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NA DIKSMUIDE 

Er wordt op IJzerbedevaarten slechts zelden geapplau
disseerd. De aanwezigen wordeft trouwens verzocht, zich 
te onthouden van toejuiching of afkeuring ; ze volgen 
doorgaans in ingetogen stilte de hele plechtigheid. Ver
leden zondag ging een storm van toejuichingen over de 
IJzervlakte, toen Rik Borginon zegde : « De sukkelgang 
van de veroordeelde grondwetsherziening bedroeft ons 
niet. Het blijkt eens te meer dat het niet gaat zonder écht 
federalisme. De kulturele autonomie is bijna een karika
tuur. Zo'n misbaksel zouden wij moeten betalen met gren
delprocedures, die het Vlaanderen onmogelijk zouden ma
ken zijn enige werkelijke macht - die van het getal - te 
doen gelden ! ». 

De toejuichingen voor deze 
passus, waarin de voorzitter 
Van het IJzerbedevaartkomitee 
onverbloemd schoonschip maak
te met de hele grondwetsher
ziening en haar grendels, heb
ben ons niet verbaasd. Ze heb
ben ons echter wel gesterkt 
omdat ze het bewijs leverder 
dat de vlaamse massa gevoelie 
is geworden voor het probleem 

We hebben ooit wel eens ge

vreesd dat het ook andersom 
kon zijn. De grondwetsherzie
ning is een dorre juridische 
brei ; de grendels zijn vrij ab-
strakte begrippen die — anders 
dan bijvoorbeeld het éne slag
woord «Leuven» — slechts vrij 
onduidelijk tot de verbeelding 
van de massa spreken. Het ge 
vaar bestond dat, tijdens 
de maandenlange bekvechterii 
over de artikelen van de grond

wetsherziening, de bomen het 
zicht op het bos zouden belem
meren en dat het aanvankelijk 
zo stoutmoedig gehanteerde be
grip « kultureel federalisme 
(nietwaar, Van Mechelen ?) 
sterker tot de verbeelding zou 
spreken dan de duistere kneep 
van de grendels. 
Het is anders uitgevallen : het 

woord « grendels » is — mede 
door onze maandenlange kam
panje over heel Vlaanderen — 
een begrip geworden dat het 
vlaams verzet prikkelt. De ring 
is rond : bijna tegelijkertijd 
met Borginon op de IJzerbede
vaart werd door de W.B.-aktie 
en door de bevestiging van het 
standpunt van het overlegkomi-
tee der vlaamse verenigingen 
nog eens duidelijk gemaakt, 
dat gans de opiniemakende 
groep in Vlaanderen hardnek
kig tégen de grendels staat. En 
de toejuichingen van de tien
duizenden te Diksmuide onder
streepten, dat de massa het be
grepen heeft en dat het vlaams 
eenheidsfront even breed en 
even sterk staat als bijvoor 
beeld in de zaak Leuven 

Eens te meer blijkt dat de 
Volksunie de politieke uiting is 
van deze brede, over alle par

tijen heen grijpende vlaamse 
stroming. Eens te meer blijkt 
eveneens, dat de vlaamse 
C.V.P.-ers (met enkelen — be
schaamd ? — in de IJzervlakte) 
en de vlaamse B.S.P.-ers totaal 
geïzoleerd staan van wat er 
leeft in Vlaanderen. Zij zijn al
leenlopers en scheurmakers, 
verzakers aan het mandaat dat 
hen werd gegeven. We zijn er 
van overtuigd dat, zo zij vol
harden, hun pozitie van alleen
lopers en scheurma:kers zal' af 
te lezen vallen uit de cijfers na 
de eerstvolgende verkiezingen. 

We zijn aan het einde geko
men van het parlementair jaar. 
De volgende maanden auUen - -
zo hopen we toch —fvoor de^po-
litici niet alleen een periode 
zijn van zoeken naar de zon, 
maar tevens van bezinning en 
overleg. Ver weg van de kada
verdiscipline der meerderheids
partijen in de Wetstraat, over
geleverd aan hun eigen inzicht 
en overtuiging, moet het voor 
een aantal kleurpolitieke verte
genwoordigers van het vlaamse 
volk toch mogelijk zijn dat zij 
zouden inzien, welke misstap 
en welke vergissing zij aan het 
begaan zijn. 

De IJzerbedevaart is dit jaar 
vroeger dan anders gehouden. 
Te laat om nog te dienen als 
een laatste plechtig vermaan, 
als een ultiem teken aan de 
wand ^ We hopen van niet ! 

Wat ons betreft : vandaag en 
morgen, in de voorbije zittijd 
van het parlement en straks in 
het najaar zullen we niet afla
ten om Vlaanderen te behoeden 
voor het gevaar van de gren
dels. 

Met heel veel mishaar 
wordt tans volgend argu' 
ment in het debat over de 
grondivetsherziening geslirv-
gerd : «Men kan nu vast
stellen dat het de Volksunie 
alleen om negativism,e te 
doen is. Want een helangrij' 
ke verwezenlijking zoals die 
van de twee nieuioe hoven 
van beroep te Antwerpen en 
te Bergen saboteert zij.». 

Wie op de Volksunie gere
kend had voor een wissel
meerderheid hij h,et. een, of 
andere punt- variieii grond
wetsherziening, rekende ver
keerd : dat hebben -i-cij van 
meet af aan gezegd. We heb
ben er nooit twijfel laten 

BEROEPSHOVEN 

«^sijsiiiiii^ii 
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over bestaan dat we liever 
verzaakten aan de weinige 
en trouioens zéér beperkte 
pozitieve punten in de rege-
ringsplannen, dan onze houn
ding ten overstaan pan de 
grendels te verzwakkéji.^ Lie
ver geen uitgeholde; Kulture
le autonomie, voorlopig ook 
liever geen spreiding -ffan de 
beroepshoven dan de gren
dels. We zijn ervan overtuigd 
dat de spreiding van de 
beroepshoven én een 'echte 
kulturele autonomie-'Jn de 
lijn van de ontwikke'lin'g lig
gen én dat ze - zij-het dan 
even later - beter en, vooral 
zonder enige losprijs zullen 
kunnen verwezenlijkt wor
den. Inmiddels stellen wij 
vast dat in het verleden door 
de Volksunie en zelfs door 
vlaamse C.V.P.-ers wetsvoor
stellen werden ingediend om 
de kwestie der beroepshoven 
te regelen. De kleurpartijen-
inbegrepen de vlaamse CV. 
P, - hebhen het nooit de 
moeite geacht, deze voor
stellen te steunen en tot wet 
te make". Indien het ge-

• beurd was. dan zou de kwes
tie der heroepshoven reeds 
lang geregeld zijn geweest. 
Het mishaar van de Gezellen 
van de Grendel is dus méér 
dan schijnheilig ! 

Deze schijn heiligheid 
•wordt hen daarenboven nog 
extra ingegeven door hun 
slecht geweten inzake het 
kamerdebat over de ekono-
mische decentralizatie dat, 
zoals onze lezers weten, be
kroond werd met de schaam/-
teloze kapitulatie van de 
vlaamse C.V.P. : het tweede 
Hertoginnedal. 

