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^NDGEMEENTEN 
A.fbakening is \C?C^ 

l Eundamenteel ^O^ 
A.fbakening is 
fundamenteel 

Er is dit jaar een nieuwe fal(tor bij de 
IJzerbedevaart: de verschuiving van de 
datum. Politiële gezien — maar dan 
(k politiek » in de breedste en niet in 
de enge zin van partijpolitiek — is dat 
een gelukkige verschuiving. De jaarlijk
se massa-bijeenkomst valt aldus direkt 
samen met de periode vlak voor het 
parlementair reces. En de ervaring 
heeft geleerd dat deze periode — door 
de koude berekening van de bonzen van 
het bestel — vaak rampzalig kan zijn 
voor Vlaanderen : de taalgrensafbake
ning, de taalwetten, Hertoginnedal en 
zopas nog Hertoginnedal nummer twee 
werden er allemaal in zeven haasten 
doorgejaagd einde juni begin juli. (( Le 
coup des vacances » is sinds enkele ja
ren gaan behoren tot de geliefkoosde 
technieken van degenen die er alle be
lang bij hebben, de normale evolutie 
van de verhoudingen in dit land tegen 
te houden of te vertragen. Het is dus 
een uitstekende zaak dat dit jaar en 
waarschijnlijk ook in de toekomst de 
massale bijeenkomst op de IJzervlakte 
zal plaats vinden op het ogenblik, dat 
een plechtige waarschuwing of een 
strenge veroordeling onmiddellijk ef-
fekt kunnen sorteren. 

De verschuiving van de datum bevat 
echter ook een element van onzeker
heid. De derde zondag van augustus 
werd traditioneel door tienduizenden 
gerezerveerd voor de IJzerbedevaart. 
De nieuwe datum valt de dag na het 

einde van het schooljaar en het begin 
van de vakantietrek. Veel jongeren zit* 
ten nog midden in de examenperiode. 
Welke weerslag dat zal hebben op het 
aantal aanwezigen, zullen we slechts 
morgen kunnen vaststellen. Om de fak> 
tor onzekerheid zoveel mogelijk tot nul 
te herleiden is het dit jaar belangrijker 
dan ooit dat al wie enigszins kan, ooK 
werkelijk naar de IJzerbedevaart zou 
gaan. Want het moet een grote Bede
vaart worden ! 

Ze moet groot zijn en massaal bilge-
woond, omdat de politieke aktualiteit 
de Vlamingen tot een samenbainno van 
al hun energie dwingt. Vijftig !;»ar na 
de Ijzertragedie, meer dan een halve 
eeuw na de koninklijke belofte van ge
lijkheid in rechte en in feite, wordt de 
gevaarlijke poging tot bestendiging van 
de ongelijkheid ondernomen: de grond
wetsherziening met het invoeren van 
grendels, die Vlaanderen voor altijd 
dreigen te beroven van de demokra-
tische meerderheid en de volkskracht. 
Het is hoogstnodig dat de betekenis 
van de IJzerbedevaart morgen niet mis 
begrepen kan worden: Vlaanderen wil 
van geen grendels weten. Opdat het 
verzet indruk zou maken, opdat het zou 
kunnen gelden als een ultieme waar
schuwing voor de grendelaars bil de 
Vlamingen in de meerderheidspartijen, 
moet het gedragen wor'̂ en Hoor ''e mas
sale aanwezigheid van tienduizenden ia 
de IJzervlakte. 



WIJ 

ZIEKENFONDSEN 

ff WE ZIJN WEG. 

Volgens een C.V.P.-krant wa
ren dit de woorden van Wim 
Jorissen in de senaat bij de aan
vang van de bespreking van een 
te herzien artikel van de grond
wet. 

De V.U.-mensen die elke dag 
van nabij de politiek volgen, 
kunnen de houding van onze 
parlementairen volkomen be
amen. Dit zal nochtans niet 
kunnen gezegd worden van de 
500.000 kiezers van de V.U. 

Daarom acht ik het noodzake
lijk dat de V.U. met alle mid
delen de grondwetsherziening 
tegen houdt, maar nok met alle 
middelen de openbare opinie 
verduidelijkt waaróm. 

P.K.. Sint-Kruis 

V.M.0. 

In « Wij » van 7 juni werd een 
knap en pittig verslag gebracht 
over de V.ü.-meeting te Ant
werpen op de dag van het zang
feest. 

Wel keek ik eventjes ver
baasd op toen ik las, dat er op 
een gegeven ogenblik ook « een 
trompetterskorps » optrad. 

Mochten de lezers van « Wij » 
iöiet weten dat het hier de 
V M O. betrof ? 

Voor sommige heren in de 
Volksunie is de V.M.O. maar 
goed om de vuile karweitjes op 
te knappen of om de kastanjes 
uit het vuur te halen wanneer 
het er nogal eens warm aan toe 
gaat in onze vlaamse ontvoog-
dingsstrijd. 

L.V., Borgerhout 

BRUSSEL 

Vanmorgen had ik een drin
gende douane - aangelegenheid 
af te handelen. Ik wendde me 
dus net als een paar weken te
rug tot onze « goede belgische 
vrienden » in Turn & Taxis. 

En ik was helemaal niet ver
baasd... Is er te Brussel nog 

i e t s waaromtrent de Vlamin
gen zich v e r b a z e n , laat 
staan m o g e n verbazen ? 

Namelijk, op twee - drie dien
sten botste ik op een dienstlei-
der of dienstoverste die totaal 
nederlandsonkundig is en het 
koppig vertikt. de vraag 
«spreekt u dan geen Neder
lands ? » te beantwoorden. Wél 
was daar telkenmale een ge
dienstig ondergeschikte die een 
en ander vertaalde. 
Wie, zeg mij. wie schept daar 
o o i t orde in ? 

P.J.N., Dilbeek 

JEF VAN EXTERGEM 

Jef van Extergem's kommu-
nisme was gepuurd socialisme. 
Evenals zijn flamingantisme 
wortelde het in humanisme, 
dat recht en gelijkheid bestreef-
de voor alle verdrukten. 

Hij was aktivist en dat be
grip omsloot eensdeels zowel de 
bestrijding van elk klasse- als 
volksonrecht, en anderzijds be
zielde het een geest om die 
strijd « uut goeten » (zoals Ro-
denbach vergde; te voeren. 

Het lag in de geestesgesteld
heid van de in de grond part i j
loze aktivisten, hun recht te 
verwerven met hulp van de dui
vel (pater Stracke dixit), als 
het moest. 

Ze bekenden zich tot hun 
volksaard, zonder die ten troon 
te heffen of anderen te kleine
ren. Een Jood als dr. Marten 
Rudélsheim streed er met vr i j 
zinnigen als Vos en Jacob naast 
de inkatolieke Dosfel en Borms. 

Na 1918 was die geest niet 
gans dood, al werd Vlaanderen 
van z'n beste koppen beroofd. In 
een artikel dat Herman Van 
den Reeck naliet kan men le
zen, hoe hij alle heil verwacht
te van opstandige handelingen 
als een Lenin gebruikt had. 

Dat de van huize uit socialis
tische van Extergem van het 
kommunisme heil verwachtte, 
kan men een van de droombeel
den noemen die rechtgeaarden 
zo fel koesteren. In wezen was 
het zo humaan en redelijk als 
het katolicisme van een pastoor-
ke Daens. Er lag geloof aan ten 
gronde en geen belangenjacht ! 

DE GRENDELS 
De «anti-grendel-siag» is niet gewonnen 
zolang de grendels niet geschrapt zijn 
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 Sekretarlaat 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 

Een figuur als van Extergem 
herdenken is hulde brengen aan 
de schone geest van de vlaamse 
beweging zelf ! 

G.G., Heide-Kalmthout 

VOLKSE TAAL 

Het moet me toch even van 
het hart dat de kwaliteit van 
de «Wij »-artikelen van een 
nogal opvallende onevenwich
tigheid getuigt. Naast enkele de
gelijke «columns», de meestal 
goed geïnformeerde middenpa-
gma's over figuren of volkeren 
en het scherp gesteld hoofdar
tikel, puilen de bladzijden soms 
uit van onleesbare en onver
staanbare wissewasjes en pseu-
do-intellektuele wirwar. Ik weet 
nu wel dat « Wij » een blad zou 
moeten zijn waarin ieder zijn 
gading vindt. . . maar juist hier 
schiet het tekort. M.i. ware het 
beter, zonder bepaald aan de
magogie te doen, dat de klare 
direkte volkse taal over de gro
te problemen zou worden ge
sproken i.p.v. er een ragebol 
met krioelende massa's cijfers 
van te maken. Nog steeds is het 
blad niet toegankelijk voor de 
meeste arbeiders, ondanks vele 
artikels over Verbreyt en ande
re urgente aangelegenheden. 

J.V.. Melsele 

Tengevolge van de herhaalde 
advertenties van het Koordina-
tiekomitee van vlaamse zieken
fondsen ben ik lid geworden 
van het ziekenfonds Flandria. 

Het is mij opgevallen, dat er 
zo weinig over onze eigen zie
kenfondsen gehandeld wordt in 
« Wij ». Durft onze partijleiding 
misschien geen kleur bekennen 
of houdt ze het bij enkele nega
tieve verklaringen, zoals « niet 
meer aan te sluiten bij kleur-
mutualiteiten » ? Zulke verant
woordelijkheid wimpelt men zo 
gemakkelijk niet af. heren ! 
Het is hemeltergend dat zovele 
V.U.-mandatarissen en -kaderle
den onverschillig en laks blij
ven ten opzichte van dit pro
bleem en nog altijd liever hun 
centen storten bij kleurmutua-
liteiten, die dagelijks onze hard
ste tegenstrevers blijken te zijn. 
Teveel V.U.-leden wantrouwen 
ten onrechte onze eigen zieken
fondsen, die wij even sterk kun
nen uitbouwen als de kristelij-
ke en socialistische. Het ligt en
kel aan ons. 

Het is een plicht van de par
tijraad, een pozitieve stelling in 
te nemen en ieder V.U.-lid op 
zijn verantwoordelijkheid te 
wijzen, zich aan te sluiten bij 
één van de drie ziekenfondsen 
die aangesloten zijn bij het Ko-
ordinatiekomitee. 

E.R., Sint-Kruis 

RANDGEMEENTEN 

Voor enkele dagen vond te 
Wezembeek - Oppem het bal 
van de burgemeester plaats. 
Het programma was in vier ta
len opgesteld, in de volgorde 
Frans - Nederlands - Engels -
Duits. In datzelfde programma 
was wel sprake van een éditeur 

responsable, maar een verant 
woordelijke uitgever was er nio* 
te vinden. ^ ' 

Aan de ingang van het parfc 
van comtesse Xavier de Hemri 
court de Grunne, waar het baï 
gehouden werd, was een na 
neel aangebracht met de woor 
den «Bienvenue - Welkom» 

Wie de burgemeester voor al 
deze inbreuken op de taalwet-
geving ter verantwoording zou 
willen roepen, zal onvermijde-
lijk als antwoord krijgen dat 
het bal van de burgemeester een 
privé-aangelegenheid is van de 
burgemeester zelve en dat deze 
laatste bijgevolg aan niemand 
rekenschap moet geven van de 
wijze waarop het allemaal ge-
organizeerd wordt. Derhalve 
zou men graag weten met welk 
recht de burgemeester het ge. 
meentepersoneel tewerkstelt 
voor het aanbrengen van rekla. 
meborden, dan nog wel op de 
ODenbare weg. eigendom van de 
gemeente, en dat allemaal voor 
ziin privé-aangelegenheden. 

Wat voorgaat bewijst alles» 
zins dat het toekennen van fa-
ciliteiten heel snel leidt toj 
tweetaligheid naar brusselse 
maatstaven. Het is verder eea 
nieuw bewijs van de politiek 
tot volstrekte verfransing die 
onze beminde burgemeester 
voert, al zijn olechtige verld»i 
ringen ten spijt. En wij zijn 
verder gelukkig te leven in eea 
gemeente waar sedert jaren een 
onwettige franse school bestaat, 
die geen frank subsidie krijgf 
en leeft op geld dat komt van 
niemand - weet - waar. 

P.V.G., Wezembeek-Oppem 

De redaktle draagrt green re^ 
antwoordelijkheid voor de fa-
houd der grepubliceerde lezer» 
brieven. Ze behoudt zich hel 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrievea 
wordt reen briefwissellBi 
«revoerd 

van de redaktie 

Brussel, 26 juni 1969. 
3etr.: persperikelen. 

Weet je ook al, vaarom de interpellatie van Mik 
in de "Standaard" ? 
de Kamer gewezen op 
tussen "Volksgazet" 

Babyion zo'n vet te t i t e l kreeg 
Nou, Mik had de daf: tevoren ir. 
de duistere banden die bestaan 
en de socia l i s t i sche mutual i te i ten. Tijdens dieselT-
de kamerzitting had "Volksgazet"-boss Van Eynde ge-
interpel leerd over de aanwezigheid van De Sniaele, 
uitgever van een tv-j,jeekblad, in do beheerraad van 
de B.R.T. Belde kranten hakten dus de dag n.ndien 
lustig op mekaar los. 

Inmiddels is De Smaele's tv-weokblad 3l aan zijn 
derde (onbenullig) nupjner toe. En op de redaktie 
ervan schijnt het allerminst goed te boteren. De 
jongens die van "Zondagmorgen" naar "TZ-Eksores" 
overl'zvamen, zijn niet zo büster reestdriftl^-.Reeds 
vroeger hadden ze, na een reeks censuur!ni^reren van 
hogerhand, gesteigerd. Nu stelden ze een eisenprc-
gram.ma op en verzochten de direktle, hf̂ n een rr.ir.l-
mujn aan geestelijke vrijheid te va.'̂ rborgen. 
Ze kwamen van een kale reis ter'a*̂  : zp- v'̂ rden stâ '.-
te pede verzocht, a!.n De Smaele zo'n soort schrif
telijke ekskuzes aan te bieden. Ze weigerden in 
blok en het konflikt groeide nasr een s i t u a t i e , 
waarin reeds met globaal ontslag werd gedreigd. 
Mdsschien loopt het niet zo'n vaart, want er^omt 
straks een rondetafelkonferentié. Ir̂ niridels is het 
echter duidelijk dat het romr.elt in de vlaamse 
pers : reden genoeg voor het publiek om waakzaam 
te z i jn . Er i s méér aan de gang dan al leen maar 
een l o o n r e l . . . ,..'-

1 
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WIE WIL MET VAKANTIE 

" Ie GOUp 

des 
vacancBS 
(red.) Zelfs de dagbladen die de meer

derheid steunen, zijn deze week begin
nen jammeren over het absenteïsme in 
de C.V.P.- en B.S.P.-rangen. Er werd ge
klaagd over de devaluatie van de parle
mentaire instellingen en over de betreu
renswaardige mental i tei t van de parle-

.„...ninU^rinr! 

mentairen. die slechts oog hebben voor 
de begmdatum van hun vier maanden 
durende vakantie. 

Deze krit iek is juist, maar ze is onvol
ledig. En het is in ieder geval verkeerd, 
te spreken over « de » parlementsleden : 
er zijn aartsluieriken, maar er zijn ook 
zeer vlijtige parlementairen. Zonder 
enig parti jchauvinisme en hand op he t 
har t kunnen we vaststellen, dat de V.U.-
frakties in Kamer en Senaat hard wer
ken. 

De Senaat heeft woensdag twee maal 
een uur verloren omdat de oppozitie, re
glement in de hand, zich verzette tegen 
de bruuske spoedbehandeling van de 
B.T.W. Nu stelt men het natuurl i jk zo 
voor, dat de oppozitie de Senaat van 
kostbare uren heeft beroofd en nuttelo
ze vertragingsmaneuvers uitvoert ener
zijds, terwijl anderzijds het par lement 
in de verdenking komt om belangrijke 
zaken rap-rap te willen afhandelen. 

De waarheid is echter dat de r egenng 
— gesteund door de Kamervoorzit ter — 
zo rap mogelijk het parlement op non-
aktivitei t wil zien, om verdere moeilijk
heden tot in november te ontlopen. 

Het zijn vooral de bonzen van het be
stel die zich schuldig maken aan de ont
takeling van de parlementaire werkmg. 
« Le coup des vacances » — het rap-rap 
doen afhaspelen van belangrijke punten 
— is sinds jaren schering en mslag. De 
vastlegging van de taalgrens, de taal
wet ten en Hertoginnedal zijn er om het 
te bewijzen. 

Ditmaal hadden de parlementsleden 
rekening gehouden met een zittingstijd 
die tot einde juli zou voortgeduurd heb
ben. De vlijtigen onder hen — en dat 
zijn niet alleen V.U.-leden — wensen 
ernstige besprekingen, met de nodige 
tijd voor voorbereiding, behandeling en 
repliek. , ^ , 

De bonzen van het bestel, gesteund 
door de beroeps-absenteïsten, willen he t 
echter anders. En zo kwam het in de Se
naa t tot het beschamend spektakel, dat 
de bespreking van de B.T.W. had rnoe-
ten beginnen praktisch op hetzelfde 
ogenblik dat he t verslag erover was 
rondgedeeld geworden.. . 

GRENDEL OP DE GRENDELS (1) 

kiebooms 
speelt 
kiekeboe 
(m.v.d.b.) Met de regelmaat van een 

klok teis ter t oudvolksvertegenwoordi-
ger Louis Kiebooms de Vrije Tribune 

van de « Gazet van Antwerpen », maar 
voor wie zijn jongste bijdrage gelezen 
heeft is het duidelijk, waarom de « Ga
zet » alle verantwoordelijkheid voor de 
inhoud en de strekking van de ingezon
den bijdragen afwijst. 

Onze vriend Kiebooms wil mordicus 
de grendelprocedure goedpraten. Dat hij 
het met de waarheid en de logika niet 
zo nauw neemt, weten wij al langer dan 
van vandaag. Maar ditmaal overtreft hij 
2rich zelf. 

Hij begint met te zeggen, dat hij wel 

weet dat de Volksunie sedert maanden 
een grootscheepse kampanje aan het 
voeren is tegen een zg. (sic !) grendel-
wet. Vervolgens geeft hij een bondige 
samenvatting van de verschillende gren
dels, met name ten eerste de pariteiten 

, allerhande, zowel op regeringsvlak als 
op dat van tak i jke kategorieèn van top
ambtenaren ; ten tweede de dubbele 

, meerderheid voor de taalwetten ; teo 

(vervolg blz. 4) 

HET SCENARIO 
Hef loont wel de moeite, even van 

nabij het precieze verloop van het fa
meuze debat over de randgemeenten 
te ontleden. Dit onderzoek bewijst in
derdaad, hoe belangrijk politieke ge
beurtenissen met ver strekkende gevol
gen soms op enkele sekonden tot stand 
komen, zelfs in het partementaire 
schaakspel. 

De V.U.-leden van de Kamerkommi-
sie voor de ekonomische decerrtraliza-
tie Schiltz en Wouters dienden op 21 
november 1968 een amendement in. 
Dit voorzag dat de zes randgemeenten 
uitdrukkelijk onder de bevoegdheid 
zouden vallen van de Vlaamse Ekono
mische Raad. Toen in de kommisie 
moest gestemd worden, kreeg dit 
amendement de steun van de Vlaam
se C.V.P. en de vlaamse B.S.P., met 
uitzondering van de heer Detiège. De 
Vlaamse P.V.V.-ers waren afwezig. De 
uitslag luidde 10 tegen 10 stemmen. 

De vlaamse C.V.P.-ers waren er van 
overtuigd, dat er in de openbare ver
gadering een meerderheid voor het 
amendement zou tot stand komen. 

De heer Lindcmans, bang dat de V .U. 
hiermee een suksesje zou boeken, nam 
dan ook vlug de tekst van het V .U. -
amendement over en diende het in 
voor de openbare vergaderirig. 

Daar ook het amendement Schiltz-
Wouters terug werd ingediend, stond 
het vast dat er in ieder geval over de 
randgemeenten zou gestemd worden. 
De Vlaamse C.V.P. was dus praktisch 
verplicht het amendement Lindemans 
in ieder geval te steunen. Zij nam een 
kloek besluit op een eensgezinde frak-
fievergadering donderdagmorgen 19 
juni. 

Toen gebeurde er iets onverwachts. 
De B.S.P.-fraktie besliste, alle amende
menten af te wijzen. Klaarblijkelijk ga

ven de vlaamse B.S.P.-er* toe uit vrees 
dat het goedkeuren van bet amende
ment over de randgemeenten een reeks 
verwikkelingen zou veroorzaken, die 
de goedkeuring van het ontwerp in 
rijn geheel in het gedrang zouden kun
nen brengen. 

Nochtans had Hugo Schiltz in de 
kommissie duidelijk verklaard dat de 
V.U. bereid kon gevonden worden, het 
ontwerp te steunen indien voor het 
probleem Brussel-Brabant een bevredi
gende regeling werd aanvaard. In de 
openbare zitting van woensdag 19 juni 

men naar de stemming. B.S.P.-voorzitter 
Collard, die de dwangpozitie van zijn 
vlaamse fraktieleden blijkbaar aanvoel
de, deed een laatste poging om hen 
een vernederende stemmirjg te bespa
ren. Hij vroeg of de regering van de 
intrekking van het amendement een 
vertrouwenskwestie zou willen maken. 

Eyskens, die de laatste maanden —• 
naar hij zelf zegde — had leren zwem
men, deed of hij niets hoorde en liet 
voorzitter Van Acker kalmweg aankon
digen dat men Over het amendetüent 
ging stemmen. Aldus redde Eyskens de 

beroepsHALVE 
bekeken 

werd het nogmaals duidelijk herhaald. 
Wanneer dan donderdagnamiddag 

de bespreking der artikelen aanbrak, 
bleek al vlug dat de B.S.P., via haar 
ministers in de regering, zelf de eis 
had gesteld dat het ontwerp onge
wijzigd zou worden goedgekeurd. 
Eerste-minister Eyskens kwam dan ook 
vrij vlug in ttet debat tussenbeide met 
een uitdrukkelijk verzoek in die zin. 

De socialist Van Hoorick kwam in 
een pijnlijke verklaring de vaandel-
vlucht van de rode leeuwen goedpra
ten, klaarblijkelijk gedeprimeerd, maar 
met kadaverdiscipline. 

Na een vinnige diskussie en een 
nieuwe tussenkomst van Eyskens ging 

toestand voor de vlaamse C.V.P., die 
rustig voor het amendement zou kun
nen stemmen, met de wetenschap dat 
het toch niet zou worden goedgekeurd. 

In een bliksemsnelle interventie ver
ijdelde Hugo Schiltz evenwel dit slu
we maneuver en eiste dat de regering 
duidelijk zou verklaren of zij al dan 
niet de vertrouwenskwestie stelde. 

Eyskens was dan ook gedwongen, 
met kennelijke tegenzin tegemoet te 
komen aan de vraag van Collard en de 
vertrouwenskwestie te stellen. 

Aldus dwong de V.U. de vlaamse 
C.V.P. haar verantwoordelijkheid op te 
nemen op het enige vlak waar in de 
gegeven omstandigheden werkelijk een 

beslissing kon worden genomen, dit 
van de regering. 

Tijdens de schorsing van de verga
dering, door de C.V.P. gevraagd, werd 
de zaak tussen de C.V.P. en de B.S.P. 
uitgevochten. De B.S.P. haalde het en 
de C.V.P. ging door de knieën, niet 
zonder een teleurgestelde Verroken 
naar huis te zenden met de woedende 
uitroep dat zijn fraktie een hoop la
faards telde. 

Na de onderbreking kwam een ge
slagen vlaamse C.V.P. terug in de zit
tingzaal. Het amendement lindemans 
werd ingetrokken. In de daaropvolgen
de stemming moesten de C.V.P.-ers bo
vendien nog de vernedering slikken, 
tegen het amendement Schiltz-Wouters 
te stemmen, dat identiek was aan dat 
van Lindemans. 

Dit betekende dan meteen een bru
taal « demasqué » in het schimmen
spel, sedert oktober van verleden jaar 
voor de publieke opinie opgevoerd. 

DE P.V.V. 
Inmiddels heeft dit kamerdebat in 

de P.V.V. een fameuze staart gekregen. 
Bij de stemming bleken enkele vlaam
se P.V.V.-ers het amendement Schiltz 
te steunen. We maken ons geen illu-
zies : de heren speelden een komfor-
tabele elektorale rol; moesten zij tot 
de meerderheid behoren, dan stemden 
ze even graag anders. Inmiddels is 
echter toch duidelijk geworden dat het 
« nationaal bastion » van de P.V.V.-
P.L.P. onherstelbare barsten en scheu
ren vertoont. De brusselse en waalse 
P.L.P.-ers — met aan het hoofd de 
sjeiks uit de oase francophone — zijn 
bovenarms op hun vlaamse « politieke 
vrienden » losgevaren. Dat belooft voor 
het novemberkongres ! 



(vervolg van hlz. 3) 
derde de alarmprocedure voor talrijke 
andere wetsvoorstellen. En dan besluit 
hij heel gemoedereerd als volgt : « Mij 
is niet bekend dat er bezwaren worden 
ingebracht tegen de punten een en 
twee ! ». Zoudt ge niet omvallen ! Eerst 
geeft hij de grootscheepse V.U.-kam-
panje toe en dan is er ineens geen vuil
tje meer aan de lucht ! 

In het vuur van zijn betoog schijnt 
Kiebooms zich geen rekenschap er van 
te geven dat hij zich zelf zo dom tegen
spreekt ; het is er hem alleen maar om 
te doen, de V.U. te kunnen aanvallen, 
wegens « de weinig demokratische wij
ze waarop de oppozitie zich bedient van 
de grendel der twee-derde aanwezig
heid om de grondwet te kunnen wijzi
gen ». En verder zegt hij tekstueel : 
« men moet dus ophouden met die onde-
mokratische obstruktiepolitiek ». 

• GRENDEL OP DE GRENDELS (2) 

een voorbeeld 
uit de 
gentse doos 

(m.v.d.b.) Dat de gewezen C.V.P.-
volksvertegenwoordiger voor de gren
dels gewonnen is, moet hij met zich zelf 
uitmaken. Maar dat hij niet inziet dat 
die grendelprocedure enkel ten doel 
heeft de meerderheid in dit land te la
ten minorizeren door de minderheid, 
gaat toch alle verstand te boven. De 
« ondemokratische obstruktiepolitiek » 
opgeven, betekent niets anders dan 
schaapachtig te berusten in het onde-
mokratisch spel dat nu tegen Vlaande
ren wordt bedreven. 

Neen, mijnheer Kiebooms, het beding 
van de twee-derde aanwezigheid is de 
enige grendel waarmee de plichtbewus
te Vlaamse parlementsleden de grendel-
grondwet kunnen afgrendelen, hoe pijn
lijk en hoe moeilijk het ook moge val
len om dit wapen in bepaalde gevallen 
te hanteren. De vroegere vlaams-natio-
nale volksvertegenwoordigers hebben 
ook een eerste maal tegen de zogezegde 
« vervlaamsing van de gentse hoge
school » gestemd, niet omdat ze tegen 
het beginsel waren maar wel omdat de 
ook toen als een « grote Vlaamse over
winning » voorgestelde Nolf-barak en
kel een paskwil was. Die beginselvaste 
houding is niet een van de minst waar
devolle argumenten geweest om later de 
aJgeheJe vernederlandsing van Gent te 
verwezenlijken. 

Het was een geliefkoosde ui tdrukking 
van Herman Vos, dat velen het bos niet 
zien omwille van de bomen ; ook nu mo
gen wij ons niet van het hoofddoel laten 
afleiden met ons blind te staren op en
kele afzonderlijke punten, hoe belang
rijk die ook mogen wezen : het enige 
vat telt is het onmogelijk maken van een 
grondwetsherziening, waarbij Vlaande
ren voor goed en voor altijd geringe
loord wordt. 

Wij laten ons daarbij de les niet spel
len door ja-knikkers als een Kiebooms, 
die eens in zijn blinde haat tegen de 
Volksunie misbruik heeft gemaakt van 
de Vrije Tribune van een katolieke 
krant om propaganda te maken voor de 
socialistische part i j . Maar die te onno
zel is om te begrijpen dat alleen reeds 
de aanwezigheid van de V.U. bij de 
grondwetsherziening zou volstaan, om 
de profetie van Frans Van Cauwelaert 
« dat Vlaanderen door zijn numerieke 
meerderheid ook zijn politieke macht 
zou veroveren », voor altijd tot een on
bereikbare hersenschim te maken. Is het 
dat wat Kiebooms wil ? Dat moet hij het 
zeggen ! 

• DE C.Y.P. IN DE « FRANKFURTER » 

"dë 
ongeneeslijke 
kreupelen 

(fr. fr.) We raden de vlaamse C . V P -
ers de lezing aan van de «Frankfur ter 
Allgememe Zeitung » van 23 dezer • dan 
zullen ze nog beter beseffen welke on
metelijke schade ze aan hun eigen zaak 
hebben toegebracht door het amende
ment Lindemans te kelderen. Buiten
landse waarnemers zien in die kapitu-
latie een teken dat wijst op de terug
keer van de C.V.P. tot een grote gema-
t^-vl*^ in de Vlaamse ontvoogdings-

De brusselse korrespondent van de 

«Frankfur ter Allgemeine», Erich Rob
bert, schrijft o.m. : « Voor de eerste maal 
werd een begin gemaakt met de binnen
lands - politieke opheldering van de 
frontlijnen. De voorzitter van de C.V.P.-
fraktie in de Kamer, Jan Verroken, die 
in hoge mate had bijgedragen tot de val 
van de vorige regering onder Vanden 
Boeynants naar aanleiding van de ver
huizing der franse afdeling van de leu-
vense universiteit, is ook ditmaal bereid 
de regering wegens een bijkomstig taai
vraagstuk (sic !) ten val te brengen. 
Maar ditmaal zegevierde de regering we
gens één stem meerderheid en stond 
Verroken in de minderheid. » 

Lees en geniet wat de «Frankfur ter 
Allgemeine» er als konkluzie aan toe
voegt ; 
« Het is eigenlijk de eerste maal dat de 
Vlaamse C.V.P. duidelijk is afgeweken 
van een radikale richting. » 

Volgens de korrespondent van dit be
langrijk buitenlands blad is de C.V.P. 
nu teruggekeerd tot het pad der deugd. 
Ze is opnieuw een parti j van belgische 
unitaristen geworden, een groep slappe 
politici die de moed niet hebben een re
gering te doen struikelen over een taai
vraagstuk. Dergelijke vraagstukken zijn 
voor de C.V.P. slechts van bijkomstig 
belang. 

We geloven dat de « Frankfurter All
gemeine» zich aldus op verscheidene 
punten erg vergist, maar dat ze de 
draagwijdte van de C.V.P. en haar kapi-
tulatie juist beoordeelt. Deze parti j blijft 
de partij van de ongeneeslijk kreupelen. 

De vraag is, of de vlaamse gemeen
schap nog van zulke parti j wil. Als de 
C.V.P. over enkele tijd voor de vlaamse 

kiezers zal verschijnen met als enige 
aanbeveling een certifikaat van goed 
unitair-belgisch gedrag, uitgereikt door 
de franskiljonse machthebbers, dan 
wacht haar de totale aftakeling. 

Een nieuw Hertoginnedal overleeft ze 
niet. 

• SPOOR OP HET HELLEND VLAK 

de saeger 
snottert in 
onze boezem 

'(aco) Met stijgende verbazing naar
mate we verder lazen, vonden we in de 
« Vragen en Antwoorden » van de Ka
mer van Volksvertegenwoordigers (17 
juni) de repliek van de minister van 
Openbare Werken op een probleem, 
hem voorgelegd door volksvertegen
woordiger Mattheyssens. 

Onze antwerpse V.U.-man had hem 
een nogal doorzichtige vraag gesteld 
over de onverholen krit iek die op de 

GOED GEMIKT! 
Inderdaad, Mik Babyion is een Hjdlang de Benjamin van het parlement ge

weest. Inderdaad, hij is een welgeschapen jongmens, sportief en eeuwig bruinge-
liand, dat 's donderdags volop kan genieten van de bewonderende blikken die 
kostschoolmeisjes (op bezoek in de Kamer voor een praktische les in wat staats
burgerlijke opvoeding heet) in zijn richting werpen. Inderdaad, tussen hem en 
Van Acker schijnt er een westvlaamse samenzwering te bestaan die blijkt uit dia
logen, waai bij een niet-West-Vlaming eigenlijk ondeischriften nodig heeft. Inder
daad, hij doet ergens denken aan een tank waarop een ratelend machinegeweer is 
gemonteerd. 

Dat is allemaal Babyion in zijn dagelijkse doen. Op grote dagen vliegen er 
echter verdomd scherpe stenen uit de mik en dan is het dooigaans raak. Wie in 
het Mikpunt staat, komt er niet zonder blutsen en builen vanaf. 

Op onze redaktietafel liggen de twaalf bladzijden van de interpellatie, die 
Mik Babyion verleden dinsdag in de Kamer heeft gehouden. Stof genoeg voor een 
paar lange artikels en die komen dan ook wel de volgende weken. Stof ook voor 
enkele van onze redaktionele binnenpretjes. Zo'n interpellatie van Babyion heeft 
eigenlijk het uitzicht van een filmscenario. Ze is getijpt op een machine met vle
selijk kleine lettertjes, wat de indruk versterkt dat zo'n lange tekst alleen ratelend-
snel binnen de gewone spreektijd kan worden gedebiteerd. Mik schijnt dat te be
seffen en vooiziet zijn draaiboek dan ook van een aantal regie-aanwijzingen die 
bestaan uit : vette rode kadertjes, nog vetter omrandingen van de punten van 
zijn betoog, levensgrote titels met veel uitroeptekens, verlikale strepen en noem 
maar op. Wie de werkwijze van de man kent, is meteen in staat om enkele van die 
regie-aanwijzingen te begrijpen. Eén vertikale streep in de marge vooraan de 
tekst : overschakelen van vlug Westvlaams op iets trager A.B.N. Twee vertikale 
strepen : traag en nadrukkelijk aitikuleren, A.B.N, blijven gebruiken. 

