter Ferir verleende direkt 
het woord aan Dr H. Goemans, die 
het in zijn rede had over het ge
meentebeleid als dusdanig, het 
standpunt van de V.U. en de hou
ding en de werking van de 5 V.U.-
gekozenen op het plaatselijk vlak. 
Hij belichtte o.m. ook de pozitieve 
bijdrage van onze mandatarissen, 
als enige oppozitie tegen de 20 man 
sterke kleurenkoalitie. Onze volks
vertegenwoordiger deed daarop een 
oproep voor het a.s. kiesfonds en 
riep de leden op tot een eensgezin
de aktie. 

De leden konden dan vragen stel
len in verband met het gemeente
beleid als dusdanig en de gevoerde 
plaatselijke politiek. Plannen en 
projekten voor de verkiezingen van 
1970 werden besproken. Fraktie-
voorzitter Dr. H. Goemans en de 
heren Creten en J. Brentjens beant
woordden de vragen. Jef Brentjens 
deed dan nog een korte snedige op
roep : <t De V.U. wordt de sterkste 
partij in Berchem ! ». Hierop werd 
de vergadering gesloten en ging 
men over tot het gezellig samen
zijn. Penningmeester Van der Els-
ken had voor warme worsten en 
pannekoeken gezorgd. 
O P R O E P 

Wij doen nogeens een laatste op
roep opdat onze leden massaal aan 
de a.s. IJzerbedevaart zouden deel
nemen. 

Berlaar 
IJZERBEDEVAART 

In samenwerking met de afdeling 
Lier wordt een autocar ingelegd 
voor de IJzerbedevaart op 29 juni. 
Prijs 150 fr. Inschrijven bij Jef 
ïorfs , Melcauwen 29, W a r d Vleu
gels, Doelstraat 50,-' Luk Janssens, 
Markt 16, Berlaar. Vertrek aan het 
Gildenhuis om 5 uur 50. 

Booischot 
GULDENSPORENVIERING 

Zaterdag 12 juli te 20 uur in de 
feesthal van de firma N.V. Clovis, 
Booischot - Station, guldensporen-
viering met Jef Burm, het zangkoor 
De Purperen Heide. Gelegenheids
toespraak door senator W i m Joris-
sen. Daarna gezellig samenzijn bij 
zang en dans. 

Deurne 
IJZERBEDEVAART 

Gewoontegetrouw richt de 
Vlaamse Vriendenkring Deurne ook 
dit jaar een busreis in naar Diks
muide, op 29 juni. 

Vertrek : 6 uur 15 aan de St. Ro-
chuskerk (Deurne-Zuid), 6 uur 30 
aan lokaal Plaza, hoek Galifortlei 
en Montereystraat. 

Inschrijven a 125 fr. bij : Jos. Van 
de Cauter, de Sevillastraat 100, 
Deurne-Z., Theo Pijpen, Schoten
steenweg 509, Deurne-Centrum, Lo
kaal Plaza. 

Duffel 
IJZERBEDEVAART 

Zondag 29 juni vertrekken min
stens drie autobussen van het kerk
plein te Duffel om 6 uur 15 naar 
Diksmuide. Prijs 130 fr. (kenteken 
en fooien inbegrepen). Kinderen be
neden 12 jaar betalen 100 fr. 

Na de bedevaart blijft één auto
car te Diksmuide, een tweede rijdt 
naar zee, de derde rijdt naar Brug
ge. Terugkeer rond 23 uur 30. 

Inschrijven bij de bestuursleden 
van de afdeling. 
GULDENSPORENVIERING 

De plaatselijke 11 juli-viering 
wordt dit jaar ingericht in samen
werking met verscheidene Duffelse 
groeperingen. Lokaal Gildenhuis op 
vrijdag 27 juni om 20 uur. Feest
redenaar : Clem De Ridder. 

Edegem 
VLAGGEN MET c DE LEEUW . 

Vlaggen te koop bij Herman 
Sommen, Baron de Celleslaan 36, 

tel. 49.51.94, ofwel bij Jan Muys, 
Elsenboighlaan 1, tel. (tijdens de 
bureeluren) 32.90.74 (1.50 m. x 1.50 
m. vanaf : 200 fr.) 
DIENSTBETOON 

Met alle problemen van sociale, 
administratieve en financiële aard, 
kunt U terecht bij onze « raadsman 
voor dienstbetoon » Ludo Van Huf-
felen. Baron de Celleslaan 32, Ede
gem, tel. 49.43.11. 
LOKAAL 

Belangstellenden in oprichtinH 
van een vergaderlokaal mogen /.itli 
aanbieden bij Ludo Luyten, Troost-
straat 12, tel. .53.03.71, of bij de voor
zitter, Graaf de Fienneslaan 47, tel. 
49.64.89. 
IJZERBEDEVAART 1969 

Vanwege de Vlaamse Oudstrij-
dersbond en de VI. Kring Groenin-
ghe wordt er op aangedrongen niet 
meer te wachten inet het inschrij
ven voor de autocarreis. Dinsdag 
24 juni wordt de lijst afgesloten. Bij 
K. Van Bockel O-V V O.S., Sint 
Lutgardisstraat 56 kan men alle da
gen terecht om in te schrijven. Per 
deelnemer 120 fr. Kinderen (leden) 
100 fr. 

HET KAN ER O P AAN KOMEN ! 
Indien er bij u in de familie, in 

uw vrienden- en kennissenkring ie
mand is die er niet zeker van is, op 
de kiezerslijsten te zijn ingeschre
ven, wacht dan niet tot het te laat 
is. Kom en overtuig u op ons se
kretariaat. Voor einde juli van dit 
jaar kan er nog wat aan verholpen 
worden. 