Antioerpen krijgt zijn be-
Toepshof, maar zonder dat 
daarvoor grendels zullen be
taald lüorden ! 



WIJ 

N A T I O N A L E L O T E R I J 
W^ TRANCHE 

Uacanüetrancke 

BRUSSEL 

Alle mensen te Brussel en om
geving knjgen regelmatig m 
hun brievenbus een blaadje ge
dropt, genaamd « 80» en dit 
kosteloos De foto van V d B 
prijkt er telkens m op de ere
plaats. 

Een eenvoudige vraag. Wie 
betaalt dit ? Hoe zullen die 
mensen terug aan hun geld ko
men en door welke middelen, 
want men zou een dwaas moe
ten zijn om te geloven dat zij 
het doen uit zuivere naasten
liefde. 

Sedert enkele weken hangen 
er te Brussel grote affiches 
« Vlamingen, stuur uw kinderen 
naar vlaamse scholen ». Ga 
maar eens zien wat er van over
blijft in de buurt van het 
Noordstation en de Schaarbeek-
se Poort. 

V., Koekelberg 

Ik zeg er hem bij dat het een 
even groot kwaad zou zijn als 
hij geen Frans kende. Hij is niet 
brutaal, hij spreekt niet tegen 
maar hij is ongevoelig, onnozel. 

Hoe moet dat met zulke 
mannen als ze eens een brief 
voor Brussel in de hand krij
gen en waarop toevallig een of 
andere nogal moeilijke straat
benaming in het Nederlands 
voorkomt ? 

De postmensen van vlaamse 
herkomst, dat spreekt toch van
zelf dat zij alle franse straatbe-
nammgen kennen. Maar waar
om in 's hemelsnaam zou de 
frankofone brievendrager zich 
hierom druk maken ? Ze zijn 
immers allemaal tweetalig .. de 
Vlamingen. 

P.J.N., Dilbeek 

NAV.0. 

OOK DE POSTDIENST 

Avondpraatje met een brie
venbesteller bij gelegenheid van 
de avondpostuitreiking in een 
brusselse voorstad. 

Ik wacht op het lichten van 
mijn kantoorbrievenbus. Daar 
komt de briefdrager en toont 
mi] vragend een omslag waar
op een vrij langdradige neder-
landse uitleg vermeld staat be
treffende een verzekeringsmaat
schappij, maar die bij mijn 
weet verhuisd is. 

Ik zeg hem dat. Il ne parle pas 
Ie flamand. Het woord «néer-
landais» kent hij waarschijn
lijk ook niet. Ik zeg dat dit een 
tekort is en dat hij in Groot-
Brussel niet op zijn plaats is, 
Brussel, europe.se hoofdstad en 
hoofdstad van alle Belgen. 

Ik weet niet of F.V., Worte-
gem, m zijn lezersbrief (« Wij » 
van 14 juni 1969), vooraleer hij 
zijn bedenkingen neerschreef in 
verband met mijn interpellatie 
van 20 mei in de Senaat, de vol
ledige tekst van mijn rede heeft 
gelezen (waarom abonneren 
niet meer Vlamigen zich op Be
knopt Verslag of parlementai
re handelingen ?). Ofwel of hij 
zich verlaten heeft op een uiter
aard sterk ingekort en dus mis
vormend verslag in een dag-
of weekblad. In elk geval is zijn 
eigen samenvatting onnauwkeu
rig. 

Natuurlijk, wanneer F.V. on
der pacifisme verstaat het af
wijzen van elke vorm van 
landsverdediging, dan kan ik 
hem niet volgen : toen de sov
jets kort na elkaar in de veer

tiger jaren gewapenderhand 
Hongarije en Tsjecho-Slovakije 
onder hun macht brachten, kon
den alle westeuropese landen 
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Zich met angst afvragen waar 
die militaire opmars zou ophou
den. 

Toen hebben wij veiligheid 
gezocht m Navo-verband. Ware 
de Navo er niet geweest, dan 
zou men bij ons over pacifisme 
tans nog slechts kunnen spre
ken in de eenzijdige richting, 
die men kent achter het ijzeren 
gordijn. 

Vóór mijn interpellatie heb
ben de parlementaire frakties 
van de V.U. van Kamer en Se
naat in gezamelijke vergadering 
zich beraden over de houding 
die wij in de toekomst moeten 
aannemen tegenover de Navo. 
Daar is eenparig besloten dat 
wij de Navo moeten steunen, 
niet onvoorwaardelijk, zoals 
F.V. het voorstelt, maar wel on
der verschillende voorwaarden 
waaronder de voornaamste : ten 
eerste de spoedige verwezen
lijking van een volkse europese 
eenheid die een zelfgekozen 
houding tussen de blokken zou 
kunnen aannemen ; ten tweede 
voortdurend streven naar toe
nadering tot de oosterse landen 
om zo te komen tot een geleide
lijke ontwapening, tot europese 
veiligheid en tot wereldvrede. 

Mocht F.V. de volledige tekst 
van mijn rede volgens de parle
mentai re annalen willen ont
vangen, dan kan hij mij zulks 
laten weten. 

Senator H. Ballet 

H N SUPERHOOG l O VAN 

TIEN MILJOEN 

Trekking op 14 juli 

HET BILJET i 
HEI TIENDE: 

JOO fr. 
22 Ir. 

77.1 25 LOTEN VOO» EEN TOTAAL VAN 7 2 M I L J O E N 

JOENG 

In verband met de sportru-
briek m « Wij » zou ik het vol
gende willen opmerken. Ik vind 
de ideeën en het streven van de 
sportredaktie juist : bevorder-
n n g van de s p o r t ; splitsing van 
unitaire besturen in vlaamse en 
Waalse afdelingen ; rechtvaardi
ge verdeling van de subsidies 
en aanwending van die subsi
dies ten bate van het volk en 
niet van enkele opgefokte ve
detten ; meer sport op school 
enz. 

Maar ik denk ook dat het een 
plicht van de sportredaktie is, 
haar rubriek in een meer ge

zuiverd Nederlands te schrij. 
ven en minder dialektische 
woorden als «zever in paks-
kens», « joeng» t e gebruiken. 

U zet deze woorden wel tus
sen aanhalingstekens, maar on
dertussen gebruikt u ze toch. 

Door een doordachter, meer 
literaire stijl aan te wenden, 
zal deze rubriek aan belang
stelling en invloed winnen. 

M.V.V., Hekelgem 

De redaktle draagrt geen ver
antwoordelijkheid voor de In
houd der grepubliceerde lezers* 
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en Inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling 
eevoerd 

van de redaktie 
Brussel, 3 j u l i 1959. 