We kennen het sisteem en we gaan dus altijd onmiddellijk op zoek naar de 
blokken met twee dikke vertikale strepen in de linker rand. Daar zit de spring
stof van het betoog, de zware kei die middenin de kikkerpoel zal worden gemikt. 

En kijk eens waar Babyion ditmaal zijn artikulatie-strepen had geplaatst! Bo-
venaan de bladzijde in vette rode stift : « Wat gebeurt er met het geld der mu
tualiteiten ». Gevolgd door liefst twe e vraag- en één uitroepingsteken. Daaronder 
m handschrift : « Waarvoor woiden de gelden der werkingskosten gedeeltelijk 
aangewend??!!! Lijkt het er niet op, dat de bijkomende voordelen aan de ver-
zekerden ook betekenen : inspuiten van mutualiteitsgelden in drukkerijen, die 
pattijbladen uitgeven??!!! Onderstaand stuk geeft die indruk... ». 

« Onderstaand stuk 3. ; dat is de fotokopij van een Bijlage tot het Belgisch 
Staatsblad. Men kan uit die Bijlage vernemen dat de drukkerij Excelsior, Somer-
straat nr 22, handelsregister van Antwerpen nr 17534, een kapitaalsverhoging van 
tien miljoen en half heeft ondernomen, om het maatschappelijk kapitaal te bren-
gen van zevenendertig miljoen en centiemen op achtenveertig miljoen De inteke 
naars op deze kapitaalsverhoging waren onder meer ; de heer Van Doeselaar Her 
man, sekretaris van een mutualiteit die - zoals de Bijlage zegt - onderschriift 

VeZnl7 Tbt ^ 7 / . ^ ^ ^ * ^ ^̂ Z ^-'^ ^ ' -^ - - ^ ' * - A^e - zoals Babyion t 
d and kribbelt-lid is van het beheerskomitee Riziv; de heer Claes Willy, mu-
tualitettssekretaris,d,e intekent, voor een groep voor dewelke hij zich sterk 
7e,Jk\" '!''\^°^"y ^r'^^ die ook al onderschrijft . voor een groep voor 
sZkhoeUf T ^f^''' de yv. La Maison des Mutualistes die zL niet 
sterk hoeft te maken, omdat zijzelf al een groep is. 

Juist geraden:op de persen van de drukkerij Excelsior, waarvoor mutualistische 
geldschieters zon intense belangstelling blijken te hebben, wordt « Volksgazet . 
gedrukt, waarin Jos Van Eynde op geregelde tijdstippen gespierde pleidooien over 
civisme houdt. 

En gelet op het feit dat de kristelijke mutualiteitsbonzen - buiten de weet 
van hun leden -zopas een miljoenengeschenk hebben gedaan aan de socialis
tische mutualiteitsbonzen : is het gewaagd, te veronderstellen dat de centen van 
de knsteb,ke mutualisten wel eens terecht zouden kunnen komen in de socialisti
sche partijpers? Is het gewaagd, de vraag te stellen of de kristelijke ziekenbonds-
leden met de onrechtstreekse en onwijwillige geldschieters zijn van de rozerode 

We komen er nog op tei ug. Mik ! 

dio Genes. 

• WIJ 

bouw van het hellend vlak van Ron 
quieres was uitgebracht in « Spoor 
nieuws » een uitgave van de Handelsl 
direktie der Belgische Spoorwegen Vo' 
gens die officiële publikatie was dat hPi-
lend vlak een ekonomisch totaal o n ? ^ 
m g gedrocht. 

Het antwoord van de minister van 
Openbare Werken zal zelfs de stoutste 
verwachtingen van Reimond Matthevs 
sens overtroffen hebben. Als een buil, 
dozer gmg de minister erop los : « De 
Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen » — we citeren — « is alle's-
zins slecht geplaatst om aan anderen 
lessen te geven inzake een gezond eko
nomisch beheer. Wat meer bescheiden, 
heid van harentwege zou alleszins ge
past zijn. Het tema « Ronquières ekono-
mische dwaling » is afgezaagd ». 

Let op : we citeren ministeriele woor-
den. Dat is geen proza dat een redak-
teur van « WIJ » in een begenadigd op-
standig ogenblik uit zijn schrijfmachine 
heeft geperst. 

In die bi t tere stijl gaat de minister 
verder, met veel ambteli jke vegen uit 
de pan aan het adres van de onverlaten 
van de Nationale Maatschappij der Bel
gische Spoorwegen. 

Waarom zou men niet aan die maat
schappij het verwij t maken dat ze nut
teloze spoorlijnen aangelegd heeft, tel-
kens ze een spoorlijn afschaft omdat die 
lijn onrendabel is, vraagt de minister 
zich in ambteli jke opstandigheid af ? 
« M a a r zulke idiote verwijten wil ik 
niet voor mijn rekening nemen » (sic '). 

We hebben met bloedend har t dit aan
grijpend ministeriële antwoord tot het 
bit tere einde doorgelezen. De minister 
geeft uit ing aan knagende inwendige 
twijfels. Hoor maar : « Een van de indi-
rekte gevolgen van de ingebruikname 
van Ronquières is geweest, dat de Na
tionale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen haar tarieven voor goede
renvervoer tussen Charleroi en Antwer
pen heeft verlaagd. Ik (de minister) 
heb nooit goed begrepen hoe zij dat 
ekonomisch verantwoordt . De vraag 
rijst : werk t men nu met verlies ? Of 
was er voordien teveel winst ? De kost
prijs is alleszins gebleven » 

Nogmaals : einde van het ministerieel 
citaat. We vinden het aandoenlijk dat 
de minister zijn twijfels over het ge
zond verstand van de direktie der Bel
gische Spoorwegen voorlegt aan volks
vertegenwoordiger Mattheyssens en zijn 
radeloosheid ui tschreeuwt aan de boe
zem van de Volksunie. Maar wat moe
ten we met zoveel wanhoop aanvangen? 

• EEN DRACHT VAN ZEVEN JAAR 

viretgeving 
op de 
landbouwpacht 

(w. persijn). Wellicht is het boven
vermelde opschrift enig in de geschie
denis. Duistere machten zouden hier 
een flinke rol in gespeeld hebben, zo 
werd in de zitt ing van de Senaat op 19 
juni door een lid van de hoge vergade
r ing verklaard. 

E r zijn 24 kommissievergaderingen 
dit ontwerp voorafgegaan. De hoofdbe
t racht ing van deze nieuwe wetgeving is 
de bedrijfszekerheid. In elk geval zijn 
de voorgelegde teksten een flinke stap 
in de goede richting. 

Als voornaamste verbeteringen kun
nen geciteerd worden : de opeenvolgen
de periodes van 9 jaar na de eerste ge-
bruiksperiode van 9 jaar, een betere en 
s terkere beschrijving van de mogelijk
heden tot opzeg. Van groot ps icholo 
gisch belang is de toelating die aan de 
pachter gegeven word om de pachtprijs 
te betalen langs post of bank. Voor niet 
bestaande worden gehouden de beschrij
vingen die de pachter verbieden, ande
re goederen in pacht te nemen dan deze 
waarop de pachtovereenkomst betrek
king heeft. De mogelijkheid tot het op
t rekken van gebouwen en bij het verla
ten van het bedrijf, het recht op ver
goeding ervan wordt veel groter en be
ter omschreven. 

Totaal nieuw is de pachtprijsregeling. 
De verwijzing naar de pachtprijzen van 
1939 valt volledig weg; men gaat naar 
een sisteem, berustend op de kadastrale 
inkomsten (verhoogd me t een koëffi-
ciënt). Dit is helemaal nieuw; terecht 
mag gevreesd worden, dat deze rege
ling wel moeilijkheden zal meebrengen. 
Na een periode van 5 jaar kan dan aan 
de hand van nieuwe en juister bepalen
de gegevens dit stelsel aangepast wor
den. 

Wat wel moet betreurd worden, is in 
vele gevallen de gebrekkige en langdra
dige zinsbouw van de teksten. Ook 
blijkt opnieuw duidelijk (en dit heeft 
vele uren in de kommissie gevergd) de 
verschillende interpretat ies die kun
nen gegeven worden aan een neder-
landstalige of franse uitdrukking. 



wu 

Voor de derde m a a l m 
enkele dagen t i jds l i e t de 
Volksunie-fraktie ver l e 
den dinsdag in de S e n a a t 
vaststel len, dat de Geze l 
len van de Grende l n i e t 
in aantal w a r e n o m te 
vergaderen. D insdag w a s 
het extra erg : er w a r e n 
niet eens m e e r g e n o e g le 
den om de n ie t -grondwet -
telijke punten v a n de 
dagorde af te w e r k e n . D e 
heren senatoren v a n de 
meerderheid sch i t terden 
eens te m e e r door de af
wez ighe id van t i en ta l l en 
onder hen. A l m e t vakan
tie '' Of tussendoor nog 
wat geld gaan v e r d i e n e n 
in een beheerraadje .' Ut 
g e w o o n w e g te lui o m t e 
werken ? 

HUN IJVER 
Tegenover dit absen

teïsme stak de waakzame 
aanwezigheid en de aktie-
ve oppozitie van de 
Volksunie gunstig af. 

Is het zo dat de manne
tjes van de meerderheid 
het land willen « vernieu
wen». Het land heeft in
derdaad nieuwe struktu-
ren nodig. Maar ook nieu
we mensen ! Want met de 
leeggangers van de kleur-
partijen blijft het — des
noods ondanks nieuwe 
strukturen — de oude ge
schiedenis van het poli
tiek profitariaat. 

nazijn 
ONTSLAG NU ? 

De interpellatie van Jos Van 
Eynde over de onverenigbaar
heid tussen een mandaat in de 
beheerraad van de B.R.T. en 
het uitgeven van een gespecia-
lizeerd tv-weekblad — gericht 
tegen De Smaele van «De 
Standaard en Maertens van 
«Het Laatste Nieuw;.» heeft 
een vrij onverwacht einde ge
had: de socialistische motie 
werd aangenomen dank zij een 
wisselmeerderheid. 

De C.V.P. speelde van meet 
af aan een troebel spelletje. Ze 
diende een gewone motie van 
vertrouwen in, wel wetende 
dat een dergelijke motie bij de 
stemming de voorrang heeft en 
in de overtuiging dat er een 
meerderheid voor te vinden 
zou zijn. Op al te doorzichtige 
wijze trachtte ze aldus haar 
mannetje De Smaele in de Be
heerraad te dekken. Het maneu
ver mislukte, de gewone motie 
werd verworpen en een wissel
meerderheid — samengesteld 
uit alle partijen behalve C.V.P. 
en P.V.V. — stemde de socialis
tische motie goed. 

Het parlement heeft zich 
tans uitgesproken. Gaan de he
ren Maertens en De Smaele de 
onkiesheid nog verder drijven, 
door aan te blijven in de B.R.T.-
Beheerraad ? 

V.U.-STANDPÜNT 
Hugo Schiltz had, als woord

voerder van de Volksunie, een 
aktief aandeel in het debat. Hij 
gaf terloops Van Eynde een 
aantal fikse vegen uit de pan. 
Zo bijvoorbeeld : «Van Eynde 
beklaagt zich over mensen, die 
benoemd zijn na afspraak on
der de drie traditionele par
tijen. Van Eynde zou dus in de 
eerste plaats zijn vrienden 
moeten interpelleren.» Schiltz 
wees ook op de onduldbare dik-
tatuur van de partijlidkaart in 
de B.R.T., diktatuur die mede 
in stand wordt gehouden door 
de socialisten. 

Over de grond van de zaak 
verklaarde hij zich echter in 
grote lijnen akkoord met de 
interpellant. 

We menen, dat tal van onze lezers het op prijs zullen stellen, 
een zo getrouw mogelijke weergave te krijgen van het hoogte
punt in het kamerdebat van verleden week donderdag. We 
brengen hieronder de tekst van de bespreking, zoals die te 
vinden is in het « Beknopt Verslag ». 

SCHILTZ : Gisteren heb ik verklaard dat onze houding tegenover 
het ontwerp zou bepaald worden door de stemmingen over de amende
menten betreffende Brussel. De regering moet nu maar haar verant
woordelijkheid opnemen. (Onderbrekingen.) 

VAN EYNDE 
Lawaai.) 

Stem maar rustig tegen. (Over en weer geroep. 

COLLARD (in het Frans) : Het amendement van de heer Linde-
mans is van die aard dat het ernstige verwarring kan stichten bij do 
meerderheid. Ik vraag dat het wordt ingetrokken. Gebeurt dat niet, 
dan vraag ik of de regering niet van zins is de vertrouwenskwestie to 
stellen. (Applaus bij de B.S.P.) 

DE VOORZITTER : Wij gaan stemmen over het amendement van 
de heer Lindemans. Wordt de naamstemming gevraagd? (Ja.) 

SCHILTZ : Welke is de houding van de regering t.o.T. de verklaring 
van de heer Collard ? 
. »^.» 

Eerste-minister EYSKENS : Ik wil enkel verklaren dat we naaf 
aanleiding van dit ontwerp niet mogen ingaan op die delikate proble
men zoals de Voerstreek en de zes brusselse randgemeenten. Ik heb 
aan de leden van de meerderheid gevraagd, alle amendementen in te 
trekken. Dat doet geen afbreuk aan onze houding t.a.v. deze proble
men. De stemming gaat plaatshebben. Als de regering niet in voldoen
de mate gevolgd wordt, zal de regering daaruit de nodige conclusies 
trekken. (Applaus bij de meerderheid). 

HET TWEEDE 
HERTOGINNEDAL 

MEVERS : Nu het probleem zó gesteld wordt, verzoek ik om een 
schorsing van de vergadering met een half uur. 

DE VOORZITTER : V hebt het voorstel gehoord. Stemt de Kamer 
ermee in ? (Uitroepingen bij de P.V V.) Wij gaan dus over tot de 
stemming over het verzoek tot schorsing van de vergadering. 

AKTIE TEGEN DE GRENDELS 
Het Kamerdebat verleden week donderdag mag gelden als 

een klein voorproefje van wat ons te wachten staat, moesten 

ooit de grendels goedgekeurd worden. Een gefanatizeerde waal-

se minderheid ging tijdens dat debat straffeloos haar gangen, 

terwijl de Vlamingen van de regeringspartijen zich lieten vast-

grendelen door de zogenaamd « hogere belangen ». Waals fana

tisme tegenover vlaamse lankmoedigheid : ziedaar de werkelij

ke verhoudingen binnen de regeringspartijen. Wat moet dat 

worden met een grendelgrondwet ? 

« Zoals steeds gaan er weer hebben en daarenboven zou het 
stemmen op om die grendelge- ook een bescherming zijn voor 
schiedenis te vergoelijken. Het de vlaamse rechten en verwor-
zou allemaal niet zoveel belang venheden. Geloven degenen die 

Verroken draait zijn uurwerk op : vijf minuten na twaalf.. 

dat zeggen en schrijven nu 
werkelijk, dat de Vlamingen 
stekeblind zijn en niet het 
minste geheugen hebben? 

«Tijdens de voorbije jaren 
werd de strijd tegen de gren
dels niet alleen gevoerd door 
de vlaamse pressiegroepen en 
door de Volksunie. 

«Einde 1963, dus nog na de 
jongste taalwetten, kwam het 
hoofdbestuur van het A.C.W. 
bijeen. Men ging toen uit van 
« het onweerlegbare feit dat de 
Vlaamse grieven nog steeds 
niet werden opgelost en dat de 
vlaamse gemeenschap de vra
gende partij blijft». Men kwam 
tevens tot het besluit dat «de 
waalse vrees voor minorizatie 
geen overtuigend motief is om 
het beginsel van de evenredige 
vertegenwoordiging, verkozen 
bij zuiver algemeen stemrecht, 

an te tasten». De vlaamse 
C'.V.P. stond eveneens weiger-

chtig. Men wilde de bizondere 
neerderheid beperken tot en-
:ele punten en slechts toestaan, 

iiadat de vlaamse eisen maksi
maal vervuld waren. Men kan 
op dat stuk verscheidene tek
sten v a n vooraanstaande 
C.V.P.-ers citeren. Maar wat 
zien wij nu ? 

«Men kan natuurlijk na het 
droevig spektakel van vorige 
week donderdag de blunders 
blijven opstapelen. Als men de 
partij per se een vierde verkie
zingsnederlaag wil bezorgen, 
moet men maar de grendels 
verdedigen en stemmen, tegen 
de mening in van al wie de 
Vlaamsbewuste opinie verte
genwoordigen ». 

Komt deze tekst uit de pen 
van een heetgelopen Volksunie-
ekstremist ? Neen : hij ver
scheen deze week in de « Gazet 
van Antwerpen», getekend 
door de antwerpse C.V.P.-sche-
pen en gewezen volksvertegen
woordiger prof. R. Derine. Zo 
wordt uit onverdachte bron nog 
eens bevestigd, wat wij altijd 
hebben geloofd en voorgehou
den ^ " 

Strijd tegen de grendels is 
meer dan ooit noodzakelijk. 
Wie aan die strijd deze dagen 
wil deelnemen, schakelde zich 
in bij de V.V.B-akties : op za
terdag 5 juli grote autokara
vanen in alle arrondissemen
ten; de 11 juli-vieringen in het 
teken van de strijd tegen de 
grendels; morgen in de autoka
ravanen naar Diksmuide de an
ti-grendelaffiches. Koördinatie 
der initiatieven : V.V.B.-sekre-
tariaat, Goudbloemstraat 19, 
Antwerpen. 

Het verzoek tot schorsing van de vergadering werd met 133 
tegen 40 stemmen aangenomen. Tijdens deze schorsing, die te 
18.05 u. begon, greep onder meer de vergadering van de C.V.P.-
kamerfraktie plaats waarop beslist werd, het anjendement 
Lindemans in te trekken. De vergadering werd hervat om 
20.40 u. 

Eerste-minister EYSKENS' : Na de besprekingen in de schoot van 
de meerderheid hebben wij vastgesteld dat er een akkoord is om alle 
amendementen in te trekken en dat het regeringsontwerp wordt aan
genomen in zijn oorspronkelijke vorm. (Applaus bij de meerderheid. — 
Hoongelach bij de Volksunie.) 

BABYLON : Tweede Hertoginnedal! (Uitroepingen. — Lawaai.) 

DE VOORZITTER : Er wordt mij meegedeeld dat de heer Babyion 
het woord <( lafaard» zou hebben gebruikt. Ik vraag hem dat woord 
in te trekken. ' iU .v . , .1 

BABYLON 
gen.) 

Ik trek het woord in maar niet de inhoud. (Uitroepin-

DE VOORZITTER : Een ingetrok ken woord is een ingetrokken woord. 
(Gerucht.) Het amendement van de heer Lindemans is ingetrokken. 
We stemmen nu over het amendement van de heer Schiltz op arti
kel 9. 

ANCIAUX : Wij stellen vast dat noch de vlaamse B.S.P., noch de 
vlaamse C.V.P. konsekwent is met de reeds dikwijls herhaalde bewe
ringen van haar woordvoerders, nl. dat de brusselse randgemeenten 
behoren tot het nederlandse taalgebied en dus ressorteren onder de 
bevoegdheid van de gewestelijke ekonomische raad voor Vlaanderen. 
Als er van vluchtmisdrijf kan gesproken worden, dan is dit nn wel 
gepast. (Protest bij de C V P . en bij de B.S.P.) 

Wij stellen vast dat zij beiden bij de bepaling van de bevoegdheids-
gebieden van de G.E.R.V. steunen op hetgeen zij zelf een vergetelheid 
of vergissing noemen in de taalwetgeving. Dat is een volstrekt onlogi
sche houding. Degenen die beweren dat de bevoegdheid van de 
G.E.R.V. over de randgemeenten veilig gesteld is in artikel 15 van 
het ontwerp betreffende de G.O.M, vergissen zich. 

DE VOORZITTER : De beraadslaging was beëindigd. U mag alleen 
uw stemming verantwoorden. 

ANCIAUX : De randgemeenten worden gelijkgeschakeld met de 19 
gemeenten van Brussel-Hoofdstad, nl. zij behoren allen tot de bevoegd
heid van de G.E.R. van Brabant. 

VAN HOORICK : Dat is niet waar. (Onderbrekingen.) 

DE VOORZITTER : Dat betreft de grond van de zaak, mijnheer 
Anciaux. 

ANCIAUX : Hierop zullen de brusselse franstaligen zich vanaf mor
gen beroepen om de randgemeenten op te eisen bij Brussel-Hoofdstad 
en om het advies van de G.E.R.V. in verband met de randgemeenten 
te betwisten. Het verwerpen van het amendement betekent een tweede 
Hertoginnedal. (Protest bij de C.V.P. en de B.S.P.) De vlaamse kiezers 
zullen er hun besluiten uit trekken. (Uitroepingen rechts. Over en weer 
geroep.) 

DE VOORZITTER : Wij stemmen nu over het eerste lid van het 
amendement Schiltz. 

SCHILTZ : Wij vragen de naamstemming. 

Bij de stemming bleken, naast de V.U.-kamerleden, ook de 
C.V.P.-er Van Damme en de P.VV..-ers Boey, CoUa, De Clercq, 
D'Haeseleer, Grootjans, Holvoet, mevrouw Lahaye-Duclos, 
Pede en Van Lidth de Jeude ja te hebben geantwoord. Verro
ken nam niet aan de stemming deel. Ook Van den Boeynants 
bleek — zijn gewoonte getrouw — de stemming ontvlucht te 
hebben. 
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Kinderen die tijdens de — helaas te weinig talrijke — warme dagen rondplassen in een ant-
werpse fontein : het zou een eerste vakantiekiekje kunnen zijn. Maar ergens wordt hier de vin
ger op een weke plek gelegd : er zijn te Antwerpen en in al onze steden te weinig zwemgelegen-

heden. 

Waarschijnlijk wel de gehele geschiedenis van de men
sen door, maar in elk geval al sinds de ongeveer zes
duizend jaar waarover we enigszins door historisch waar
devolle gegevens ingelicht zijn, kunnen we 't schouwspel 
van de menselijke ambitie nagaan. Het is altijd wel een 
beetje komisch, maar het was waarschijnlijk nog 
niet vaak zo komisch als vandaag. Mogen wij het niet be
leven (heel dankbaar, want zelfs een milde glimlach be
vordert de gezondheid en onze levensduur) dat zij die de 
gehele maatschappelijke ordening zoals zij sinds eeuwen 
gegroeid is hartstochtelijk kontesteren. ten minste even 
heftig - maar veel geluidlozer ! - trachten naar erken
ning door diezelfde maatschappij ? Of is de kultus van 
het diploma, van het getuigschrift, van het officiële pa
pier, van onderscheidingen die enige maatschappelijke 
betekenis hebben vandaag nie t zeer, zeer groot ? 

Welke jonge mens durft nog het leven in te gaan zon
der dergelijk papier op zak ? Zelfs van een Cohn-Bendit 
mochten we met vernemen dat hij met eerlijke minach
ting het diploma afwees dat de franse universiteit, waar 
hij een tijd lang verbleef, hem goedgunstig heeft willen 
verlenen. Als die vergelijking mag gebruikt worden : wij 

0N0ERSCHEIDIH6 
beleven veel meer een generatie van «valsmunters», dan 
tf.^ ff̂ "̂ ""̂ *'̂  ^'^ ^^* S l̂<* 20" afwijzen of er aan onthecht züu. zijn, 

^ e e n zinnig mens kan echter beweren dat diploma's 
en officiële papiertjes helemaal nutteloos zijn. In elk g ^ 
val kunnen we niet meer zonder : verdwijnt elk «be-
^^^.'"/^K'^l. geboren zijn, dan houden we op te bestaan 
voor de staatsadmmistratie, deze almachtige god in ver
gelijking waarmee een Lodewijk XIV (die «l 'état c'est 
moi» kon zeggen) een machteloos man was ! Iets dat 
t l wetem ^"^"^ ' ""^" '^^ vandaag nog niet schijnen 

. r , S f ^ ' ^ . " '^ ,̂̂ * sisteem, dat Gulliver in Lilliputland 
^^ï'^^ul^'iJ^ verkiezen. Dit in elk geval wiskundig zeer 
ontwikkeld volk kende ook bekwaamheidsdiplomi's en 
nog wel voor de hoogste staatsambten. «Er was niets 
waarmee ik mij zozeer vermaakte als met de koorddansers 
die op een dunne, witte draad twee voet en twaalf duim 
boven de grond hun kunsten vertoonden. Deze k u n S 
wordt alleen beoefend door personen, die voor hoge funk-
JuLf^J^'''^^r^'''ë komen en die aan het hof in grote 
! o ^ f !f "̂••- Y^? ^ " " ^«"g«^ «f worden ze in deze kunst 
geoefend, ZIJ behoeven hiervoor met van adel of van ho-
f^rT^^^.'^^^l'^'^J^ ^'^"- Wanneer een belangrijk ambt 
onienTn; l''^u\^''7 overlijden hetzij doordat^emand^rn 
ongenade valt (wat vaak voorkomt) wordt door vijf of 
zes kandidaten een verzoekschrift bij de keizer inge-
en^hp^ W ^ r " aangevraagd wordt voor zijne majestlit 
^^v^n n f / ^ " voorstelling van een koorddans te mogen 
fen kr,-?^t^^2^K^l^ ïl}- ^''''^^ ^an springen zonder te val-
tl^k 7 p i f l p t l ^ ^ ^ y i ^ ^ ' T - ^!^^ ̂ ^^k ontvangen de minis-
ters zelf het bevel hun kunsten te vertonen en moeten zij 

hend1XH7'KK°^^"*"^,«^" ' '^^ ^'J " °g niets van hun bl^ hendigheid hebben verloren. Deze vertoningen gaan dik-
r ,y L^^P^^^'-d / " e t dodelijke ongelukken. He? f l vaa r is 
moeten"t°lnfn°^^'' ^^'. 1^ ministers zelf hun behendigheid 
^ hnn i , ^ " J " " " ! ^^^^'^^ ^ij wedijveren om zichzelf 
^ L . ; " j ' ! " ' ^ ' " ? ^ ? " te overtreffen, spannen zij zich zo 

maTe;\?^l l !e^nt">f ^^^" ^^^^^^ ''' "'' " ^ ^ - " °* ^ ^ ^ 

nrnevpnTto'^'-®'' "',^* ^°t^ -̂̂ ï̂  «^^^n onze «bekwaamheids-
d[^hpfH.n . l ' ^ " ^l^ ^^^I'^ ^" ' ' " ^ e mate zijn • «behen-
nÓoH t l f l r f r * A ,2o"den wij er niet goed aan doen 
n ^ t l ,.If/tf^"Kl?-*^7^'' '^°''^f" behendige bekwaamheid 
Trderbewfen ^'''''' ''''' ^̂ * ''' "̂̂ ^̂  «P^^^^- -««t 

Het is wel een ketterij waarop beslist de brandstapel 
staat maar zouden we met kunnen erkennen dat de eni-
fLt^r onderscheiding die een mens ooit zou moeten ver-
^ f v I n ^ ' K f T^5^ l^^^^ ^'^ telkens weer (en misschien 
dinff» nn^^^'^^'^T^ ^ " niet die «grootste onderschei-
t^ i l L ^ ^^"^ diploma omwille van wat hij eens scheen 
te kennen en te kunnen. NEMROD 

DEZELFDE 

«De wijze beoordelen waar
op het gezag wordt uitgeoe
fend, betekent niet dat het 
principe van het gezag wordt 
verworpen ». 

Deze woorden s tammen uit 
de pen van de kontesterende 
kerkvader nummer één, kardi
naal Suenens. Steeds opnieuw 
verbazen we er ons over, hoe 
«progressief» iemand kan zijn 
in de principes en hoe «kon-
servatief» in de toepassing er
van. 

Want wie in de tijd van het 
leuvens mandement de wijze 
beoordeelde waarop het gezag 
werd uitgeoefend, ging al flink 
zijn boekje te buiten. Altans 
volgens Suenens. In 1966 heet te 
het dat wie te Leuven studeer
de of les gaf, zich zonder meer 
te onderwerpen had. 

Kontestatie naar boven en 
Kadaverdiziplin naar onder ? 

GOED BESTUURD 

In de zeven haasten waar
mee we verleden week in de 
nacht van donderdag op vr i j 
dag ons blad aanpasten aan de 
allerlaatste aktuali teit (die van 
het « tweede Hertoginnedal» 

in de Kamer) , sloop er een ver
gissing op onze pagina vijf De 
schepen van Openbare Werken 
van St Niklaas, die veroordeeld 
werd omdat hij én schepen én 
uitvoerder van de door de sche
pen uitgeschreven werken was, 
is geen C.V.P.-er. Hij behoort 
tot de P.V.V., die één enkele 
schepenzetel — klaarblijkelijk 
de meest lukratieve — kreeg 
toegewezen. De rest van het 
kollege bestaat uit C.V.P.-ers, 
aangevoerd door burgemeester 
Frantz Van Dorpe. Het minste 
wat men van deze heren kan 
zeggen, is, dat ze méér dan 
lankmoedig zijn... 

s treekbelangen van Feluy dat 
ronduit toegeeft dat de raffj. 
naderij een enorme v e r k w i j 
tmg van staatsgelden is. 

Het zal de «pr ior i té». 
schreeuwers niet beletten, nog 
meer en nog waanzinniger ei-
sen te stellen. Het zal Brussel 
er niet van weerhouden, deze 
eisen nog maar eens in te wil, 
ligen. Het zal de Vlaamse 
kleurpolitiekers er niet van ge* 
nezen, de diefstal ten nadele 
van Vlaanderen verder te laten 
gaan. 

HILAiRITEIT 

Het onbetaalbaar P V V - s i e 
raad Hilaire Lahaye heeft in 
de Senaat, tijdens een interpel
latie, gezegd dat Merckx de 
beste ambassadeur van België 
in het buitenland is. 

Over de hele wereld hangen 
in ontelbare muzea enkele hon
derden (we zijn bescheiden ..) 
doeken van vlaamse meesters, 
die tot de grootste kunstenaars 
van alle tijden worden gere
kend. Men kan tenminste tien 
(we zijn zéér bescheiden . ) na
men van Vlaamse wetenschaps
mensen opsommen, die gekend 
zijn over de hele wereld door ie
dereen die ook maar een grein
tje intellektuele bazis heeft. 
Enkele van onze auteurs beho
ren tot de kleine groep van let
terkundigen, wier werken in 
alle belangrijke wereldtalen 
zijn vertaald En noem maar 
op... 

De westvlaamse kemphanen-
verdediger, vinkenzetter en 
praatvaar Lahaye is echter van 
mening, dat wij internationaal 
slechts bestaan bij de gratie 
van de (gedoopte ?) kuiten van 
Merkcx. 

VERKWISTING 
Totnogtoe kwamen de bezwa

ren tegen de miljoenenverkwis
ting aan de petroleumraffinade-
ri] te Feluy ui teraard allemaal 
van Vlaamse kant. Dat het pro-
jekt Feluy ekonomische waan
zin is, deerde natuurl i jk de 
« priorité «-kampioenen bene
den de taalgrens geen zier. 

Er wonen in Wallonië echter 
ook verstandige mensen en dif 
laten zich gelukkig ook gelden 
in de zaak Feluy Er is zelfs 
een aktiekomitee voor de 

MEENEMEN! 

Iedere vlaamsgezinde weet 
nu zo langzamerhand wel, dat 
vlaggen op 11 juli een plicht is. 
De bevlaggingsaktie behoort 
tot de meest efficiënte midde-
Ier. om een vanzelfsï)rekende 
vlaamsgezindheid, een normaal 
nationaal gevoel bij de grote 
massa te propageren. We twijie. 
len er dus niet aan dat al onze 
lezers reeds lang een leeuwe-
vlag hebben en die op 11 juli 
zullen uithangen. 

We twijfelen er echter wél 
aan, of al onze lezers die dag 
zullen thuis zijn : he t is dan na
melijk vakantieperiode. En we 
zouden alvast aan hen die op 
11 juli aan zee zullen verblij
ven, willen vragen : neem uw 
vlag mee en hang aan de kust 
de beest uit. Als het ergens no-
dig en nut t ig is om te vlaggen, 
dan toch wel d a a r ! 

UND60UW-
VOERTUIGEN 

Voor de senaatskommissie 
var Financien verdedigde se
nator Jorissen zijn wetsvoor
stel betreffende de afschaffing 
van de verkeersbelasting op 
alle landbouwvoertuigen. 

De huidige regeling zou ver
vallen op 31 december van dit 
jaar. Tans betalen de land- en 
tuinbouwers die belasting op 
de voertuigen, die aangekocht 
werden na 1 juli 1965. De voor
dien aangekochte voertuigen 
blijven vrijgesteld. De minister 
beloofde tans uitdrukkelijk, 
dat deze regeling ook voor vol
gend jaar geldig zou blijven. 

Na deze uitdrukkeli jke belof
te aanvaardde senator Jorissen, 
dat de overige punten van zijn 
voorstel verdaagd werden tot 
de eerste kommissiezittinè van 
oktober. 

iiiii 

1 
« Eén zwaluw maakt de lente niet«, maar toch zien we die eerste zwaluw graag komen. En even 
graag zagen we deze Antwerpenaar zijn wagentje volstouwen met kamerplanten en kanariepieten. 

Alles voor drie weken naar schoonmama ? Ja, ja : de vakantie ligt in het verschiet. 
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HET VERSCHIL 
De iaarverslagen van het Rekenhof zijn lijvige dokumenten, 

nsesteld in dorre ambtenarenstijl en volgepropt met zoveel 
^ n of meer belangrijke gegevens dat men — naar de geijkte 
nitdrukking — op de duur het bos niet kan zien door de 
bomen Wie zich echter met de nodige dozis geduld door zo'n 
iaarverslag heenwerkt, vindt doorgaans stof voor meer dan 
één belangrijke randbemerking. 