PUBLICITEIT 
Publiciteit in ons «Kontaktblad» 

doet het zeker : Wilfried Lauwers, 
Ten Bogaerdeplein 4, tel. 49.46.26. 
AUTOBUS NAAR 
IJZERBEDEVAART 

Schrijf in bij E.H Blondeel, Filip 
de Monteplein 41, tel. 49.80.00. 
PERSONALIA 

VU-Edegem betuigt haar medele
ven aan mevrouw Raniael, werk
zaam op «De Vlaamse Ziekenkas», 
bij de ernstige ziekte van haar echt
genoot Arthur Ramael, beiden lid 
van onze afdeling. Spoedige beter
schap I 

Heist - Hailaar - Booischot 
IJZERBEDEVAART 

Wij gaan samen naar de IJzer
bedevaart. Prijs 120 fr. Inschrijven 
bij Fr. Van den Broeck, Heiststeen-
weg 25 te Booischot (tel. 22286). 
Liefst zo spoedig mogelijk. 
BEVLAGGINGSAKTIE 

Leeuwenvlaggen kunnen besteld 
worden bij de bestuursleden van 
de afdeling. Zij dienen niet alleen 
op 11 juli maa r bij elke feestelijke 
gelegenheid. 

Hoboicen 
IJZERBEDEVAART 

De vlaamse kulturele kring J a n 
Peeters meldt ons dat er nog en
kele plaatsen vrij zijn voor de be
devaart naar Diksmuide. Inschrij
vingen bij Jos Van den Nieuwenhof; 
St. Bernardsesteenweg 793, Hobo
ken — tel. 27.28.48. Prijs 120 fr. 
Mogelijkheid tot middagmalen in 
het Vlaams Huis Blauwvoet te Roe-
selare aan 70 fr. Nadien wordt Kor
trijk bezocht. 

IN MEMORIAM 
Dhr en Mw. Jan Gieles-Veremans, 

trouwe leden, verloren hun geliefde 
vader, Renaat Veremans. Onze af
deling biedt de familie de oprechte 
gevoelens van deelneming aan. 

Hulsliout 
VOETBAL 

Zaterdag 21 juni nemen de oude 
glories van Hulshout het op tegen 
de afdeling Heist op den Berg-Booi-
schot. Deze voetbalmatch zal ge
speeld worden op bet terrein van 
zetelfabrikant Jos Vereist, in de 
Goorwijkstraat te Hulshout. Welke 
V.U.-afdeling neemt het op tegen 
de wiraiaars ? 

Koningsliooil(t 
IJZERBEDEVAART 

Voor de autocar naar de IJzer
bedevaart op 29 juni zijn nog en
kele plaatsen beschikbaar Spoedig 
inschrijven bij A. Witters, Misstr. 
34, Koningshooikt, tel. 03-706439. 

Meritsem 
BEVLAGGINGSAKTIE 

De feestdagen staan voor de deur. 
En wij zouden allen bij ieder voor
komende gelegenheid ons beestje 
toch moeten buitenhangen. 

Wie er nog geen heeft, stelle zich i 
in verbinding met ons sekretariaat, • 

Sint Lutgardisstraat 56. Een leeuwe-
vlag, kleurvast 1.50 m. op 1.30 m. 
voor 193 fr 

GULDENSPORENVIERING 1969 
De kleinkunstavond ingericht 

door de dienst voor kuituur van on
ze gemeente, met medewerking van 
de kultuiele kringen, belooft qua 
belangstelling een sukses te zijn 
Alle plaatsen van het grote Merk-
sem Palace zijn praktisch uitver
kocht. Nog maar enkele plaatsen 
zijn beschikbaar. Telefoneren aan 
K. Van Bockel, o. v. V.O.S., Sint 
Lutgardisstraat 56, tel.45.57.77. 

(remeten naar het aantal kaarten 
die wij verzet hebben zal VI. Nat. 
Alerksem op deze Sporenherden-
kmg ^ massaal vertegenwoordigd 
zijn. Zondag 13 juli, verzameling 
om kwart voor tien aan de grote 
poort van de Dekenale kerk Sint 
Bartholomeus voor het bijwonen 
van de Guldensporeniiiis. Gelegen-
heidssermoen van de e. h. en sim-
I)atieke deken C. Mast. 

SPORENHERDENKING 
ONDER ONS 

Alle niet-verlofgangers zullen 11 
juli samen gezellig vieren op zater
dag 12 juli, vanaf 20 uur 30 in ons 
lokaal Tijl, Bredabaan 298 Inschrij
ven aldaar. 

Mortsei 
VLAGGEN-AKTIE 

Waarom zouden alle vlaamse 
Mortselenaren niet vlaggen op 11 
juli e.k. en andere vlaamse feestda-
den ? Uw leeuwenvaandel ligt klaar 
(1.50-1.50 m-kleurvast en ijzersterk) 
tegen de volkse prijs van 195 fr. Te 
bestellen bij Wim Claessens, Lierse-
steenweg 197, Mortsei (tel. 55.39.09). 
IJZERBEDEVAART 

Wie wil deelnemen aan de 42ste 
IJzerbedevaart te Diksmuide op 
zondag 29 juni e.k. en de reis per 
autocar wil meemaken, kan zich 
hiervoor nog t.e.m. 25 dz. aanmel
den bij het « (Gewestelijk IJzerbe-
devaartkomitee - Mortsei - p-a. dhr. 
Jan Ducheyne, Herman L'llenslei, 
19. Mortsei (tel. 494911). Deename-
prijs 150 fr. (niet verplichtend 
avondmaal 70 fr.). 
WENSEN 

Onze beste gelukwensen bij gele
genheid van hun huwelijk gaan 
naar dhr. en mevr. Pierre Veron en 
Vera \ 'eron en hun ,ouders. Onze 
wensen voor een spoedig en alge
heel herstel aan vader André Ve
ron. 
SCHOOLFEEST 

Wij wensen de Oudervereniging, 
schoolbestuur, onderwijzend perso
neel en scholieren van Mortsèl-St. 
Jozef van harte proficiat voor het 
« top-schoolfeest « Hand in Hand » 
van 14 dz. Ouders en simpatizanten 
verheugen zich over de zuivere en 
frisse vlaamse stijl van het geheel 
en de kundige afwerking. Proficiat! 