Betr.: wederopvoeding. 
De heer Maertens heeft ontslag genomen uit de be-
heerraad van de B..H.T. ; de heer De Smaele m^akt 

b l e r ^ ' d f e l f t f h U ^ ' ^ ' ? ' " " beslissing van de 
oeneerraaa zelf en h i j ^ou tevens wensen, dat a l le 
leden van de beheerraad onderworpen wortén aan een 
k S t . r ï "^"ï «ogeHjke onverenigbaarheden. Het 
.^r4-l **"^* °f'/^*'' ^^^' "=""^«'^ ®r nog andere 
swarte potten jouden zijn, de vuile ketel dienst 
SOU Dlijven doen. 
Ir^^ddels verschijnt het teevee-blad ran teevee-
ben eerder De Saae Ie rustig voorfc. "Rustig" i s wel-
l icht een understatement voor een redaktionele 
gang Tan zaken die verre van soepel i s . 
^Lf^?^"*^ cirkuleren uit treksels u i t een geheim 
redaktierjpport dat werd opgesteld toen de plan
nen voor het teevee-blad ri jpten, ^e citeren een 
F^osus : "Zeker m de beginperiode mag de inhoud 
ervan evenwel n ie t 100 % t e lev i . i e zijn. De l e 
zer v i l yeel voor zijn geld- Buiten een massa tv -
lii-ormatie van al le aard moet een deel van het 
b^d aan algemene zaken zijn gewijd, waarmee ik 
beaoel ar t ike ls , features en reportages, waaron 
men zeker weet -dat zij ' het grote piubliek zullen 
aanspreken. Na verloop van t i jd kan het kwantum > 
algemene zaken' geleidelijk worden verminderd en 

vervangen door tv-onden/erpen. Dit kan pas gebeu
ren wanneer de lezer 'gewonnen' i s , wanneer h i j 
*wederopgevoed' i s " . '* 
Zo staat het er . Het ziet er naar u i t dat een ge
wonnen lezer een wederopgevoede i s en omgekeerd 
een wederopgevoede een gewonnen lezer. Merkwaar
dige opvoeders hebben we I /i/-^ 

r 
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» ALBERT EN HET RODE KRUiS 

prinselijke 
woorden in de 
wind 
(m. van haegendoren) Senator prof. 

Elaut heeft, naar aanleiding van ziin 
spitse interpellatie over de uitlatingen 
van prins Albert als R K -voorzitter, de 
splitsing van het Rode Kruis voorge
steld 

Eens te meer bevindt de Volksunie 
zich met dit s tandpunt in de liin van 
wat de « opiniemakende gemeenschap », 
de strijd- en kultuurverenigmgen in 
Vlaanderen voorstellen 

De Vlaamse C V P -ers en B S P -ers 
verkiezen gewoontegetrouw voor tegen-
wringers en alleenlooers te spelen : ze 
vinden de splitsing met noodzakeJiik Ze 
steunden de officiële drogredenen van 
de minister door te wiizen op de hoge 
idealen van menslievendheid en broe-
de'-hikheid in het Rode Kruis 

Dat een gesplitst — en dus efficiënter, 
want dichter bii het volk staand — Ro
de Kruis die idealen zou kunnen dienen, 
gaat b l i k b a a r het unitaristisch petje te 
boven 

Laten we even de dingen omdraaien, 
met het doel ze recht te zetten : het is 
jui-'t vanui t de idealen van menselijk
heid en broederhikheid dat het Rode 
Kruis zich zou moeten aanpassen aan de 
geestelijke situatie van het land Hoe 
kan een volksvreemde instelling, die in 
Vlaanderen daarenboven gedragen 
wordt door e^n aftandse franskilïonse 
geest anno 1830, zich efficiënt ten dien
ste stellen van deze idealen ? 

Er is echter meer Niet alleen de gees
telijke, maar ook de s t rukturele evolu
t ie van ons land maakt de splitsing 
noodzakelijk .. en op termijn onvermij
delijk Het Rode Kruis — en vaker nog 
he t Rode Kruis der Jeugd — neemt een 
aantal initiatieven die regelrecht tot de 
volksopleiding behoren. 

Is dat ja dan neen een objekt voor een 
échte en volledige kulturele autonomie? 

We bevinden ons met dit s tandpunt in 
goed gezelschap Zopas nog heeft het 
Verbond van Vlaams Overheidsperso
neel in een motie over he t Rode Kruis 
he t volgende gezegd : « Het VV.O. is 
van oordeel dat de benoeming van een 
paar nederlandstaligen in deze instel
ling niets oplost Het probleem zit veel 
dieper dan een louter taakverdeling. Al
leen de splitsing van hoog tot laag 
brengt de beide afdelingen tot de ge
wenste zelfstandigheid en onder een ho
mogeen gezag ». 

Ook de Vlaamse Volksbeweging heeft 
zich met het probleem ingelaten en 

maakte haar standpunt in een motie be
kend : « Een ombouw van het Rode 
Kruis tot nieuwe vormen, die er mee re
kening houden dat m België twee ge-
meen-^chRDoen met eigen tóal en kui
tuur sam-n]pven, zal de ve'ligste waar-
b'^rg bieden voor een gezonde ont-
p'ooimg van het internationale Rode 
Kruis m de schoot van onze beide ge-
meenschaopen » 

« Dan wor'^t het misschien ook moge-
lilk dat de Vlamingen die omwille van 
het on- en soms anti-vlaamse m het Ro
de Kruis een Vlaams Kruis oorichtten 
en in leven houden, hun volkse taak 
v c v u H e n in een Vlaams Ri^de Kru^s » 

Prins Albert heeft b lnkbaar he t 
s''»chtst denkbare ogenblik gekozen om 
de meest onverstandige dingen te zeg
gen ! 

• EEN DRIEHOEXSGEVAL 

mattheyssens, 
de saeyer 
en bertrand 
(aco) Misschien heeft V U -volksverte

genwoordiger Reimond Mattheyssens de 
par lementaire vraag van het jaar ge
steld. . . 

We bedoelen zijn vraag aan mmis te r 
De Saeger over de krit iek die vanwege 
de Sooorwegdirektie uitgebracht was op 
het hellend vlak van Ronauières 

Dat is voor De Saeger de aanleiding 
geweest tot een antwoord waarin hij de 
minister van Verkeerswezen, zijn par
tijgenoot Bertrand, figuurlijk met d e 
grond gelijk maakt . 

We hebben er hier al over geschreven. 
Een krant met wereldfaam wegens h a a r 
ekonomische berichtgeving, de « Neue 
Zürcher Zeitung», meet de ruimte die 
ze aan Beleië besteden kan, uit met de 
mill imeter Maar aan het historisch ant
woord van D P Saeeer aan Matthevssens 
besteedt ze praktisch een hele kolom. 

Volffens onze Zwitserse konfrater gaat 
er heel wat schuil acl^ter de woede-aan
val v a n ' D e Saeger (dat on-akademisch 
woord gebruikt die krant vanzelfspre-
kpTid n i e t ) . •„ . j 

Mmister van Verkeerswezen Bertrand, 
onder wie de spoorwegen ressorteren, 
maakt aanstalten om in België een b ^ 
leid te volgen zoals in Duitsland werd 
ingeleid met het « Leber-Plan » aldus 
de « Neue Zurcher » Dit betekent o m . 
dat de staat pogingen zal doen om he t 
vervoer per spoor te bevorderen ten na
dele van het kamionvervoer en van de 
binnenvaart . 