Men weet dat het Rekenhof tot taak heeft, een waakzaam 
oog te houden op de wijze waarop ministeries en andere over
heidsdiensten omspringen met de gelden van Jan en alleman. 
Het 135e jaarverslag, dat betrekking heeft op de zittijd 1968-
1969 brengt enkele straffe staaltjes van de ongelijke behande
ling'tussen Vlaanderen en Wallonië inzake Openbare Werken 
aan het licht. Het volstaat, uit dit jaarverslag enkele posten 
te lichten en ze naast mekaar te plaatsen. 

1 .VLAANDEREN 
Een van de belangrijkste eisen inzake infrastruktuur die 

van Vlaamse zijde sinds jaren worden gesteld, is de bouw van 
een koliektor voor afvalwaters langsheen het Albertkanaal. De 
verdere industrializering van de nijverheidszones langsheen 
het Albertkanaal heeft altijd in het teken gestaan van het ver
wezenlijken van de koliektor. 

Over die koliektor weet het jaarverslag van het Rekenhof 
het volgende te vertellen. De staat had voor de bouw ervan 
een verbintenis aangegaan voor een minimumbedrag van 228 
miljoen 644 duizend fr. Er werd echter slechts een bedrag van 
205 miljoen 248 duizend fr als vastgelegde uitgave geboekt, of
schoon het beschikbaar vastleggingskrediet ontoereikend was. 
Verschil in min : 23 miljoen 396 duizend fr. 

Het Rekenhof heeft geïnformeerd naar de redenen, waarom 
deze meer dan 23 miljoen fr niet ter beschikking werden ge
steld. De minister van Volksgezondheid antwoordde met een 
verwijzing naar richtlijnen van het departement van Finan
cien, die beperkingen voorzagen bij de vastlegging van kredie
ten voor buitengewone uitgaven. Volgens de door de minister 
verstrekte uitleg moest het volledig bedrag verminderd wor
den met meer dan 23 miljoen, omdat anders het door de rege
ring vastgestelde plafond zou worden overschreden. 

2 WALLONIË 
De vraag dient gesteld, of ook de Walen hun hoofd stoten 

tegen dit verlaagd plafond. Het antwoord is te vinden op 
menige bladzijde van het jaarverslag van het Rekenhof. 

De vakken Fexhe-Vottem en Fexhe-Herstal in 'de autosnel
weg Antwerpen-Luik werden destijds toevertrouwd voor 388 
miljoen 518 duizend fr aan een inschrijver bij openbare aan
besteding. De firma die deze werken uitvoerde, kreeg — zon
der aanbesteding ditmaal — de modernizering van het vak 
Loncin-Rocourt en het aanleggen van een oprit te Luik toe
vertrouwd. De betaling van deze bijkomende werken werd 
geregeld bij middel van «verrekeningen», die in het totaal 
450 miljoen bedroegen. De bijkomende werken, toegewezen 
zonder aanbesteding, bedroegen dus uiteindelijk méér dan de 
oorspronkelijke aanneming waarvoor een openbare aanbeste
ding werd gehouden. 

Het Rekenhof wenste te vernemen, hoe een dergelijke han
delwijze kon verantwoord worden. De vraag van het Reken
hof is onbeantwoord gebleven! 

Later werd aan dezelfde ondernemersfirma, eens te meer 
zonder openbare aanbesteding, door het Wegenfonds opdracht 
gegeven voor het uitvoeren van werken aan de invalsautoweg 
Loncin-Luik en aan het wegenknooppunt Vottem; dit geschied
de op grond van een opmeting waarvan het bedrag 1 miljard 
200 miljoen benadert! 

Het Rekenhof stipt in zijn jaarverslag aan dat het, gelet op 
de omvang van de bijwerken, zijn instemming niet heeft kun
nen betuigen met de ingeroepen beweegredenen. 

Ons verhaal is nog lang niet uit; in het jaarverslag zijn er 
nog krassere staaltjes van de waalse «plafond-loosheid» te 
vinden. 

Een aannemer kreeg, na regelmatige openbare aanbeste
ding, de werken voor de toegang tot de brug van de Boverie te 
Luik toegewezen voor een bedrag van 7 miljoen 20 duizend 
frank. Aan dit werk werden zonder meer toegevoegd : de bouw 
van een viadukt te Welkenraedt voor een bedrag van 190 mil
joen en de verbinding op de rechteroever van de Maas voor 
een bedrag van 400 miljoen. 

Toen het Rekenhof om verantwoording van deze ongeloof
lijke handelwijze vroeg, antwoordde het departement drie jaar 
later, dat de bijakte met de toewijzingen werd opgemaakt op 
mondeling bevel van de toenmalige minister van Openbare 
Werken Het Rekenhof stipt daarbij aan : «Het principe van 
de openbare aanbesteding werd dus als dode letter beschouwd 
naar aanleiding van een overeenkomst van bij de 600 miljoen 
Ir, zonder dat ook maar een poging tot verantwoording werd 
ondernomen ». 

En we kunnen blijven citeren! 
i->e modernizeringswerken aan de hoofdaftakking van het 

kanaal Charleroi-Brussel bij La Louvière werden na openbare 
aanbesteding voor een bedrag van 230 miljoen 645 duizend fr 
toevertrouwd aan een firma. Dezelfde firma kreeg — onder de 
vorm van de fameuze verrekeningen — de werken op drie 
Vakken van de Autoroute de Wallonië toegewezen, voor een 
bedrag van bijna 750 miljoen. , 

oij openbare aanbesteding werden werken op de autosnel
weg Parijs-Brussel ten bedrage van 246 miljoen 575 duizend fr 
toevertrouwd aan een firma, die voor 483 miljoen 575 duizend 
tr aan bijwerken kreeg. 

t-n noem maar op : de voorbeelden liggen voor het grijpen. 

Veel kommentaar is hierbij niet nodig! Het volstaat, even 
aan te stippen dat er voor levensbelangrijke infrastnikturele 
*f'•%en in Vlaanderen een « plafond » ingeroepen wordt en dat 
aan Limburg aldus op één enkele post 23 miljoen werden ont-
nf*"- Het volstaat, daarnaast de drie en een half miljard 
te t ïi " ®" verrekeningen voor ondernemingen in Wallonië 

WOEDEND 
Het C.V.P.-vokabularium be

vat een nieuwe omschrijving 
van de wijze, waarop vlaamse 
C.V.P.-ers kapituleren. 

Na Hertoginnedal in 1963 
heette het, dat de vlaamse 
C.V.P.-ers de duimen hadden 
gelegd «met de dood in het 
hart». 

Na het kamerdebat van ver
leden week donderdag schreef 
Leo Lindemans in de «Stan
daard», dat de vlaamse C.V.P.-
ers «woedend» de duimen 
hadden gelegd. 

«Met de dood in het hart», 
«woedend» of hoe dan ook, 
één ding blijft altijd hetzelf
de : de vlaamse C.V.P.-ers kapi
tuleren als puntje bij paaltje 
komt. 

VLUCHTMISDRIJF 
We willen het Jan Verroken 

niet te lastig maken; hij heeft 
het zo al lastig genoeg. Niet 
met de «keffers» van de Volks
unie, maar met de schoothond
jes waarover hij tot verleden 
week donderdag het bevel 
voerde. 

Eén ding moet ons toch van 
het hart. Nadat de C.V.P.-frak-
tie de beschamende beslissing 
had genomen om het amende
ment Lindemans in te trekken. 

de om te zeggen, dat zijn partij 
geen schorsing nodig had. 

Het gebeurt niet dikwijls dat 
een fraktieleider in openbare 
vergadering zo voor schut 
wordt gezet door zijn partij
leider. 

Gezellige partij, die B.S.P.! 

ZEGGEN EN « DOEN » 

«Met de dood in het hart» 
een Hertoginnedal slikken en 
desnoods tweemaal slikken is 
het trieste voorrecht van de 
vlaamse C.V.P.-ers. 

Hoe komen zij ertoe ? Het 
antwoord op die vraag vinden 
we wellicht in een parlemen
taire tussenkomst van senator 
Leynen, alias Tenax van het 
«Belang van Limburg» . 

Leynen had het enkele tijd 
geleden in de Senaat over de 
universitaire ekspansie. Hij 
zegde zo'n verstandige en be-
hartenswaardige dingen, dat 
Van Haegendoren hem onder
brak met de opmerking : « Me
neer Leynen, gij houdt een ech
te oppozitiespeech ». 

Leynen-Tenax gaf volgende 
veelzeggende repliek : «Of ik 
nu van de oppozitie deel uit
maak of van een regeringspar
tij : ik heb op deze tribune al
tijd rechtuit mijn mening ge
zegd. Maar ik ben ook altijd 

kentenissen bekomen ? Leven 
we in een vrij land of hebben 
wij ondervragers, die geschoold 
werden te Praag ? 

ENGELS WERELDTAAL 
Gelezen in «La Relève : se

dert enkele tijd verschijnt er 
een engelse uitgave van het 
parijse blad «Le Monde». 

«La Relève» kommenta-
rieert : iedere europese taal is 
een kultureel getto. Alleen het 
Engels maakt hierop een uit
zondering. 

Verstandige ouders van ver
standige kinderen Èullen dan 
ook Engels als tweede taal voor 
hun kroost kiezen. Het vol
staat dat acht ouders van kin
deren die volgend jaar in het 
Middelbaar zullen komen, het 
aanvragen. 

RUIM LAAT 
Op de jaarlijkse bijeenkomst 

van de besturen van de B.R.T. 
en de Nederlandse Omroep 
Stichting werd besloten, dat er 
in de toekomst wat meer zal 
worden samengewerkt, onder 
meer door uitwisseling van pro
gramma's en informatie. 

We wisten niet eens dat de 
heren een jaarlijkse ontmoe
ting hebben : op het scherm 

lil! iMifiiiiiiiiiiiigi, 'i h iiiHil 
tttilt#iiiipmti iii|p»ii i«»mii 

nwii nil 
• i l II 

l«|piil]||llil"'f|IB|llit 
lUUUII|li)iUlllllllllHllUlllllllthlI 11) I, 

II lUUllllljltuJutut 

LEPLU5EMiFE5TIWLDE^fii:l^,ut 
DfGRDïlTIÏFfirrrrlV."^ 
PARTICIPANTS 600 DEELNEMERS 

i l |l'""l; " ' I P lift «Ui"* «Jli 
I ™ laiiuu ttill il! Hl 

ÖI125 
rwriL 1 'Ui - I ,/ik 111 I OiMlC) m IJW 
stade du HE¥SEL stadium «̂ ^̂ 0"" 

ii' r mil 

«• -I 'H 

„ J I «1, 
• i • . "J 

^ilWWHWItlHtlMMIIimWUtA 

i 
r— 
f fa I 

llliliiii'i'i Ipfiwiiiüiit ,jÉl|||jiÉi|ii, iiiir 
illillill I I' 'm\m\ iin ÊÊÊÊBÊÊMÊÊk 'Vul 
« De grootste festival» ; een staaltje van de manier waarop Hoofdstad-Brussel met de taal van 
de meerderheid omspringt. Is het dan te verbazen dat tal van deze borden vernield werden 2 

verdween Jan Verroken spoor
loos; hij nam niet eens meer 
deel aan de stemming. 

Een dergelijke houding van
wege een Volksunie-mandata
ris zou door Verroken stellig op 
een wrekend artikel onder de 
titel «vluchtmisdrijf» ont
haald zijn geworden. 

LEIDERS MET GEZAG 
Verroken werd als vlaams 

vleugel voorzitter zo feestelijk 
in de steek gelaten door zijn 
kuikens, dat hem niets meer 
restte dan een geluidloze af
tocht. 

De voorzitter van de B.S.P.-
groep, Larock, bleek al over 
niet meer gezag te beschikken. 
Tijdens het kamerdebat verle
den week donderdag stelde hij 
een schorsing van de vergade
ring voor ; hij deed dat inge
volge een beslissing die zijn 
groep 's voormiddags tijdens 
een vergadering had genomen. 
B.S.P.-voorzitter CoUard kwam 
tchter cmmlddellijk tussenbei-

een trouw lid van de meerder
heid geweest als het er op aan
kwam, op het knopje te du
wen ». 

Trouwe duwers : ze mogen 
het wel eens « zeggen», maar 
« doen » is een andere zaak! 

BESTE GERECHT 
We kennen alvast iemand die 

niet meer gelooft, dat het bel-
gisch gerecht «het beste van 
de wereld » is. 

Op de griffie van de dender-
mondse rechtbank werd een 
diefstal van duizenden fr ge
pleegd. Een zekere CL. is ko
men bekennen, dat hij de da
der was. 

Vooraf echter was reeds een 
62-jarige bode van de recht
bank beticht geworden van de 
diefstal; bij een ondervraging 
bekende hij en alhoewel hij la
ter die bekentenissen herriep, 
werd hij toch veroordeeld. 

Klein vraagje : dank zij wel
ke ondervragingstechniek wer
den van een onschuldige be

merkt men daar bitter weinig 
van. De tv is een van de zeld
zame domeinen waar samen
werking tussen gelijktaligen 
niet alleen wenselijk is, maar 
tevens noodzaak. En deson
danks kwam er tot nog toe 
weinig van een noord-zuidver
binding via radio en tv terecht. 

Dat de heren tans betere 
voornemens hebben, op het 
ogenblik dat de franstalige zen
ders hun « semaine de la fran-
cophonie » houden, belooft mis
schien voor de toekomst. Het is 
echter al ruim laat! 

« TWEE-TALIG » 
Bij de Luchtmacht wordt het 

tijdschrift «Wings» uitgege
ven. Achter deze engelse titel 
schuilt een blad, dat tweetalig 
heet te zijn. 

We telden even op in het 
jongste nummer : acht bladzij
den en half franse tekst tegen
over vier bladzijden en half 
nederlandse tekst. 

Een voorbeeld van «perfek-
te » belgische tweetaligheid ! 
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PARLEMENTAIRE KRABBELS 

IN DE 

KAMER 

Na saaie en effen zittingen zijn verle
den week, bij de bespreking van de eko-
nomische planning en decentralizering, 
enkele stormpjes opgestoken die één 
ogenblik dreigden, de wrakke regering 
schipbreuk te doen lijden. Nadat Hugo 
Schiltz 'n amendement, ertoe strekkend 
de zes randgemeenten onder de bevoegd
heid van de Ekonomische Raad voor 
Vlaanderen te plaatsen, had ingediend, 
had ook de C.V.P.-er Lindemans een der
gelijk amendement aanhangig gemaakt. 
Buiten de zuiver ekonomische betekenis, 
hadden de amendementen ook een ter
ritoriale draagwijdte : het zou een wet
telijke steun geweest zijn tegen de brus-
selse imperialisten en voor de feitelijke 
toestand, nl. dat de randgemeenten tot 
het Vlaamse grondgebied behoren. De 
C.V.P.-fraktie had een manhafte verkla
ring laten verspreiden : als één man zou 
zij achter het amendement Lindemans 
staan. Lindemans, sterk door deze ver
heugende opwelling van stoere manne
lijkheid, verdedigde zijn amendement. 

ONZE 
PARLEMENTSLEDEN 

STAAN HUN MAN 

• Kamerleden Schiltz en Wouters ver
tolkten het standpunt van de Volks
unie tijdens het debat over de eko
nomische decentralizatie. Eerstge
noemde lichtte ook de V.U.-amende-
menten toe 

• Kamerlid Van der Eist lichtte de re
denen van onthouding toe voor de 
stemming over de ekonomische de
centralizatie. 

• Kamerlid Coppieters lichtte de rede
nen van negatieve stemming toe 
voor de stemming over de financie
ring van de aankoop van terreinen 
door de V.U.B, en Leuven-Frans. 

• Kamerlid Mik Babyion hield twee 
interpellaties : de eerste gericht tot 
de minister van Openbare Werken 
over de vertraging in de aanleg van 
de rijksweg Kuurne-Roeselare, de 
tweede gericht tot de minister van 
volksgezondheid over de begonnen 
samenwerking van de socialistische 
en katolieke ziekenfondsen. 

• Kamerlid dr. Anciaux interpelleerde 
de minister van Binnenlandse Zaken 
over de benoeming van leden van de 
Vaste Taaikommissie. 

• Kamerlid Schiltz kwam tussenbeide 
in het debat na de interpellatie Van 
Eynde over de onverenigbaarheid 
tussen de funktie van B.R.T.-beheer-
der en het uitgeven van gespeciali-
zeerde T.V.-uitgaven. 

• Volksvertegenwoordiger Mattheys-
sens interpelleerde de minister van 
Landsverdediging over de aftakeling 
van de taalwet in het leger. 

• Schriftelijke vragen werden gesteld 
door de kamerleden Raskin, Van-
steenkiste, De Facq, Schiltz, Mat-
theyssens en Coppieters. 

• Mondelinge vragen werden gesteld 
door kamerlid Leys. 

• Senator Ballet kwam tussen tijdens 
het debat na de interpellatie Cuve-
lier-Lahaye tot de ministers van Ne
derlandse en Franse Kuituur, Justi
tie en Volksgezondheid. 

• Senator Lode Claes kwam tussen in 
het debat over de B.T.W. 

• Senator Jorissen kwam nog terug op 
de betwistingen inzake interpretatie 
van het beroep op het reglement. 

• Telkens bij de bespreking van of de 
stemming inzake de grondwetsher
ziening verlieten de V.U.-senatoren 
de vergadering. 

(zie vervolg op 4e kolom) 

Collard, die het gevaar voor de regering 
(en het ontwerp) zag, vroeg dat Linde
mans zijn amendement zou intrekken en 
zo dat niet gebeurde, eiste hij dat het 
ultieme dwangmiddel zou worden aan
gewend, nl , dat de vertrouwenskwestie 
zou worden gesteld. Wat betekende, dat, 
wanneer de C.V.P. het amendement zou 
steunen, de regering zou aftreden. Eys-
kens kwam opnieuw op de tribune om te 
vragen dat al de amendementen (vooral 
het amendement Lindemans werd be
doeld) zouden worden ingetrokken. Hij 
zei in een nevelachtig maar voor de par
lementsleden duidelijk parlementair jar
gon, dat de regering de nodige konklu-
zies zou trekken als zij niet voldoende 
werd gevolgd. Lindemans zweeg en 
handhaafde dus zijn amendement. Op 
verzoek van de C.V.P.-P.S.C.-fraktievoor-
zitter Meyers werd de vergadering ge
schorst... voor een half uur. De palavers 
in de C.V.P.-groep duurden twee en 
half uur. Na allerlei tegenstrijdige ge
ruchten, met onderbrekingen en een 
nieuwe vergadering, werd de zitting her
vat. Eén C.V.P.-er bleef gespaard van de 
paniek : minister Lefèvre. Hij vond het 
niet de moeite de vergadering bij te wo
nen. Hij is een staatsman van wereldfor
maat, die met geringschatting neerkijkt 
op het gewriemel onder zich om zes 
Vlaamse gemeenten. Hij zat alleen op de 
lege plaatsen van de C.V.P.-fraktie in de 
koffiekamer. Hij had zich olimpisch af
gesloten van het gewoel om hem heen. 
Hij hield stijf een boek voor zich uit, 
waarin hij kennelijk kommunieerde met 
een kosmische geest van zijn eigen for
maat, als dat mogelijk kon zijn. 

Onder gespannen belangstelling kwam 
Eyskens opnieuw op de tribune en zei 
uit de hoogte dat al de amendementen 
waren ingetrokken. Lindemans en de he
le groep, die enkele uren voordien nog 
schallende definitieve verklaringen had
den afgelegd, waren door de knieën ge
gaan. En toen kwam de vergadering bin
nen, geslagen en nog maar eens met de 
dood in het hart. Alleen Verroken - en 
dat eert hem - had het ditmaal te bar 
gevonden en was niet naar de vergader
zaal teruggekeerd. De C.V.P.-ers wer
den op de Volksuniebanken warm ont
haald ! Er werden harde waarheden en 
vernietigende opmerkingen over hun 
m'akke hoofden uitgestort. Als robotten 
stemden zij allemaal - Van Damme uit
gezonderd - tegen het amendement 
Schiltz dat de zes randgemeenten ekono-
misch tot Vlaanderen rekende. Linde
mans had de trieste moed te komen ver
talen dat de verklaring van de eerste-
minister omtrent de randgemeenten hem 
had gerustgesteld, en verder dat de hele 
filozofie van het ontwerp erop wees dat 
de randgemeenten tot het nederlands 
taalgebied behoren, daarbij zijn eigen 
amendement als overbodig kelderend. 

Wij waren reeds ter perse verleden 
week toen de heibel om de zes randge
meenten begon. Tegen onze gewoonte 
in zijn wij teruggekomen op een belang
rijk politiek feit, tot de besprekingen, 
omdat zij aanleiding waren tot een 
nieuw Hertoginnedal. 

De Volksunie-ploeg heeft op het einde 
van het parlementair jaar blijk gegeven 
van overrompelende aktiviteit en tal van 
punten geskoord. Mik Babyion vooral 
legde een non-stop-aktiviteit aan de dag. 
Hij interpelleerde tot zelfs twee keren 
op eenzelfde dag. Hij joeg de socialisten 
tegen zich in het harnas, door vragen te 
stellen in verband met hoge beleggingen 
van mutualiteitsverantwoordelijken in 
de lekke drukkerij van «Volksgazet». 
De rode heren briesten met Van Eynde 
op « kop ». Babyion diende hen tartend 
van antwoord. 

Hugo Schiltz kreeg het met de onver-
rnijdelijke Van Eynde aan de stok, toen 
hij diens interpellatie over de onverenig
baarheden waarbij twee beheerders van 
de B.R.T. betrokken zijn. uitbreidde tot 
andere onverenigbaarheden en de par-
tijdiktatuur aan de kaak stelde. 

Vik Anciaux legde het vuur aan de 
schenen van de vurige waalse minister 
Harmegnies, die de werking van de vas
te kommissie voor taaltoezicht saboteert 
door de benoeming van de leden dezer 
kommissie alsmaar uit te stellen. Hij zei 
spottend dat de minister, met een verle
den van kontesteerder, de waalse kontes-
testeerders die de kommissie blokkeer
den, niet wenst verwijderd te houden. 

Reimond Mattheyssens interpelleerde 
minister Segers over de aftakeling van 
de taalwet. Spreker ontleedde scherp de 
parlementaire antwoorden van de minis
ter en konkludeerde dat deze niet alleen 
de taalwet saboteerde maar ze ook uit
holde. Na een nietszeggend antwoord 
van de minister replikeerde Mattheys
sens, onder glimlachjes van de aanwe
zigen. Hij bedankte de minister voor zijn 
mededeelzaamheid. Hij zei dat de minis
ter zelfs op vragen had geantwoord die 
hij niet had gesteld, en geen antwoord 
had gegeven op vragen die wél waren 
gesteld. 

De zitting duurt voort. Verschillende 
Volksunieleden zijn nog ingeschreven, 
o.a. Maurits Coppieters en Evrard Ras
kin. Nik Claes 

I N DE 

SENAAT 

BIJ de telkens terugkerende esbatte-
menten van het parlement vlak voor de 
vakantieperiode kwam al enkele malen 
de vernieuwing van de pachtwet voor 
met het gevolg dat deze zaak reeds ja
ren aansleept. Donderdag van de vorige 
week kreeg de « hoge vergadering » dit 
koude gerecht opnieuw opgediend. Als 
landbouwman verdedigde senator Per-
syn en als jurist senator Baert het 
standpunt dat de Volksunie in deze 
zaak inneemt, natuurlijk ten voordele 
van de flinke boer. Het was triestig om 
mee te maken, hoe sommige C.V.P-ers 
en aartskonservatieve P.S.C.-ers mekaar 
te lijf gingen. 

Dinsdag kwam de senaat in de voor
middag bijeen om de interpellatie van 
senator Elaut te horen over het zoveel
ste « geval » van het Rode Kruis van 
België. Het is eigenlijk een dubbel ge
val. In een aantal plaatselijke aangele
genheden is het « taalkundig » in orde, 
dank zij de medewerking van vlaamse 
steno-daktilos, al of niet op de knie van 
een franstalige direkteur of als schom
melmeid van aristokratische en bour-
geoizistische « dames d'ceuvre » ; de top 
IS Frans unitair. Erger is het dat prins 
Albert in een recente rede dit unitaris
me van het Rode Kruis als onaantast
baar dekt. Het antwoord van de minis
ter was nogal pover ; het argument dat 
er maar één Rode Kruis per staat mag 
bestaan, geldt niet ten aanzien van een 
gebeurlijke interne splitsing. Het argu
ment dat het Rode Kruis een privé-in-
stelling is, geldt al evenmin. Het Rode 
Kruis ontvangt een massa officiële aan
moedigingen, het wordt door de erfprins 
voorgezeten en geniet een speciaal sta
tuut als openbare instelling. Het gaat 
niet op dat men een dergelijke organi-
zatie een loutere privé-instelling heet. 
Zij is dat nergens. 

Over de schuchtere verhoging van de 
pensioenen van de zelfstandigen kon de 
y.U.-senaatsfraktie moeilijk entoeziast 
zijn; daar er niettemin een lichte verbe
tering in zit, heeft ze het wetsontwerp 
mee goedgekeurd. Senator Jorissen 
voerde hierbij het woord. 

In een «mondelinge vraag» wees se
nator Bouwens op de behandeling van 
de zieken in het militair psichologisch 
instituut te Antwerpen. Wat de grond
wetsherziening betreft, steunde het 
F.D.F.-R.W. de regering verder en keur
de verscheidene technische punten mede 
goed. Voor het kommunautaire gedeelte 
willen ze echter nog steeds niet mee
werken, tenzij ze hun zin krijgen. En 
dat is niet weinig. 

Voor de hoven van beroep bijvoor
beeld eisen ze dat de gebieden van de 
vijf hoven zouden vastgelegd worden 
bij tweederden-meerderheid. Zo zou
den ze willen verhinderen dat de Voer
streek niet langer onder Luik zou val
len. Hier reeds zit de regering strop. Op 
het ogenblik dat we dit schrijven weten 
we nog niet of de regering over dit 
punt van^ de grondwet zal laten stem
men vóór het parlementair reces. 
Schaakmat staan blijkt niet zo pret
tig, ook al hoopt men de V.U. wat te 
vervelen. 

Vorige dinsdag werd het debat over 
de grondwetsherziening voortgezet. De 
gelederen van de meerderheid waren 
eens te meer dun gezaaid. De Volks-
unie-fraktie besloot de zaal binnen te 
gaan en de vergadering van het debat 
over de grondwetsherziening voor te 
stellen om over te gaan tot de gewone 
agenda. Voorzitter Struye maakte ech
ter een, verkeerde berekening van het 
aantal aanwezigen en wilde laten vast
stellen, dat de gewone meerderheid nog 
aanwezig was. Hij vergiste zich omdat 
enkele P.V.V.-ers —^waaronder Vanau-
denhove — die een kijkje waren komen 
nemen, buiten gingen. Ondanks de elf 
Volksuniestemmen ( de tien man die de 
verdaging vragen moeten meestemmen 
volgens het reglement), kwam men toch 
maar tot een totaal van 86. De meerder
heid was eens te meer met vakantie. En 
de helft is negentig, zodat men zelfs 
niet in aantal was voor een gewone ver
gadering! De woede van Struye, Lee
mans en konsoorten was groot. Men kon 
de vijandschap snijden. Viktor Leemans 

nep, dat de meerderheid de interpella 
tie van V.U.-senator Van de We^i» 
nooit meer zou laten houden. Daaron 
replikeerde Wim Jorissen woendagmor 
gen om 10 uur. Hij zei dat, zo de mel^ 
derheid zoiets zou beslissen, men nn« 
eens een andere V.U.-oppozitie zou zien 
dan degene die er tot nog toe was Hii 
zei het vrij rustig en met de glimlach 
maar lederen geloofde hem. Men weS 
dat hij heel veel durft. ^* 

Tegenover de kordate oppozitie van 
de V.U. stak de reaktie van de PVV 
fraktie vrij bleekjes af, wanneer de'rè^ 
geringspartijen aanvankelijk niet wil 
den weten van de interpellatie Snyers 
dAttenhoven, ondanks het aandrinspn 
van de P.V.V.-fraktie. Op de V.U.-ban-
ken keek men zichtbaar verbaasd neer 
op dat gemis aan veerkracht bij de 
P.V.V. Zo iets zou men met de VU 
moeten proberen!! De poppen zouden 
nogal dansen... 

De leden van de meerderheid waren 
zeer zenuwachtig, wat de spottende oi>. 
merking op de V.U.-banken uitlokte daï 
ze toch al goed wakker waren. 

Een kort maar hevig incident green 
plaats toen de B.S.P.-er Van Hoeylantft 
beweerde, dat de meerderheidspartijen 
voortaan eens zouden gaan beslissen 
wat er op de agenda zou komen. De 
woorden « diktatuur», «Griekenland» 
en « kolonels » waren niet uit de lucht' 
Vooral senator Bouwens, die de griekse 
toestanden goed bleek te kennen, wider-
scheidde zich hier. 

Ook bij de aanvang van de namiddag
zitting was er animoziteit. De P.V.V. 
wilde haar schade wat inhalen en maak
te — overigens terecht — bezwaar tegen 
het feit dat het verslag over de B.T.W* 
te laat bezorgd werd aan de senatoren. 

De zoveelste maal gedurende de jong
ste veertien dagen verloor men een uur 
met procedurediskussies. Toen kon de 
diskussie over de B.T.W. beginnen. 
Daarover volgende week. 

(vervolg van Ie kolom) 
• Senator Baert kwam tussen in het 

debat over de herziening van de 
pachtwet. 

• Bij een nieuw beroep op het regie-
ment door de V.U.-senaatsfraktie tot 
verdaging van het debat over de 
grondwetswijziging bleek dat de se
naat zelfs niet in getal was voor een 
gewone bespreking, zodat de verga
dering werd opgeheven. 

• Senator Elaut interpelleerde de mi
nister van Volksgezondheid over de 
verklaring van prins Albert inzake 
het Rode Kruis en vroeg hij 60/40-
splitsing van de Rode Kruis-struk. 
tuur en een decentralizatie naar de 
provincies. 

• De V.U.-senaatsfraktie diende een 
wetsvoorstel in, tot oprichting van 
een duitstalige provincie, die de kan
tons Eupen en Sankt Vith zou om
vatten naast het duitstalig gedeelte 
van Luxemburg en een gedeelte van 
de streek van Montsen. In een twee
de wetsvoorstel bepleit de V.U. de 
overheveling van het ander gedeelte 
van Montsen en van het gewest Lan
den naar Limburg. 

• Schriftelijke vragen werden gesteld 
door senatoren Jorissen, Bouwens, 
Van Haegendoren, Persyn, Van de 
Weghe, Baert en Ballet. 

• Senator Bouwens stelde een monde
linge vraag tot de minister vaa 
Landsverdediging nopens het von
nis in de zaak van het antwerpse 
militair ziekenhuis. 

• Volgende kamerleden woonden kom
missievergaderingen bij : Van der 
Eist (Financiën en Grondwetsherzie
ning), Belmans en Leys (Justitie), 
Leys (Binnenlandse Zaken), Verduyn 
(Nationale Opvoeding), Wouters en 
Schiltz (Ekonomische Zaken), Baby-
Ion (Sociale Voorzorg), De Facq eO 
Wannyn (Algemene Zaken en Open
baar Ambt), Anciaux (Sociale Voor
zorg). 

• Volgende senatoren woonden kom
missievergaderingen bij : Van Hae
gendoren (Kulturele Zaken), Persyn 
(Landbouw), Ballet en Baert (Jus"' 
tie). Van de Weghe (Ontwikkelings
samenwerking en Buitenlandse Han
del), Elaut (Volksgezondheid), Bo* 
wens (Landsverdediging, Tewerkstei-
ling, Arbeid en Sociale Voorzorg, de
ze laatste kommissie samen met se
nator Roosens), Jorissen (B»""*'*' 
landse Zaken en Openbaar Ambt}. 



wu — 9 

De Brusselse ziekenhuizen kunnen in drie groe

pen verdeeld worden. Eerst de groep bestaande 

uit de twee Brusselse stadsziekenhuizen St.-Pieter 

en Brugmann. In de tweede groep kunnen onder

gebracht worden de openbare ziekenhuizen van de 

andere gemeenten en de private ziekenhuizen. Ten 

laatste is er de in opbouw zijnde kliniek van de 

franstalige fakulteit van geneeskunde van de leu-

vense hogeschool. 

STADSZIEKENHUIZEN 

Door akkoorden met de Kommissie 
van Openbare Onderstand werden beide 
ziekenhuizen ter beschikking gesteld van 
de Vrije Universiteit van Brussel voor 
het onderricht der studenten van de fa
kulteit van geneeskunde. De voertaal is 
in beide hospitalen uitsluitend Frans. 
Sinds enkele jaren is de V.U.B, ook be
gonnen met de vernederlandsing van de 
fakulteit van geneeskunde. In de laatste 
jaren kunnen nu ook de lessen van het 
doktoraat in geneeskunde in het Neder
lands gevolgd worden. 

Het praktisch onderricht van de stu
denten, ingeschreven in de nederlands-
talige doktoraten, gebeurt echter nog al
tijd in de franstalige brusselse stadszie
kenhuizen. 

Dit IS 'n onlogische toestand, want het 
heeft geen zin studenten aan te zetten _ 
in het Nederlands te studeren wanneer 
een belangrijk deel van het onderwijs, 
nl de praktijk, in een andere taal moet 
gebeuren. Voor de universitaire oplei
ding te Brussel is een vlaams ziekenhuis 
dus onmisbaar. 

Het is mogelijk, met weinig kosten en 
snel dit doel te verwezenlijken door een 
der twee stadsziekenhuizen, bijv. Brug
mann, om te vormen in een vlaams zie
kenhuis 

Er worat opgeworpen aat dit vlaams 
ziekenhuis enkel verouderde gebouwen, 
die niet meer aangepast zijn aan de hui
dige ^behoeften, te zijner beschikking 
zou krijgen. Dit is zeker juist. Doch het 
is beter een verouderd vlaams zieken
huis te hebben dan in het geheel geen. 
Trouwens, belangrijker dan de gebou
wen is de geest en het initiatief die de 
instelling bezielen! 