Niel 
IJZERBEDEVAART 

Deelneniingsprijs : 120 fr. per vol
wassene en 80 fr. voor kinderen 
jonger dan 14 jaar. 

Kinderen, die op de schoot kun
nen zitten gratis. 

Vertrekuren : Heniiksem muziek
school 6 uur 15; post St. Bernard 
6 uur 20; Schelle, Fabiolalaan (Ka
pelstraat) 6 uur 25; Niel, Kruisweg 
6 uur 30; Hellegat 6 uur 35; Boom 
markt 6 uur 40. 

Inschrijven bij : De Meulemees-
ter F. , E. De Wittstraat 12, Niel; 
Troch E., A. Vermeylenstraat 10, 
Niel; De Koek P . , Karl Marxstraat 
42, Niel; Van der Auwera J., Cre-
tenlaan 34, Schelle; Delrue L., Fa
biolalaan 106, Schelle en Laurens 
Fr., Van Dijckstraat 12, Boom. 

Sint-Katelijne-Waver 
GULDENSPOREN 

De Guldensporenviering wordt 
ingericht door het Davidsfonds in 
de Parochiezaal, Clemenceaustraat, 
op maandag 30 juni om 20 uur. Op
treden van tie Reynaert-Gezellen 
uit Leuven. Feestredenaar volks
vertegenwoordiger Hugo Schiltz. 

Westmalle 
IJZERBEDEVAART 

Op zondag 29 juni rijden we weer 
per autocar naar Diksmuide 

Vertrek om 6 uur aan «de Berg». 
Prijs : 140 fr. Men kan zich laten 
inschrijven bij J. Wilmssen, Antw. 
steenweg 41, of F. Dams, Hallebaan 
40, tel. 72.04..52 

Willebroek 
IJZERBEDEVAART 

Op 29 juni gaan we samen naar 
Diksmuide. De prijs voor de bus is 
nog lager dan verleden jaar : 100 

fr. (kenteken inbegrepen). Na de 
plechtigheid bezoek aan de abdij 
\ a n Westvleteren. 

Inschrijven bij E. De Cock. Cpt. 
Trippstraat .53, R. Will:ierl, Molen-
straa( 62, Th. De Block, Breeudonk-
straat 77, Jan Heyvaert, Boomse-
sleenweg 56. L. Verstrepen, .1. Wau. 
teisstiaat 102, A. De Smedl, Boom-
sesteenweg 88. 

BEVLAGGINGSAKTIE 
Folders met piij/en en malen van 

leeuwenvlaggen zijn te bekomen op 
de adressen vermeld in bet bericht 
over de deelname aan de l.Tzerbe-
clevaart. In het rode Willebroek 
heeft één leeuw meer effekt dan 
waar ook. Straks zal ook het .ge
meentebestuur met de leeuw moe
ten vlaggen aan het gemeentehuis. 
Wacht er echter niet op. Bestel 
vandaag nog. 

GULDENSPOREN. 
HERDENKING 

Willebroek herdenkt de Groenin-
geslag op vrijdag 11 juli om 20 uur 
in de gemeentelijke feestzaal, A. 
Van Landeghemstraat, met mede
werking van VVB-VÏB-VAB - Da
vidsfonds - KWB - KAV - VNJ -
Were di. Optreden van Will Ferdy 
en Isa en Erik. Gelegenheidstoe
spraak door Mr. F. Lambrechts. 

Kaarten te bekomen bij R. Wil-
laert, Molenstraat 62; T. De Block, 
Breendonkstraat 77; L. Schurnians, 
N'an Landeghemstraat 71 en P De 
Smedt, Cpt. Trippstraat 53. 

Wijnegem 
NAAR DIKSMUIDE 

Vanaf heden kan iedereen in
schrijven voor de reis naar Diks
muide per autocar op volgende 
adressen : Blom I^o , Markt 23; 
Luyckx O., Lange Kruisweg 22; 
Rau H., Turnh. baan 369; Reypens 
E., Ruiterslaan 29; Joosten, Turnh. 
baan 352 en Vleminckbof (Mr. Wit-
tens) vanaf 15 juni. Na de middag 
naar Noord-Frankrijk. 

Vertrek : te 6 uur 30 Marktplein. 
Prijs : maaltijd en reis 140 fr. 

zoekertjes 
Als U Vlamingen, zich in De 

Panne wil thuis gevoelen, kom naar 
het pensioen - restaurant - café 
« Opex ». Lokaal V.U., Zeelaan 61 
(hoek marktplaats). Pensioen heb
ben wij nog vrij voor rezervatie —' 
1 80. 

Koksijde aan zee — te huur van 
1 tot 15 juli : appartem. met liv., 
keuk., 1 of 2 slaapkam., ijskast, 2500 
fr., z. w. agentsch. Unico, Zeelaan 
222, Koksijde — T 84. 

Meisje — 16 j . — uit deftig ar-
beidersgezin zoekt bijwerk juli-au-
gustus bv. voor oppas van kinderen 
of licht werk in gezin. Schriftel. 
kontakt opnemen met sen. Van 
Haegendoren, G. Gezellelaan 63, 
Heverlee — T 81. 

Gezin wil voor kinderen zorgen 
tijdens verlof. Huis met grote tuin 
liet ver van zee — T 48. 

I 

r . üOT! Overstraeten 
Hoofdredakteur 

Alle briefwisseling vooi 
redaktie naar • 
Rotatyp, Sylv. Dupuislaan 
110 Brus 7 Tel 23.11.[S. 