(zie vervolg blz. 4) 

HAVENPLANNEN EN KRITIEK 

Terwijl men nog volop het verslag 
Verschaeve bestudeert duikt er alweer 
een nieuw plan op, het zogenaamde 
plan Cuypers-Ghys, dat een overslag
haven voor tankers van 500.000 ton 
voorziet, een drijvend en verankerd ei
land, ten oosten van de West Hinder 
bank op 26 km. van de vlaamse kust 
met een voorziene kostprijs voor infra-
struktuur tot 2 miljard fr. 

Het eigenaardige met dit plan is dat 
het aanvankelijk bij Openbare Werken 
werd ingediend, die het naar de kom
missie Verschaeve verwees, welke 
kommissie het op zijn beurt naar het 
ministerie van Verkeerswezen verwees, 
aangezien het om een « vlottende in
richting » ging. Alleen « vaste inrich
tingen » vallen onder bevoegdheid van 
het ministerie van de heer De Saeger, 
welk ministerie dus via de kommissie 
Verschaeve wel Zeestad, Plan Mortel-
mans en de andere ontwerpen kon on
derzoeken. Het departement Verkeers
wezen laat tans grondig dit ontwerp 
onderzoeken. 

Als men weet dat het tussen de hui
dige titularissen van Openbare Werken 
en Verkeer niet al te goed schijnt te 
boteren en anderzijds, dat de kommis
sie Verschaeve niet tot een grondig 
onderzoek van de ingediende projek-
ten van « vaste inrichtingen » is over
gegaan rijzen toch wel enkele vragen. 
Men heeft niet alleen de indruk, dat er 
qua projekten van het goede te veel 
komt doch dat ook bepaalde rivalitei
ten in de administratieve sektor en een 
•e veel aan ijver (na een lange periode 
van helemaal geen ijver) uiteindelijk 
aan de zaak zelf (ons land voorzien 
van 'n moderne oliehaven en 'n haven-
struktuur) meer schade dan goed ral 
berokkend worden. 

Het is al erg genoeg dat een be

paalde kritiek op het Verslag Verschae
ve niet ongegrond kan genoemd wor
den, niet alleen technisch doch ook 
wat het klimaat van wantrouwen en 
vooroordelen betreft, waarin dit onder
zoek heeft plaats gehad, nog afgezien 
van de blijvende verwarring waarin dit 
alles verloopt. Weliswaar heeft de re
gering bij monde van minister De Sae
ger, daarover in de Kamer onder
vraagd, een besluit binnen enkele w e 
ken in uitzicht gesteld en hebben uiter
aard de steden Brugge en Gent guns
tig gereageerd, terwijl ook over de po-
zitieve reaktie van West-Vlaanderen en 

moet men zich daaraan houden. Zoniet 
zal men eens te meer in het immobi
lisme verzanden. 

ROEMLOOS EINDE 
De dood van Moise Tsjombé, gewe

zen katangees separatist en gewezen 
premier van een unitair Kongo, man 
van het belgisch grootkapitaal, kwam 
vrij onverwacht. Ook al keuren wij zijn 
ontvoering af, de man leidde zulk een 
woeüg bestaan en was in zulk een wir
war van tegengestelde, meestal ge
heime belangen betrokken, dat zijn uit-

beroepsHALVE 
bekeken 

zijn ekonomische raad geen twijfel be
staat. Men kan ook stellen, dat minis
ter De Saeger niet helemaal ongelijk 
heeft, waar hij waarschuwt tegen de 
formule van pré-financiering, die al
tijd een zeer dure formule is en waar
over we het in deze rubriek reeds ge
had hebben. 

Het gevaar is niet denkbeeldig dat 
men met een inflatie van plannen Zee-
brugge zelf uit het oog verliest of min
der kansen zou geven, waarop deze 
haven als vastelandsbazis normaal recht 
heeft. Dat moet vermeden worden, zo
als men ook vertraging moet vermijden 
door langdurige onderzoekingen, die 
los van en zelfs tegen mekaar in ge
beuren. Wanneer men eenmaal geko
zen heeft voor de logische koordinatie 

eindelijk lot niet zo verwonderlijk 
was, vooral als men daarbij de inge
wikkelde afrikaanse verhoudingen in 
acht neemt, niet het minst de patolo-
gische afkeer van de meerderheid der 
afrikaanse leiders voor al wat zweemt 
naar neo-kolonialisme of te enge ver
vlechting van afrikaanse met belgische 
belangen. Het is nog niet zo lang ge
leden dat bepaalde belgische kringen 
in hem het middel zagen om het bel
gisch grootkapitalisme een dikke vin
ger in de kongolese pap te doen hou
den. Vandaag is Tsjombé een bijna ver
geten figuur, en hebben zij die hem 
destijds de hand boven het hoofd hiel
den of op zijn diensten rekenden hem 
laten vallen als een baksteen. Dit is 
de harde wet in de internationale jung

le van de politiek en van de geldmach
ten. Met Tsjombé verdwijnt de laatste 
van het trio, dat nu precies 9 jaar ge
leden (afkondiging van Kongo's onaf
hankelijkheid) het lot van Belgie's 
voormalige kolonie in handen hield ; 
Loemoemba werd vermoord (in op
dracht van juist wie werd niet uitge
maakt), Kazavoeboe stierf rustig te
midden van de zijnen na te zijn afgezet 
door Moboetoe, Tsjombé stierf in ge
vangenschap. Vandaag heerst over 
Kongo de man, die velen eerst geen 
kans gaven. Geen tipischer voorbeeld 
van de wending, die nochtans te voor
zien was voor al wie niet blind is voor 
de sterkte van het nationalisme, dan de 
zwenking van een groot brussels frans-
talig hetseblad : nauwelijks twee jaar 
geleden was Schramme voor dit blad 
de laatste heldhaftige Belg die de — 
blanke — orde in Kongo zou herstellen 
tegen de usurpator Moboetoe. Vorige 
week noemde dit zelfde blad in een 
van w/ierook voor diezelfde Moboetoe 
stinkende reportage Schramme een 
avonturier ' 

V00RBIJ6ESTBEEFD 

In deze begonnen verlofperiode, 
waarin ook reeds tal van lezers van 
dit blad « aktief » betrokken zijn, nog 
even Uw aandacht voor de voorbije 
blok- en eksamenonzin. Ons onderwijs
stelsel behoeft een dringende hervor
ming, dat is voor iedereen duidelijk. 
Dat dit niet overhaastig moet gebeuren 
spreekt vanzelf, al heeft men zoals in 
zoveel andere dingen reeds heel wat 
tijd verforen, ook als gevolg van een 
schoolpakt, dat zijn tijd heeft gehad. 
Maar niemand zal ons wijsmaken dat 
men nu reeds geen einde zou kunnen 
maken aan de dwaze kompetitie op het 
einde van elk schooljaar. 