Indien het nodig mocht blijken dat de 
wetgeving, die het taalstelsel te Brussel 
regelt, veranderd moet worden om de 
omvorming van het Brugmannzieken-
huis mogelijk te maken, dan moeten de 
Vlaamse parlementsleden zich met dit 
werk belasten en meer bijzonder de 15 
Vlaamse dokters die in het parlement 
zetelen. Onder druk van de openbare 
mening kan hier snel een oplossing beko
men worden. 

DE BRUSSELSE ZIEKENHUIZEN 

DE ANDERE ZIEKENHUIZEN 

Zoals hiervoor aangetoond werd zou, 
in Brussel-Stad, de vernederlandsing van 
het Brugmannhospitaal een goede en 
snel te bereiken oplossing zijn. Deze op
lossing is echter niet mogelijk voor de 
openbare ziekenhuizen van de andere 
gemeenten en evenmin voor de private 
ziekenhuizen in de brusselse agglome
ratie 

Hi^r muet aus een andere regeling ge-
tronen worden. Die regeling zou hierin 
bestaan dat elke dienst gesplitst wordt 
in een vlaamse en in een franse afdeling, 
elk met eigen personeel. Uitzondering 
kan echter wel gemaakt worden voor en
kele centrale diensten zoals laborato
rium en X-stralen, op voorwaarde dat er 
Voldoende personeel van elke taalgroep 
aanwezig is 

Deze regeling zou zeker een gunstige 
Uitwerking hebben bij het aanwerven 
van Vlaamse dokters in de brusselse zie
kenhuizen. Nu wordt er geklaagd dat er 
Zich niet voldoende vlaamse kandidaten 
aanbieden. Dit is goed te begrijpen : de 
Vlaamse kandidaat komt terecht in een 
midden dat hem vijandig gezind is en 

dat hem verplicht, een taal te gebruiken 
die niet de zijne is. Wanneer de kandi
daten echter weten dat zij zullen kunnen 
werken in diensten waar iedereen van 
hun gezindheid is, dan zullen zij er ge
makkelijker toe besluiten ambten in de 
brusselse ziekenhuizen te aanvaarden. 

WOLUWE 

Te Sint-Lambrechts-Woluwe is de 
franstalige fakulteit van geneeskunde 
van de leuvense hogeschool bezig, een 
akademisch ziekenhuis op te richten. In 
dit ziekenhuis zal de gebruikte taal na
tuurlijk enkel de franse zijn. 

Nochtans zullen vele vlaamse zieken, 
zowel uit Brussel als uit de provincie, 
in dit ziekenhuis opgenomen worden 
Welnu, wij kunnen niet aanvaarden dat 

deze vlaamse zieken daar behandeld en 
verpleegd worden in een taal die niet de 
hunne is. Zulke toestanden worden in 
geen enkel beschaafd land geduld en ko
men enkel voor m koloniale gebieden. 
De Vlamingen te Brussel moeten zich 
niet neerleggen bij deze toestand en 
moeten weigeren, zich te laten behande
len als inboorlingen uit een ontwikke
lingsland 

Meer dan een jaar geleden hebben 23 
vlaamse verenigingen uit Brussel een 
verzoekschrift gericht tot de bisschoppen 
en tot de rektorale overheid van de leu
vense universiteit om hen te vragen, die 
splitsing van de diensten door te voeren. 
Noch de bisschoppen, noch de rektorale 
overheid zijn hierop ingegaan. 

Gezien de onwil der betrokken overhe 
den om de rechten van de vlaamse zie
ken te eerbiedigen, moet van vlaamse 
zijde een andere oplossing geëist wor
den, nl de verhuis van dit ziekenhuis 

naar Wallonië tegelijk met al de andere 
franse fakulteiten van de leuvense hoge
school. 

DE WACHTDIENST 

Verschillende malen werd er in de 
bladen op gewezen dat een vlaamse zie
ke, die beroep moet doen op de dokters 
van dienst tijdens het weekeinde, heel 
dikwijls een dokter toegestuurd krijgt, 
die noch Nederlands spreekt, noch ver
staat. Hieraan zou gemakkelijk verhol
pen kunnen worden door de vlaamse 
dokters uit het Brusselse, die zelve een 
vlaamse wachtdienst zouden moeten in
richten en wekelijks de namen van de 
dienstdoende dokters bekend maken in 
de vlaamse bladen. 

In sommige gemeenten zouden er mis
schien niet voldoende dokters zijn, doch 
in dit geval zou beroep kunnen gedaan 
worden op dokters uit de omliggende 
gemeenten of zelfs buiten Brussel. 

DE K.O.O.'s 
n 

De verschillende Kommissies van de 
brusselse agglomeratie zijn praktisch al
len samengesteld uit franssprekenden. 
Hier zijn de Vlamingen dus weer eens 
uitgeschakeld. 

De Vlamingen moeten er naar streven, 
gelijkheid te bekomen. Dit kan op een
voudige wijze gebeuren naar het recept 
dat, na de jongste verkiezingen, door 
Van den Boeynants werd tocQep^t. «Kij 
vroeg dat een vlaams gekozene ontslag 
zou nemen om plaats te ruimen voor een 
franstalige, teneinde een billijk even
wicht te bereiken tussen de vlaamse en 
waalse gekozenen ip zijn lijst. De frans-
taligen hebben óok de gelegenheid te be
wijzen, dat zij bereid zijn aan de Vla
mingen een plaats te ruimen. Het vol
staat dat in elke Kommissie de helft van 
de franstaligen ontslag neemt De ge
meenteraden kunnen dan vlaamse kan
didaten in hun plaats benoemen. De er
varing leert echter dat zulk gebaar van 
verzoening afgedwongen zal moeten 
worden ! 

BESLUIT 

De taaitoestanden in de brusselse zie
kenhuizen blijven rotten, onder meer 
omdat van vlaamse zijde nooit een ern
stige poging gedaan werd om hieraan t e 
verhelpen. Wanneer de Vlamingen zelf 
de moeilijkheden nuchter en zakelijk, op 
een praktische manier zouden aanpak-
ke,n dan zouden zij op eigen krachten 
heel veel bereiken. 

De taaitoestanden in de brusselse zie
kenhuizen zullen slechts in orde komen 
door de samenwerking en van de vlaam
se parlementsleden en van de vlaamse 
beroepsverenigingen, van de vlaamse or-
ganizaties en de ziekenbonden. 

Vooral de beroepsverenigingen, die op 
dit gebied de leiding zouden moeten ne
men omdat zij bevoegd zijn en met ken
nis van zaken kunnen ingrijpen, hebben 
nog geen enkel initiatief genomen en 
blijven volledig in gebreke. 

Het is hoogst nodig dat de samenwer
king tussen alle vlaamse verenigingen 
zo spoedig mogelijk tot stand komt om 
eindelijk de taaitoestanden in de brus

selse ziekenhuizen in orde te brengen J 
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de wereld 

EL GRINGO 
Enkele weken geleden publiceerden internationaal bekende engelse en dtiitse 

weekbladen een reisreportage over Zuid-Amerika van de britse auteur Graham 
Greene. De schrijver is met Latijns Amerika vertrouwd en situeerde de aktie 
van sommige van zijn romans in latijns-amerikaanse landen. Hij verbleef on
langs opnieuw enkele maanden in het subkontinent en beschrijft o.m. zijn erva
ringen op de Venezolaanse buiten, wat hij een « verblijf in het paradijs » noemt. 
Wanneer men inderdaad op weg naar dit « paradijs » welgeteld slechts 4 auto's 
ziet — en des te meer paarden en muilezels — en in het dorp in kwestie maan
denlang geen motorengeronk hoort tenzij van een hoogvliegend lijnvliegtuig, dan 
kan men stellig spreken over een oaze van rust, een ideale verpozing voor de 
afgejakkerde moderne stadsmens uit de « stenen woestijnen van het Westen ». 

Misschien kunnen de bewoners van Zuid-Amerika zich als gelukkige mensen 
beschouwen : hebben ze de voordelen van de welvaartmaatschappij niet, ze heb
ben er ook de (steeds drukkender) nadelen niet van. Of is dat literatuur ? 

Welvaart en superwelvaart zijn inder
daad betrekkelijk, vooral wanneer er 
ook zoveel welvaartsnevenverschijnse
len zijn die alles behalve een waarborg 
van menselijk geluk mogen heten. Maar 
dat is dan veeleer een appreciatie van 
hen die, van de welvaart verzadigd, 
blind zijn voor de vaak hemeltergende 
wantoestanden en menselijke mizeries 
in de zogenaamde ontwikkelingsgebie
den. In de derde wereld neemt Latijns 
Amerika een belangrijke plaats in en al
les wijst er op, dat ook daar een sociaal-
ekonomische gisting aan de gang is die 
bij explozie de bekende weidenkenden 
van de «beschaafde wereld» eens te 
meer met verbazing zal slaan. 

De reis van Nelson Rockefeller, in op
dracht Van prezident Nixon, vestigt in
middels opnieuw de aandacht op dit 
reusachtig subkontinent, dat zich welis
waar tijdens de vorige eeuw van de 
spaans-portugese voogdij bevrijdde, doch 
dat nog altijd het machteloos voorwerp 
is van een ekonomisch kolonialisme, 
waar in Uncle Sam de rol van de vroege
re uitbuiters heeft overgenomen. Mis
schien klinkt dat kras, doch de werke
lijkheid liegt er niet om. De amerikaan-
se zakenwereld heeft in Latijns Amerika 
monopolies opgebouwd, die de latijns-
amerikaanse massa onder het juk hou
den, met de medeplichtigheid van kor-
rupte regimes die meestal steunen op 
twee pijlers : het leger en het groot
grondbezit (afwisselend ook gekombi-
neerd met de bestaande groot-industrie, 
die echter doelbewust weinig expansie
mogelijkheden krijgt) . Er is nog niet 
veel veranderd in het sisteem der mono-
kulturen, waardoor de amerikaanse za
kenwereld tegen opgelegde minimum
prijzen op een goedkope wijze aan 
grondstoffen geraakt en naast de toege
laten produktiesektoren nog een over
vloedig afzetgebied in stand houdt. Op 
Kuba heeft de Castro-revolutie aan deze 
toestand een einde gemaakt, we weten 
ten koste van welke inspanningen en ook 
van welke afwijkingen. 

De zending van Rockefeller werd 
slecht voorbereid en komt feitelijk neer 
op een improvizatie. De voormalige r i 
vaal van Nixon in de rush naar de nomi
natie voor het prezidentschap is noch
tans e°n uitstekend kenner van Latijns 
Amerika. Men schrijft hem ook goede 
bedoelingen toe en zelfs het inzicht, aan 
prezident Nixon een radikale koerswij
ziging ten opzichte van Latijns Amerika 
voor te stellen. Dat blijkt altans uit zijn 
jongste perskonferentie, gehouden te 
Montevideo, de eerste stad waar hij niet 
op vijandige kreten werd onthaald. Ro
ckefeller is uiteraard als « Yankee » niet 
welkom bij de zuidamerikaanse massa. 
Deze massa houdt niet van de «gringos». 

D E Z E WEEK 
I N OE W E R E L D 

\ Chaban-Delmas, door prezident Pom
pidou tot premier benoemd, stelt zijn 
regering samen : Giscard d'Estaing 
( tmanc ien ) . Schumann (Buitenland
se Zaken) maar ook Debré (Lands
verdediging) zijn er de sleutelfigu
ren van. 

Temperatuurstijging in het Midden-
Uosten door opeenvolgende israéli-
tische raids op egyptisch en op Jor
daans grondgebied. 
Kardinaal Suenens beantwoordt kri
tiek van romeinse kurie op zijn 
vraaggesprek met « Informations Ca-
tholiques Internationales » : het in
terview beoogde niet de beoordeling 

zoals de Noord-Amenkanen hier heten. 
Geen enkel volk houdt van zijn koloni-
zatoren. Daarbij komt nog de naam 
Rockefeller als het ware simbolisch is 
voor de noordamerikaanse hegemonie 
over Zuid-Amerika : men kan bezwaar
lijk een meer kapitalistisch klinkende 
naam vinden dan juist die van Nixon's 
gezant. Desniettemin blijken de persoon
lijkheid en het inzicht van Rockefeller 
er toch te zullen voor zorgen dat zijn 
missie geen mislukking zal worden, al
tans niet wat de waarde van zijn rapport 
betreft en zijn pleidooi voor geduld te
genover zuidamerikaanse bewindslieden 
die - hoe dan ook - toch beseffen dat het 
zo niet langer gaat. Het is trouwens zo, 
dat Nixon bij zijn verzoek aan Rocke
feller wemig keus had. Hij kon bijvoor
beeld zijn blunderende vice-prezident 
moeilijk met zulk een delikate zending 
belasten, hoewel uiteraard dergelijke 
missies traditioneel aan de vice-prezi
dent wforden toevertrouwd. 

Maar dat is tenslotte bijzaak. Rocke
feller heeft te Montevideo het proces ge

maakt van de « Alliance for progress» 
(«het Bondgenootschap voor Vooruit
gang»), met van de principes doch van de 
wijze waarop de Kennedy- en Johnson-
administraties deze alliantie in toepas
sing brachten, of liever : niet toepasten. 
Het is echter de vraag of zijn vermoede
lijk rapport een kentering ten goede zal 
kunnen afdwingen. Daar is vooreerst de 
binding tussen het groot-kapitaal en de 
Nixon-administratie. In zijn fiskale poli
tiek heeft Nixon dit groot kapitaal reeds 
moeten ontzien. Demokratische admini
straties, die niet heten af te hangen van 
het groot-kapitaal, slaagden er niet in 
aan de eisen van Latijns Amerika tege
moet te komen, nl. overschakelen van 
een kolonialistische ekonomie naar een 
samenwerking op bazis van werkelijke 
ontwikkelingshulp. 

Hoe zou een zo veel sterker aan het 
kapitaal gebonden regering als deze van 
Nixon daarin slagen ? Een tweede be
langrijke faktor zijn de regimes in La
tijns Amerika zelf : grotendeels mili
ta ire diktaturen, korrupt en door finan
ciële belangen sterk aan het sisteem van 
de huidige mteramerikaanse verhoudin
gen gebonden. Men zal misschien wel en
kele korrekties aanbrengen en de meest 
scherpe tegenstellingen wat afronden. 
Doch er valt te vrezen dat er aan de 
grond van de zaak niet veel zal gewij
zigd worden. De slechte voorbereiding 
en het improvizatorisch karakter van de 
Rockefeller-missie wijzen nog meer in 
die richting. 

Pas wanneer in Latijns Amerika de-
mokratischer normen gaan gelden - en 
dat is een lang proces (waarbij de natio
nalistische faktor ook een belangrijke 
rol speelt), met het zoeken naar eigen 
wegen en niet te verwezenlijken naar 
westers patroon - wordt de kans op een 
grondige ommekeer in de verhoudingen 
tussen Noord- en Zuid-Amerika moge
lijk. Dat we dit keerpunt naderen blijkt 
uit de steeds sneller politieke krizes in 
tal van zuidamerikaanse landen, waar 
de prokonsuls van « el gringo » het hoe 
langer hoe lastiger krijgen om zich te 
handhaven. Welke weg deze latijns-ame
rikaanse revolutie zal kiezen, kan men 
moeilijk voorspellen. Doch, dat ze er 
komt lijdt geen twijfel. 

Bestendige sociaal-ekonomische beroering in Latijns Amerika : dergelijke straat
tonelen (opleiding van betogers) zijn er bijna dagelijkse kost. 

van personen doch van instellingen. 
Verder betoogt de kardinaal dat me
ningsverschillen eenheid niet uitslui
ten. In een toespraak te Rome acht 
Paulus VI krit iek op de kerkleiding 
« niet steeds gerechtvaardigd ». 

• Vaartuig met Portugese soldaten op 
de Zambezi in Portugees Mozambi
que gekapseisd : 120 doden. 

• Russisch-Chinees grensoverleg te Ka-
barovsk begonnen. Berichten over 
nieuwe onlusten in verscheidene chi
nese provincies. 

• Volksraadpleging (alleen onder de 
blanken) m Rodezië keur t vier tegen 
een de uitroeping van de republiek 
goed en met drie tejren één de nieu
we grondwet (die het stemrecht voor 
het overgrootste deel aan de blanke 
minderheid voorbehoudt). 

Wagon met legermunitie in station 
van Linden bij Hannover ontploft : 
14 doden. Personeel dat de brand be
streed wist niet dat de wagen met 
sprmgstof geladen was. 

Regermgspart i j Fianna Fail behoudt 
de meerderheid in de algemene ver
kiezingen in Ierland. De gewezen 
UNO-vertegenwoordiger in Katanga 
O'Brien tot socialistisch lid van de 
Dail gekozen. 

Dominee Abernaty, leider van de ge
matigde beweging tot ontvoogding 
van de amerikaanse negers, onder ar
rest wegens « bedreiging van de 
staatsveiligheid ». Plaatsvervangend 
FBI-direkteur Tolson beweert, dat 
Robert Kennedy de telefoon van de 
vermoorde negerleider Martin Lu
ther King liet aftappen... 

^•}J^}}-^} ^^'^, ^\* artikeltje zou al 
onmiddellijk aanleiding kunnen geven 
tot een grote verontwaardiging Haïti . 
is mdeipad de oudste onafhankeli jke/d 
negerstaat van de moderne geschiede ' ^ 
nis, en iedereen weet wel dat in dit 
landje nu precies geen ideale of zelfs 
maar gewoonweg aanvaardbare toe
standen heersen. Dus zou in die bijtitel 
minachting kunnen worden uitgedrukt 
tegenover de zwarten. Maar allereerst 
staat er een reuzegroot vraagteken bil 
het woord « voorbeeld ». En vervolgens 
zoekt men bij de anderen nog al eens 
gevoelens en bedoelingen waarvan men 
zelf niet helemaal (zij het dan ook ta
melijk onbewust) vrij is ! Het feit dat 
de negers en de halfbloeden die de be
volking van deze staat vormen er sinds 
1804 (onafhankelijkheidsafkondiging) 
niet in zijn geslaagd iets op te bouwen 
van wat wij hier een aanvaardbare 
staat en regering zouden noemen, bete
kent nog helemaal niet dat daardoor 
enige minachting tegenover de mensen 
die dit land bewonen zou verrechtvaar-
digd zijn. 

Alsof de mens pas mens zou zijn ge
worden door het organizeren van een 
moderne staat ! Alsof de zigeuners en 
de Indianen die het al evenmin, door 
om het even welke omstandigheden, tot 
een dergelijke organizatie hebben ge
bracht, geen uitzonderlijk belangrijke 
mensen zouden zijn vooral in onze 
computer-maatschappij ! 

Haiti is de naam van het eiland, de 
oeroude indiaanse naam, waarop de on
afhankelijke staat Haïti ligt. Haïti is de 
naam die de Arawak-Indianen aan hun 
eiland gaven : «he t land van de ber
gen». Dit eiland werd al op 6 decem
ber 1492 door Colombus ontdekt. Het 
kreeg toen de naam Hispaniola. Van de 
76.192 vierkante kilometer oppervlakte 
van dit « kleine Spanje », omvat de re
publiek Haïti 27.750 vierkante kilome
ter op de westelijke helft. Kleiner dan 
België dus, maar ook minder bewoon
baar : er zijn heel wat halfdorre kak-
tus-gebieden en bergen waar slechts 
twee tot drie mensen per vierkante ki
lometer wonen. Het land is ook minder 
bewoond : in 1950 werd de eerste en 
enige volkstelling gehouden. Toen wer
den er iets meer dan drie miljoen in
woners geteld ; nu zijn er alleen schat
tingen die voor 1964 een vier miljoen 

HAITI 

een 
voorbeeld ? 

vijfhonderd vijftig duizend en voor 
1965 een vier miljoen zeshonderd zes
tig duizend inwoners aangeven. Bij die 
inwoners is nog een heel klein aantal 
blanken ; er bestaat ook nog altijd fei
telijk onderscheid tussen de zwarten 
en de halfbloeden, maar hiervan wordt 
elke telling geweigerd. 

De officiële taal van de republiek is 
het Frans, maar de eigenlijke volkstaal 
is het Kreools dat iedereen verstaat en 
dat de enige taal is die niet-stadsbewo-
ners - dit is negentig procent van de 
bevolking - verstaan ! Maar dat is daar 
geen probleem : teoretisch is ook van
daag nog Haïti een land met algemeen 
stemrecht vanaf 21 jaar, maar al sinds 
altijd en ook vandaag is Haïti het land 
waar de « bevrijder » of gewoonweg de 
prezident onvermijdelijk ofwel «ko
ning » wordt ofwel «levenslange » pre
zident. Dat was al zo voor J.J. Dessa
lines die op 1 januar i 1804 de onafhan
kelijkheid uitriep en het land de naam 
Haïti teruggaf, maar zich al in oktober 
van datzelfde jaar, in navolging van 
Napoleon, tot koning Jacques I kroon
de. En tegenwoordig is Duvalier le
venslang prezident. Tussenin zijn de 
namen verschillend en de duur van 
dat «levenslang ». 

In 1915 heeft de latere prezident Roo
sevelt wel eens een grondwet opge
steld, maar die grondwet heeft even
min als de daaropvolgende bezetting 
door de Amerikanen écht iets veran
dert : het was in 1934 diezelfde Roo
sevelt (als prezident) die de laatste 
Amerikanen terugriep. 

Sociaal-ekonomisch is Haïti een arm 
land met een bevolking die liefst niet 
werkt : telkens weer voerden de « pre-
zidenten » dwangarbeid in. 

Negentig procent van de bevolking is 
katoliek en honderd procent is voodoo. 

Het ergste is wel dat er geen uitzicht 
is : of Duvalier blijft, opgevolgd wordt 
door zijn dochter, vermoord wordt 
door revolutionairen of door militairen, 
of er voor een paar jaar een « demokra-
t ie» komt : de elementen voor een 
enigszins normaal staatsieven ontbre
ken vandaag nog evenzeer als honderd
vijf en zestig jaar geleden. 

Lang was Haïti het eiland van de 
zeeschuimers, de boekaniers - het is 
dit gebleven. Alleen hun huidskleur is 
veranderd. 
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lAPAH 
Japan is een van de aller

grootste ekonomische reuzen 
van de wereld geworden. Ook 
do volkswelvaart is er geste
gen. Ten minste in zekere zin : 
televizietoestellen, wasmachie-
nen koelkasten zijn er ruim 
verspreid. Maar anderzijds 
heeft Japan nog heel wat in te 
halen op de westeuropese lan
den. Berekent men de toestand 
in West-Europa aan honderd 
procent, dan bezit Japan slechts 
dertien procent voor wat een 
degelijk wegennet betreft, de 
woonruimte per lid van het ge
zin is slechts achtenzestig pro
cent, de watervoorziening voor 
woningen is niet meer dan 
drie-en-zeventig procent en de 
afvoerkanalizatie tweeëntwin
tig procent. Voor wat de «in-
frastruktuur van de we lvaa r t» 
betreft moet Japan dus nog 
heel hard werken en investe
ren 

POLITIEKE EKONOMIE 
Enkele weken geleden heeft 

de poolse partijleider Gomoel-
ka voor het eerst in het open
baar min of meer verzoenende 
woorden gesproken over de 
duitse Bondsrepubliek. Toch 
waren er vroeger al handels
betrekkingen met westduitse 
bedrijven, onder andere met de 
Krupp-bedrijven, die verder 
het simbool blijven van al wa t 
hatelijk is. Zo pas reisde ech-

Chaban-Delmas. 

t e r voor het eerst een officiële 
gast uit de Bondsrepubliek 
naar Polen, de staatssekretaris 
voor ekonomische zaken dr. 
Klaus Arndt. Polen heeft dui
delijk de bedoeling zijn indus
tr ie tot grotere ontwikkeling 
te brengen door de handel met 
het Westen. Daardoor zal dan 
bo\endien de afhankelijkheid 
van Polen tegenover het Ul-
bricht-regiem verminderen. 

STIJL 
«Der Spiegel», die zeker 

niet kan verdacht worden van 
« rechtse » simpatiën, beschreef 
het gezellig samenzijn van de 
hamburgse kommunisten met 
één halve zin : «De dames 
kwamen in wit te bloezen, de 
heren in donkerblauwe kostu-
mes, het orkest speelde in smo
king ten dans . .» En verder 
dronk men geen biertje, maar 
«Niers te iner Gutes Domtal 
1966» die 17 mark het flesje 
kostte. Het weze hun van har te 
gegund, maar de stijl is nog al
tijd iets. 

NIEUWE VREES 
De ontvangst van d. ruimte-

vaarders was tot nog toe een 
soort volksfeest. Als de maan-
reizigers volgende maand te
rugkeren naar de aarde, zul
len zij echter gedurende drie 
weken volledig afgezonderd 
worden in een speciaal daar
voor gebouwd izolatie-labora-
tor ium (kostprijs ongeveer 800 
miljoen bfr.). De reden voor 
die afzondering is de vrees dat 
vanaf de maan een of andere 
n ieuwe ziekte op de aarde zou 
komen. Dat dit zou gebeuren is 
n ie t zo heel waarschijnlijk, 
maar de vrees schijnt groot 
genoeg te zijn om al deze voor
zorgen t e nemen. Of zou het 
misschien alleen maar een gun
stige gelegenheid zijn voor 
een paar onderzoekers om toe
lagen vast te krijgen ? 

ZEEPBELLENMUUR 
A.V. Grosse, die meewerkte 

aan de eerste atoombom en nu 
verbonden is aan de Temple 
University, meent dat hij een 
ideaal middel gevonden heeft 
om straatonlusten t e beteuge
len en tegelijk zware gevech-
t e a t e voorkomen. Dat middel 
is : een m u u r van zeepbellen. 
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De vice-prezident van Tanzanië, Karoeme, geeft het goede voorbeeld bij het kollektief binenhalen 

van de rijst oogst. 

Dank zij zijn wetenschappe
lijke faam is geen storm van 
gelach opgestegen toen hij zijn 
voorstel deed. En dat voorstel 
is inderdaad niet zo dom. Door 
een speciale oplossing die 
Grosse heeft ontdekt wordt het 
mogelijk, heel grote «zeepbel
l en» te blazen; zij krijgen bo
vendien een zeer lange levens
duur doordat zij een huid van 
plastiek hebben. De eigenlijke 
moeilijkheden zullen pas be
ginnen als de politie daarna de 
« zeepbellen-muur » zal moeten 
opruimen. 

Een gevaarlijk wapen, ook al 
deelt het geen klappen uit en 
al is er geen gevaar voor ver
stikking. Gevaarlijk omdat de 
lol er af is : de betogers kun
nen niet eens meer elkaar ho
ren of zien. 

NIET ALLEEN WOL 
Onze eigen « wolkoning » Mi-

lo Pauwels wist, hoe men geld 
kan verdienen met het uitvoe
ren en weer invoeren van wol. 
Enige tijd geleden kwam een 
geschiedenis in verband met 
boteruitvoer naar Italië in he t 
nieuws. Heel toevallig kreeg 
een « kaas-geschiedenis » geen 
plaats in de kranten. Ze is 
nochtans de moeite waard ; uit 
de veiligheidsvoorraden van 

Berlijn werden driehonderd
duizend kilo gesmolten kaas 
verkocht aan een firma in AU-
gau, die door verkoopt aan een 
firma in Hamburg, die dan 
weer verkoopt aan Oost-Ber-
lijn, dat dan terug verkoopt 
aan een brusselse firma, die 
dan zelf weer verkoopt aan een 
duitse firma. Het doel, of in 
elk geval het rezultaat : zwak
ke Oostmarken in harde West
marken te veranderen. Ieder
een wint, Ulbricht het meest 
en de kaas is grotendeels be
dorven. 

VLEESPRODUKTIE 
E e n negenendertigjarige 

Hamburger, Bernard Nollen, 
wil de vleesproduktie, meer 
special in de varkenskweek een 
echte revolutie bewerken. Zijn 
leuze is dat « de bbef en einde
lijk eens moeten leren varkens 
kweken zoals men autos produ
ceert .» Zijn eerste «varkens
fabriek» is al in bedrijf • in 
Fehrenböttel bij Bad Segeberg 
laat hij in vier silo's van plaat
ijzer achtt ienhonderd varkens 
vetmesten. Dit volledig auto
matische « varkens-fabriek » 
werd door een amerikaanse fir
ma geleverd. De vier silo's kos-
tea Nollen ongeveer tien mil
joen frank, maar hij . ekent op 

een grote winst. Een belang
rijke bijkomende reden hier" 
voor is dat alle gevaren, die 
aan het kweken van biggen 
verbonden zijn vermeden wor
den : het mesten begint pas als 
d^ biggen ongeveer 20 kilo we
gen en duurt slechts 126 dagen. 
Tegen deze metode is al pro
test opgegaan van de beroeps-
vertegenwoordigers van de boe-
re... 

BASF-KERNCENTRALE 
Bij (zoals de Duitsers dat 

ui tdrukken) het «Stammwerk» 
van de «Badische Anilin- & 
Soda-Fabriek AG » te Ludwigs-
hafen zal een grote atoomcen-
trale worden gebouwd. De 
energieproduktie zal 2 maal 
GOT megawatt bedragen; alleen 
de produktiewijze ligt nog nie t 
helemaal vast (waarschijnlijk 
grotendeels in de vorm van 
stoom). De bedoeling is de be
hoefte aan energie van he t 
eigen bedrijf dat elk jaar gro
ter wordt te voldoen. Een be
slissende faktor is natuurl i jk 
ook dat de produktiekosten on
danks de hoge investeringen en 
de hoge prijs van het uranium 
slechts de helft bedragen van 
een centVale met olie en slechts 
een derde van een centrale met 
kolen. 

CHABAN - DELMAS 
De nieuive franse prezident, Pom

pidou, gaat scheep met Chaban-Del-
mas als eerste-mtnister. 

Een fians maandblad deed Chaban-
Delmas de — twijfelachtige — eer 
aan, hem te vernoemen in een €woor-
denboek van politieke windhanen» 
en de « Canard Enchainé * zinspeel
de op de politieke « dualiteit > van 
het peisonage door hem « Chaban et 
Dehnas » te noemen. 

Het is waar : ook m ons land heb
ben wij enkele opmerkelijke gevallen 
van politieke kazakdraaierij gekend 
maar dat is, kwantitatief ten minste, 
klein bier vergeleken bij wat er in 
l'iankiifk gebeulde sedert 1940. 

Chaban-Delmas, burgemeester van 
Roideaux, vader van vier kinderen, 
drager van het legioen van eer, van 
het oorlogskruis en nog vele andere 
medaljes, werd op 7 maart 1915 ge
boren te Parijs. Zijn vader was indus-
'iieel; de zoon ging rechten en poli

tieke wetenschappen studeren en be
haalde zijn doktoraat, waarna hij in-
spekteur werd op het ministerie van 
financiën. Hij beoefent met vrij veel 
sukses de tennissport; voor de oor
log was hij internationaal rugbyspe-
ler. 

Na de ineenstorting van Frankrijk 
in 1940 trad hi] toe tot het gewapend 
verzet en zou het brengen tot briga-
de-geneiaal van het F.F.I. (men was 
daar nogal vrijgevig met graden en 
titels). Pol Ferjac tekende hem trou
wens als Fifi-geneiaal, krijgshaftig 
zwaaiend met een sabel! 

Bij de invazie en de « opstand » 
van Parijs had hij maar weinig ver
trouwen m zijn troepen en stuurde 
hij aan op een akkoord met de Duit
sers; hij werd daarbij ondersteund 
door o.m. Daniel Mayer en Ribière. 
Hij verklaarde dat het F.F.I. over 
veel te weinig wapens beschikte. 
Dank zij de angst voor een militaire 

konfrontatie met de in Parijs achter
gebleven duitse troepen en dank zij 
van Choltitz, bleef Parijs gespaard 
en het apokriefe — « brennt Paris ? > 
van Hitler kreeg dus een negatief 
antwoord. Zeer tot ongenoegen van 
de kommunist Ginsburger (« Vil
lon » geheten in het verzet), die van 
Chaban-Delmas zei dat hij nooit een 
laffer f rans generaal gezien had... 

In november 1944 werd Chaban-
Delmas algemeen inspekteur van het 
leger en daarmee was zijn « militai
re » epizode voorbij : zijn minister
schap in de regering Gaillard, aan 
defensie, was het gevolg van een po
litieke loopbaan die al in 1945 be
gon, als afgevaardigde der radikaal-
socialisten. Vanaf 1947 werd Chaban-
Delmas burgemeester van Bordeaux. 
Toen hel R.P.F. ontstond, behoorde 
Chaban-Delmas tot de eerste leiders. 
Na de mislukking van dit eerste 
gaullistische experiment werd hij 
parlementair leider van de U.R.A.S., 
waarin een poging tot groepering 
der verzetslui werd ondernomen. 
Toen ook deze groep met doorbre
ken kon, werd hij van 1954 tot 1956 
volgeling van Mendès France. 

Minister van defensie geworden, 
was zijn houding tijdens de meida
gen van 1958 alleszins dubbelzinnig 
te noemen. Hij kon zogezegd niet 
naar Algiers, waar zijn gewezen ka
binetschef ondervoorzitter van het 
Comité du Salut public was gewor
den. Men zegt dat hij op 11 mei aan 
Tiinquier bevel zou gegeven hebben, 
met zijn regiment paias van de tune-
zische grens naai Algiers op te ruk
ken. Vanaf 1962 voorzitter van de 
Nationale Vergadering, aanvaardde 
deze voorstander van l'Algérie fran-
faise de afstand zonder verdere kri
tiek... 

Een steike figuur die van grote 
principes uitgaat is Chaban-Delmas 
allerminst : hij bezit de uitzonder
lijke gave, zoals een kat steeds op 
zijn pootjes terecht te komen. Dit 
pragmatisme, met de nodige dozis fee
ling (sommigen noemen dat de poli
tiek van de natte vinger) hebben 
hem tot een der belangrijkste figu
ren in het gaullistische kamp ge
maakt. 