Beheer 
Voldersstraat 71 Brussel 1. 
Tel. (02)125.160 

Alle klachten voor niet ont
vangen V 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 
weekblad 

Verantw uitg Mr. F. Vanl 
der Eist. Beizegemstraat 20, f 

Brussel 12. 



bewegi 

BRABANT 

Asse 
IJZERBEDEVAART 1969 

\ 'e i t rek zondag 29 juni te 7 uur 
stipt op het Gemeenteplein te Asse. 

Prijs : 120 fr. 
Na de plechtigheid doorreis naar 

de westvlaanise bergen (Rode 
Berg). 

Brussel (Arr.) 
ARR. RAAD 

De volgende arr. raad heeft plaats 
op zaterdag 21 juni e.k. om 14 uur 
3(i in het lokaal « Waltra » bij Stan 
Filips, Arduinkaai (naast K.V.S.) te 
Brussel. Agenda : planning werk 
jaar 1969-1970. 

ZITDAGEN 
VOLKSVERT. DE FACQ 

W'oendag 23 juni om 18 uur te 
Dworp, café « De Leeuwerik »; 19 
uur Buizingen, café «De Welkom»; 
19 uur 30 Halle, Gasthof « De Sleu
tel ». 

Donderdag 26 juni om 19 uur te 
Asse in het « Kiunnielshof » en om 
20 uur te Opwijk bij Berchnians, 
IS'ano\estr. 28. 

Tijdens de maanden juli en au
gustus zijn er geen zitdagen. 

IJZERBEDEVAART 
De laatste inschrijvingen voor de 

reis naar Diksmuide op zondag 29 
juni worden ingewacht tot en met 
donderdag 26 juni a.s., in het lokaal 
» Uilenspiegel », Pletinckxstraat 38, 
Brussel 1; tel. 12.13.74. Er zijn van 
nu af reeds twee cais voorzien. De 
heenreis gaat over Ninove-Ronse-
Kortrijk-Poelkapelle waar een 
krans zal worden ntrirgelegd aan 
het gedenkteken van luitenant De 
Winde en verder over 't Vrijbos 
naar Diksmuide waar we tot 15 
uur verblijven. Terugreis via Lo en 
de Kenimelberg met oponthoud al
daar en langs leper-Kortrijk-Oude-
naarde naar de Zwalmvalei met be
zoek aan en bij de oude molen in 
gezellig samenzijn. Om 23 uur 30 
aankomst te Brussel. 

Vertrekken te 7 uur aan het lo
kaal, reisprijs 135 fr. 

11 JULIVIERING 
Op 11 juli zelf om 20 uur "s 

avonds, elfde juliherdenking m tie 
kelderzaal van « Uilenspiegel », 
voorafgegaan door een geschiedkun
dige kvvis over Vlaanderen. 

VOOR ONZE SCHOLEN 
De afdeling Volksunie Brussel, de 

Breugelvrienden en de vrouwen
bond « Vreugde na Arbeid » heb
ben besloten een belangrijke som 
te storten voor onze Vlaamse Scho
len te Brussel. 

Erps-Kwerps - Kortenberg 
NAAR DE IJZERBEDEVAART 

Het IJzerbedevaartkomitee Mid 
den-Brabant legt naar jaarlijkse ge 
woonte meerdere bussen in naai 
Diksmuide. 

Vertrek uit Kortenberg — ge 
meentehuis — om 6 uur 50 stipt. 

Prijs : 120 tr. voor volwassenen. 
80 fr. voor minderjarigen ondei 

de 16 jaar. 
Schrijf in bij de leden van het 

komitee. 

Grimbergen - Beigem 
Humbeek • Strombeek 
SPORTBAL 

Een afscheid \oor het verlof op 
zaterdag 21 juni met een danspasje 
in de zaal Wauxhal rechtover het 
gemeentehuis te Grimbergen. Or
kest Stan Philips. De opbrengst 
van dit dansfeest zal onze kassier 
best kunnen gebruiken voor het 
aanschaffen van sportuitrustingen 
en tevens voor onze verkiezings-
kanipagne. 

IJZERBEDEVAART 
Er kan reeds ingeschreven wor

den voor onze autobus op het se-
kretariaat, tel 59.14.88 of bij uw 
wijkmeester. 

Hekelgem • Essene - Teralfene 
DIKSMUIDE 

IJzerbedevaart op zondag 29 ju
ni : met Iu.\e autocar. Prijs : 100 
fr. Kinderen tot 12 jaar slechts 70 
fr. 

Vertrekuur : Hekelgem (Vijfhoek) 
te 6 uur 45, Hekelgem (Oud Zand-
tapijt) 6 uur 50, Essene (Kouden-
berg) 6 uur 55 en Essene (kerk) 7 
uur 10. 

Leuven 
NAAR DIKSMUIDE 

Volksunie arrondissement Leuven 
nodigt iedereen uit zo vlug moge
lijk in te schrijven voor de'' 'IJzer-
bedevaarf 29 juni, op volgende 
adressen : reeks A vertrek uit Leu
ven om 6 uur 30; terug voor 22 uur, 
reisgeld : 120 fr.; 75 fr. voor stude
renden. Oponthoud tijdens de te
rugreis te Erwetegem. 

Leuven . V.T.B.-kantoor, Bond-
genotenlaan 102 (tel. 267.20); café 
Opera, Bondgenotenlaan 134 (tel. 
333.38); P. Clijsters, Naamsevest 134 
(tel. 234.84) (zie lijst vorige week). 

Reeks B : reisgeld 130 tr.; stude
renden 70^r. 

Aarschot : reisbureau Coremans, 
Herseltsesteenweg 137; Frans Van 
Calster, Langdorpsesteenweg 137; 
P. Van Hoof, Albertlaan 18 (tel 
66966); R. Vandevorst, Elisabeth-
laan 85 (zie lijst vorige week). 