(vervolg van biz 3} 

De herwaardering van de spoorweg 
gaat, in die optiek, gepaard met een vol
ledige herorièntering van de financiële 
middelen die besteed worden aan de 
verkeers-dragers : de spoorweg, de ka
nalen, de wegen enz. De fiskale en an
dere opbrengsten uit de verkeerssektor 
worden in het Leber-plan derwijze ver
deeld, dat de spoorweg beter aan zijn 
trekken komt 

Iets dergelijks is ook in België in 
voorbereiding, meent d « Neue Zür-
cher Zeitung » Dat is altans de wens 
van minister Bertrand, die van het par
lement een volm.acht kreeg om een plan 
uit te werken wa,arin een verdeling van 
de financiële middelen voorzien wordt 
die ten nadele van minister de Saeger'si 
openbare werken dreigt te vallen 

We hebben onze lezers die versie van 
de « Neue Zurcher Zeitung » willen 
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voorleggen, nadat we in een ogenblik 
van vertedering geschreven hadden 
over minister De Saeger die zijn leed 
was komen uitsnikken op de brede 
borstkas van Reimond Mattheyssens en 

aan de boezem van de Volksunie. Er zit 
ook een zeer ernstig politiek en ekono-
misch vraagstuk achter. 

De ministers De Saeger en Bert rand 
leven blijkbaar op gespannen voet. In-

Toen wi] kleine jongetjes waren (en dat is niet eens zo heel lang geleden)^ 
tiokken wij op vrije namiddagen naar de Hoezebeek.Het watertje liep kristalhel
der aan de rand van de stad. We vingen er met een jampot of gewoon met de zak
doek fantastische hoeveelheden stekelbaarsjes. In de bocht van de beek had een 
boer een drenkplaats voor zijn vee uitgegraven en daar stond water genoeg om 
heel eventjes te zwemmen Als we in de hooitijd tijdens de lange hete speeldagen 
dorst kregen, gingen we op onze buik over de oever liggen en dronken beekwater. 
Nooit van gestorven, zelfi geen buikpijn van gekregen. 

Soms fietsten we naar de Dender. Midden in de stad gingen we dan kijken 
naar de vaartkapoenen, de sjouwers op de loopbruggetjes van de schepen. Aan het 
Sas lagen roeibootjes die je voor een prikje kon huren en waarmee je naar de 
brug van Erembodegem kon varen, een hele namiddag ver. Overal langs de oevers 
zaten vissers want de Dender genoot de faam, de beste stekken voor steenkarpers 
langs zijn oevers te hebben. 

tegen onbekenden 
Lost paradise! Als we er onze kinderen over spreken, kijken ze ons aan met 

de klassieke blik van daar-heb-je-ze-weer-met-in-hun-tijd. De Hoezebeek bestaat al 
lang met meer; ze is verdwenen onderde dijk van de autosnelweg. Eigenlijk be-
staat ze nog wel: eeuwenlang heeft het water uit de omgeving zijn weg gevonden 
naar het beekje en hardnekkig blijft dat wa ter ook vandaag nog die weg zoeken 
Met als enig rezultaat dat de boeren aan weerszijden van de autosnelweg steen en 
been klagen over slechte afwatering en verzuurde grond en een smeerlapperij 
ivaarin uw kloeten blijven steken. 

En de Dender, ach de Dender ! Een open riool midden door de stad, die op 
de allereerste warme dag de zomervreugde vergalt met een luchtje waar zelfs mus-
kusratten m de wrakke oever de bibberende neus voor ophalen. De vroegere hen-
gelkampioenen spreken al lang niet meer van « stienkerpelkes ^ als ze mistroostig 
een doorgaans overbodige lijn neerlaten in het ook al vuile water van de veel te 
kleine parkvijver. 

Balans van winst en verhes f 

op de kredietzijde heel weinig Een paar steden spuien hun riolen zonder 
kopbrekens, enkele industriëlen wrijven zich de handen omdat het lozen van hun 
dr ek goedkoop en straffeloos mag gebeuren. 

op de debetzijde voorlopig reeds heel veel en in de toekomst steeds meer De 
hele oeverzone wordt op grote breedte zo goed als onbewoonbaar - en dat m een 
tijd die schreeuwt om groene ruimten en een brok natuur met een klad water 
yan vissen is al heel lang geen sprak e meer, maar misschien zeg je wel dat vissers 
allemaal stommelingen zijn en dat een hengel een stok is met aan iedere kant een 
jurm. De stedelijke zwemkommen die vroeger goedkoop gebouwd en nog goed 
koper gevuld werden, zijn al lang verdwenen en vervangen door één enkele mil-
loeneninstallatie. Het vee in de weiden, die eens beroemd waren om hun aller bes-
ie hoot, lust het vaartxvate, gewoon met en dat is maar goed ook. want anders zag 
ie nog meer kadavers aan de schotbalhen van het Sas liggen rotten. 

We plengen tranen om dit lost paradise. En waarempel niet alleen omwille 
van de verdwenen steenkarpertjes of met de blik van ons geheugen terugkijkend 
naar de vrijende paartjes die we gingen afloeren op de trekweg. 

We plengen tranen omwille van de onherstelbare verminking die wi, in niet 
eens zo veel jaren tijds onder onze ogen hebben zien gebeuren. Eeuwenlang was 
-^J^ Dender Tanara, de snelvlielende, zo heette hij eens - een voedselbron, een 
drink- endrenkfontem, een zegen voor het land waardoor hij vloeide. Van alle 
tunkties diehtj ooit heeft gehad, is er slechts één enkele gebleven : hij is nog al-
'ijd een verkeersweg. ' ^ 

Iemand zou eens de geschiedenis van het mensdom en de geschiedenis van de 
f^eschaving moeten schrijven m het licht van de feitelijkheid van stromen en ri
teren Water is het absolute begin geweest, niet alleen het oerbegin maar tevens 
'iet begin van wat wij geschiedenis noemen. Zou het dan ook zo zijn, dat het ein
de van het water het einde van de geschiedenis wordt f 

We dachten terug aan ons lost paradise toen we vaststelden dat de héél grote 
krantenkoppen over het gif in het Rijnwater al vrij vlug de plaats ruimden voor 

S I K ' T / " . / t t r - ° f / " ^ ' " ' ' ' " " ' ' ' •• ^^''^' neergelegd tegen onbekenden 
Klach o kucht? WIJ allen, onbekenden, leven straks waarschijnlijk zo gezond als 
-en VIS tn het Rijnwater. . ' b'^^ona ais 

Hoe gezond dat is, heb je op het kijkkaslje gezien ! 

dio Genes. 

WIJ 

dien, na zijn kollega De Saeger, ook mi 
nister Ber t rand meent dat hii 7iin 
gekropt gemoed beter kan l i ' c h t S bii 
ons dan bi: zijn eigen partijgenoten 
staat de Volksunie vanzelfsprekend 
klaar om haar rol van troosteres der bp 
drukte C.VP.-ministers voort te zetten' 

• DE ANTWERPSE C.V.P. (1) 

turnhout 
en meohelen 
ter hulp 

(fr. f.r) De aanduiding van een r,,̂  
volger van aftredend deputee René i t 
Vocht heeft bij de antwerpse C V P % . ^ 
verrassend verloop gehad ^ 

Het arrondisementeel bestuur duidde 
als kandidaat Viktor Van Bladel aa^ 
een jong provincieraadslid van Mortsel 
ni-" ÏF^^?^ë zonder moeite apoteker Jef 
De Meester en klopte mevrouw Daems-
Van Ussel op de meet. 