Pompidou zal, zolang hij in de 
volksgunst staat, een trouxve dienaar 
hebben aan Chaban-Delmas... 
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de roem 

aan He... 

« Stierenvechten, m'n klomp ' ». De tien
duizenden die zich tijdens een zonnige zo
mervakantie ergens in Spanje lieten over
halen om een behoorlijk aantal peseta's 
neer te tellen voor een corrida ticketje, 
kunnen verdeeld worden in twee groepen. 
Een eerste groep — veruit de talrijkste — 
voelt zich feestelijk bekocht. Het spektakel 
in de toeristen-arena was minderwaardig : 
een bloederig geval waar\oor de Spanjaar
den al lang niet meer warm lopen. Een 
tweede groep heeft Hemmingway gelezen, 
is bereid om een aantal historische remi
niscenties te verwerken in het gebeuren tus
sen de roodgeschilderde planken, hangt al
leen maar de snob uit of — en dat is het 
meest voorkomend geval — werd bij de 
neus geleid door de grote namen op de 
affiche : het was Cordobes en dus moet het 
goed geweest zijn, want die knaap krijgf 
daarvoor driekwart miljoen. En meteen zit
ten we weeral middenin de rotzooi van de 
met goud belegde sportlui. 

We kunnen maar zeggen . wie ooit in de 
buurt komt van de Camargue, van Nimes 
of Beaucaire moet eens een arena binnen
stappen als daar een « course proven^ale » 
aan de gang is. 

PER TU, CAMARGO. U COUROUNO 

« Kan u, Camargue, komt de kroon toé > 
zong de proven^aalse dichter. We zouden 
kunnen <ian\ullen de zeldzame kroon ge
maakt van echte >poitlauweien. 

De sportiongen van dienst vertelt op het kleine 
scherm dat ergens in Italië een voetbalspeler door 
de ene ploeg aan de andere verkocht is voor het 
ronde sommetje van vier en vijftig miljoen Bel
gische frank. Je weet dat die knaap twintig percent 
krijgt voor zichzelf en met één slag meer dan tien 
miljoen uit zijn kuiten tovert : een bedrag waar
mee je een hele gemeente gelukkig zou kunnen 
maken. Je duizelt als je de bedragen hoort die een 
jongen gelijk Merckx bij mekaar trapt en je rekent 
vlug even na, hoeveel het martelaarschap hem in 
de kriteria na de Ronde extra zal opbrengen Je 
hebt ergens gelezen dat de britse autorenner, die 
drie minuten na de start te Le Mans een ontmoeting 
had met de eeuwigheid, bijna twee miljoen bel-
gische frank had neergeteld voor zijn gloednieuwe 
Porsche. Dat is nou de sport, denk je, een miljoe-
nenzwendel. Nochtans hou je ergens toch wel van 
sport en kan je geestdriftig warmlopen voor een 
heuse prestatie, als je maar weet dat de lauweren 
niet verhandeld worden als peperdure koopwaar. 
Zowel estetisch als intellektueel en gewoon-men-
selijk zou sport je heel erg kunnen aanspreken, als 
ze zuiver gehouden was. Maar bestaat zo'n sport 
werkelijk nog ? We hebben een pozitief antwoord 
op die vraag gevonden in het zand van de zuid
franse arena's, waar de roem aan touwtjes hangt. 

Waar de machtige Rhone in de Middel
landse Zee vloeit, is in de loop van vele 
eeuwen een uitgestrekte delta ontstaan een 
gebied dat noch land noch zee is maai een 
intieme dooreenstrengeling van beide • de 
Camargue. Er is de jongste jaren een vnj 
kommerciele Camargue romantiek ontstaan 
en steeds meer toeristen trekken er in de 
zomermaanden naartoe. Zi| strijken met 
hun tenten en caravans neer op de vrij 
smalle strook strand ten westen van het 
bekende zigeneur-bedevaartplaatsje Les 
Samtes Maries de-la Mer; achter hen ligt, 
tot aan de poort van Arles. een nog altijd 
reusachtig ongerept gebied dat een der 
giootste natuurrezervaten van West-Europa 
vormt. 

Op de zilte weidegronden grazen in halve 
vrijheid de « manades », de kudden zwarte 
camargese stieien die bewaakt worden door 

. . .JE MOET HEI 
4 gaidians > op de bekende witte halfwildc 
paarden van camargees ras. 

LOU BlOU 

de sport die tipisch is in de streek, de cour-1 
se pioven^ale. 

IN DE ARENA 
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« Lou biou > — het proven9aalse woord 
dat gewoonweg « de stier » betekent. Er 
zijn in de Camargue slechts twee redenen 
om het woord « le taureau » in de spreek
taal te gebruiken De eerste : een Camai-
gees zal in een gesprek met vreemden — 
en vreemd is hier iedereen die van verdei 
dan 100 km komt — het franse woord ge
bruiken om begrepen ïe worden. De twee
de : iemand voor wie een stier maar een 
stier is, houdt het bij le taureau en dan 
weten zijn toehoorders meteen dat hij geen 
ingewijde is, dat hij niets snapt van het 
wereldwijde verschil tussen zo maar een 
stier en lou biou. 

De biou is de vechtstiei van camargees 
ras Over zijn afstamming wordt door des
kundigen nog steeds getwist. Telt hi] de 
aurochs of de europese bizon onder zijn 
rechtstreekse voorzaten? Men weet het niet. 
Men weet alleen dat er altiid stieren ge
weest zijn in de Camargue, dat zij er al
tijd vri] hebben rondgelopen en dat hun 
ras doorheen de tijden zuiver is gebleven, 
dooi de afgeslotenheid en de ontoeganke^ 
lijkheid van hun gebied. 

SNEL EN GEVAARLIJK 

De camaigese vechtstiei is veel lichter 
dan de zware fokstieren die zorgen voor 
het bestendigen van onze nationale zuivel-
produktie. Ze zijn lichter ook dan de «lie
ren die gebruikt worden (ot lievei - die 
gebruikt zouden moeten woiden, wam de 
klad zit er vreselijk in) bij de spaanse corri
da «i Een camargee'» is betrekkelijk klein en 
heelt een glanzende zwarte huid; een stier 
van om en bij de vierhonderd vijftig kilo 
is een zeer behoorlijk eksemplaar. Hoe zui. 
veider het ras, hoe langer de horens zich 
in een sierlijke harpvorm boven het voor
hoofd welven 

Strijdlustig, vreselijk snel en gevaarlijk 
bewapend : dat zijn de belangrijkste ken
merken die lou biou voorbestemden voor 

Het begint in de voormiddag, ergens opl 
een van de afgelegen weidegronden van de I 
Camargue, tussen de plassen met brak wa
ter waarin de roze flamingo m grote aan 
tallen huist. Enkele ruiters naderen een | 
manade en slagen er in, na heel wat heen 
en weer gedraaf en enkele adembenemende 
stukjes rijkunst, zes flinke stieren af te zon
deren. Niet zo maar toevallig een wille
keurig zestal, maar een half dozijn welbe
paalde dieren die vaak een nummer op hun 
flank dragen boven het brandmerk van de 
kudde, en die in ieder geval een naam heb
ben 

Die namen prijkten reeds sinds enkele 
dagen op grote affiche's aan de muren ân 
een der tientallen arena's van de streek, 
Iedereen in dat overgangsgebied tussen 
Provence en Languedoc kent de zes namen 
en nog enkele tientallen meer : de camar-

HIHIi 
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„„e vechtsfier is de vedelte, hij en niet de 
stierenvechter, in het schou\vbpel dat .11 aks 
2al worden opgcvoeid. 

KLOKSLAG VIER 

De zes geselektioneeide stieren worden 
met een vrachtwagen naar de aicna ge
bracht. Als ze daar o\ergeladen woidcn in 
Je stierenkooi — de toiril — kan men 
vaststellen dat hun horens versierd zijn met 
vreemde kwastjes.. Een ingewijde zal u ver
tellen dat een touw eerst viennaal om de 
rechterhooin is geknoopt, dan over het 
voorhoofd naar de linkerhoorn loopt om 
daar weer viermaal vastgeknoopt te wor
den en over het achterhoofd tenig naar 
de lechterhoorn te gaan voor de eindknoop. 
Op het voorhoofd draagt dit touwtje een 
klein rood lint — de cocarde — en aan 
beide horens hangt een wit kwastje in ka
toen — de elands 

Even voor vier uur 's namiddags is de 
arena volgelopen met een luidruchtig pu
bliek : aan de schaduwzijde is ieder 
plaatsje bezet en in de snikhete zon is de 
opkomst nog behoorlijk. Een vrij gemengd 
publiek. Heel weinig toeristen, want de 

stierengevecht : klokslag vier wordt de eer
ste stier in de arena losgelaten. 

DE IJZEREN HAND 

« De roem hangt aan de hoi ens van de 
slier, je moet er hem maar van af pluk
ken ». De stieren die door de eigenaars 
van de kudde in de arena woiden ge
bracht, zijn stuk voor stuk dieien die ge-
selektioneeid werden op hun vechtlust en 
snelheid Zi) reageien agie.ssie) op iedere 
beweging. 

De zware stier die zopas de aiena is 
binnengekomen, holt even rond en stoimt 
dan rezoluut op de eerste de beste stieren
vechter af • vierhonderd vijftig kilo samen-
gebalde energie en kwaadaardigheid. De 
man die aangevallen wordt, loopt de stier 
tegemoet en een onderdeel van een sekon-
de voor de fatale botsing draait hij met een 
sierlijke zwaai weg van tussen de hoi ens, 
laat de stier meedraaien en volgen, en grist 
dan met een snelle beweging naar het 
touwtje op het voorhoofd. De ijzeren hand 
haakt zich even vast, man en stier hollen 
in hetzelfde tempo naar het houten schut
sel en op het ogenblik dat de stier wil uit
halen voor de beslissende hoornstoot. 

van die tijd beroofd werd van zijn attribu
ten — maar dat gebeurt niet vaak. Een 
« course » omvat in de regel zes stieren, 
soms ook zeven of acht : voor de mannen 
betekent het dat er minstens anderhalf uur 
moet gewelkt worden met een korte onder
breking van enkele minuten tussen de der
de en de vierde stier die doorgaans de ve
detten van de affiche zijn. 

Het publiek is uiterst kritisch en veel
eisend. Het kijkt nauwlettend toe dat het 
spel door de razeteurs gespeeld wordt naar 
de regels : de stier mag nooit langs achter 
worden aangevallen en moet steeds de tijd 
hebben om te reageren, de man moet zich 
wagen tot diep in de « wieg » — de ge
vaarlijke ruimte tussen de horens en het 
voorhoofd van de stier; moed alleen is niet 
genoeg, maar dient gepaard te gaan met 
overleg en sierlijkheid. 

Als het een mooi gevecht is geweest, als 
de stier iedere beweging van de mannen 
beantwoord heeft met een aanval en de ach
tervolging heeft voortgezet tot wanneer de 
man definitief buiten het bereik was van de 
over het houten schutsel stotende horens, 
dan zet plots de muziek in. De grote aria 
uit « Carmen » wordt gespeeld en die eer 
valt ni'^t de razeteurs, maar wel de stier te 
beurt. 

Een man die zo lang meegaat als een 
stier, mag van geluk spreken. Een goede 
vechtstier verschijnt een dozijn jaren in de 

REINIGINGSDIENST 

MAAR GAAN HALEN! 

De grote kampioen onder hen is momen
teel een man van vooraan in de dei tig, ge
huwd en wel, geboren en getogen in Nïmes 
waar de course proven^ale wordt gehouden 
in de piachtige romeinse arena. Hij staat 
per )aar zowat honderd vijftig maai in de 
arena, ligt geregeld enkele dagen thuis of 
— als het eiger is — in de kliniek en be
oefent zijn sport met een gewetensvolle 
ernst die alleen de niet-ingewijde kan doen 
glimlachen. 

Honderd vijftig maal zes stieren, dat zijn 
ei negenhonderd. Achttienhonderd horens 
die moeten ontweken worden, zesendertig
honderd poten die kunnen vertrappelen. 

Aan het einde van het seizoen heeft deze 
kampioen-razeteur — Maurice Rinaldi is 
z'n naam. maar wat belang heeft dat want 
vijftig kilometer van huis kent hem nie
mand meer — met heel veel moeite een 
diiehonderd duizend belgische frank bij-
eengejaagd. Daar gaat tien percent af voor 
de onderlinge hulpkas van de razeteurs, 
twintig percent voor zijn helper in de are
na en reken zelf maar uit hoeveel voor ver-
plaatsingsonkosten, gedwongen werkver
zuim en het witte pakje dat soms driemaal 
per koers moet worden verwisseld. 

Als het de eerste zondag van het seizoen 
mis gaat en de sprong weg van de horens 
werd verkeerd berekend dan is het uit meï 
de bijverdienste. 

Deze sportman, die het allerhoogste in 
zijn specialiteit heeft bereikt en die in 
alle opzichten een topatleet is, kan hel on
mogelijk stellen met wat hij in de arena 
verdient. Wie hem wil ontmoeten, kan da t : 
iedere voormiddag van de week bij de op-
haaldienst voor huisvuil te Nimes... 

course proven^ale wordt door vreemden 
minachtend zowat beschouwd als een half
wassen broertje, een boers afleggertje van 
de Spaanse corrida. Veel mensen direkt uit 
de buurt; de koers wordt immers ingericht 
naar aanleiding van de plaatselijke kermis 
en de hele gemeente is prezent. Een groep
je ingewijden, de echte afficionados — lief
hebbers door dik en dun, stierenkwekers of 
gardians, rijken en armen die heel het zo
merseizoen schouder aan schouder zullen 
staan langs het houten schutsel van alle 
arena's in de streek. 

In het ovaal van de arena lopen een twin
tigtal jonge mannen : de stierenvechters. 
Uiterlijk hebben ze niets gemeen met hun 
Spaanse kollega's : hier geen schitterend 
< traje de luz », geen kniekousen of capa's. 
Ze dragen een witte katoenen broek en een 
wit truitje. Ze houden een vreemd voor
werp in de hand, dat er uit ziet als een 
boerenwerktuig : een handvat waarop vier 
stalen haken zitten, die als vingers naar 
voren gekromd zijn. Met deze « ijzeren 
hand » zullen ze straks de touwtjes van 
de stierenhorens trekken. 

In het zuiden van Frankrijk begint niets 
op het aangekondigde uur, behalve het 

springt de razeteur — want zo heet de man 
hier in de arena — met een sierlijke len-
dens.toot in één wip over de afsluiting Ach
ter hem boren de stierenhorens zich centi
meters diep in het hout, de spaanders vlie-
ggen in het rond maar de doffe slag is al 
verloren gegaan in het gejuich van de 
rechtgeveerde kijkers. 

CARMEN 

De stier draait zich om en zoekt een an
der slachtoffer. In een adembenemend tem
po volgt aanval op aanval. Het publiek 
reageert direkt op iedere faze van het ge
vecht : langgerekte ooh's en aah's onder
strepen de kritieke situaties, wanneer tus
sen man en hoorn geen millimeter plaats 
schijnt te zijn en de bevrijdende sprong 
over het houten schutsel sekondenlang — 
het lijkt een eeuwigheid — op zich laaï 
wachten. 

De stier blijft een kwartier in de arena, 
tenminste als hij niet voor het verstrijken 

arena Hij heeft honderden gevechten ge
leverd en kent, zo goed als de mannen en 
vaak beter, de laatste kneep van het spel. 

Een razeteur kan het vijftien, soms wel 
eens twintig jaar volhouden, maar dat is 
een uitzondering. Hij heeft alle kans om 
vóór die tijd de arena te moeten verlaten : 
zwaar gekwetst door de horens of met 
knieën die tegen de houten omheining de
finitief in de prak gesprongen zijn. 

Ze zi)n met weinigen : een dertigtal 
slechts die van het spel in de arena een bij
verdienste kunnen maken De dertig die 
dit seizoen in de arena staan, hebben alle
maal Antoine Tossi weten sterven die in 
1954 door de stier « Cigalié » te grazen 
werd genomen, en Ramos die dood bleef 
op de horens van «Caillet » in 1958 of de 
grote Francois Canto die op het toppunt 
van zijn roem in 1965 een ietsje te traag 
was toen hij de bliksemvlugge « Aureil-
lois » wou ontlopen. 

WAAROM ? 

Als men hen vraagt waarom ze zich meer 
dan honderd maal anderhalf uur per sei
zoen gaan wagen in de « wieg », antwoor
den ze weinig. Ze houden er van, ze beho
ren tot het kleine wereldje voor wie de 
stier lou biou is; ze houden van de sfeer in 
de heetgestoofde arena's en ze hebben sinds 
altijd — van toen ze zelf als knapen op de 
tribune zaten te kijken — geweten dat een 
razeteur Iemand is met een grote I, waar 
de meisjes in de dorpen bewonderend naar 
opkijken en over wie het gesprek gaat op 
het uur dat de pastis wordt gedronken. 
Hun armen en benen staan vol littekens 
en ze beschouwen dat zo een beetje als het 
uithangbord van hun beroep. Ze hebben 
ambitie, net als de grote vedetten in de 
dikbetaalde sporten maat het is df ambi
tie van de doorgaans gewone buitenjon-
gens die ze zijn : een mooier huis en la
ter — als het gedaan is met vechten — een 
eigen paard ergens op een manade in de 
Camargue en een stiertje dat vlak na de 
geboorte door de kweker aan hen wordt 
opgedragen, dat ze zelf een naam mogen 
geven en dat ze kunnen volgen op het pad 
van de roem door het stofzand van de 
arena's. 

Eén ding staat vast : voor het geld hoe
ven ze het niet te doen. 

AAN DE SLAGBOOM 

De man op de foto's bij deze reportage 
is ons een heel goede viiend geworden. 
Wie ooit in die buurt komt. moet maar 
eens gaan kijken naar een koers waarin 
Xavier Ruas loopt : als het goed treft en 
hij is in vorm, wordt het een adembene
mend en tegelijkertijd sierlijk schouwspel. 

Hij is zoals de meeste razeteurs; hij heefS 
zich een beroep gekozen dat hem toelaat, 
vrije namiddagen te hebben. Hij staat '» 
nachts aan een spoorwegslagboom en in 
het kleine hokje naast de barrelen hebben 
we menig nachtelijk uur gesleten . wij van 
onze kant met de verbaasde vragen van ie» 
mand die niet uit het wereldje stamt en 
tracht te begrijpen; hij van zijn kant meï 
een dichterlijke geestdrift, een intelligente 
kijk op mens en dier en een zin voor de 
relativiteit van de korte roem, die men 
vergeefs bij de vedetten van de « grote > 
sporten zou gaan zoeken. 

Zo zijn ze allemaal : de kleine Castro die 
onderwijzer wil worden, de reeds bejaarde 
en oerdegelijke Pascal, de grijze César, 
Jacky met in zijn aders het bloed van « de 
kinderen van de wind », de mooie jongen 
Dumas, de vinnige Espaze. de geweldenaar 
Fabre en « vader » Garrigue. 

Wie de zuiderzon gaat zoeken in de buurt 
van Arles of Nimes of Beaucaire of Les 
Saintes, brenge hen een groet van onzent» 
wege Ergens zijn ze misschien wel de laaï-
ste sportlui... 

Tekst en foto's: 
T. en L van Overstraeten 
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TOERISME: 

een industrie 

Zowel in ons land als elders in de 
wereld is het toerisme een der belang-
rijlcste handelsartikelen aan het wor
den. Voor het jaar 1967 heeft men in 
ons land 12 miljard frank aan vreemde 
deviezen genoteerd, zes miljoen over
nachtingen van buitenlanders en 19 mil
joen van belgische vakantiegangers. In 
ons land zijn meer dan honderdduizend 
mensen in het hotel- en ontspannings-
bedrijf werkzaan. Binnen Europa ver
tegenwoordigt het toerisme in België 
10 %, in de wereld 6,7 %. Het staat vast 
dat deze cijfers in de toekomst nog zul
len stijgen, omdat er nog 34 % van de 
bevolking helemaal geen vakantie 
neemt. De vooruitzichten van de men
sen die zich met het toerisme bezighou
den zijn voor 1975 : 24 miljoen «Belgi
sche » overnachtingen en 9 miljoen bui
tene Rtidse. Alles samen moet dit 16 mil
jard aan buitenlandse deviezen opbren
gen 

Het kommissariaat-generaal voor toe
risme beweert dat het volk zowel als de 
overheid nog niet voldoende inzien wat 
de ekonomische betekenis van het toe
risme voor een land is. Er moet drin
gend naar een vernieuwd en geordend 
overheidsbeleid gezocht worden. Een 
nieuwe toeristische infrastruktuur moet 
worden gebouwd; hotels, rekreatiecen-
tra, pensions en kampeerterreinen moe
den dringend gemodernizeerd en ver
zorgd worden Het gaat bijvoorbeeld 
niet op dat mensen op een camping door 
rustverstoorders (jongelui of in vele 
gevallen soldaten van een nabijliggen-

de bazis) lastig gevallen worden. 
Voor de reklame in het buitenland 

heeft België 11 miljoen ter beschikking 
gesteld. Een enorme som die achteraf 
bekeken dan weer niet zo geweldig is, 
als we weten hoeveel mensen er bij het 
toerisme betrokken zijn. 

Verleden jaar verspreidde het kom
missariaat-generaal voor toerisme meer 
dan 3 miljoen folders wat nog onvol
doende bleek te zijn. Voor dit jaar heeft 
men een bedrag van 62 miljoen ter be
schikking gesteld voor propaganda. Ook 
niet zo geweldig, als we weten dat dit 
slechts 0,5 % is van hetgeen het toeris
me de belgische staat opbrengt. Een 
normale verhouding ligt ergens tussen 
1 tot 2 %. Wanneer uitbaters hun zaak, 
hotel of camping willen modernizeren, 
dan worden hen premies uitgereikt. 
Verleden jaar ging zo 44 miljoen naar 
eigenaars met verbouwingsplannen. 

Afgezien van de slechte politiek van 
het kommissariaat-generaal tegenover 
Vlaanderen, waarover ontelbare klach
ten werden geuit omdat de beruchte 
pariteit tegen ons wordt uitgespeeld 
(hoewel Vlaanderen toeristisch gespro
ken veel belangrijker is dan de rest van 
het land), zijn er van overheidswege 
wel lofwaardige inspanningen. Wanneer 
men enorme bedragen geeft om toeris
tische plaatsen mooier te maken, waar
om geeft men diezelfde sommen niet 
om de wegen en het landschap rond en 
naar toeristische gebieden mooier te 
maken ? Want met de ruimteli jke orde
ning is men in dit land nog nergens. 

Deze jonge dame zit. met pak en zak geladen, in haar bikini op de eerste de 
beste trein te wachten om zo vlug mogelijk de zon. het strand en de zee te zien 

en te voelen. Wie doet het haar na ? 

Tot viijdagavond heeft vader nog 
gewerkt. Maar zaterdagmorgen ver
trekt de ganse familie. Alles werd in 
de voorgaande dagen klaargezet en 
tedeieen van het gezin — men kan 
het een mijakel noemen — was er 
mee akkoord, de wagen nog een spe
ciale wasbeurt te geven. Een massa 
goede wil, die anders onvindbaar is. 

stil. El hangt mist over de tuin en 
de auto blinkt niet meer. Er zit een 
domper op het plezier van het weg
gaan. Traag en zonder veel te spre
ken wordt er gegeten. Bij niemand is 
er een geweldige zin om te vertrek
ken. Er is geen vreugde meer. De 
zon van gisteren is er niet, maar de 
vakantie moet verder. Men zou er 

NAAR DE ZON 
Tiiomfanteli]k heeft vader « tot 

over drie weken » de kollega's toege-
loepen en is toen de stad ingetrok
ken omdat er noa een heleboel din-

ö 

gen moeten gekocht worden. Het is 
laat geworden als hij zzuaai beladen 
thuiskomt. 

Thuis zit de familie ongeduldig te 
wachten. De wagen staat blinkend 
voor de deur. De oudste zoon zit 
luidop de reisiueg, die iedereen al 
helemaal van buiten kent, te lezen 
en de meisjes lopen m hun nieuwe 
sponsen kleedjes die moeder al voor 
de zoveelste keer had ingepakt. De 
kleinste, die met zijn zenuwachtig
heid geen weg weet, heeft er werke
lijk zeer van en tekent met zijn vin
gers bergen op de ruit. Het gevolg : 
een paar flinke oorvegen en een ge
ween van jewelste. 

Een na een moeten de kmdeien in 
bad, de kleinste het eerst. Het is laat 
als iedeieen in bed ligt. 

's Morgens is de lucht overtrok
ken, het is nog heel vroeg en heel 

haast zijn zonnebril bij vergeten. 
De deur op slot, iedereen de wagen 

m en lueg, in de hoop ergens de zon 
ie ontmoeten. Men kijkt nog eens 
om naar h€t huis dat er alleen en 
tiiesttg staat en waar zoveel dingen 
zijn luaai men mee vertiouwd is. Een 
huis verlaten is een beetje pijnlijk. 
Een huis is een vriend. 

Een game voormiddag rijden on
der een grijze dreigende hemel is 
geen pietje. Maar plots komt aan de 
grens van dat andeie land waar de 
hoge bergen te zien zijn heel schuch
ter de zon. En meteen is de goede zin 
er terug. De ramen worden naar be
neden gedraaid, de radio speelt een 
zacht muziekje, moeder zet haar zon
nebril op en de kinderen wuiven 
naar de mensen van dat andere land. 
Binnen in de auto wordt het babbe 
len en tateren en iedereen roept en 
wijst naar iets wat hij in de verte 
ziet of meent te zien. Er wordt ge
lachen en gezongen, want met de zon 
ts ook de vakantie gekomen. 

OVER DE VAKANTIE 
/oor faiiiilies met s tuderende kinde

ren is het onmogelijk, buiten de maan
den juli en augustus met vakantie te 
gaan. Zij zijn gebonden aan die twee 
maanden en kunnen zich niet veroorlo
ven om bij voorbeeld in juni of in sep
tember voor lange tijd het huis te ver
laten. 

Mensen die nog geen studerende ot 
helemaal geen kinderen hebben, gaan 
natuurl i jk op stap wanneer zij he* ver
kiezen. Het zou verkeerd zijn de maan
den juli en augustus als dé vakantie
maanden bij uitstek te beschouwen Ze
ker zijn mei, juni, september en oktober 
maanden die zich bizonder lenen om 
met verlof te gaan De laatste jaren 
doet het verhaal de ronde dat septem
ber en oktober de meest zonrijke maan 
den van het jaar zijn... 

Vakantie is een absolute noodzaak 
geworden in deze tijd. Vakantie moet 
zorgen voor het geestelijk en lichame
lijk evenwicht dat wij meer dan eens 
in het dagelijks leven dreigen te ver
liezen. Het stadsleven, de sociale ver
plichtingen, het werk zijn alles behalve 
ideaal en het is vooral ons gezinsleven 
dat als eerste slachtoffer valt Vakantie 
moet een terapie zijn tegen de moderne 
ziekte de vermoeidheid. Daarom ook 
zal de vakantie geen vermoeiende akti-
viteit mogen zijn die een nieuw oneven
wicht meebrengt 

De keuze van de vakantieplaats 

wordt veel te veel beïnvloed door de 
reklame. Hoeveel mensen t rekken al 
jaren niet naar Spanje omdat het mode 
geworden is ? De publiciteit houdt veel 
vakantiegangers weg van plaatsen waar 
zij rust iger en gezelliger hun vakant ie 
hadden kunnen doorbrengen. 

Het zou een gewoonte moeten wor
den, dat de vakant ies voorbereid wor
den. Dat men rekening houdt met de 
gezondheid van de kinderen, dat he t 
passende kl imaat wordt uitgezocht en 
de aktiviteiten niet te zwaar zijn en t e 
ongewoon. Vakantie wil niet zeggen een 
bruusk breken met het levensritme. 
Het kan niet goed zijn dat men elf 
maand hard werk t en er dan een paar 
weken u i t t rek t voor een onvoorbereide 
vakantie. Steeds meer en meer streeft 
men er naar, de vakanties over he t 
ganse jaar te spreiden. Het zou zeker 
geen kwaad doen moest de arbeidsge-
neeskunde informatief optreden om 
mensen te helpen bij het zoeken naar 
=en vakant ieplaats om hen beter van 
hun vakant ie te leren genieten en hen 
duidelijk te maken dat men voor een 
dancing niet naar het buitenland hoeft 
te gaan. Verder kan de arbeidsgenees-
kunde ook die mensen helpen die over
spannen van hun vakant ie terugkeren. 
Het zou niet de eerste keer zijn dat een 
fabrieksdokter na de vakantie bij het 
personeel een verhoogd aantal kwalen 
moet vaststellen 

c/e vakantie 
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Terwijl Brussel-Hoofdstad in de zomer ook kultureel uitdroogt, komen de 

« provinciaaltjes » van jaar tot jaar steeds meer aan bod met topprestaties. Het 

Festival van Vlaanderen — waarvan zelfs franstalige kritici erkennen dat het 

zijn weerga niet heeft in het land — is een van die topprestaties, de grote ten

toonstellingen in de Vlaamse steden zijn een andere facet van deze kulturele 

veelzijdigheid en aktiviteit : Biënnale Beeldhouwkunst te Antwerpen, Vlaamse 

anonieme Primitieven te Brugge, straks de Europese Fauvisten te Mechelen. 

Qua beeldende kunsten heeft iedere belangrijke vlaamse stad zich mettertijd 

zowat gespecializeerd. Voor Brugge zijn het de Vlaamse Primitieven, de schil

ders van de Middeleeuwen, die in het begin van deze eeuw een sindsdien stij

gende herwaardering kenden en tans gevestigde waarden vertegenwoordigen. 

"Ambassadeurs van Vlaanderen" te Brugge 

Daartoe hebben de tot op heden 11 
gehouden grote tentoonstellingen over 
Vlaamse Primitieven te Brugge in niet 
geringe mate bijgedragen. Het begon 
in 1902 doch vooral sinds 1949 hebben 
de talloze bewonderaars van de «ambas
sadeurs van Vlaanderen » in steeds snel
ler opeenvolgende manifestaties van de 
rijkdom van onze middeleeuwse schil
derkunst kunnen genieter . We hebben 
de tentoonstelling Gerard David gehad, 
daarna de «Vlamingen in I ta l ië»; he t 
«Portret in de Oude Neder landen»; 
Vlaamse kunst in br i ts bezit; in spaans 
bezit; « De Eeuw der Vlaamse Primit ie
ven »; « Het Gulden Vlies » en J a n Gos-
saert van Mabuse : stuk voor stuk unie
ke tentoonstellingen omdat voor het 
eerst sinds eeuwen belangrijke werken 
waren samengebracht en aan stijlkriti-
sche vergelijking en kunsthistorisch 
speurderswerk kon gedaan worden. 
Want naast de spektakulaire kant wordt 
steeds aandacht aan de wetenschappe
lijke waarde van dergelijke tentoonstel-
Imgen besteed. 

Dit laatste is eveneens het geval met 
«De anonieme Vlaamse Pr imi t ieven» . 
Deze tentoonstelling sluit wetenschap
pelijk vooral sterk aan bij de tentoon-
stellmg van 1902, die het ver t rekpunt 
was van de waardering en de weten
schappelijke bestudering van de Vlaam
se Primitiever, en bij deze van 1960, die 
tevens een konfrontatie was van wer
ken uit eigen land en in amerikaans 
bezit. De wetenschappelijke reputa t ie 
van deze tentoonstellingen alsmede de 
grote zorg waarmee het tentoonstellen 
gepaard gaat, een garantie voor de uit-
ieners, verklaren waarom aan de brug-
se manifestaties steeds zoveel muzea en 
Partikuliere verzamelaars ui t heel de 
Wereld deelnemen. De grote rizikos 
waarmee het t ransport over zeer grote 
aistanden van de meestal op eikenhou
ten p-inelen geschilderde werken ge
paard gaat hebben een stijgende onwil 
van de meeste muzeumdirekties veroor
zaakt, om nog werken van een dergelij
ke waarde uit te lenen. Voor Brugge 
maakt men echter blijkbaar een uitzon-
aenng Anders is het niet te verklaren 
aat ook deze keer werken uit heel wat 
liu j ^ 1 oosteuropese landen doch ook 
An .^^,.yerenigde Staten en zelfs uit 
rmr.^ ^^ '^^S ïiaar hun land van 
wrsprong hebben mogen teruggaan. AI-
ous was het mogelijk 140 werken uit 57 
"luzea en verzamelingen uit 14 landen 
wprv "^^® ^^^^^ te brengen, allemaal 
A-B • " / ^ " meesters met noodnamen, 
A^t / " ^^ ^^^ eeuw te Brugge, Gent, 

^rkt ' lfebben!" ^ ' " ' ' " ^ ^"^""^^ "'^ ^ ' " 

BEGRENZING VAN HET TEMA 

De inrichters hebben zich inderdaad 
beperkt op twee vlakken : anonieme 
meesters en alleen deze anoniemen u i t 
de vier steden voornoemd. Het gaat 
precies om die steden, die een rol heb
ben gespeeld én als bakermat én als 
hoogtepunt der beeldende kunsten in 
de middeleeuwen. In feite gaat het niet 
om totaal onbekende meesters, vermits 
men alleen deze werken heeft bijeenge
bracht die vroeger al door uiterst nauw
keurige stijlvergelijking (vooral onder 
invloed van wijlen Max Friedlander) 
aan één bepaalde meester per groep 
konden toegeschreven worden. Om deze 
onbekende «ambach t sman» toch een 
zekere identiteit mee te geven gaf men 
hem een noodnaam. Ofwel grijpt men 
daarbij terug naar 'n tema, dat de mees
te r in kwestie vaak behandelt (zo hij 
voorbeeld de Meester van de Ursulale-
gende), ofwel naar de bewaarplaats 
(Meester van het H. Bloed, naar de ka
pel te Brugge), of nog naar de datum 
op een werk (zoals bi; voorbeeld de 
Meester van 1499). Dat er zoveel waar
devolle anoniemen zijn is een gevolg 
van het feit, dat de meeste primitieven 
hun werken sinjeerden noch dateerden. 
Zo men al de grote bekende meesters 
als een Van Eyck of een Memling, een 
Vander Goes of een Dirk Bouts als zo
danig kent dan is dat nu eenmaal het 
gevolg van het feit, dat ze in hun tijd 
reeds bekend en beroemd waren of dat 
uit archieven de identifikatie en de in-
ventarizat ie mogelijk was. 