Vilvoorde 
IJZERBEDEVAART 

We leggen een autobus in. Terug
reis langs leper (korte rondrit), Me
nen, Kortrijk (oponthoud). Oude
naarde, Ninove, Vilvoorde. Prijs : 
145 fr. (reis en fooigeld). Schrijft nu 
reeds in : A. .lonckers, Schaarbeek
lei 3 Vilvoorde (tel. 51.44.42) of « De 
Gouden Voorn », Houtkaai 1 Vil
voorde (tel. 51.04.12) of M. Vander-
nieulen, Schaacbeeklei 232 Vilvoor
de (tel 51.16.69). 

Wolvertem • Melse 
NAAR DIKSMUIDE 

Vertrek te Westrode om 7 uur : 
de autobus zal stoppen te Nerom, 
Rode, Eversem, Limbos, Meise-
kerk, Wolvertem - gemeenteiilein, 
Meuzegem en eventueel Rossem. 

Na de plechtigheid bezoek te 
Diksmuide aan de bezienswaar
digheden. 

17 uur 30 : vertrek naar huis. Te 
Gent korte reisonderbreking. 

22 uur : aankomst te Meise. 
Reisgeld : volwassenen 100 fr.; 

kmderen onder de 14 jaar : 60 fr. 
Herkenningsteken : 25 fr. 

Inschrijven voor 22 juni bij : Gust 
De Buyser, Merchtemsestwg. 81, 
Wolvertem; Jos Vergaelen, Kapelle-
laan 148, Meise; Jef Van den Bran-
de, Neromstraat 16, Wolvertem; 
Pol Wellens, Van Doorslaarlaan 75, 
Meise en Van Canipenhout, Lon-
derzeelse stwg. 55, Rode-Meise. 

OOST-VLAANDEREN 

Astene 
IJZERBEDEVAART 

Zoals ieder jaar legt de Renaat 
De Rudderkaravaan bussen in voor 
de IJzerbedevaart. Op 29 juni a.s. 
kunnen belangstellenden opstappen 
aan de kerk om 7 uur 30. Inschrij
vingen bij André Vermaercke, Ka-
pellestraat 23, Astene voor 27 juni 
a.s. Prijs 70 fr. Na de bedevaart 
gezellig samenzijn in gasthof D'Hul-
haege te Deinze. 

Deinze • Petegem • Astene 
OVERLIJDEN 

Wij melden het overlijden van de 
heer Moris Danneels. Hij overleed 
te Tielt in het Sint-Andreaszieken-
huis in de ouderdom van 74 jaar. 
De overledene was oorlogsvrijwilli
ger 1914-1918 en trouw lid van de 
Volksunie, de V.O.S. en veel ande
re vlaamse organizaties. 

Onze innige deelneming. 

Dendermonde 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 22 juni gaat er 
een arrondissementele ploeg op kol-
portage naar Wieze en Denderbel-
le. Wie de ploeg wil aanvullen, kan 
aansluiten op de .grens van St-Gillis 
en Denderbelle (hoge brug) te ne
gen uur. Ook de meisjes doen mee! 

Gent 
IJZERBEDEVAART 1969 
« Rubenshof », Borluulstraat, richt 

een busreis naar Diksmuide in. 
Vertrek : om half acht 's morgens. 
In Diksmuide : na de IJzerbede
vaart onmiddellijk naar Brugge. 
Ten laatste om 20 uur in Gent te
rug. Prijs : 85 fr. Inschrijvingen : 
« Rubenshof », Borluulstraat te 
Gent. 

KOLPORTAGES 
Te Gent wordt gekolporteerd op 

22 juni, 6 en 13 juli met het week
blad « Wij ». Bestuursleden met 
een beurtrol moeten aanwezig zijn. 
Samenkomst telkens om 9 uur stipt 
in Rubenshof, Borluutstraat, Gent. 

Meetjesland 
NAAR DE IJZERBEDEVAART 

De autobus heeft dit jaar volgend 
uurrooster : Waarschoot-Dorp 7 
uur 45. Eeklo-Markt 7 uur 55. Ade-
gem Staatsbaan 8 uur 10. Tijdens 
de terugtocht bezoek aan het Bou-
dewijnpark te St-Michlels-Brugge. 
Thuis tussen 20 en 21 uur. Inschrij
ven te Waarschoot bij W. Goossens 
en F. Van Holderbeke, tel. 773378 
en te Adegem bij M Cauwels, tel. 
0.50-71019. 

Merelbeke 
BUS NAAR DIKSMUIDE 

V.O.S. legt bij voldoende belang
stelling, een bus in naar de IJzer
bedevaart. Zonder uitstel inschrij
ven bij Jef Haudenhuyse, Tuinwijk 
Jan Verhaegen 5 ofwel telefonisch 
op nummer 52.75.06. 

Ninove (Kanton) 
KOLPORTAGES 

ISa een rustpauze van twee 
maand wordt het meer dan tijd dat 
we de kolportagestier opnieuw bij 
de horens grijpen. Wij doen dat te 
Meerbeke morgen zondag 22 juni; 
verzamelen te 9 uur 30 aan de kerk. 

Oudenaarde 
ARRONDISSEMENTSRAAD 

De laatste arrondissementsraad 
voor het verlof heeft plaats op vrij
dag 27 juni a.s. te 20 uur 30 in het 
« Huis van P a r m a » te Oudenaar
de. Individuele uitnodigingen met 
agenda worden verzonden. 

Oudegem 
NAAR DIKSMUIDE 

Volksunie Oudegem nodigt ieder
een uit zo vlug mogelijk in te schrij
ven op volgende adressen : De Pus, 
Bredestraat 51, Peels, Hofstraat 73 
en De Ridder Karel, Stationstraat. 

Vertrek te Oudegem aan de kerk 
te 7 uur. Na de bedevaart opont
houd aan de kust. 

St. Amandsberg - Oostakker 
IJZERBEDEVAART 

Op zondag 29 juni gaan we per 
autocar naar de IJzervlakte. Ver
trek uit St. Kruis-Winkel, Kenne-
dybaan om 6 uur 30. 