Die uitslag viel niet in de smaak van 
de gevestigde part i j -autontei ten. Van uit 
Antwerpen werd kontakt genomen met 
de arrondissementen Turnhout en Me
ohelen ; zo slaagden De Meester en zim 
vrienden erin, de beslissing van hun ei
gen arrondissementeel bestuur te ont-
krachten. Dank zij de C.V.P.-provincie-
raadsleden van Turnhout en Mechelen 
kwam m de C.V.P.-groep van de provm^ 
derheid van het antwerps arrondisse-
me meerderheid voor De Meester tot 
stand. Voor Van Bladel en voor de meer
derheid van het antwerps arrondisse
menteel bestuur was het een afstraffing 

Wie de inwendige verhoudingen in de 
C.V.P. kent, weet dat uit die inmenging 
van de andere arrondissementen in de 
aangelegenheden van Antwerpen in de 
toekomst nog moeilijkheden zullen voort
vloeien. Daaraan denken echter voor het 
ogenblik de zegevierende De Meester en 
zijn vrienden nog niet. 

De Meester's vrienden hebben de steun 
voor zijn kandidatuur afgekocht dooi 
zich bij voorbaat aan te sluiten bij Turn
hout s keuze van een nieuwe voorzitter 
van de provincieraad, in de plaats van 
de overleden notaris-burgemeester Rom
mens. 

Er komt een opvolger die in stijl er 
persoonlijkheid enige gelijkenis met wij
len notaris Rommens vertoont : Egide 
Wouters, eveneens notaris, eveneens bur
gemeester van een kempisch dorp (Ba
len). 

• DE ANTWERPSE C.V.P. (2) 

grote 
innerlijke 
spanningen 

(fr. fr.) Notaris Wouters zit al jaren in 
de antwerpse provincieraad. Men kan 
hem geen markan te persoonlijkheid noe
men. Maar Lij is een vriendelijk, op tijd 
en stond zelfs een joviaal man. Het ver
wondert ons niet dat hij de meeste stem
men van de meeste C.V.P.-provincie-
raadsleden op zijn naam kon verenigen. 

Graag zou men nu zien dat notaris 
Egide Wouters zich gelast met iets dat 
zijn voorganger verwaarloosd heeft, na
melijk met de valorizatie van het a..ibt 
van voorzitter. Rommens was een acht
baar man. Maar men kan niet zeggen 
dat hij zijn stempel op de provincieraad 
sloeg. Zeker in zijn laatste levensjaren 
heeft hij ui t de voorzittersfunktie met 
gehaald wat er in zit. 

Financieel voordeel brengt de voor-
zitterspost niet. Moreel, politiek en pro-
tokolair kan de voorzitter echter in vele 
domeinen een belangrijke rol vervullen. 

De Volksunie had natuurl i jk niets te 
maken met de intrigues die geleid heb
ben tot de nederlaag van Viktor Van 
Bladel en tot de laattijdige (en betwist
bare) overwinning van apoteker De 
Meester als kandidaat deputee, tot de be
noeming van Notaris Egide Wouters tot 
voorzitter van de Provincieraad en van 
mevrouw Daems-Van Ussel tot voorzit
ster van de C.V.P.-groep (men heeft ze 
gepaaid met een dode mus...)-

We kunnen er echter uit afleiden dat 
de innerli jke spanningen groot zijn m 
de C.V.P., zowel provinciaal als arron
dissementeel in Antwerpen. 

Apoteker Jef De Meester en zijn vrien
den hebben hun wil kunnen opleggen. 
Of ze hun part i j aldus een dienst bewe
zen hebben, is een vraag die ze maar 
zelf moeten beantwoorden. 
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VUAMS FRONT 

Bijna gelijktijdig met Rik 
Borgmon op de IJzerbedevaart 
en met de VVB-aktie heeft 
ook het overlegcentrum van 
de Vlaamse verenigingen zich 
nogmaals sterk tegen de gren
dels uitgesproken Ten over
vloede is daarmee nog eens be
wezen dat alle politiek onaf
hankelijke vlaamsgezinden — 
van welke strekking ook, mini
malisten zowel als maximalis
ten — de grendels hardnekkig 
afwijzen. 

De Vlaamse BSP.-ers en 
C.V.P.-ers blijven echter de 
alleenlopers spelen en volhar
den — tegen de unanieme wil 
van de vlaamse meerderheid in 
— op het pad van de verlooche
ning. 

TEGEN DE GRENDELS 

Vandaag zaterdag richt de 
V.V.B over het hele vlaamse 
land autokaravanen tegen de 
grendels in. Algemeen vertrek-
uur : 14 uur. Hieronder het 
lijstje van de vertrekplaatsen. 

Borgerhout : achter het Oost
station; Geel : St Dimfna-kerk; 
Mechelen : Zandpoortvest; He-
verlee : Arenbergplein; Over-
pelt : gemeentehuis; Leopolds-
burg : gemeentehuis; Mechelen-
aan-de-Maas; St Truiden : Gro
te Markt; Aalst : Vijfhuizen; 
Gent : Van Beverenplein; Ou
denaarde : Markt; St Niklaas : 
ateneum, Parklaan; Brugge : 
Het Zand; leper : Capucienen-
straat; Kortrijk : Kazinoplein; 
Oostende : tramstation, Bran-
dariskaai; Koolskamp : Markt
plein; Veurne : Appelmarkt. 

De officiële slogans van deze 
protestkaravanen zijn : «geen 
oneerlijke grendels in de 
grondwet»; «gelijkheid voor 
de Vlamingen te Brussel»; 
«meesterschap in eigen huis». 

Deelneming ten zeerste aan
bevolen ! 

IEDER DE HELFT 
«Pariteit» is de grote eis 

van de Walen en frankofonen, 
overal waar zij de normale de-
mokratische spelregels te hun
nen voordele wensen om te 
buigen. Waar zijzelf de touw
tjes in handen houden is pari
teit natuurlijk uit den boze. 

Zo is ons aller Sabena In de 
direktie-generaal van Sabena 
zitten er elf franstaligen tegen
over één Vlaming. En die Vla
ming kreeg dan nog prompt 
een franstalig adjunkt toegewe
zen. 

«Hola», zou men kunnen 
zeggen, «de franstalige chef 
van de technische diensten 
heeft ook een adjunkt» Juist : 
een franstalige! 

Direkteur-generaal Deswarte, 
die halsstarrig beweert dat Sa
bena de taalwetten eerbiedigt, 
heeft zijn sombere naam onder 
deze verdeling van de topf unk-
ties geplaatst. 

FAIR-PLAY 
Reeds maanden geleden werd 

er gefluisterd dat de Stichting 
Van Cauwelaert «vreselijk ver
veeld» zat. De jury van deze 
stichting had «De geschiedenis 
van de Vlaamse Gedachte » van 
Hendrik Elias uitgekozen voor 
de bekroning als « boek dat het 
best de vlaamse zaak heeft ge
diend». De daaraan verbonden 
prijs zou — naar we menen te 
weten — moeten uitgereikt 
worden door... Gaston Eyskens. 
Er is aan de onderscheiding 
een belangrijk geldbedrag ver
bonden. 