ONDERLING VERBAND 
Een ander belangrijk element van 

deze tentoonstelling is de mogelijkheid 
tot direkte vergelijking van werken, 
die normaal op grote afstanden van el
kaar gescheiden zijn en waarvan de 
fotografische studie niet voldoende is, 
om zoveel over hun onderling verband 
te vernemen dat men tot definitieve 
konkluzies zou kunnen overgaan. Dat 
zal nu wel kunnen gebeuren, zodat deze 
tentoonstelling een belangrijke bijdrage 
zal zijn in het wetenschappelijk en 
kunsthistorisch onderzoek. Enkele wer
ken, die als veelluiken ontstonden doch 
in de loop der tijden verspreid geraak
ten, zijn tevens voor het eerst sinds 4 
eeuwen weer volledig. In één enkel ge
val heeft men een ontbrekend luik van 
een veelluik met een fotografische op
name op natuurl i jke grootte aangevuld. 

ANONIEM 
IS NIET MINDERWAARDIG 

Er bestaat wellicht bij het publiek 
een wanbegrip over anonimiteit in dit 
verband. Een rondgang in de 14 zalen 
van het stedelijk muzeum te Brugge is 
nochtans overtuigend : er valt hier 
werk te bezichtigen dat gerust de ver
gelijking kan doorstaan met het oeuvre 
van de bekende groten. Het is niet no
dig te weten, dat de gehele verzameling 
voor 250 miljoen fr. verzekerd is om te 
beseffen dat we hier gekonfronteerd 
worden met een vlaamse kultuurschat-
in-ballingschap van even hoge waarde 
als datgene wat we voor vervreemding 
hebben kunnen redden. Deze tentoon
stelling bewijst de enorme produktivi-
teit in de 15e eeuwse ateliers ten onzent 
en welk een bewonderenswaardig hoog 
peil al deze bekende en onbekende 
« fijnschilders » in hun werk bereikten. 
De kleurenweelde, de koloristische 
verfijning, de tot het uiterste doorge
dreven techniek van de stofschildering. 
de expressiviteit van deze meestal op 
religieuse temas afgestemde schilde-
riien, met een neiging naar het patet i-
sche ondanks de onverstoorbaarheid 
van de figuren: het is allemaal reeds 
gezegd en geschreven geweest aan de 
hand van de bekende werken, we zou
den haast zeggen van de prototypes. 
Men vindt dit alles terug bij deze ano
nieme meesters, die in de schaduw van 
de groten leefden, niet altijd terecht. 

Het besluit dat men kan t rekken uit 
deze eenmalige konfrontatie is alvast 
dit : Vlaanderen telt nog veel meer kul
turele ambassadeurs uit de glansperio-
van onze kui tuur dan algemeen veron
dersteld wordt. Het is ten slotte bijzaak 
of men uit deze konfrontatie enkele 
nieuwe meesters zal identificeren of 
niet. Uiteindelijk zullen ze met kracht 
van adelbrieven onder hun noodnamen 
de rij vervoegen van de plejade kun
stenaars, die aan de bazis liggen van 
het voor de europese middeleeuwen 
meest reprezentatieve kultuurverschijn-
sel. 

Tot 21 september. 
R.C. 

T e NEEL 
K.V.S. BRUSSEL 
SICILIAANSE REMEDIE 
TEGEN IMPOTENTIE 

Hmtenveroveiaar Antonio vergeet 
zijn ontelbare ouwe liefdes en huwt 
de ongerepte notm isdochter Barbara. 
Als Barbal a na 2 jaar nog even on
gerept blijkt te zijn, bieekt het sici-
Ha inse onweer los. De notaris en de 
pastoor willen het huwelijk laten 
annuleren. Geen sprake van, dekre-
teert de bazige moeder van mooie 
Antonio, hij kan hft, en kan hij het 
niet, dan kan zijn broer het. Deze 
laatste kan wel, maar wil niet, en als 
Barbara uiteindelijk Antonio voor
liegt dat hij haai ah slaapwandelaar 
een onvergetelijke bruidsnacht heeft 
bezorgd, trekken ze naar bed en An
tonio... kan het. 

Dit is het ietwat goedkope tema 
waarop André Roussin het blijspel 
« La Mamma » geschreven heeft, 
naar een roman van Brancati. Dit 
tema zou zich uitstekend lenen tot 
billengeklets a la Anton Peters, maar 
het pleit voor regisseuse Yvonne Lex 
dat zij alles binnen de perken heeft 
gehouden, hoewel er het gehele stuk 
door over de liefdesdaad gepraat, ge
schreeuwd en gehuild wordt. 

Het gechargeerde gegeven werd 
ook gered door de akteurs. Vooral 
door Anne Petersen, die in de zware 
hoofdrol van Antonio's moeder, bril
jant was. Ook Hubert Damen als 
Antonio en P.E. van Royen als An
tonio's broer toonden ons gaaf spel 
Janine Bischops, Jan Reusens, Jan-
Moonen en al de anderen vertolkten 
hun rol meer dan genietbaar in een 
sfeervol dekor van Etienne Hublau. 

H.D. (int.) 

Damesportret door de Meester van het 
H. Bloed, Brugge, tans in Cleveland 

(Verenigde Staten). 

len huize 

Bij het Davidsfonds verscheen een 
vijfde bundel gesprekken met promi
nenten, uitgezonden door de vlaamse te-
levizie en gerealizeerd door het team 
van prof. Joos Florquin. Hiermede is 
het aantal gepubliceerde teksten tot 
zestig gestegen : 60 van de 130 die uit
gezonden werden . 

Dit deel bevat gesprekken met Karel 
Jonckheere, Maurice Gilliams, Luc Inde-
stege, mevrouw Manteau, Oscar Jespers, 
Floris Jespers, Victor Servranckx, M. 
Lamber ty en Fanny Leys, Jozef van 
Overstraeten, Julien Kuypers. Een uit
gesproken li terair overwicht dus, ook 
als men de uitgeefster mevrouw Man
teau er buiten laat. Hoewel de meeste 
l i teratoren al hun biografen gehad heb
ben, in 't kort of in 't lang en zelfs aan 
autobiografie deden, blijft een gesprek 
met hen toch verhelderend; de mens 
komt er veel dichter bij u te staan. Dat 
is het geval met Jonckheere en vooral 
met iemand als Maurice Gilliams, die 
een onzer beste dichters is en te weinig 
bekendheid en waardering geniet. 

Bij de niet-literatoren (in engere zin) 
zijn Max Laberty, Julien Kuypers en J. 
van Overstraeten de interessantste, oni-
dat zij — wijsgeer, ambtenaar, organi-
zator — elk op hun plaats een belang
rijk aandeel in de vlaamse beweging 
gehad hebben. Naast de auteur van de 
« Filozofie der vlaamse beweging » staat 
de socialistische Vlaming Julien Kuv-
pers met zijn pleidooi voor kulturele 
integratie van Noord en Zuid en staat 
de nationalist van Overstraeten met 
een radikale grootnederlandse geloofs
belijdenis .. — (Uit dit laatste gesprek 
vernemen wij o.m ook nog dat de voor
zaten van de hoofdredakteur van «WIJ» 
echte Brabanders zijn. hoewel met üm-
burgse « inslag ») 

«Ten huize van » zal voorzekef 
door diegenen die de vorige bundels be
zitten en door diegenen die de uitzen
dingen zagen, geapprecieerd worden. 
Wat de uitgave zelf betreft; zou het niet 
mogelijk zijn dat het Davidsfonds bij 
dergelijke reeks-boeken de titel op de 
rug niet nu eens in die en dan in de 
andere richting laat drukken ' Erg mooi 
staat dat niet in je biblioteek ! 



andré demedts : 

|e komen halen 
André Detnedts heeft zijn literaire reputatie — en wij zeggen dit zonder afbreuk te 
doen aan zijn poëtisch en kritisch werk — voornamelijk aan zijn romans te danken. 
Zifn romanoeuvre wijst trouwens reeds een respektabel aantal titels aan. Tussen 
« Het teven drijft n en « Alleen door vuur », zijn voorlaatste roman, verschenen in 
1965, heeft het proza van Demedts zowel als zijn tematiek een evolutie ondergaan, 
waarbi] het aan estetische vormgeving en aan psichologische tekening gaandeweg 
gewonnen heeft; een psichologische tekening die naast de gedachielijke rijkdom aan 

zijn romans hun grootste waarde verleent. 

Demedts romanoeuvre is een dialoog 
met zichzelf en zijn personages over de 
plaats van de mens in de wereld. Zijn hel
den komen in verzet tegen h u n eenzaam
heid : een eenzaamheidstematiek die bij 
Demedts reeds lang aanwezig was, voor ze 
na de oorlog tot een literaire mode werd. 
Vanuit de aanvankelijk harde, haast vijan
dige geslotenheid heeft Demedts zijn per
sonages mettertijd doen evolueren naar een 
sociaal-ontvankelijker pozitie, naar begrip 
voor de menselijke begrenzingen en tekor
ten, waardoor de eigen begrenzingen ook 
duideh"jker worden en zijn latere roman
helden ook meer met de levenswerkelijk-
hcid gaan rekening houden. 

Demedts heeft tot nu toe deze tematiek 
uitgewerkt en deze problematiek geplaatst 
in het kadei van een landelijke gemeen
schap een dorp dat langzaam vanuit het 
agrarische naar het industriële stadium 
evolueert. 

De jongste roman van Demedts, « je ko
men :atèn », wijkt op belangrijke punten 
van het vorige werV af. In de eerste plaats 
is er het milieu : Aline van Essche,*hoewel 
uit een vlaams dorp komend waar ze af en 
toe naar terugkeert, woont in de grote stad. 
in het hart van Brussel. En in de tweede 
plaats IS er hoofdpersonage zelf : ^een man 
zoals m de vorige romans, maai wei een 

vrouw, zij het dan ook evenals meestal in 
zijn vorig werk; een intellektuele, in di t ge
val een universi tair geschoolde joernaliste. 

He t huwelijk van Aline staat op sprin
gen : « h u n huwelijk was een vergissing 
geweest ». Bernard, nu direkteur van een 
platenfirma, had onder invloed van een be-
moeizieke oom aan een jeugdliefde ver
zaakt om -Aline te huwen. Nu zocht hij voor 
zijn mislukt huwelijk troost bij zijn jeugd-
hefde Nadine , terwijl Aline bij Albert De-
sarier, eein jonge flierefluiter, een uitweg 
zocht voor haar behoefte aan liefde. Met 
de terugkeer uit Kongo van haar vader, die 
jaren geleden haar bazige moeder in dé 
steek liet, ontwikkelt het dramatisch ge
beuren zich naar het tragische toe. Aline 
ontdekt op haar kamer het lijk van Veva, 
haar vijftienjarige halfzuster, die verkracht 
is en daarna gewurgd. De vader zweert zich 
te zullen wreken op de moordenaar en hij 
verdenkt .'Mbert ervan. Wanneer Albert te
genover Aline uiteindelijk bekent, helpt ze 
liem te vluchten zowel voor het gerecht als 
voor haar vader, wiens wraakgevoelen daar
op Ineenschrompelt en plaats maakt voor 
een berustende wanhoop. Aline gaat naar 
een vriendin toe en vraagi de politie op te 
bellen. 

De figuren in dit boek, en bijzondei het 
lioofdpjrsonage, zijn zoals de meeste per

sonages ui t he t oeuvre van Demedts door 
het leven en de omstandigheden beproef
den , die niet tegenstaande alles toch hopen 
o p wat geluk en er naa r streven, zij he t 
op de meest diverse wijzen en me t ver
schillende intensiteit van wil, gevoel en 
verstand. 

Ook Aline zoekt dit geluk. Ontgoocheld 
d o o r een huwelijk waar in zij n ie t bemind 
werd en niet beminde , zoekt zij in een an
dere liefde ook slechts zichzelf : haa r min
naar zal haa r di t brutaal zeggen na zijn 
misdaad. H e t is pas na de ineenstor t ing 
van de ongelukkige liefde, d ie aan beide 

zijden skch ïs egoïsme bleek te zijn, dat zii 
tot he t inzicht komt dat het geven de lief. 
d e sterker en de mens groter maakt . 

Zowel he t verhaal als d e problematiek 
hebben wij slechts in het kor t en bij be . 
nader ing k u n n e n aanduiden . Demedts ' ro< 
mans zijn steeds gekenmerkt door een ge-
dachtel i jke diepgang, door een benadering 
niet alleen van het hoofdprobleem van het 
menselijk geluk en van de « condition hu-
maine », maa r ook van een aantal bijko* 
m e n d e of daaru i t afgeleide problemen., 
W a t hij bijvoorbeeld over de menselijke 
vri jheid zegt is, bij alle bondigheid ervan 
al merkwaardig genoeg om deze roman ter 
h a n d te nemen. Demedts oeuvre draagt 
sterk essayistische trekken ; toch heeft hij 
sedert zijn debuu t als romanicier de pro» 
blemen meer en meer weten te subjektive-
ren in zijn gestalten en is hij soberder ge. 
worden. Ook inzake zinsbouw, stijl en ge« 
ba ldheid van het verhaal heeft zijn werk 
in belangri jke mate gewonnen. 

« J e komen halen » is daarom niet aU 
leen een rijTc, maa r ook een mooi boek. 

André Demedts ; « Je komen kalen >, 
Desclée - De Brouwer, Brugge; ingen. ; 
140 fr., geb. : 175 fr. 

PLATENRUBRIEK 

Binenkort bloeit weer in alle europese visserhaventjes het artistiek tijdverdrijf 
bij uitstek : de zondagschilderij. 

« Hohe Messe ». 
Wi] kozen voor u uit de Festive-

serie van Philips een meesterlijke uit
voering van de monumentale Hohe 
Messe van J.S. Bach. 

Hoe weinig de tijdgenoten de on
schatbare waarde van dit werk heb
ben beseft, blijkt uit het feit dat pas 
na een eeuw de mis voor het eerst 
in haar geheel werd uitgevoerd en 
wel door de berlijnse Singakademie 
in 1834. En (fok tegenwoordig is een 
volledige uitvoering van dit uiterlijk 
en innerlijk zo kolossale werk een 
evenement van grote artistieke 'bete
kenis, dat van uitx oeraers en diri-
ge..t een enorme inspanning vraagt. 

Slaan we even een blik op de na
men, vermeld op de fraaie hoes, dan 
is het ons wel vlug duidelijk dal we 
hier te doen hebben met een bezet
ting van top-klasse. Namen zoals 
Hertho Topper, Peter Pears, Kim 
Borg en xAJoral dirigent Eugen Jo-
chum staan daar borg voor, terwijl 
ook de koren van de Bayrische Rund
funk een quasi-perjektie bereiken, zo
als in tiet machtige Kyrie en het over
rompelende Gloria en Sanctus. Op
vallend goed is ook het Orchester des 
Bayrischen Rundfunks, wat bijzonder 
tot uiting komt als men de platen 
stereojK^nisch kan beluisteren. 

Heel de Hohe Messe in detail be
spreken zou ons te ver voeren. Mag 
ik nog even vermelden het duet voor 
wpraan en tenor « Domine Deus >, 
een der mooiste delen, en verder het 
« Crucifixus » dat velen als het hoog
tepunt uit de Messe beschouwen. 

CARMINA BÜRANA 
(Cantiones proianae). 
Carl Orff. 
EMl — His Masters Voice — SAN 
162 — Stereo. 

Muziek van Orff, zoals steeds ge-
bazeerd op melodie en ritme. We 
kennen ze door de jeugdorkesten 
welke dit genre sedert jaren beoe
fenen. 

Met de telisten zijn we minder ver
trouwd. Ze werden ontdekt in het 
klooster der Benediktijnen te Beu-
ron (Beieren). Verder liebben ze ech
ter met het kloosterleven niets ge
meens. Ze komen uit het brein van 
rondzwervende spelers. In een men
geling van keukenlatijn, middelhoog-
duits met oud-franse wetiditigen, han
gen ze een volks, oerkrachtig, zeer 
zinnelijk en vaak ook zeer praktisch 
beeld op van het leven van die ge
zellen. Alles gegoten in een fizisch 
onweerstaanbare muzikale vorm van 
tierkussie-muziek (welke herinnert 
inn « Les Noces » van Stravinsky) en 

groot orkest met koor en solo-zan
gers. 

Van de drie delen : Lente (Zon, 
nieuw lex>en) — In de Taveerne 
(Wein und Gesang) — en Cour 
d'Amours (het Hof der Liefde) trof
fen ons vooral in het derde deel de 
met zorg en onweerstaanbare bege
leiding uitgevoerde solo- en koorzan
gen. 

In de platenhoes vinden we ook 
de teksten van de < Carmina » met 
vertaling (in het Engels). 

Voor een mooie nederlandse verta
ling verwijzen we naar het boekje 
van Mr. W. van Elden — Uitgave 
L.J.C. Boucher — 's Gravenhage — 
1957 

Wilhelm Furtwangler dirigiert 
« Wagner und Mendelssohn ». 

In de reeks « tiislonsch » verscheen 
bij Heliodor thans een nieuwe LP 
Tvaarop de in 1954 overleden diri
gent Wilhelm Furtwangler werken 
dirigeert van Wagner en Mendelsohn. 

« Historisch > slaat hier wel dege
lijk op de geniale duitse dirigent 
Wilhelm Furtwangler, onbekend 
enerzijds voor de huidige jonge mu
ziekliefhebbers, anderzijds voor de 
oudere generatie een aangename te 
rugblik in het verleden. 

Mede door de moderne technielt 
wordt hier de « Original Aufnahme » 
feilk>os weergegeven. Een LP voor 
meer gevormde platenliefhebbers, 
warm aanbevolen ! 
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De anaconda of waterboa is in het Amazonegebied te vinden. 
Brussel Ned., maandag 30 juni. 
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Zaterdag 28 juni 
21.65 u. : BRUSSEL NED. 
Farce majeure (N.T.S.-bijdra-
ge voor de Gouden Roos van 
Montreux '69). 

la.SO u. : BRUSSEL FRANS 
Le jardin extraordinaire. 

22.05 u. : DUITSLAND 1 
Ein Marchen (een Joegoslavi
sche speelfilm). 

Zondag 29 juni 
21.50 u. : NEDERLAND 1 
Syrië (een dokumentaire). 

22.35 u. : FRANKRIJK 1 
Ombre et lumière (over de re
volutionaire architekten). 

Maandag 30 juni 
21.30 u. : BRUSSEL NED. 
Anaconda (filmreportage over 
een expeditie in het Amazone
gebied). 

21.20 u. : NEDERLAND 1 
Achter het nieuws (over Zuid-
Celebes). 

21.50 u. : NEDERLAND 2 
Ronde van Frankrijk (film van 
Louis Malle over de ronde). 

22.15 u. : FRANKRIJK 1 
Sérieux s'abstenir (zes sket
ches). 

Dinsdag 1 juli 
20.40 u. : BRUSSEL NED. 
Het geiteneiland (psicholo-
gisch drama van Ugo Betti, we
deruitzending). 

BO.40 u. : BRUSSEL FRANS 
Neuf millions. 

Bl.30 u. : DUITSLAND 1 
Vnschuld ohne Schutz (Joego
slavische speelfilm). 

Woensdag 2 juli 
20.28 n. : NEDERLAND 1 
Achter het nieuws (reportage 
over de verkiezingen in West-
Irian). 

W u. : FRANKRIJK 2 
Les animaux du monde, 

80.30 u. : FRANKRIJK 2 
Les dossiers de l'écran 
(een avontuurlijke oceaanover
tocht). 

Donderdag 3 juii 
Bl.25 u. : BRUSSEL NED. 
Er tussendoor (bloemlezing 
uit « Ten huize van... ») 

ee.40 u. : BRUSSEL FRANS 
Os bandeirantes ('fUm van 
Marcel Camus). 

Vrijdag 4 juli 
19.30 u. : NEDERLAND 2 
De sovjets. 

W.40 u. : FRANKRIJK 1 
IM kermesse heroïqu». 

ANACONDA 
Een Zweedse eksploratiefilm 

over een zweedse expeditie, 
een vreemde expeditie trou
wens want de bedoeling was 
hier hoegenaamd niet van we
tenschappelijke aard. De hele 
lange tocht naar het Amazone
gebied in Brazilië werd aange
vat om een... slang, uiteraard 
een exemplaar dat je niet alle 
dagen aantreft : de anaconda. 
De enciklopedie vertelt dat de 
anaconda één van de grootste 
en zwaarste slangen is die er 
bestaan, een reuzenslang die tot 
10 m. lang kan worden en die 
je kan aantreffen in tropisch 
Amerika, tussen de Orinoco en 
Guyana. Hij heeft zwarte en 

« Het geiteneiland », een psi-
chologisch drama. Bi usel Ned., 

dinsdag 1 juli. 

gele vlekken op donkergroene 
ondergrond maar geen gifttan-
den. Hij wurgt zijn prooi 
door er spiraalsgewijs omheen 
te kronkelen; hij houdt van 
water, is een puik zwemmer en 
kan lang onder water blijven. 
Op zijn dagelijks menu staan 
vogels en zoogdieren die geen 
mini-exemplaren hoeven te 
zijn, want een waterzwijn, een 
knaagdier van zowat 1 m lang, 
verdwijnt in één hap... 

Maandag 30 juni om 21.30 u. 
Brussel Ned. 

EEN VERRUKKELIJKE 
WANDELING 

Telkens op dinsdag kan u er 
even uit in een toeristische 
film. «La promenade enchan-
tée» is een heel korte film 
waarin u de Seine-oevers kan 
zien zoals de schilder Henri 
Rousseau, beter bekend als de 
« douanier Rousseau », ze heeft 
weergegeven op zijn doeken en 
waarin de beelden wisselen op 
het ritme van een doodgewone 
wandelaar. Rousseau was een 
autodidakt die uitging van de 
weinige uitdrukkingsmogelijk
heden van de volkskunst. Hij 
gebruikte sterk kontrasterende 
kleuren, maakte duidelijke kon-
toeren en gaf geen schaduwen 
of perspektieven aan waar(3oor 
zijn werken naar het naïeve 
gaan zwemen. Pas na zijn 
dood werden zijn schilderijen 
gezocht. Van zijn leven is wei
nig bekend, wèl dat hij na 1871 
ambtenaar werd van de ok-
trooien te Parijs — feit waar
aan hij zijn bijnaam ontleende. 
Rousseau heeft het betreurd 
niet de middelen te hebben ge
had om een degelijke opleiding 
te krijgen. 

Dinsdag 1 juli om 19.40 u. 
Brussel Ned., 

DE HITTIETEN 
Een klein halfuur geschiede

nis in vogelvlucht van een min
der bekend volk : de Hittieten. 

Enkele tientallen jaren geleden 
wisten de historici er weinig 
méér over dan wat in de Bij
bel stond. Sedert er echter op
gravingen werden gedaan is 
het beeld van de Hittieten 
gaandeweg helder geworden. 
Zij doken zowat twintig eeu
wen vóór Kristus op in het 
centrum en de geschiedenis 
van Klein-Azië. Uit de akten 
en oorkonden van de omstreeks 
1900 vóór Kristus ingeweken 
assirische handelaars bleek 
voor het eerst van hun bestaan 
er optreden. Aanvankelijk 
halve barbaren, absorbeerden 
zi' echter snel de kuituur van 
de inheemse bevolking en gin
gen ze zelfs overheersen. De 
Hittieten hadden een onge
woon talent voor politiek, ken
den het spijkerschrift en deden 
aan gebiedsuitbreiding door 
reusachtige militaire expansie. 
Het was een volk dat graag en 
vaak oorlog voerde en bekend 
i. om zijn handig gebruik van 
de lichte strijdwagen. Gaande
weg werden zij meer beschaafd 
eii hun bloeiperiode, de tijd van 
het Oude Hatti-rijk, wordt in 
artistiek opzicht gekenmerkt 
door bijzonder mooi aardewerk. 

Dinsdag 1 juli om 19 u. 
Brussel Ned. 

HET DAGBOEK VAN ANNA 
MAGDALENA BACH 

Jean-Marie Straub is één van 
West-Duitslands veelbelovende 
jonge filmkunstenaars. Hij is 
de enige die bepaalde novellen 
van de bekende auteur Hein-
rich BöU heeft verfilmd. Van 
hem ziet u « Chronik der Anna-
Magdalena Bach» (1968), in 
geen geval wat men een ro
mantische film pleegt te noe
men en evenmin een biografie 
van de grote Johan Sebastian 
Bach. Het gaat hem om de 
tweede vrouw van Bach, Anna-
Magdalena die haar dagboek 
openslaat over een leven in de 
schaduw van een geniaal kun
stenaar. Zij vertelt de laatste 
jaren van Bach, van zijn twee
de huwelijk in 1721 tot aan 
zijn dood in 1748, jaren die 
worden gerekonstrueerd aan de 
hand van brieven van de kom-
ponist, uittreksels uit gedenk
schriften, partituren en andere 
dokumenten. 

Een film die overal bewon
dering heeft verwekt en die 
herhaaldelijk bekroond werd. 

Vrijdag 4 juli om 22.10 u. 
Brussel Ned. 

EVA, DIE ONBEKENDE 
Deze satirische film van 

Nunnally Johnson (1957) is ge-
bazeerd op een toneelstuk van 
Edward Chodorow en heeft als 
tema de in Amerika zo veelvul
dig toegepaste metodes van 
psichoanalize. De psichiaters 
en hun adepten krijgen uiter
aard ook een veeg uit de pan. 

De kineast gebruikt hiervooor 
het verhaal van een psichiater, 
gespeeld door David Niven, die 
in feite dezelfde remmingen 
heeft als zijn patiënten, wat 
zijn verloofde meteen doorziet. 
Zij zou liever hebben dat hij 
zoals alle stervelingen ook ge
wone emoties zou kennen, zoals 
jaloezie. Wanneer twee van 
haar vroegere aanbidders plots 
opdagen, bovendien nog als 
zijn patiënten, betekent dat de 
start voor een hele reeks ver
wikkingen waarvan u de dra
den best op het scherm kan 
ontwarren... 

Vrijdag 4 juli om 20.40 a 
Brussel Ned. 

VLAAMSE T.V. 
Zaterdag 28 juni 
18 55 : Zandmannet ie — 19.00 : Tiener
k lanken — 19 30 : Autoromo — 19 55 I 
Mededelingen — 20 00 : TV-nieuws —• 
20 25 : Julia : Corey wordt vermist - ^ 
20 50 : Farce Moieure — 21 20 Echo 
— 21 50 ; Geheime opdracht : De s la
venhandel — 22 40 • TV-nieuws 

Zondag 29 juni 
H 00 to t 11 40 : Eucharistieviering von-
u i t Ingelmunster — 13 00 to t 14 00 t 
Ronde von Franknik — 16 00 In ter 
nat ionaal londbouwmagazine — 16 30 ï 
Poly snelt te hulp — 16 45 to t 17 35 : 
K Goodbye Piccadilly ». Documentoire —^ 
18 40 : Klein, k lem k icuter t ie — 19 05 : 
Dak ta r i : De oude t i iger — 19 55 Me
dedelingen — 20 00 : TV-nieuws — 
20 15 : Sportweekend — 20 40 • Speel
f i lm : Het Ijzeren masker — 22 30 J 
TV-nieuws. 

Maandag 30 juni 
16 30 to t 17 15 : Ronde von Frankr i jk 
— 18 55 : Zandmannet ie — 19 00 ; 
Filmmuseum van de schaterlach — 19 3 0 : 
Atel ier — 19.55 : De Weerman —• 
20 00 : TV-nieuws — 20 30 : Ronde von 
Frankr i jk — 20 40 : De indringers : Vi» 
kor — 21 30 : « Anacondo ». Filmreporr 
toge — 23.00 : TV-nieuws. 

Dinsdag 1 juli 
14 15 : Rechtstreekse reportoge von de 
Invest i tuur van de Pnns van Wales te 
Caernarvon (Wales) — 16 30 to t 17 30 : 
Ronde won Frankri jk — 18 55 • Z a n d 
mannet ie — 19 00 * « De Hi t t ie ten ». 
Documentaire — 19 25 * Vergrootglas op 
de postzegel — 19 40 • ten verrukkel i jke 
wandeling — 19 55 ' Mededelingen — 
20 00 : TV-nieuws — 20 30 : Ronde von 
Frankr i jk — 20 40 : «Het gertenei landi-
Psychologisch drama — 22 30 • Vergeet 
niet te lezen — 23 05 : TV-nieuws. 

Woensdag 2 juli 
16 30 to t 17 30 : Ronde van Frankr i jk 
— 18 55 Zondmonnet je — 19 00 : 
Klem, klein k leutert je — 19 20 • T ip . 
top — 19 55 - De Weerman — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 30 • Ronde van Frank
r i jk — 20 40 : Jerry Lewis Festival —• 
22 15 • Gastprogromma — 22 45 : T V -
nieuws 

Donderdag 3 juli 
16 30 to t 17 30 Ronde vor\ Frankr i jk 
— 18 55 • Zandmannet ie — 19 00 Do
ns Day-show • De show — 19 25 Fi lm
museum von de schaterlach — 19 40 ; 
Poli t ieke tr ibune De Volksunie — 
19 55 : Mededelingen — 20 00 • TV-
nieuws — 20 30 Ronde van Frankr i jk 
— 20 40 • W I J , Heren van Zichem l e 
a f l . vQn het tv - feu i l ie ton noor Ernest 
Claes — 21 25 : Ertussendoor Een 
bloemlezing ui t de progrommoreeks «Ten 
huize van» — 22 15 : Premiere — 
22 55 : TV-nieuws 

Vrijdag 4 juli 
14 00 : Tenniskompiocnschoppen te W i m 
bledon — 15 30 to t 16 30 • Ronde van 
Frankri jk — 18 55 • Zondmonnet je — 
19 00 : Luceot — 19 30 : Z iet u er » o t 
in ? — 19 45 : Zoekl icht — 19 55 : Da 
Weerman — 20 00 : TV-nieuws - ^ 
20 30 : Ronde wan Fronkr i jk — 20 40 « 
Speelfi lm : Evo, die onbekende —• 
22 05 : TV-nieuws — 22 10 t o t 23 35 ! 
Het dagboek von Anna-Mogdalena Bach. 



BEROEPSEER 
Er wordt over Waker Godefroot van 

alles en nog wat verteld. Hij zou (en dat 
zal wel waar zijn ook) verhuizen naar 
een italiaans merk, omdat men in Italié 
de renners beter betaalt dan hier. Ver
mits Godefroot een beroepsrenner is, 
valt daar niets op aan te merken. Dat 
is bijna zijn plicht, zouden we zeggen. 
Er weid echter ook gezegd dat er zoda
nig veel « kweddelen » gerezen zijn rond 
die kwestie, dat Walter niet zal deelne
men aan de ronde van Frankrijk en dat 
hij geen poot meer wil verzetten voor 
zijn huidige « bazen ». Wat dat laatste 
betreft stellen we toch vast dat hii zon
dag in het kampioenschap van België 
tweede was, en meteen nog eens bewees 
dat hij in de spurt nog altijd een beetje 
daar is Wij geloven dus graag dat be
roepseer en beroepsplicht voor Waker 
Godefroot geen ijdele woorden zijn. En 
dat zien we graag. 

DEYLAEMINCKO.K. 
We zullen maar zonder omwegen zeg

gen dat het ons plezier doet, dat niet 
ons officieel idooltje te Mettet kampioen 
van Belgié aller belze beroepsrenners 
werd, maar de felle kamper Roger de 
Vlaeminck. De koers had eigenlijk niet 
veel om het lijf. Ze leek meer op een 
soort kermiskriterium — er waren meer 
dan dertig kleine ronden af te leggen — 
dan op een wegkampioenschap. Een der 
^^i.tlefsten van het hele stel leek ons nog 
kik vxn.Looy, die het volgens zijn nog 
^eeds tal lB*e-supporters alleen van zijn 
« billen » moet hebben en niet van de 
« pillen ') De beslissing viel tenslotte pas 
een paai kilometer voor de eindmeet, 
toen Roger de Vlaeminck met een forse 
demanage iedereen uit zijn wiel schud
de. 

KNIJPEN MAAR 
En de-citroen Merckx wordt aog maar 

een beet)e verder uitgeperst. Komitee 
één had liem voor een maand geschorst. 
Komitee twee schold hem zijn straf 
kwijt, omdat het niet « bewezen » was 
dat hi| de produkten, waarvan sporen 
in zijn bod) werden gevonden, zelf ge
nomen had. 

Komitee drie evenwel waakt en pro
testeert tegen de amnestie. Als wij het 
goed begrepen hebben — maar 't komt 
van aan de toog, want we denken nu 
voor jaren genoeg gelul over Merckx ge
lezen te hebben — bestaat de teoretische 
mogelijkheid dat « den Bels » zijn straf 
zal moeten « uitzitten » precies op het 
ogenblik dat de wereldkampioenschap
pen gereden worden. Ge zult met ons 
moeten toegeven dat de « arrangeurs » 
van de wielersport et verstand van heb
ben óm hun volk aan 't lijntje te hou
den. 

WAD IS DA NAA ? 
« Zeg joeng », vroeg ons iemand, 

« waar ligt Mettet zjust en welke taal 
spreken de mensen daar ? ». Wij dus 
eksplikeren dat Mettet in de Walenpays 
ligt en dat de mensen er Frans spreken. 
En die •''ent ons maar vertellen dat het 
dan heel kurieus is, maar dat tijdens de 
kampioenschappen -vielrennen in Mettet 
alle aankondigingen ook in het Neder
lands werden gedaan en zelfs doorgaans 
eerst in het Nederlands. En dat ge daar 
op die omloop zo maar eens « par az-
zaar » een woord Frans hoorde. Wij met 
ons twee maar pinten pakken, en ons af
vragen waar dat met die Walen die tien 
Vlamingen waard zijn, naartoe moet. 