Wortegem 
KOLPORTAGE 

Zondag jl. werd door de afdeling 
te Petegem en te Elsegem gekolpor
teerd. De verkoop was uiterst be
vredigend. Naast de afdelingsbe
stuursleden Annemie Eeckaudt, 
André Dhuyvetter en Frans Van 
den Heede namen ook aan deze 
kolportage deel, de arr. voorzitter 
en de arr. bestuursleden Johan 
Laurier en Willy Vanhoecke uit 
Ronse. 

WEST-VUANDEREN 

Brugge 
JOE ENGLISHKARAVAAN 

Traditiegetrouw richt de V.O.K. 
deze karavaan in, die vertrekt te 8 
uur stipt aan het Koningin Astrid-
park (naast de gevangenis). 

Deelnemingsprijs per wagen : 30 
fr. Zorg dat de wagens in orde zijn: 
benzine, olie, water, banden. Ver
geet uw boordpapieren, rijbewijs, 
identiteitskaart niet. Voorbehouden 
parking te Diksmuide voor/ien. 

Inschrijven uiterlijk 25 juni in het 
Breydelhof of bij de bestuursleden 
van de V.O.K. 

Bissegem 
NIEUWE AFDELING 

In Bissegem werd ook een afde
ling van de Volksunie gesticht. Op 
de stichtingsvergadering waren 13 
van de (toenmalige) 25 leden aan
wezig. Ook de heren Herwijn Van-
denhulcke, arrondissementsvoorzit
ter Kortrijk en Roger Vandewattij-
ne, provincieraadslid waren aanwe
zig. Zij verklaarden de werking van 
een plaatselijke afdeling. 

Het verkozen bestuur ziet eruit 
als volgt : voorzitter : Willy Charle; 
ondervoorzitter Frans Vervisch; se-
kretaris Walter Delen; schatbe
waarder : Emiel Crombez; propa
ganda Erik Dewilde en organiza-
tie : Dirk Desimpelaere. 

Deze jonge dinaniische groep zal 
haar beste krachten inspannen. Een 
maand na de stichting werd het le
denaantal bijna verdubbeld en de 
ledenwerving gaat door. Verder 
zullen ook in.spanningen gedaan 
worden om het weekblad « Wij » 
te verspreiden. 

De werking wordt goed gesteund 
door het arrondissement en de om
liggende afdelingen, M'evelgem en 
Menen. Alle belangstellenden kun-
>ien zich wenden tot de bestuurs
leden. 

Diksmuide 
VOORAVOND 
IJZERBEDEVAART 

Zoals elk jaar wordt op de voor
avond van de IJzerbedevaart (28 
juni) door de Volksunie afdeling 
Diksmuide een verbroederings
avond ingericht in de feestzaal 
Vlaams Huis, IJzerlaan 83. Orkest 
« De Zeekanters ». Dit jaar wordt 
ook een reuzetombola ingericht met 
niet minder dan 10.000 fr. prijzen. 
Minifietsen, kodaks, reiswekkers, 
enz. Loten kunnen in de zaal be
komen worden. 

Gistel 
DR E. VAN OYE 
HERDENKING 

De dr Eugeen 'Van Oy'e herden-
kmg op 8 juni 1%9 lokte een massa 
volk naar Gistel. We bemerkten 
o.a. de volksvertegenwoordigers 
Van der Eist, Lootens, Wannyn, 
Wouters en Van Steenkiste, de se
natoren Vandeweghe en Elaiit, oud-
senator Mr Adiel Debeuckelaere, 
pater Dumon, mevr. wed. L. Van 
Lauwe, provincieraadsleden Mau-
rits Zwaenepoel en Kris Lamber t 
en vele andere bekenden uit de 
Vlaamse Beweging. 

Drs Jozef Van Overstraeten be
lichtte de figuur van Van Oye in 
de Vlaamse Beweging, de Neder
lander Dr Westenbroek de dichter 
en prozaschrijver. 

Een hartelijk proficiat aan sekre-
taris Herman Dekeyser en beeld
houwer Lode Willaert voor het ge
presteerde werk. 

NAAR DE 
IJZERBEDEVAART 

Zoals telkenjare gaat Gistel, jong 
en oud, per fiets naa r de IJzerbede
vaart. Vertrek om 9 uur aan café 
Tourmalet. 

leper - Zonnebeke 
DEELNEMING IN ROUW 

De vele leden en simpatizanten 
van onze afdeling betuigen hun op
rechte deelneming aan ons trouw 
lid en strijder de heer Juliaan Mi-
chiel, Frenchlaan te Iei)er, bij het 
plots en smartelijk heengaan van 
zijn vrouw Margriet Lesage. 
HUGO SCHILTZ K O M T ! 

Vrijdag 27 juni aanstaande komt 
de heer Hugo Schiltz naar leper 
(Lakenhalle) waar hij op een groot
se volksvergadering het woord zal 
voeren. Iedereen ?orgt er voor (ook 
belangstellenden van buiten de af
deling leper-Zonnebeke) dat hij op 
deze uitzonderlijke avond aanwezig 
is. Aanvang : stipt te 20 uur. 