Sedert maanden heeft de (uit 
vaderlands oogpunt « zuivere ») 
jury unaniem haar beslissing 
genomen. Sedert maanden ook 

De neergeschoten Herman Van den Reeck wordt door zijn vrienden-studenten weggedragen i 
ontroerend fragment uit het IJzer spel. 

echter is de bekendmaking van « enkele tienduizenden » in de het nationaal idool en het te-
die beslissing en de prijsuitrei
king achterwege gebleven. 

Wat zei Leopold II ook weer 
over de omvang van dit land en 
zijn mensen ? 

De IJzerbedevaart bezorgt 
jaarlijks de redakteurs van de 
« Libre Belgique » een paar da
gen buikloop. Dat was ook dit 
jaar weer het geval; het was 
zelfs erger, want de radikale 
rede van Rik Borginon heeft 
op de Warmoesberg méér dan 
ontsteltenis verwekt. 

De « Libre »-jongens zijn dan 
ook direkt op zoek gegaan naar 
een middeltje om te stoppen. 
En als het om pillen gaat, waar 
komt men dan beter terecht 
dan bij dé specialisten bij uit
stek ? 

Juist : de troost is van Eddy 
Merckx gekomen. Tegenover de 

IJzervlakte stelde de « Libre » 
de «ettelijke honderdduizen
den » die, langs de weg of ge
kluisterd aan hun teeveetje, 

ken van onze vaderlandse een
heid toejuichten. 

« En zolang asda de lepel ia 
de rijstpap staat...» 

V d 

De optocht der vlaggen, zoals steeds een der aangrijpende hoogtepunten van iedere IJzerbede
vaart. 

ONBESCHAAMD 
Hoe groter mogelijkheden, des te meer vrijheid ' Mis

schien wel ! Wij kunnen ons over de gehele wereld bewe
gen met een snelheid en in komfortabele omstandighe
den, zoals men dit niet veel meer dan honderd jaar gele
den nauwelijks had durven dromen. De gehele wereld is 
in die zin onze speeltuin geworden. 

Maar hij is dit niet voor iemand die in een wachtzaal 
van de spoorwegen of van een luchthaven zou zitten en 
tegelijk er innerlijk diep van overtuigd zou zijn, dat het 
zinloos en dwaas is op een trein te stappen of een vlieg
tuig te nemen omdat hij toch altijd weer in een wacht
zaal terecht komt. Een wachtzaal van waaruit hij alleen 
maar weer verder kan reizen En alle reizen zouden voor 
hem niets anders zijn dan zich bewegen om altijd weer 
op dezelfde plaats terecht te komen Want hoezeer de 
wachtzalen ook van elkaar schijnen te verschillen, ten 
slotte zijn zij wachtzalen en niets anders. 

De gewoonste, eenvoudigste burger in het Westen kan 
over meer boeken beschikken dan enkele honderden ja
ren geleden de machtigste heersers en de beroemdste 
biblioteekratten Wij krijgen elke dag meer inlichtingen 
te horen dan Napoleon toen hij onbedreigd over Frank
rijk heerste en zelf een rechtstreekse bedreiging was voor 
geheel Europa Wij zien, langs film en televizie om, meer 
dan wat ooit de grootste en stoutmoedigste wereWreizi-
gers in het verleden hebben gezien 

Maar hebben wij aandachtiger, zorgzamer leren lezen 
om duidelijker te begrijpen wat wij lezen, en doorheen 
ons lezen dichter te komen bij datgene waarover de 
schrijver het eigenlijk heeft ' Of lezen we alleen snel, 
zeer snel enkele van de vele woorden die gedrukt worden 
om ze daarna te kunnen herhalen om er mee te pronken, 
om er een eigen poespasje van te maken ' Trachten we 
zelfs maar de inlichtingen die over ons worden uitgego
ten, kritisch te bekijken, met zelfs maar iets van de 
scherpe argwaan die de eenvoudigste omgang met de 
mensen, met de waarde van hun woorden en getuigenis
sen en verhalen ons toch zou moeten geleerd hebben Of 
laten we ons nu al evenzeer als vroeger verblinden en 
misleiden door een eenzijdigheid die we toch zouden kun
nen ontdekken ' En wat we zien op reizen of langs toto 
en film om, bekijken en benaderen we dit met de zorg 
van iemand die leren wil hoe andere mensen leven en 
wonen en bouwen en werken en schoonheid scheppen . 
Of is dit slechts de zoveelste gelegenheid om achteraf te 
kunnen zeggen dat we daar ffewpo<=+ 'ÜT. -IP+ WP er iets 
over weten ' 

De treinen en de vliegtuigen zitten vol de autowegen 
zijn overbelast, langs boeken en bladen om worden de 
gedachten meer dan ooit gekocht en verkocht, langs radio 
en televizie en film om worden inlichtingen en beelden 
verspreid zoals dit nog nooit gebeurd is Maar in zijn 
vliegtuig of auto bü zijn boek of blad of radio of televi-
zietoestel zit nog altijd een mens Niet meer dezeltde 
mens als eeuwen geleden, maar toch nog een mens 

Waarom zouden we de7e mens waarom zouden we ons
zelf « slechter» noemen dan die mens van eeuwen gele
den die dit alles die al die mogelijkheden zelfs niet ver
moeden kon ' Waarom zouden we dat doen ' Maar zou 
''eizen alleen al mij ruimer leren denken en oordelen, 
zouden boeken alleen al mij aandachtiger en dieper leren 
denken, zou de radio alleen al mij scherper leren oorde
len en zou alleen al het zien en het beluisteren van de ge
hele wereld van mij een intenser mens kunnen maken . 
Het is een onbeschaamde vraag • kan ik midden al deze 
mogelijkheden niet evenzeer een dwaas znn en een siaai 
als een Hottentot dit kan zijn — maar niet noodzakeJnK 
is — in zi^i oerwouH ' 

NEMROD 



STEENSLAG 

Onbruikbaar geworden bak
steen wordt met de hamer in 
s tukken geklopt an kan dan 
nog hoogstens als steenslag die
nen bij het een of ander oruts-
karweitje. 

Zo is het de blauwe verkie
zingsbaksteen vergaan : het tri-
kolore geval is al lang in stuk
ken geklopt en gedeklasseerd. 

Dat is dezer dagen weer eens 
zeer duidelijk gebleken, naar 
aanleiding van de motie- en 
kommunikee-oorlog tussen de 
brusselse P.V.V.-federatie. het 
Liberaal Vlaams Verbond en 
een aanta! andere partij-instan
ties. 

OOK TE WEMMEL 

In de St Servatiusparochie te 
Wemmei zijn tot nog toe alle 
kerkdiensten in het Nederlands 
gehouden. Het handjevol 
franstaligen in die wijk wil 
dat veranderen en eist speciale 
franse missen. Zo wordt eens 
t>̂  meer de parochiale vrede in 
een viaamse gemeente bedreigd 
door de dolle eisen van enkele 
rassisten. 

Er wordt door dè frankofo-
nen met een petitielijst voor 
die franse missen geleurd. Ti-
pische bizonderheid : de man 
die het initiatief voor de peti
tie heeft genomen, is een uit 
Gent naar Wemmei ingeweken 
franskiljon. 