En wij tenslotte maar met de gewel
dige twijfel blijven zitten wat ze ginder 
in Mettet tegen Merckx hebben, dat ze 
zelfs in prezentie van Zijne Majesteit 
(zoals « Les Sports » hem — pardon : 
Hem noemt) niet alles eerst in 't Frans 
kunnen zeggen. 

SPORTIEVE JONGENS 
Er waren te Mettet weer meer minis

ters dan er doorgaans in het parlement 
te vinden zijn. En goed zichtbaar van
zelfsprekend. Dat laatste doet er ons 
licht aan twijfelen of de heren wel ko
men voor het sportspektakel zelf. 

Wij hebben ook al ergens gelezen daï 
ze gekomen waren om Merckx te mogen 
« zien ». We zullen maar aanvaarden dat 
het met onze ministers nog niet zover 
gekomen is. Met dat al zien we echter 
maar één serieuze reden voor hun tal
rijke opkomst : de man in de straat to
nen wat een vlotte sportieve jongens zij 
wel zijn, en hoe zij luid horen kloppen 
de hartslag van hun volk. Onder ons ge
zegd, op sportwedstrijden voor gehandi-
kapten of zo, zagen we nog nooit een 
halve regering verzameld. 

vier zogenaamde straat- of stamineeploe-
gen. Het viel mee. Veel beter voetbal 
dan we hadden verwacht, sportief ver
toon ondanks de totale tizieke inzet 'dat 
hoort zo voor wie aan sport wil doeni cu 
de plezante geste van één dei keepers die 
zijn pint bier achter 7i]n t̂ oal had staan 
en daar met het serieuste gezicht van de 
wereld af en toe eens ging van drinken, 
gelijk een mens die op zi|n werk staat. 
Wat ons toch weer opviel is dat zelfs 
daar, waar de jongens zuiver voor hun 
plezier spelen, de suppoiters van hun 
neus moeten maken Ze waren misschien 
met vijftig, maar ze maakten ruzie voor 
duizend En de arbiter, die het heel goed 
deed op zijn gemoedelijke manier, moest 
het even erg ontgelden als zijn kollega's 
in geldraatchen. 

GEIRE BIJ 
De mannen van Lierse en Bc\ercn 

zullen er weer « geire bij » ziin. 
Gewoonlijk nemen er vier ploegen uit 

Belgié deel aan de kompetitie voor de 
Rappanbeker (een soort zomerkompeti-
tie op europees vlak), maar dit jaar zijn 
ze maar met hun tweetjes. Een pronos-
tiekmaatschappij schenkt nu ieder jaar 
een half miljoen listen aan de ploegen 
die aan genoemde kompetitie willen 
deelnemen. Van dat hall miljoen krij-

J i l 'il 

( ** ' lil 

Roger' de Vlaeminck, een jong maar 
vooral een groot nationaal kampioen, 

gen Lierse en Beveren dus ieder de helft, 
terwijl men het vroeger moest stellen met 
een vierde. Op die manier zal de beker 
voor de twee ploegen nog een goede 
zaak worden, denken we. 

't Is de mannen van Lier en Beveren 
van harte gegund. 

OOK DAAR 

We zijn verleden zondag onze pen
ning gaan «jonnen » aan een liefheb- De spurt voor de tweede plaats verleden zondag te Mettet werd gewonnen door 
bersklubje. We zijn namelijk eens gaan Godefroot. Uiterst rechts « de keizer» die na een prachtkoers een paar meters 
kijken naar een voetbaltornooi tussen tekort schoot 

SPERZIBONEN 

Een astronaut ? Neen, alleen maar 
Jacky Ickx in zijn racepakje te Zand-

voort. 

Kamiel is een gewone werkman 
die met veel moeite zijn vier kin
kinderen een serieuze stiel heeft 
laten leren, er al drie heeft uitge-
trouwd en het nu, na bijna veer
tig jaar hard werken, stilaan wat 
rustig krijgt. Dat dacht hij tenmin
ste. 

Kamiel heeft jaren en jaren ge
droomd van een hof, helemaal van 
hem, loaarin hij naar hartelust kan 
spitten en harken en wieden en ko
len planten. Niet zo maar ge
droomd, in het besef dat het er 
toch nooit zou van komen. Neen. 
hi] was er omzeggens zeker van 
dat hij ooit die hof zou hebben In 
zesenveertig is namelijk zijn ko
zijn gestorven en die man was 
jonkman en rijk. Broers of zusters 
had hij niet en dus moest Kamiel 
van hem erven. Samen met 63 an
dere neven en nichten en nonkels 
en tanten en rechthebbenden Dat 
de verdeling niet van een leien 
dakje zou lopen met zoveel volk. 
dat was te verwachten. Maar dat 
het drieentwintig jaar zou duren, 
dat had hij nooit voorzien. Maar 
kom. de jaren zijn voorbij en de 
minnelijke schikking is er. De goe
deren zijn verdeeld en Kamiel 
heeft zijn lap grond. Een dagwant 
groot, midden in et dorp, prima 
grond en tot nu toe proper onder
houden. 

Maar er is een nadeel aan. De lap 

grond van Kamiel is het vierde 
part van het voetbalveld, destijds 
door zijn kozijn ter beschikking 
gesteld van de klub en gedurende 
drieentwintig jaar ook door de 
klub gebruikt, omdat de erfenis 
toch niet uit de voeten geraakte. 

Het was in het dorp nog niet 
fijn rond dat de erfenis geregeld 
was, of de mannen van de voetbal 
naar de vier kersverse eigenaars 
van het terrein. « Dat zij het toch 
wel goed vonden zeker, dat er op 
het terrein gespeeld werd. Dat is 
nu alzeleven zo geweest. Drie van 
de vier waren gemakkelijk te over-
praten. Ze hadden die grond niet 
zo direkt nodig en « aan een boer 
kunt ge zo een mensdom niet ver
huren, en speelt gijlie maar verder 
zulle, en ge geeft daarvoor maar 
eens iets met nieuwjaar. Wat dat 
t is. is goed. » 

De mannen dus met veel moed 
naar de vierde, Kamiel. Ze ekspli-
keerden zij hun geval en Kamiel 
vertelde hun dat hij al zoveel ja
ren van zijn hof had gedroomd 
Watte ! betalen om ergens anders 
een veel groter stuk te huren ! Ja. 
ja dat is vriendelijk maar dat is 
toch 't zelfde niet dat verstade gij
lie toch niet. 

Allee, ullee ? Kamiel ging nu 
toch den dweezerïk niet uithangen 
zeker ? En wat gaan de mensen 
zeggen in het dorp. als hij de voet

bal gaat tegen werken. 
Ja maar, joengens, ik heb nu één 

klein stuksken grond en dat moet 
gijlie nu juist hebben, zogezegd 
omdat mijn kozijn, die veel grond 
had, dat gemakkelijk kon missen. 
Dat is voor mij toch iets anders, 
nietwaar. 

En het bestuur maar verder za
gen. En wat gaat de ere-voorzitter, 
de graaf, zeggen ? En met die zul-
de gij toch geen kweddelen willen, 
zeker Kamiel ? Maar jongens toch. 
zei Kamile, uwen ere-voorzitter 
heeft hier in de gemeente twee
honderd hektaren grond : die kan 
toch gemakkelijker een terrein 
missen dan ik. 

Al wat de bestuursmannen ook 
« prengelden » en « beloofden » en 
«dreigden», Kamiel gaf zijn hof 
met sperziboontjes en rode kolen 
niet af. Hij had zijn hof en hij 
hield hem. 

Zo komt het dat Kamiel, de bra
ve mens die nog nooit iemand een 
stro in de weg heeft gelegd, in ons 
dorp opeens een « dikke schelm » 
geworden is, die al drie-vier keren 
de paaltjes die hij properkens rond 
zijn hof had gezet, heeft moeten 
vernieuwen en die waarschijnlijk 
van zijn eerste «legume » niet veel 
zal hebben. 

Waar haalt hij het uit, in deze 
moderne tijd, zijnen hof en zijn 
spinazie en zijne schorsneer te stel
len boven de sport, die de mensen 
zoveel geluk en plezier en de sta-
meneebazen zoveel profijt brengt ? 
We hebben wij ons bij de Charel 
ook al afgevraagd of de Kamiel 
wel zo'n goed karakter heeft ah 
ivij altijd hebben gedacht. 
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NIEUW !! WESTPOCKET 4-5 

Hendrik DE MAN - Cyriel VERSCHAEVE 

L̂  door ARTHUR DE BRUYNE 

ingeleid door Dr. MAURITS V A N HAECENDOREN 

300 biz. 
slechts 
100 f r-

prk. nr. 92.02.80 van de VLAAMSE VRIENDE N van de WESTHOEK, 

MASKENSLAAN 33, DE PANNE (of onder om slag) 

W I E 4 EKS. BESTELT O N T V A N G T EEN VIJFDE EKS. GRATIS ! 

H ERM E8 
8GIWSL 

Zuldlaan 54, Bruttal 

Volledige 
t e c r e t a r i a a t c u r s u s s e n 

B O E K H O U D E N 

M O D E R N E T A L E N 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ. 

DAG- EN AVONDLESSEN 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
In vier talen 

M. Lemonnterlaan 2 1 1 , Bruitel 
Tel. (02)11.00.33 

D e s c h o o l w a a r V l a m i n g e n 
z i c h f h u i s v o e l e n 

BRILMONTUREN 
ingevoerd door Jantient & Co Sch!ld|p 

Zaakvoerder M. Vanderbruggen • Tel. 03/79.07.95 

Vlamingen zijn gegeerde gasten 

in het hotel « Weisses Rössl » te Innichen in de 
Dolomieten. En Herr Kühebacher, de simpatieke 
waard, verwent zijn vlaamse gasten zo, dat ze er 

gaarne terugkeren... 

Elke vrijdagavond vertrekt een V.T.B.-groep naar 

dit gastvrije oord. Voor de tiendaagse reis. lig

plaatsen, R.W.-diensten en twee uitstappen inbe

grepen, bedraagt de reissonn slechts 6.240 fr. t i j 

dens het topseizoen. 

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

en de V.T.B.-kantoren. 

LE (( LEEUWEVLAG », SIGNE DE 
RALLIEMENT DES TRAITRES A LEUR 

PAYS ET A LEUR CONTREES... 

NATIONALE BEVLAGGINGSAKTIE 
bestellingen : Tieltsesteenweg 12 , Oostrozebeke te l , 0 5 6 / 6 6 0 . 7 3 
sekretariaat : Waterst raat 133 , Sint-Amandsberg te l . 0 9 / 5 1 . 1 5 . 8 3 

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 gekonfronteerd 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 m. X 3 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 z i jden 
nylon franjes aan drie z i jden ; 

— Vergeet niet op te geven : a. of uw vlag aan een mast wordt gehe
sen of uit een raam gedrapeerd; b. of u 'n moderne of 'n klassieke 
leeuwefiguur wenst. 

— U betaalt, na ontvangst van de vlag, aan de firma die u de vlag mét 
de rekening toestuurde De verzending gebeurt dus niet onder rem
bours 

— Wie ten minste tien vlaggen koopt, geniet de volgende korting : 
10% op de bedrukte vlagegn, 5% op de geborduurde vlaggen. 

— Vraag folders ter verspreiding in uw woonplaats. 

katoen 
310 fr. 
530 fr. 

nylon 
460 f r. 
880 fr. 
990 fr 

1430 fr. 
2420 f r. 
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. 
1750fr . 
2900 fr. 
3265 fr. 
4350 fr. 
5075 fr. 

wollanyl 
1085 fr. 
1015 fr. 

K A M IEL 

VERSCHRAEGEN 

Sanitair -

Verwarming 

Bulex-Centraal, 

meerka merverwarming 

Prijzen zonder verbintenis 

TEL. 09/28.45.05 

Dr. Em. Maeyensstr. 36 

Sint-Amandsberg 

Aanbevolen 

Huizen 
Als gij een zuiver Vlaming zijt 
en door Gooiks Pajottenland 
rijdt, dan moet ge vast en ze
ker weten dat g' «In de Groene 
Poort» kunt drinken en eten I 

Man»s« « VOLMOLEN » 
Opoeteren ( L ) 

Paardenpension - Rijlessen 
Wandelingen. 

Rettaurant-Bar-Zwambad-
Camping. 

TEL (011)641.34 

HOME 
Eigentijdse woninginrichting 

Rijschoolstraat 45 B 

ST. TRUIDEN 

Telefoon t (011) 741.96 

AANBOUWKEUKENS 

Specialist I H . D O X p.v.b.a. 
Carnotstraat 133, Antwerpen 

Standaard- en maatwerk 

MULLER EN ZEYHER KEUKENS 

11 fa.**»»—»^-.^»—»i 

AL AL KEUKENS - CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonk 

fel. 015/714.47 
Vochtbestand - Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen i 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezela 

tel 051/612.84 

« PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraat 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 

B e z o e k « G a s t h o f 

DE V E E R M A N » 

Kaai 26. St.-Amands a.d. Schelde 
Tel. (053)332.75 

Mosselen - Paling 
Uitbater Jan Brugmans 

De spieciatist der 
standaarddeuren 

| . L E E M A N S D e u r n e z u i d 

Van Havrelei 70, teL 35.63.17 
Agent • De Coene - Kortrijk 

TEA-ROOM a HIMALAYA » 
VLOERBERGHS-VANHOVE 

Tea-Room Ijsbar 
Weststraat 37 

Blankenberge ——^— R 04 

i - I - 6 8 

T a p i j t e n G A S P E R S 

Mechaniscfie en Perzlsctie 
fapiiten - Vloerbekledingen 

Gentsestraat 6, AALST 
Tel (053) 291 89 
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PERS 

De « C.V.P.-doet-het » heeft het weer eeos 
gedaan. Door haar slappe knieën gegaan, 
Toor de zoveelste maal en ondanks alle kon-
gresgeschreeuw over de « autonome vlaamse 
partij » die rezoluut de leiding van de vlaam
se beweging zou nemen. Rond deze gebeur
tenissen van « dolle donderdag > is er heel 
wat geschreven, met tipisch op de achter
grond steeds de dreigende schaduw van de 
Volksunie. De cijfers van de opiniepeiling, die 
de gestadige vooruitgang toont van de Volks
unie als eksponent van de voortschrijdende 
bewustwording van ons volk, hangen waar
schijnlijk aan de muur in een aantal partij
politieke redakties, 

HET VOLK 
Het was een weinig verkwikkelijk schouw

spel voor >vie als Vlaming aanwezig was in 
het kamerdebat van vorige donderdag. Zelfs 
in een enge partijkrant als ic Het Volk » liet 
een man als Jef Claes reeds in het verslag 
«ijn indrukken blijken over de « vlaamse 
C.V.P.-ers », een woord dat in het moderne 
Nederlands goed op weg is om automatisch 
sinoniem te worden van « ruggegraatloze » 
of (I kastraat ». Dan kan men zelfs een werk
woord vormen : « iemand C.V.P.-en ». 

« Daarom vroeg de heer Eyskens de intrek
king van het vlaamse C.V.P.-amendement, 
maar de lieer Lindenians weigerde. Hij kon 
t iouwens nog moeilijk achleruit, vermits de 
heer Scjiilt/. (Vojksunie) een zelfde amende
ment had mgeJieiKl, zodat de Jedjen van de 
meerderheid in elk geval zouden verplicht 
worden zich publiek uit te spreken over 
de betwiste randgemeenten. 

Het was voor de heer Eyskens een grote 
opluchting toen hij kon aankondigen dat de 
meertlerheidspartijen, dus ook de C V . P . , het 
eens waren geworden om alle ingediende 
amendementen in te trekken en het ontwerp 
ongevvij/igd goed te keuren. 

Men kan niet zeggen dat de C.V.P.-ers fier 
maren over de kronkelpaden die zij hadden 
moeten bewandeleri-'om de regering niet ten 
val te bréhgért. Slechts op het nippertje kon 
de krizis vermeden worden. » 

I E STANDAARD 
Deze krant beschrijft de lijdensweg van de 

e generaal zonder troepen » Jan Verroken. 
Wie beschuldigt daar ook altijd weer de 
Volksunie van vluchtmisdrijf ? Na Van den 
Daele en Derine, tans Verroken. Wie in de 
C V.P een echt vlaams hart bewaart , on
dergaat afstotingsverschijnselen om het met 
Barnard te zeggen. 

« Hierop stond Jan Verroken recht om te 
zeggen dal de fraktie dan maar naar een an
dere voorzitter moest uitzien, en hij verliet 
de vergaderzaal. 

Mevr. Verlackt verweet na dit vertrek de 
eerste-minister dat hij .lan Verroken met de 
rug tegen de muur had geplaatst en dat zulks 
niet de eerste maal was. Het is een schande, 
zo besloot zij. 

Premier Eyskens rondde de bespieking af 
met de woorden : Ik zal dus zeggen in open
bare vergadering <lat alle amendementen van 
de meerderheidsfrakties zijn ingetrokken 

Hierop vverd no? wat over en weer geroe
pen en gingen allen, met uitzondering van Jan 
Verroken, naar de openbare vergadering. 

Vrijdag bevestigde Jan Verroken zijn voor
nemen om ontslag te nemen als fraktieleider. 
In een toelichting gaf hij toe dat de beslissing 
om het amendement-Limdemans was geno
men, maar dat een leider die niet meer ge
volgd wordt door zijn troepen, beter 0])nieuw 
zijn plaats inneemt als gewoon soldaat. » 

U LIBRE BELGIQUE 
De doorsnee vlaamse C V P -er in het par. 

lement betreurt het heengaan niet van Verro
ken als fraktieleider, zegt de « Libre ». Als 

enige krab in die mosselschuit was hij voor 
de meeste van die C.V.P.-weekdieren inder
daad te hoekig. 

« Reeds in het begin van het jaar was er 
in de C.V.P.-middens spraak de volksverte
genwoordiger van Oudenaarde niet meer 
voor te stellen als voorzitter van de groep. 
Een sluimerend misnoegen bleef sindsdien 
heersen tegenover hem, omwille van zijn 
« taktische vergissingen ». Toen zijn omstui-
migheid donderdag opnieuw aan de bazis 
dreigde te liggen van een regeringskrizis, zette 
dit misnoegen zich door. In de minderheid 
gesteld door de stemming van zijn groep die 
besloot het amendement Ljndenians terug te 
trekken, bood Verroken zijn ontslag aan Zijn 
vertrek zal geen verlies zijn voor de C.V.P. » 

GAZET VAN ANTWERPEN 
De grens van het naïeve voorbij blijft prof. 

Derine hopen dat ook na Pinksteren de 
vlaamse geest nog wel eens zal neerdalen op 
de vlaamse C.V.P. In een moedig artikel stelt 
hij scherp de verantwoordelijkheden van zijn 
(vroegere) kollegas kamerleden en (voorlopig 
nog?) zijn partijgenoten. Hij geeft ze nog een 
kans als ze de grendels willen tegenhouden. 
Is bij die zonden tegen de H. Geesf in uw 
katechismus niet zo iets vermeld, professor, 
als « vermetel vertrouwen » 7 

« Door het kongres van de autonomie was 
de C.V.P. er in geslaagd, winst te boeken bij 
de openbare opinie in Vlaanderen. Daarom 
heb ik toen geschreven dat het een goed kon. 
gres was geweest. Met evenveel vrijmoedig
heid wil ik tans schrijven dat sedert donder
dagavond elk effekt daarvan is verdwenen en 
dat sommigen aardig op weg zijn om de 
C.V.P. in Vlaanderen alle krediet te doen 
verliezen. 

Een ding staat vast : de C.V.P. is de 
vlaamse gemeenschap een klinkende en spek-
takulaire revanche verschuldigd. 

Van geloofwaardigheid gesproken, de zaak 
van de grendels op de vlaamse parlementai
re meerderheid is een uitstekende gelegen
heid om te bewijzen dat het zo is. 

Zoals steeds, gaan er weer stemmen op om 
die grendelgeschiedenis te vergoelijken. Het 
zou allemaal niet zoveel belang hebben en 
daarenboven zou het ook een bescherming 
zijn voor vlaamse rechten en verworvenhe
den. Geloven degenen die dat zeggen en 
schrijven nu werkelijk, dat de Vlamingen ste
keblind zijn en niet het minste geheugen heb
ben ? 

Na al wat vroeger werd verklaard, is het 
ondenkbaar dat de Vlamingen tans zouden 
geloven dat de grendels onbelangrijk of zelfs 
voordelÜg zijn voor de vlaamse gemeenschap. 
Zo maakt men de geloofwaardigheid van een 

partij kapot. 
Men kan natuurlijk na het droevig spekta

kel van vorige donderdag de bhmders blijven 
opstapelen. Als men de partij per se een vier
de verkiezingsnederlaag wil bezorgen, moet 
men maar de grendels verdedigen en stem
men, tegen de mening in van al wie de 
vlaams-bew uste opinie vertegenwoordigen. Ik 
zal niet nalaten te blijven waarschuwen te
gen hen die de C.V.P. in~~Vlaanderen ten 
gronde richten. » 

DE NIEUWE GAZET 
P.V.V.-kamerlid Grootjans heeft de rezul-

taten van zijn « Laatste Nieuws n-verkiezings-
onderzoek goed in het hoofd geprent (ernsti
ge achteruitgang van de P.V.V , stevige voor
uitgang van de Volksunie). In zijn beschou-
•wingen over het « Lindenians »-geval in de 
Kamer spookt hem voortdurend de Volksunie 
door het hoofd. 

« Deze zitting is inderdaad bar slecht ge
weest en voor de regering en voor de vlaam
se C V P . 

De vlaamse C.V.P. schijnt het geheim van 
mislukte politieke terugtochten te bezitten. 
Telkens opnieuw gooit ze zich in een kracht-
pat.serij, om haar vlaamse strijdvaardigheid 
te bewijzen. Maar bij het hoogtepunt van de 
krizis — die ze zelf heeft uitgelokt — zakt ze 
door haar knieën. 

Het is alsof er, in de rangen van de vlaam
se C V P., gekozenen zitten die niets liever 
vragen dan de Volksunie een dienst te bewij
zen. 

Het zijn In feite de vlaamse socialisten die 
de vlaamse C.V.P.-ers tot kapitulatie hebben 
gedwongen. Waren de vlaamse socialisten 
naast de vlaamse C.V.P.-ers gebleven, dan 
zou het amendement Lindemans, samen met 
de stemmen van de vlaamse P.V.V.-ers en 
deze van de Volksunie goedgekeurd zijn ge
worden. 

De Vlamingen in de meerderheidsgroepen 
hebben verkozen de regering Eyskens te red
den. De Volksunie mag voor de gele en de 
rode leeuwen een heel grote kaars branden. » 

VOORUIT 
De B.S.P., die na het roemloos terugkrab

belen van de zgn. Rode Leeuwen weer eens 
blijk gaf van haar oude instelling « Walen en 
Brusselaars naa r de ogen zien », verwringt in 
haar partijkranten de zaak als volgt. 

« Iedereen zal er trouwens moeten over 
akkoord gaan dat de socialisten op geen en
kel ogenblik hebben toegegeven aan de de
magogie, die donderdag nochtans op bepaal
de banken heel wat adepten vond, en dat zij 
bovendien als een sterk blok op de situatie 
hebben geantwoord. 

INVESTEER GOED ï 
INVESTEER ZEKER 
INVESTEER IN DE INSTALLATIE VAN EEN 

WASSALON VOSS 

ingericht door FRICAHM met het materiaal VOSS, een begrip op het ge
bied van zwaar industrieel wasserijmateriaal, en een MIL-droogkuisinstal-
latie werkend met kontinudist i l lat ie zonder f i l ters. Vele gunstige referen
ties liggen ter inzage en tientallen modelinstallaties z i jn over heel het 

land te zien. 

Gemakkelijke en voordelige financieringsmogelijkheden. 
Vraag vri jbl i jvend verdere inl ichtingen aan 

FRICAHM André Hermanslaan 23 - Deurne-Antwerpen 
Tel. 03/24.00.50 en 24.44.79 

Raadpleeg FRICAHM ook voor het installeren van een volauto
matisch autowasbedrijf met droger, nog zo'n geldmaker. 

KOORDINATIEKOMITEE VAN VLAAMSE ZIEKENFONDSEN 
Ben je reeds lid van een van onze ziekenfondsen ? 

Inlichtingen : 

VLAAMSE ZIEKENKAS ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Keizer Karelstraat. 39 Steenweg op Ninove, 288 
CENT ANOERLECHT 

t e l ( 0 9 ) 2 3 . 5 2 ^ 7 te l . (02)23.87.77 

VLAAMS ZIEKENFONDS BRABANTIA 
Kipdorp, 50 

ANTWERPEN 
tel. (03)32.31.39 

Demagogie ïs er nochtans genoeg geweest 
aan de kant van de Volksunie die het weet 
wil laten voorkomen als zou aan de vlaam! 
se gemeenschap gevraagd worden afstand t« 
doen van baar rechten. Dit werd reeds til. 
dens het debat zelf aan socialistische zijde 
weerlegd. 

Een ding staat alleszins vast : indien de 
planifikatie en de ekonomische decentraliza-
tie, die donderdag met een ruime meerder
heid door de Kamer werd goedgekeurd wordt 
verwezenlijkt en ook wij ons in het vlaamse 
landsgedeelte op grond daarvan ekonomisch 
kunnen organizeren, zal het niet dank zij de 
Volksunie zijn, want die heeft zich onthou
den. » 

DE BOER 

En als aanloop tot de IJzerbedevaart von. 
den wij een zeer degelijk stuk over de geest 
die langs dergelijke manifestaties geleidelijk 
gegroeid is in de besten van ons volk en uit. 
eindelijk uitmonden moet in de « eigen lots, 
beschikking. » 

« Er zijn vele voorgangers geweest, die het 
oneindig veel moeilijker hadden en van vele 
kanten tegelijk bestookt werden. Van de kant 
der machten, zowel als van het eeuwig be
drogen volk dat zich steeds tegen zijn voor
trekkers k e e r t 

Toch zijn er altiid geweest, en zijn er als-
maa r meer, die het begrepen hebben en wier 
leven in het teken van deze volksbewuste ge
zindheid staat. O p de duur is het niet tegea 
te houden en wordt het algemeen klimaat zo 
dat de machten moeten bijdraaien en mee 
moeten in het nieuwe denken van het be
wuste volksdeel. » 

W LUYTEN. 

Groepen en maatschappijen 
allerhande III 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

THIER BRAU HOF 
kan U op leder 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 in groep 
gezellig, fijn, goed en goedkoop. 

Inl ichtingen 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 
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bewegi 
ANTWERPEN 

Antwerpen (Stad) 
SEKRETARIAAT 

Ook daar vakautietijd op komst. 
Het sekretaiiaat zal gesloten zijn 
van 22 juli tot en niet 9 aiig. 
PIENSTBETOON 

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

Anti-grendel, gelijkheid voor de 
Vlamingen te Brussel, meesterschap 
in eigen huis. Georganizeerd door 
de Vlaamse Volksbeweging. 

Leden van onze afdeling sluiten 
mee aan met hun wagen bij het 
vertrek op de singel achter het 
Ooststation op zaterdag 5 juli om 
14 uur. Tocht doorheen hel arron
dissement Antwerpen. 
11 JULI 

Leeuwevlaggen ook verkrijgbaar 
op het sekretariaat. 
Verschillende vlaamse verenigingen 

houden in het Antwerpse 11 juli-
vieringen. We vragen onze leden 
en simpatizanten zoveel mogelijk op 
deze verschillende data \ a n vierin
gen aanwezig te zijn. 

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, Ward Vleu
gels, Doelstraat 50, Luk Janssens, 
Markt 16, Bellaar. Vertrek aan het 
Gildenhuis om 5 uur 30. 

Borgerhout 
NAAR DIKSMUIDE 

Vertrek te halizeven aan het Lui
tenant Naeyaertplein (Varkens-
markt). 
BEVLAGGINGSAKTIE 

Nog een kleine inspanning en het 
getal is rond. Dan kunnen wij de 
« Leeuw » laten klauwen. Wij ont
vingen reeds giften om minder ge
goeden een « Leeuwevaandel » te 
bezorgen. Wie volgt dit voorbeeld? 

Wie voorlopig een raambiljet wil, 
verkleinde uitgave 25 x 20 cm, in 
pa])ier, kan het nog heden bestel
len bij Frans Dirks, Karel Van den 
Oeverslraai 26. Tel. : 36.38.94. 
11 JULI VIERING 

Borgerhout herdenk( de Gulden-
sporenslag op donderdag 10 juli in 
de zaal Century, Drink. 

In ons volgend nummer publice
ren we het programma. 
EN NU EEN PRETTIGE 
VAKANTIE! 

De grote vakantieperiode begint 
nil wel vanaf maandag tot einde 
augustus. In het verschijnen van 
« Wij » komt wel een korte onder
breking, waai-van u tijdig kennis 
krijgt, doch de meeste medewer
kers blijven hun bijdragen verzor
gen. Wij wensen onze vakantiegan
gers het allerbeste en hameren er 
nogmaals op : spreek waar nioge-
l'jk uw taal (en dan beschaafd); 
Piopageer ook in de vreemde, bij 
Kennismaking zeg vooral dal u Vla
ming bent. 

Boechout 
IJZERBEDEVAART 

Wie 29 juni niet op eigen kracht 
Baar Diksmuide gaat en toch naar 
"e «Jzerbedevaart wil, wordt ver-
«ocht zich nu reeds in verbinding 
K stellen met ons sekretariaat : Fl. 
y?n Praet « Malpertuus », Provin-
^ i f f ^ f ^ e g 363, Boechout. 

8ooischot 
•iULDENSPORENVIERING 

/.aterdag 12 j„h te 20 uur in de 
^e^tUal van de firma N.V. Clovis, 
B oischot . Slation, guldensporen-
^^•mg met Jef Burm, het zangkoor 
^e l'urperen Heide. Gelegenheids-
oespraak door senator Wim Joris-

«"«e:'5aL.''""'«^«'"^"'-'i"'''i 

^rasschaat 
GULDENSPORENFEEST 

luli zelf t^ « ? ' r " ' e dit jaar op 11 
^«" een kulturele manifestatie 

inricht, hebben wij onze spoien-
herdenking, die een strijdbaar ka
rakter zal hebben, verschoven naar 
zaterdag 12 juli in lokaal Sporta, 
Bredabaan 360 alhier te 20 uur 30. 

De heer Raf Van Hulse heeft toe
gezegd ons die avond toe te spre
ken. Zijn voordracht zal op passen
de wijze omlijst worden. 

Leden en simpatizanten van an
dere gemeenten zijn van harte wel
kom. 

Broechem 
NIEUW BESTUUR 

Vrijdag 20 juni werd in aanwe
zigheid van de heer Frickel, arron
dissementsvoorzitter, het bestuur 
verkozen van de plaatselijke afde
ling V.U. Broechem. Er heerste een 
ruime belangstelling vanwege de 
leden en enkele simpatizanten uit 
Ranst. 

Het voorzitterschap werd toege
wezen aan de heer Wini Duys, het 
sekretariaat aan Mevr. Persyn 
(Varstjensslraat 35, Broeckem). 

Aan het voltallig bestuur wensen 
we een jaar vruchtbare samenwer
king en werving. 

Deurne 
IJZERBEDEVAART 

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

Duffel 
IJZERBEDEVAART 

Zondag 29 juni vertrekken min
stens drie autobussen van het kerk
plein te Duffel om 6 uur 13 naar 
Diksmuide. Prijs 130 fr. (kenteken 
en fooien inbegi-epen). Kinderen be
neden 12 jaar betalen 100 fr. 

Edegem 
VLAGGEN MET t DE LEEUW . 

Vlaggen te koop bij Herman 
Sommen, Baron de Celleslaan 36, 
tel. 49.51.94, ofwel bij J an Muys, 
Elsenborghlaan 1, tel. (tijdens de 
bureeluren) 32.90.74 (1.50 ni. 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 oprichting 
van een vergaderlokaal mogen zich 
aanbieden bij Ludo Luyten, Troost-
straat 12, tel. 53.05.71, of bij de voor
zitter. Graaf de Fienneslaan 47, tel. 
49.64.89. 

PUBLICITEIT 
Publiciteit in ons «Kontaktblad» 

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

« W I J » 
Wij verontschuldigen ons nog

maals voor het laattijdig toekomen 
van ons weekblad « Wij VI. N. » in 
onze gemeente. 
PERSONALIA 

Jenny Dekoninck, gewezen leid
ster van de blauwvoetvendels te 
Edegem, is in het huwelijk getreden 
op vrijdag 20 juni, met Roeland 
Aelbers. Hartelijke gelukwensen. 

Wij ontvingen een doopkaartje 
vanwege Robert en Rita Suy-Vi-
roux, waarop Erwin de geboorte 
\ an zijn broer Joris liet weten op 
16 juni. Hartelijk welkom aan ons 
toekomstig nieuw lid. 

IJZERBEDEVAART 
Wenst U nog mede te rijden met 

de autobus ? Laat U snel inschrij
ven bij E.H. Blondeel, Filip de 
Monteplein 41, tel. : 49.80.00. 

VAKANTIE 
Bij gelegenheid van de vakantie, 

wensen wij aan de leden en kinde
ren een aangenaam en ontspannend 
verlof toe. 

Heist - Hallaar - Boolschot 
IJZERBEDEVAART 

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

BEVLAGGINGSAKTIE 
Leeuwenvlaggen kunnen besteld 

worden bij de bestuursleden van 

de afdeling. Zij dienen niet alleen 
op 11 juli maar bij elke feestelijke 
gelegenheid. 
GULDENSPORENVIERING 

Zaterdag 12 juli te 20 uur in de 
feesthal van de firma N.V. Clovis, 
Booischot-Station, Guldensporenvie-
riiig met Jef Burm, het zangkoor 
De Purperen Heide. Gelegenheids
toespraak door senator Wim Joris-
seu. Daarna gezellig samenzijn bij 
zang en dans. 