Kortrijk 
TUINFEEST 

Heden namiddag, zaterdag 21-6-69 
arrondis.sementeel tuinfeest te 14 
uur 30 in « Bloeinenhof » te We-
velgem. Alle Volksunieleden met 
echtgenote en kinderen zijn harte
lijk welkom. De tuinen van Bloe-
menhof bevinden zich achter het 
vliegplein te Wevelgem. Begeef U 
vanuit Bissegem naar het station, 

voorbij de spoorweg links af- of 
vanuit de Plaats te Wevelgem 
(richtmg Menen) Hnksaf : W C L ^ j 
zers zijn geplaatst '' 
KOLPORTAGE 

Eerstvolgende kolportage op zon 
dag 5 jiili, opnieuw te Waregem. 
NAAR DE 
IJZERBEDEVAART 

X'ertrek aan lokaal « 1302 » (. 
Kortrijk te 7 uur 45. 's Namiddass 
reizen we naar Frans-Vlaanderen. 
s Avonds gelegenheid tot avond

malen te Steenvoorde. 
Inschrijvingsprijs : 90 fr. voor ds 

reis; 170 fr. voor de reis met avond 
niaal inbegrepen. Voorafgaande! jke 
insclirijving is noodzakelijk. Tiket-
ten zijn te verkrijgen in lokaal 1302̂  

Ooigem - Wielsbeke 
NAAR DE 
IJZERBEDEVAART 

Een bus wordt ingelegd naar de 
IJzerbedevaart op 29 juni 69. Na de 
plechtigheid uitstap naar het ont
spanningsoord Braakman (Ned X 
Prijs : 120 fr. Inschrijving bij p r^ 
pagandaleider : R. Mervillie, Ooi
gem. 

Sint-Kruis 
GULDENSPORENVIERING 

Sint-Kruis bereidt zich voor om 
op zondag 6 juli 1969 te 20 uur zéér 
stipt in het Schuttershof op een 
schitterende wijze 11 juli te vieren. 

Aan het programma verlenen 
liun medewerking : De Elegasten, 
het Brugs Koperensenible, het Rel 
naat Veremanskoor met dirigent 
Roger Deruwe en Gerard Ver-
lueersch. Feestredenaar is Proi 
Raymond Derinne. 

Daarna dansgelegenheid met 
Bernard Viaene als animator. 

Het inrichtend komitee vraagt 
oui op deze dag en ook op 11 julj 
de leeuwevlag uit te hangen. Te
vens wordt {.evraagd zeer stipt te 
20 uur in de zaal aanwezig te zijn. 

Bestel uw toegangskaart op een 
van de onderstaande adressen : 

Volksunie : Omer Dombrecht, 
Engelendalelaan 89, telefoon 30839. 

VU-jongeren : Boudewijn Van 
Vlaanderen, Moerkerke Steenweg 
471. 

TREFPUNT 
Trefpunt rezerveerde voor haar 

leden een aantal tafels in het Schut
tershof voor de 11 j'uli-viering op 
zondag 6 juli te 20 uur stipt. Kaar
ten tegen de prijs van 30 fr. zijn te 
verkrijgen bij mevr. Evers, Hoog-
weg 42, Sint-Kruis, telefoon 347.29. 

Stene 
NAAR DE 
IJZERBEDEVAART 

In samenwerking met de afdeling 
Oostende wordt op zondag 29 juni 
e.k. een autocar naa r de IJzerbede
vaart te Diksmuide ingelegd. 

Inschrijven bij één der bestuurs
leden of op het sekretariaat Drui-
venlaan 12, tel. 8(».41. Vertrek te 
8 uur 45. Prijs 40 fr. 

De houders van een personenwa
gen worden verzocht te 8 uur 45 
aan café & Sportwereld », Oost
straat 91 samen te komen. Wij 
sluiten aan bij de karavaan, die te 
9 uur vanuit Oostende aan het 
v< Sportcentrum » vertrekt. Er 
wordt vooraf een vaste reisweg 
uitgestippeld. 

Torhout 
ARRONDISSEMENTELE 
KOLPORTAGE 

Zondag 22 juni a.s. komt deze 
stad aan de beurt voor de arron
dissementele kolportage. Ook Tor
hout is een van die plaatsen waar 
we zeer graag heen trekken, om
dat het sukses bij voorbaat verzö» 
kerd is. 

Wevelgem 
IJZERBEDEVAART 1969 

Reisonkosten : volwassenen : 50 
fr., kinderen beneden de 14 jaar 25 

Inschrijvingen van nu reeds bij i 
Cappon Roger, Corne Jozef, De-
rijcke Erwin, Duprix Rudy, Rey-
naert Robert, Roelstraete Oswald^ 
Masselis Albert, Soenen Frans, Van-
decapelle Erik, Vanderhaeghen 
Ignaas en Vanwalleghem Albert 

Wervik 
IJZERBEDEVAART 

Een bus vertrekt naar Diksmuide 
op zondag 29 juni. Haltes : Menen-
Belfort om 8 uur; Geluwe-kerk om 
8 uur 15; Wervik-Sint-Maartens-
plein om 8 uur 30. Inschrijvings
geld : 60 fr. 

Inschrijvingen : Magdalenastraat 
75, Sint-Maartensplein 2, Hellestraat 
2 en Menensteenweg lO^j 



600 ARBEIDERS • • • • • 1001 MOGELIJKHEDEN!! 
Deze slogan betekent méér dan wij in een boek zouden kunnen beschrijven. 
Het is duidelijk dat U in volle vrijheid wilt kiezen, dat U niet wenst te han
delen met een tussenpersoon of met een beginneling U zult immers niet te
vreden zijn met het eerste het beste ! U vraagt een maximum aan degelijkheid 
en komfort en U wenst uw geld niet in 't water te werpen ' U vraagt natuurlijk 
eerst vrijblijvend voorlichting ! U wenst eerst met eigen ogen te zien ! U wilt 
rechtstreeks van onze kliënten weten of ze tevreden zijn. U wenst een vlotte 
service en snelle uitvoering. Met één woord : U wenst het beste van het beste 
zonder een frank teveel te betalen. 

HET BESTE VAN HET BESTE... 

ZONDER EEN FRANK TEVEEL TE BETALEN !!! 

Daar komt het inderdaad op aan... 

Daarom moet uw zaak op voorhand grondig besproken en bestudeerd worden 
en zulks zonder enige voorafgaandelijke verplichting voor U ! U moet op voor
hand weten waaraf en waaraan ! U heeft het recht veeleisend te zijn, 

ONZE KLIËNTEN HEBBEN HET RECHT 

VEELEISEND TE Z IJN ! f ! 