Hoevenen 
HUWELIJKEN 
EN 
GEBOORTEN 

Met gebundelde vreugde wenst 
het bestuur en leden van onze af
deling hun beste gelukwensen over 
te maken bij ; 
— het huwelijk van onze simpatie-
ke propagandaleider Fons Huygen 
met Lydia Van Riel. Veel geluk en 
zegen; 
— het aanstaande huwelijk op he
den van mejuffer Els Sweerman, 
dochter van onze steunende leden 
Mr. en Mevr. M.J. Sweerman -
Permanne met de heer Ronald van 
Uden. Hartelijke gelukwensen. 
— de blijde geboorte van een twee
de zoontje Bart in het gelukkige 
gezin van onze penningmeester Ed
die Havermans - De Poorter. 

Merksem 
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 
in verbinding met ons sekretariaat, 
Sint Lutgardisstraat 56. Een leeuwe-
vlag, kleurvast 1.50 m. op 1.50 m. 
voor 195 fr. 
GULDENSPORENVIERING 1969 

De kleinkunstavond ingericht 
door de dienst voor kuituur van on
ze gemeente, met medewerking van 
de kulturele 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.4557.77. 
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. 
IN MEMORIAM 

Met enkele oude getrouwen heb
ben wij op zaterdag 12 juni Alfons 
De Ruelle vergezeld naar zijn laat
ste rustplaats op het kerkhof van 
Merksem. Tans rust de Fons op en
kele meter van zijn goede vriend 
Dr. Aug. Borms. De leeuwevaan 
dekte de baar van deze overtuigde 
Vlaming. Fons De Ruelle, oud-
strijder 1914-1918, vier volle jaren 
front, drager van alle militaire ere
tekens, ridder, vuurkruisdrager, 
maar die gans zijn leven met een 
geknakte gezondheid, van het dank
bare vaderland geen percentje in
validiteit mocht bekomen. Na vier 
jaar front, overtuigd anti-militarist, 
Vlaams-Nationalist, was de Fons 
een van de eerste medeoprichters 
van V.O.S., en van het Vlaamse 
Front te Merksem. Fons, gij hebt 
als ' dappere kerel Uw plicht ge
daan I 

Wï] betuigen uw echtgenote en de 
familie ons oprecht medevoelen. 

Mechelen 
IJZERBEDEVAART 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij 
in de autocars, die vanuit Meche
len naar de IJzerbedevaart gaan. 

Inschrijving in het Vlaams Huis 
Opsinjoorke, Nieuwwerk 1 te Me
chelen, tel. 015-11106. Prijs 120 fr. 
Vertrek 7 uur stipt. Terug te Me
chelen rond 22 uur. 

Mortsel 
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 ni-kleurvast en ijzersterk) 
tegen de volkse prijs van 195 fr. Te 
bestellen bij Wim Claessens, Lierse-
sleenweg 197, Mortsel (tel. 55.39.09). 

NIel 
IJZERBEDEVAART 

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

Kinderen, die op de schoot kun
nen zitten gratis. 

Vertrekuren : Hemiksem muziek

school 6 uur 15; post St Bernard 
6 uur 20; Schelle, Fabiolalaan (Ka
pelstraat) 6 uur 25; Niel, Kruisweg 
5 uur 30; Hellegat 6 uur 33; Boom 
markt 6 uur 40. 

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 de Reynaert-Gezellen 
uit Leuven. Feestredenaar volks
vertegenwoordiger Hugo Schiltz. 

Westmalle 
IJZERBEDEVAART 

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 

Wlllebroek 
IJZERBEDEVAART 

O p 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 
van Westvleteren. 

Inschrijven bij E. De Cock, Cpt. 
Trippstraat 53, R. Willaert, Molen
straat 62, Th. De Block, Breendonk-
straat 77, Jan Heyvaert, Boomse-
steenweg 56, L. Verstrepen, J . Wau-
tersstraat 102, A. De Smedt, Boom-
sesteenweg 88. 

BEVLAGGINGSAKTIE 
Folders met prijzen en maten van 

leeuwenvlaggen zijn te bekomen op 
de adressen vermeld in het bericht 
over de deelname aan de IJzerbe
devaart. 

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-VTB-VAB . Da
vidsfonds - K W B . KAV . VNJ -
Were di. Optreden van Will Ferdy 
en Isa en Erik. Gelegenheidstoe
spraak door Mr. F. Lambrechts. 

Kaar ten te bekomen )>ii R. Wil
laert, Molenstraat 62; T. De Block, 
Breendonkstraat 77; L. Schurmans, 
Van Landeghemstraat 71 en F De 
Smedt, Cpt. Trippstraat 53. 

Wijnegem 
NAAR DIKSMUIDE 

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

BRABANT 

Asse 
IJZERBEDEVAART 1969 

Vertrek zondag 29 juni te 7 uur 
stipt op het Gemeenteplein te Asse. 

Prijs : 120 fr. 
Na de plechtigheid doorreis naar 

de westvlaamse bergen (Rode 
Berg). 

Brussel (Arr.) 
IJZERBEDEVAART 

Vertrek te 7 uur aan het lokaal 
« Uilenspiegel », Pletinckxstraat 28. 
Brussel 1. 
n JULIVIERING 

Op 11 juli zelf om 20 uur 's 
avonds, elf juliherdenking in de 
kelderzaal van « Uilenspiegel », 
voorafgegaan door een geschiedkun
dige kwis over Vlaanderen. 

HULDE 
Het bestuur brengt samen met de 

afdelingen van het kanton St. Jans-
Molenbeek, in naam van het gehele 
arrondissement Brussel, hulde aan 
de heer Gust Knaepen, voorzitter 
van de afdeling Molenbeek, naar 
aanleiding van zijn 70ste verjaar
dag. 

Hij is steeds een sprekend voor
beeld geweest van een Vlaams-Na
tionalist in deze gemeente, en was, 
niettegenstaande de tegenslagen een 
der werkers bij de start van de 
Volksunie. Nog vele jaren ! 

ARR. SEKRETARIAAT 
Telefonisch te bereiken Nr. 02-

17.92.18, elke avond van de week 
tussen 18 uur 30 en 21 uur 30. 

Adres : Dupontstraat 27 te 
Schaarbeek-Brussel 3̂  

JAARLIJKS VERLOF 
Het arr. sekretariaat zal gesloten 

zijn getiurende de gehele maand au
gustus. 

Dringende zaken zullen steeds 
kunnen afgehandeld worden met de 
arr. sekretaris, Frans Adang, Ruis-
broeksestwg. 109 te St. Pieters-
Leeuw of op afspraak. 
GULDENSPORENBAL 
DER 
RANDGEMEENTEN 

Op 12 juli (zaterdag) heeft te St. 
Pieters-Leeuw het guldensporenbal 
der randgemeenten plaats in de 
zaal Rubens, steenweg op Bergen 
te Zuun-St. Pieters-Leeuw. 

Orkest : Waltra van Stan Filips. 
Inrichting : 11 juli komitee St. Pie
ters-Leeuw. Inlichtingen : Gust Bor-
loo, St. Stevensstraat 49 en Frans 
Adang, Ruisbroekse steenweg 109 te 
St. Pieters-Leeuw. 

Grimbergen Beigem 
Humbeek - Strombeek 

S P O R T 
Liefhebber-voetballers kunnen 

nog altijd inschrijven bij de sekre
taris van Tyl : B. Verhoeven 21, 
steenweg Vilvoorde, Grimbergen. 
Tel. 59.35.99 of de voorzitter : P . 
Meeuws, Meerstraat 1, Beigem. TeL 
59.25.49. 
IJZERBEDEVAART 

Vertrek te 7 uur op het Kerk-
plein. Reisonkosten 130 fr. 
VLAGGENAKTIE 

Uw leeuwevlag ligt voor U klaar 
op het sekretariaat. 

Prima, kleurvaste vlaggen reeds 
voor 195 fr. en 310 fr. 

Vlag met ons mee op de dag der 
IJzerbedevaart en natuurlijk op 11 
juli. 

Jette 
IJZERBEDEVAART 

In samenwerking met de vlaam
se verenigingen worden er verschei
dene bussen ingelegd die te Jet te 
mensen opnemen. Inlichtingen : 
bij J . De Eerlanger, Leopold I str. 
354 te Jette. Diegenen die met de 
trein wensen te gaan : 50 t. h. ver
mindering wordt toegestaan.. Yer^ 
trek om 6 uur 44 in het 's tat ion te 
Jette. 

zoekertjes 
Als U Vlamingen, zich in De 

Panne wil thuis gevoelen, kom naar 
het pensioen - restauraplt - café 
« Opex ». Lokaal V.U., .Welaan 64 
(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. 

Kinderpension — Tijdens Vw 
vakantie of week-ends uw kleuters 
goed verzorgd door kleuteronder-
wijzeres in gezonde omgeving, tel. 
03-66.70.98 — T 86. 

ï'. van Overstraeten 

H o o f d r e d a k t e u r 

Al le b r i e t w i s s e l i n s vooi 
r e d a k t i e n a a r 
Rotatyp, Sylv üupuisiaan 
110 Brus 7. Tel 2311.L3 

Beheer 
Voldersstraat 71 Brussel 1 
Tel. (02)125.160 

Al le k l a c h t e n voor n ie t ont
v a n g e n V b lad op d i t ad re s . 

J a a r a b o n n e m e n t . 300 fr 
H a l f j a a r l i j k s . 170 fr 
D r i e m a a n d e l i j k s . 95 fr 
A b o n n e m e n t b u i t e n l a n d 

480 fr 
S t e u n a b o n n e m e n t 820 fr. 

( m i n i m u m I 
Losse n u m m e r s . 8 fr 
Alle stortingen voor het blad 
op postrekening 1711.39. 
« Wij » Vlaams-nationaal 
weekblad 

V e r a n t w u i t g Mr F V a n 
der Eist . B e i z e g e m s t r a a t ""O. 

Brusse l 12. 
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Erps-Kwerps - Kortenberg 
NAAR DE IJZERBEDEVAART 

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

Prijs : 120 fr. voor volwassenen. 
80 fr. voor minderjarigen onder 

de 16 jaar. 

Hekelgem - Essene • Teralfene 
DIKSMUIDE 

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

St Kwintens-Lennik 
IJZERBEDEVAART 

De V.U. afdeling St. Kwintens-
Lennik legt een autobus in om deel 
te nemen aan de IJzerbedevaart. 
Wij verzamelen op de Markt te St. 
Kwintens-Lennik oiri 7 uur 30; na 
de plechtigheden uitstap naar ons 
driftige Noordzeestrand. Vermoede
lijk terug rond 19 uur 30. Prijs : 
125 fr. 

Inschrijven bij Ben Van den Bos
sche, Keymolenstraat 82, tel. 
52.45.86. 

St. Pieters-Leeuw 
GULDENSPORENBAL DER 
RANDGEMEENTEN 

Op zaterdag 12 juli heeft hier het 
OitJ«Jensporenbal der randgenieen-
Jert 'pji(}j)>> i" de /.aal Ruheiis, steen-
*-,e-g ó^J^feerijei^ te Zuun-St. Pieters-
Leeuw. Orkest ' : " ^ a l t r a vafi" Staii 
Filips. Inrichting : 11 juli Komitee-
St- Pieters Leeuw. 

Inlichtingen : Gust Borloo, St. 
Stevensstraat 49 en Frans Adang, 
Ruisbroekse steenweg 109 te St. 
Pieters-Leeuw. Alle vlaamsgezin
den uit het Brusselse en omgeving 
houden deze datum viij. 

Vilvoorde 
IJZERBEDEVAART 

Vertrek morgen zondag om 7 
uur op de Grote Markt te Vilvoorde 
en te 7 uur 15 aan de « Gouden 
\ 'üorn », Houtkaai 1 te Vilvoorde. 
BESTUURSVERGADERING 

Dinsdag 8 juni a.s. bestuursver
gadering. Op de dagorde o.a. be
sluiten van de werkgroep 1 en de 
vrouwenwerkgroep, het propagan-
daplan Geen afwezigen a.u.b. ! 

Woiveriem • Meise 
NAAR DIKSMUIDE 

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

Reisgeld : volwas.senen : 100 fr. 
Kinderen onder de 14 jaar : 60 fr. 

OOST-VLAANDEREN 

Astene 
BESTUUR SAMENGESTELD 

Op 20 juni j.1. is de autonome af
deling Astene gesticht. 

Voorlopig bestuur : voorzitter : 
Laurens Coessens, Achterstraat 
141; sekretaris : Luc Van Cauwen-
berghe, Emiel Clauslaan; penning
meester : André Vermaercke, Ka-
pellestraat 37; propaganda : Raf 
Walgraeve, Krekelstraat 14; dienst
betoon : Fernand Drubbel, Karper-
straat 25 en plaatsvervangers : Syl-
vain Leroy, Pontstraat 2 en Alfred 
De Decker, Karperstraat 14 allen te 
Astene. 

De heer Femand Drubbel werd 
aangeduid als afgevaardigde in het 
arrondissement. 

Dendermonde 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Op het gewestelijk sekretariaat 
van het « Oost-vlaams centrum 
voor dienstbetoon », Stuifstraat 7, 

Appels, tel. 052-247.76; elke dinsdag 
en woensdag van 20 tot 22 uur. 

AANDACHT 
Gedurende de maanden juli en 

augustus zijn er geen zitdagen in 
het arrondissement. Dringende ge
vallen stellen zich telefonisch in 
verbinding met de heer Meert, tel. 
052-247.76. 

Delnze • Petegem • Astene 
OVERLIJDEN 

Wij melden het overlijden van de 
heer Moris Danneels. Hij overleed 
te ï i e l t 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. 

Erembodegem - Haaltert 
Kerksken - Terjoden 

GULDENSP ORENDAG 
Zaterdag 12 te Haaltert 13 uur 

start van de Guldensporenfietsrally 
op het Dorpsplein 

19 uin- Guldensporenmis met kan
selrede en offerande. Nadien op
tocht. 

20 uur stipt : op de speelplaats 
van de meisjesschool Guldensporen-
viering. 

Tre<len op : Cantate Domino, in
ternationaal bekend koor; Jan De-
wilde, kleinkunstenaar en De 
Kglantiers. 

Werken \erder nieê : de fanfare 
« De jonge kunstminnaars »; turn-
club « St. Paulub» en de jeugd
bewegingen. 

Lic. Herman Santy, ondervoor
zitter van Lovan spreekt. 

Bij slecht weec gaat de viering 
door ift '^e Tuinie feestias^i'\jjui de 
meisjesschool. 

Gent 
IJZERBEDEVAART 1969 
« Rubenshof », Borluutstraat, richt 

een busreis naar Diksmuide in. 
Vertrek : om half acht 's morgens. 

f^JCOLPORTAGES 
Te Gent wordt gekolporteerd op 

zondag 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. 

OPRICHTING VAN V.V.V.G. 
Op donderdag 19 juni 11. richtte 

een aantal oude getrouwen een af
deling van het Vlaams Verbond 
vi\n gepensioneerden op : 5 fr. per 
maand. De eerste uitstap van het 
V.V.V.G.-Gent gaat door op 3 juli 
a.s. : een boottocht van Gent naar 
Terneuzen. 

Inlichtingen bij : Marijke Van-
dersteene, Theo De Jaegherstraat 
34, Gentbrugge, Hilde De Poorter, 
Lange Kruisstraat 1, Gent, Stefaan 
De Zitter, Eendrachtstraat 134, 
Gent. 

VUJO-GENT 
Een aantal jongeren vormden een 

nieuw bestuur. 
Op 13-6-69 werden in overleg met 

het V.U.-bestuin-Gent een aantal 
konkrete zaken beslist : de Vujo-
leden worden hd van de V.U. 

Op 4 juli e.k. om 20 uur gaat de 
volgende Vujo-bestuursvergadering 
door in Vlaams Huis « Roeland ». 

Inlichtingen : Huguette De Blee-
cker-Ingelaere, Tolhuislaan 15, 
Gent. 

VOETBAL 

^ Volksunie Gent dankt de afdeling 
Grimbergen voor het onthaal welke 
haar voetbalploeg kreeg op zaterdag 
19 juni. 

In een zeer sportieve wedstrijd 
overwon Grimbergen Gent met 
5-3. Onze hartelijke gelukwensen. 

IJZERBEDEVAART 
Onze bus vertrekt slipt om 8 uur 

aan ons lokaal « Vlaams Huis Roe
land ». Laattijdige inschrijvingen 
kunnen opgenomen worden in de 
Roeland, tel. 232828. 

Geraardsbergen 
UITSLAG 
ARRONDISSEMENTELE 
KOLPORTAGE 

O p 22 juni jl. werden 333 num

mers verkocht door een ploeg van 
20 man, waaroader 12 van de afde
ling Impe. De jongste deelnemer 
Jan Van den Broeck (11 jaar) ver
kocht 9 nummers ! 

impe 
GULDEN SPORENHERDENKING 

Om II uur heeft op zondag 6 ju
li in de St. Denijskerk te Inijje de 
traditionele 11 julimis plaats, met 
kanselrede door pater Flamaey. Na 
de mis op het dorpsplein meeting 
met Hugo Schiltz als feestredenaar. 

Kruishoutem 
BAL 

Wij nodigen al onze leden en 
simpatizanten uit naar het kennis-
bal in « het Kloefke » op morgen 
zondag 29 juni. 

Met de TV-vedette Tino Serlet 
and the Blacks is een sukses verze
kerd. 

Kwaremont 
11 JULI 

Zaterdiig 5 juli 19 uur 30 : Louis 
Verbeeck, Het Schelderiet, Dr 
Mare Galle (ingericht door de 
\ laamse verenigingen in de hovin
gen Beek). 

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-Michiels'Brugge. 
Thuis tussen 20 en 21 uur. Inschrij-

Merelbeke 
NAAR DIKSMUIDE 

Prijs : 90 fr. Afreis te 7 uur 30 aan 
kerk Flora en te 7 uur 45 aan kerk 
Merelbeke-Centrum. 
SPORENFEEST 

Het grote pluralistische Sporen-
feest, gaat dit jaar door op zater
dag 12 juli te 19 uur in de zaal No
va. Vedette van het feest : Will 
Ferdy. Spreker : meester Herman 
Waegemans, algemeen o. voorzit
ter V.O.S. Vanaf 21 uur 30 groot 
bal voor jong en oud met « The 
Bats ». Kaarten voor feest plus bal 
tegen 50 fr. Steunkaarten tegen 100 
fr. Familiekaart voor 4 personen 
aan 120 fr. Al onze lezers warm 
aanbevolen ! 

Oudegem 
NAAR DIKSMUIDE 

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

Oudenaarde 
AUTOKARAVAAN VVB 

Op zaterdag 5 juli a.s. autokara
vaan in het kader van de anti-gren-
delaktie van de V.V.B. Afle V.U.-
simpatizanten doen de tocht mede 
d(X)r onze mooie Vlaamse Arden
nen. Nadere inlichtingen volgen. 

Ronse 
11 JULI 

Zaterdag 12 jidi 19 uur H. Mis 
met gelegenheidssermoen iin St. 
Hermeskerk. 

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. 

Zwijndrecht 
NAAR DIKSMUIDE 

Met autobus naar IJzerbedevaart. 
Inschrijving en inlichtingen bij 
Piet Severins, vlaams huis a We-
re-Di ». 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge 

Diksmuide 
VOORAVOND 
IJZERBEDEVAART 

Zoals elk jaar wordt op de voor
avond van de Llzerbedevaart (28 
juni) door de Volksunie afdeling 
Diksmuide een verbroederings
avond ingericht in de feestzaal 
Vlaams Huis, IJzerlaan 83. Orkest 
ot De Zeekanters ». Dtt jaar wordt 
ook een reuzetombola ingericht met 
niet minder dan 10.000 fr. prijzien. 

KOLPORTAGE 
De arrondissementele kolportage 

gaat door op zondag 6 juli te Adin-
kerke. Verzamelen om 9 imr 30 
aan de kerk te Adinkerke. We re
kenen er op dat iedere af<leling 
enkele kolporteurs naar Adinkerke 
stuurt. 

Gistel 
NAAR DE 
IJZERBEDEVAART 

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

Kortrijk 
NAAR DE 
IJZERBEDEVAART 

^'ertrek aan lokaal « 1302 » te 
Kortrijk te 7 uur 45. 's Namiddags 
reizen we naar Fran.s-Vlaanderen. 
's Avonds gelegenheid tot asond-
nialen te Steenvoorde. 
GEBOORTE 

Het gezin van de jongste belgi-
sche volksvertegenwoordiger werd 
verrijkt : Jo Vansteeiikiste kreeg 
een broertje Frank bij. Volksunie-
Kortrijk feliciteert Luk en Mireille 
Vansteenkiste - Couwenbergh met 
him tweede spruit. 
KOLPORTAGE 

De laatste kolportage voor het 
verlof was opnieuw een groot suk
ses. Op 8-6-69 werden te Waregem 
in amper twee uur tijd bijna 200 
nummers van « Wij » aan de m a n 
gebracht door kaderleden uit de 
afdelingen Kortrijk, Kuume , Lau
we, Lendeleden, Menen, Tiegem 
Viijo en Waregem. De kolportages 
worden in het arrondissement Kor
trijk nu geschorst tol in de maand 
sej)tember. 
ELF-JULIHERDENKINGEN 

Uit protest tegen de geestloze 
Gulden-Sporenherdenkiiig van het 
Kortrijks Stadsbestuur zal de Volks
unie niet deelnemen aan de ver
schillende manifestaties, uitgeno
men de jaarlijkse oirtochf naar het 
Groeningemonument. I>e optocht 
veili-ekt op \'Tijdagavond 11 juli te 
20 uin- 30 op het Sint-Michiels-
plein. Toespraak door prof. Ver
huist (ook tegen de grendels zoals 
te Knokke ?). 

JOE ENGLISHKARAVAAN 
Traditiegetrouw richt de V.O.K. 

deze karavaan in, die vertrekt te 8 
uur stipt aan het Koningin Astrid-
park (naast de geN-angenis) morgen 
zondag. 

Leffinge 
WIJK BURGEMEESTER 

Op zondag 8 juni werd ons nieuw 
lid Ignace Vanderwee \erkozen tot 
« wijkbiugemeester » van de geken
de wijk ï B;isseville » te Leffinge. 
Hij Ixihaakle er 892 stemmen, dit 
is 285 stemmen meer dan zijn te
genkandidaat. De nieuwe wijkbur-
gemeester werd dan ook dezelfde 
dag et ingehaald » naar oude west-
vlaamse trant : traditionele stoet 
met op 't einde de wijkburgemees-
ter, gezeten op een « sieze ». On,ie 
afdeling wenst onze dorsthebl^ende 
wijkburgemeester een zeer vrucht
baar beleid. 

Menen 
W E R K G R O E P E N 

De werkgroepen i.v.m. de ge-
metnteverkiiezingen leveren zeer 
goed werk. 

De verslagen komen met de re
gelmaat van een klok binnen en 
bevatten een grote schat aan gege
vens en nieuwe ideeën. Ook de do-
kumentatie is in goede handen. Alle 
werkgroepen zullen langs de heer 
Vanbiervliet Piet om regelmatig 
nieuwe dokumentatie ontvangen. 
Hierbij doen wij tevens een drin
gende oproep aan al onze leden en 
lezers van Wij om alle interessante 
dokumentatie in verband met 
jeugdbeleid — kuituur — toerisme 
— industrie — ouderenzorg — 
C O . O . — kerkfabriek — sport — 
onderwijs enz. kortom alles wat 
nuttig kan zijn in verband met de 
gemeenteverkiezingen aan het be-
sluar mee te delen ofwel te bezor
gen in het café Beiaard. 
ADVIESRAAD 

De adviesraad komt bijeen op 12 
juli a.s. om 16 uur in de bovenzaal 
van de Beiaard. Iedereen weze op 
pos t ! 
BESTUUR 

Het bestuur van d e afdeKng Me
nen bestaat tans uit 9 mensen. 

Wegens de gestadige aangroei van 
het aantal leden en met het voor
uitzicht op de gemeenteverkiezing 
gen was een uitbreiding noodzake" 
lijk geworden. Ook de vrouwenbe
weging en de Vi.jo-kern hebben 
medezeggingschap in de beslissin
gen \ an het bestuur. 

VROUWENBEWEGING 

Voor onze vrouwen zijn er iedere 
maandag tuinlessen die druk wor
den bezocht door jong en oud. Aar. 
zei nu niet meer en schrijf in bij 
de bestuursleden ofwel in café Bei. 
aard. 

Ook de zlekendienst is een iaitia. 
tieï vau de vrouwenbeweging . 
help hen en geej tijdig de adressen 
door ! 

Nieuwe, daverende, initiatievea 
door onze vrouwen uitgedat:]]t wor. 
den na de vakantie verwezenlijkt 
W e kijken alvast u i t ! 

KAARTERSCLUB 

Iedere 2de maandag in het café 
Beiaard, maandelijkse kaarting. 
Aanvang om 20 uur, iedereen is" 
vvelkom. Ingevolge zekere omstan
digheden konden voor de maand 
juni geen verwittigingen gestuurd 
worden. Wil de sekretaris daarvoor 
verontschuldigen. 

Nieuwpoort 
TEGEN DE GRENDELS 

De V.V.B, autokaravaan van het 
arrondissement Veume, op zaterdag 
5 jiiK, onder het motto « geen on-
eeilijke grendels in de grondwet », 
\ertrefct te Veurne om 14 uur op 
het St. Denijspk?in (Zuidstraat), 
Nieuwpoort- en Oostdninkerkena-
ren. 

Iedereen op post. Niet-autobezit-
ters kunnen meerijden. Deze oproep 
geldt ook voor alle V.U.-leden van 
Veurne, Adinkerke, De Panne en 
Koksijde. 

Popefinge 
GESLAAGDE 
VOORLICHTINGS. 
VERGADERING 

Een 60-tal landbouwers en sim-
patizaotea k w a m e a luisteren naar 
senator Willy Persyn. 

Senator Persyn, die een vlot rede
naar is, had de aanwezigen onmid
dellijk in zijn greep toen hij enkele 
anekdoten aanhaalde in verband 
met de technische onderlegdheid 
van sommige leden van de parie-
mentaire kommissie van landbouw. 

Vrank en onverbloemd belichtte 
hij achtereenvolgens de aspekteu 
van het plan Mansholt, de pacht
wet, de etatizeilng van de i;nilver« 
kaveiing en de boteivervaking, 
diuirbij man en paard noemend ter-
wijl hij er de nadruk op legde dat 
noch de krimten noch radio ea 
T.V. die feiten durven bekend ma
ken. Het was een zeer interessante 
vergadering die met de grootste 
aandacht werd bijgewoond. 

Sekietaris Rik Sohier beloofde 
dat de werking ten gunste van de 
landbouwers in bet arrondfesement 
leper zou doorgedreven worden. 

Smt-Kruis 
GULDENSPORENVIERING 

Sint-Kruis bereidt zich. voor om 
op zondag 6 juli 1%9 te 20 uur zéér 
stipt in het Schuttershof op een 
schitterende wijze 11 jnli te vieren. 

Aan het programma verlenen 
hun medewerking : De Elegasten, 
het Brugs Koperensemble, het Re-
naat Veremanskoor met dirigent 
Roger Deruwe en Gerard Ver-
meersch. Feestredenaar is Pro t 
Raymond Derinne. 

Daarna dansgelegenheid met 
Bernard Viaene als animator. 

Bestel uw toegangskaart op een 
van de onderstaande adressen : 

Volksunie : Omer Dombrecht, 
Engelendalelaan 89, telefoon 30839. 

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

Stene 
NAAR DE 
IJZERBEDEVAART 

De houders van een personeawa-
gen worden verzocht te 8 uur 45 
aan café « Sportwereld J>, Oost
straat 91 samen te komen. Wij 
sluiten aan bij de karavaan, «K* ** 
9 uur vanuit Oostende aan net 
« Si)ortcenfrum » vertrekt. 

WervHt 
IJZERBEDEVAART 

Een bus vertrekt naar Diksmuide 
op zondag 29 juni. Haltes : Menen. 
Belfort om 8 uur; Geluwe-kerk on» 
8 uur 15; Wervik-Sint-Maarteo»-
plein om 8 uut 30. Inschrijvings
geld : 60 fr. 
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600 ARBEIDERS ..... 1001 MOGELIJKHEDEN!! 
Deze slogan betekent méér dan wij in een boek zouden kunnen beschriiven 
Het is duidelijk dat U in volle vri|heid wilt kiezen dat U met 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 natuurliik 
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 vlo+te 
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 ZIJN !!! 

Stenen kopen = opbrengst verzekeren ' ! ! 
Raadpleeg onze diensten over onze prachtappartementen aan de Dampoort te 
Cent - aan het Meerlenhof te Hoboken - aan de Belgiëlei te Antwerpen Over 
onze zeer voordelige villapercelen te Drongen bij Cent - in het Leuvense en 
ïn de mooie naïuur van onze Limburg ! 

MEER D A N 6.000 TEVREDEN KLIËNTEN K U N N E N W l ) MET 

U BEZOEKEN EN DAAR Z I j N 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 v!Hr 

Vanaf 600.000 F 

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

Naam . . . M . . M M« »•• M« M* M« «*•« M . M . •*. . . . ••• >— M« ••« M I t» *•< 

Adres . . . r,* • » ••• «.• »M —* • « r.. ssi Woonplaats ..>•*< m H < *. . 

Tel privé . . . Tel kantoor M . » • fs« I A M . M . 

I over gronden voor vtllabouw D • ^ ^ ^ ^ T ^ ' " ^ ' " ^ ™ ^ " ^ 
over gronden voor hoogbouw D bil voorkeur gelegen te 
over gronden v eensgezinsvi^ontng D 

over veilige geldbelegg'ngen O ^^imÊ^mÊ^mÊÊ^mi^m^^^^ 

2 over het bouwen van .. . . . . . . «M M» — wa t*t *»» — f— ••• ••• • " ••• 

btl voorkeur qelegen te . . . « i s*i » • » « » » w» «*»»»• w» «^ **• ••• *** 

of bezit r3eds grond gelegen te . . . . ~ . . . ««» .»«» . iw • » * » »~ •« 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN' ' .V. 

ANTWERPEN 
Meir 18 
tel. 03/31.78.20 
vijf li|nen 

CENT 
Onderbergen 43 
fel. 09/25.19.23 
tel. 09/25.94.69 

GENK 

Winfersfagsl-r 22 

tel. 011/54.442 

LEUVEN 

Brusselsestr 33 

tel. 016/33.735 
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Amsferdam kent woefige nachten... 
...dank zij Damrakkers 

W i e wordt wereldkampioen autorennen ? 
Mijnheer X ? 

Schrijven in ons blad 

kWijlen A y C C f 
Mevrouw Soekarno ontkent echtscheiding H M H l " 1 
Soekar ? No ! ^ T « ^ ^ T ^ • 

• 
Watervoorziening in Nederland bedreigd 
Het water is niet meer n in 

Humorfestival wordt weer sukses 
Heist de vlag aan zee ! 

Brigitte Bardot weldra weg van 
Cunter Sachs 
De laatste bloodjes wegen het zwaarst 

Nasa-deskundige Wil l iams meent 
dat maan peervormig is 

^ A J I I f E L I I Veurne modelstad '69- '70 
S S S n L J Zet je van veurne ! 

Leopold kocht een villa aan de Riviera 
Very nice ! 

Spionnenruil Engeland-Moskou 
Brooke van hetzelfde laken 

BRASSER ZIET DE PRIJSUITDELING 

^£/fSStK 

« Durft gij hem zijn uitslag vragen ? » « De eerste vijf zullen de dopingskontrole moeten ondergaan.^ » 

a Van der Wilt, eerste prijs kontestatie.., » 

ZE ZEGDEN 
« In de beigische kuststreek werden !n het zomerseizoen de preken voor een 
derde deel In het Frans gehouden. Nu zijn er geen preken meer. Zegt de priester t 
aujourd'hui geen preek ». 

FONS JANSEN 

« Je stopt geen leeuw in het kot van een haan. Maar Ut een cirkus is alles moge
lijk ». 

CHRIS BOUCHARD 

K Als een Vlaming u iets zegt wekt hij de indruk alsof zijn huis in brand staat. 
Het is allemaal zeer dringend. Hij wil u overtuigen. Wij willen «Keen mededeten. 
Hij gebruikt de taal als een middel tot overreden, wij tol konstateren. Vandaar 
dat hij ons koel vindt, wij hem opgewonden. Geen van beiden Is dat. Het is «eii 
kwestie van woordgebruik. 

GODFRIED BOMANS 

« Ik hoorde een vlaams kind steeds franse woorden zeggen. Was dat geen en-
fant terrible ? . . ^^^^ j ^ ^ ^ g ^ 

« Als |e het tot chef-de-bureau in het ministerie gebracht hebt, moet je Ie ogen 
leren gebruiken. Je ellebogen ook, maar vooral Je ogen ». _ _ —. « n e 

HUGO CLAUS 

« Als |e in Vlaanderen als kabaretier gekke dingen zegt mag je misschien een 
volgende keer de grens niet meer over. Moet je een ander beroep opgeven, o |-
voorbeeld paardekoper ». . . . . - . B ^ I 

FONS JANSEN 

« Waarom er in Vlaanderen zo weinig goede chansonniers zijn ? Noo, niet iede
re grotendeels mislukte poëet bezit daarenboven nog muzikaal talent en een lei-
wat beluisterbaar stemgeluid >. . . . . . . v e 

JULI EN VANGANSBEKE 
« Wij Vlamingen hebben doorgaans de reputatie zo niel van oude versfoWe n-
mantiekers te zijn, dan toch een duidelijk gemis aan fantazie, humor, ia zelfs op
timisme te vertonen. Deze reputatie is vals • . .__««.••• 

LOUIS DE MEESTE* 