Stenen kopen = opbrengst verzekeren !!! 

Raadpleeg onze diensten over onze prachtappartementen aan de Dampoort ¥e 
Cent - aan het Meerl'enhof te Hoboken - aan de Belgiëiei te Antwerpen. Over 
onze zeer voordelige villapercelen te Drongen bij Cent - In het Leuvense en 
in de mooie nafuur van onze Limburg ! 

MEER DAN 6.000 TEVREDEN KLIËNTEN K U N N E N W l | MET 

U BEZOEKEN EN DAAR Z IJN WIJ FIER OP !! ! 

WIJ VERWACHTEN U OP EEN V A N ONZE VIER ZETELS 

111 villa, vanaf 750.000 F 

Vanaf 1.950.000 F 

Vanaf 950.000 F 

Vanaf 600.000 F 

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

N a S m . . . M« «M |M4 »M M« M« «.4 K.« • • • • • • . . . ••• . * • . • • M« M« £ « H l M. 

Adres . . . m «a »« «w «w M< H> >•• m . M T. . Woonplaats .>* « M •«> sa >*. 

Tel. privé .. . . . . . . . . . . . . . Tel. kantoor . . . . . . M« ssa «» • » SM M . 

I. over gronden voor vlllabouw D T ^ ^ " ^ ^ ' ^ " ' " " ^ ! ' ' ^ ^ * ^ 
over gronden voor hoogbouw D t»'' voorkeur gelegen !e 
over gronden v. eensgezinsvi^onlng D •*" 
over veilige geldbeleggingen O mmÊm^mm^m^mÊmmi^mm^^^ 

i over het bouwen van • » s»» »M »» is» fw »•• «» es »» »^ *~ 

b?J voorkeur gelegen te . . . K » w» ws » • isi * » w» B » « B «*« iw »«» » • 

of bezit rseds grond, gelegen te . . . . . . r^ ss» »»• «w « * « * » « * » * • • • * 

3 over de aankoop van een beslaande woning D 
Duld aan met een X waarover U Inlichtingen wenst te ontvangen. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 

ANTWERPEN 
Meir 18 
tel. 03/31.78.20 
viff fifnen 

GENT 
Onderbergen 43 
tel. 09/25.19.23 
tel. 09/25.94.69 

GENK 

Wintersfagstr 22 

tel. 011/54.442 

LEUVEN 

Brusselsestr 33 

tel. 016/33.735 
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Wie saboteerde Merckx ? 

Dopingslaboratorium in autokaravaan van « de toer ». 

ZE ZEGDEN 
« De flamingant is de enige man zonder toekomst die hef ver gebracht heeft ». 

GASTON DURNEZ 

« Hij is naar Brugge gegaan om zijn Frans op te halen ». 

FONS JANSEN 

« Indien ik Belg was zou ik me waarschijnlijk kunnen neerleggen bij het lang
zaam zich ontbinden van mijn tweetalig vaderlandje en dat het, ongeneeslijk 
verdeeld tegenover zich zelf, smelt gelijk een klontje suiker ». 

FRANCOIS MAURIAC 

« België staat in de wereld bekend om zijn ha If-af gewerkte produkten. We doen 
die faam nog steeds alle eer aan. Met onze eentalige franse diplomaten • . 

ROGIER DESMET 

« Een Vlaming Is gauw gebelgd ». 

FONS JANSEN 

«Jullie moeten ijveren voor llkwidatle van jullie operettestaat, en voor aanslui
ting van de noorderhelft bij Nederland. De belgische opstand was de grootste 
stommiteit, zo veel is wel duidelijk ». 

C.K. VAN HET REVE 

«Het Is opmerkelijk met welke slordigheid de meeste viaamse deskundigen, 
beroepspolitici, specialisten en hoge borsten zich van de taal bedienen. Zij schrij
ven zoals een bulldozer het zou doen », 

MARC CALLEWAERT 

« Op het Autosalon In Brussel kon je de origineelste modellen bewonderen, maar 
de enige wagen waar je In dit land werkelijk mee vooruitkomt, stond er niet. 
Een kruiwagen ». 

GASTON DURNEZ 

. Brussel Is een tweetalige stad. Dat kon Ik goed merken. Ik ken maar één taal 
maar ik kon me er niet verstaanbaar maken . . 

FONS JANSEN 

« De belgische politiek Is een halve cirku» — klowns kunnen geen volle avond 
vullen >. 

CHRIS BOUCHARD 

. Je moet miljardair zijn om op onverdachte wijze hef kapitalisme te kunnen bo-
Jfrliden — zoals }e perfekt Frans moet kennen opdat je flamlnganflsme niet 
verdacht zou zijn ». 

MARC CALLEWAERT 

WU 

ONGET^FELD 
P.L.P.-ers in ferpel ieren over M e r c k x 
PiLP-ers 

Volksunie a f w e z i g bi j g rondwetsherz ien ing 
jamais V U . ca ! 

De grondwetsherz ien ing z i t vast 
Wie een grendelft voor een ander, valt er zelf in. 

N i e u w e kommunie rege l ing 
Van de hand in de tand leven 

Senaatsvoorzi t ter d r u k t het t e m p o 
Struyesvogelpolitiek 

Vors te l i j k bezoek aan Fin land 
De Fin fleur van België 

Geen f lowers voor Poher 
Flauwer power 

Kommunis t ische top te M o s k o u 
Topless, 

K.P.-Kongres te M o s k o u gedaan 
De Moskous is af 

Is de P .V .V . een oude par t i j ? 
Vanaudenhove wou geen Jeunehomme 

Kloot Pompidou ? 
Nee, z i jn vrouw ! 

W a l d e c k - R o c h e t z iek te M o s k o u 
Waldeck rochelt 

BRASSER ZIET DE DOPING 

Pompidou wint tweede ronde..» 