En zo is het eens te meer dui
delijk dat de faciliteiten alleen 
maar moeten dienen om asocia-
len — die vaak Nederlands 
kennen of zouden moeten ken
nen, doch die vertikken het te 
gebruiken — een voorrecht te 
bezorgen. 

Paler Siracke, eeuwig jong en ditmaal optimistisch. 

OOSTKANTONS 

zestigduizend mensen niet min
der dan zestienduizend vier
honderd tachtig dossiers aan
gelegd. Eén inwoner op vier 
had last met « het beste gerecht 
van de wereld ». In ieder gezin 
was er minstens één beschul
digde. 

Deze terreur laat tot op van
daag zijn sporen na en is de 
hoofdoorzaak van de gelaten
heid bij wat eens « de verloste 
broeders» werd genoemd in 
onvervalst grootbelgische ter
minologie. 

Wie de toestand in de Oost-
kantons wil begrijpen en wie 
onder meer een uitleg tracht te 
vinden voor de apatie waarmee 
de duitstaligen in ons land veel
al de politieke — en oor hen 
doorgaans nadelige — dingen 
over hun hoofd laten gaan. 
mag nooit volgende cijfers uit 
het oog verliezen. 

Na de bevrijding werden op 
een bevolking van nauwelijks 

BRUSSEL FRANS ? 

Het bisschoppelijk groot-se
minarie te Mechelen zal na af
loop van het volgend school
jaar definitief worden gesloten. 
De franstalige seminaristen 
verhuizen naar Brussel en de 
nederlandstaligen naar Leuven. 

Zo wordt door het hoogste 
kerkelijk gezag van ons land 

opnieuw het s tandpunt beves
tigd dat Brussel een stad is 
voor uitsluitend frankofone in
stellingen, terwijl de Vlamin
gen naar een provinciestad — 
weze het dan ook een universi
tair centrum — worden verwe
zen. 

De franstalige medische fa-
kulteit te Woluwe, het fransta-
lig groot-seminarie te Brussel : 
het ziet er naar uit dat de ker
kelijke gezagsdragers een flin
ke helpende hand uitsteken om 
Brussel totaal te verfransen 'en 
om iedere nederlandse invloed 
uit de hoofdstad te weren. 

en hun 
den in 
en 00 

De oude V.O.S.-sen geven het vaandel niet af! 

EISDEN DICHT 

De mijn van Eisden gaat 
dicht in 1971 : het kolendirekto-
r ium heeft het zopas, voor zo
ver nodig, nog eens bevestigd. 
Zogezegd omdat er met grote 
verliezen wordt gewerkt. Maar 
onlangs hebben de mijnbazen 
van het kempens bekken nog 
350 miljoen uit de l ikwidatie 
van hun patr imonium uitge
deeld aan de aandeelhouders. 
Deze 350 miljoen waren een 
mooie «handgif t» voor de om
schakeling van de Maaskant 
geweest; de heren beschikten 
er echter anders w e r en ver
kozen, de som te beleggen in 
eigen winst en zakgeld. 

Indien bij de sluiting in 1971 
de omschakeling van de Maas
kant niet volledig en spektaku-
lair is geschied, zal men geen 
profeet moeten zijn om een 
nieuw Zwartberg te voorspel
l e n ! 

OBJEKTIVITEIT 

Hoe men ook over de IJzer
bedevaart oordele : niemand 
zal durven ontkennen dat het 
ee.1 der belangrijkste politieke 
(politiek dan in de breedste 
zm) bijeenkomsten van het 
land is en in ieder geval front
pagina- nieuws. 

Dat is echter niet de mening 
van de redakties der socialisti
sche kranten in Vlaanderen. 
« Volksgazet» en « Vooruit» 
behandelen deze massale plech- • 
tigheid ongeveer zoals de be
richten over gebroken armen 
en benen : een stukje van en
kele centimeter op één kolom, 
pagina zoveel. 

- WIJ 

(jeeveedee) Terwijl in de nederlandse kranten nog dagelijks vel 
kolommen worden besteed aan het « studentenverzet » op de unive * 
siteiten en hogescholen, en terwijl de laatsten van de honderden ^am 
sterdamse Maagdenhuis-bezetters voor de polilicrechler verschenen ' 
minister Veringa (Onderwijs en Wetenschappen) o,werwacht voor 
de dag gekomen met een wetsontwerp voor een nieuwe opzet va 
de universiteitsbesturen. Hoofdpunt van het ontwerp (dat na de zo
mervakantie in de volksvertegenwoordiging behandeld zal worden') 
IS de vormincr van « raden » op de verschillende mveau's waarin pro 
fessoren, wetenschappelijke medewerkers, administratief personeel en 
studenten vertegenwoordigd zullen zijn. De minister is daarbij uit. 
gegaan van de leuze die de afgelopen maanden van Tilburg tot Am 
sterdam en van Utrecht tot Groningen in allerlei toonaarden heeft 
geklonken : « medebeslissingsrecht van alle geledingen op alle ni-
veau's ». 

De aankojtdiging van dit wetsontwerp zou men kunnen zien als 
een duidelijke tegemoetkoming aan de kontesterende studenten. En 
in elk geval krijgen de « hoge heren > die steeds maar gewaarschuwd 
hadden dat de studenten-akties slechts tot vertraging van de demo-
kratizenng zouden leiden, nu het grootste ongelijk van de wereld 
Het rechtstreekse verband tussen de talrijke aktivüeiten van de laat', 
ste tijd en het initiatief van de minister zal dan misschien niet aan. 
getoond kunnen worden, van een vertraging kan men toch morilijk 
spreken nu nog voor de vakantie de « grote vernieuwing » is aruiL 
kondigd. 

Een andere zaak is intussen of de plannen van de minister wel 
helemaal stroken met wat de aktivistische studenten voor ogen staat 
Hel klinkt wel mooi : medebeslissingsrecht, maar in het ontwerp van 
wet wordt toch een slag om de arm gehouden. Naast de « raad s. im-
mers die aan de top van universiteit en hogeschool het algemene he. 
leid zal moeten vaststellen, komt een klein dagelijks bestuur van be. 
roepsmensen die door het rijk worden benoemd. En een deigelijk 
kollege ts nu juist iets wat de studenten liever niet zien. Ze vrezen 
dat hun inspraak, met name aan de top, een wassen neus wordt. Van
daar dat het plan-Veri?iga zowel met gevoelens van luantrouwen ah 
met een zekere tevredenheid is begroet. 

Nu is inderdaad niet eenvoudig te beoordelen of het nieuwe 
wetsontwerp in elk opzicht een wezenlijke bijdrage is tot demohrati-
zering van het wereldje van het hoger onderwijs. Degenen die alleen 
maar entoeziast zijn over Veringa's plannen, zeggen dat er terecht een 
einde is gekomen aan de eksperimenten waarmee men op de diverse 
universiteiten — onder invloed van de «aktivisten »— bezig was 
Die eksperimenten voerden volgens hen tot een chaos, waardoor xeè-
tenscimp en onderzoek niet meer zouden kunnen funktioneren. De 

WIJ 
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voorstanders van de minister juichen ook toe dat het wetsontwerp 
kiest voor een sisteem van gekozen vertegenwoordigers in de verschil
lende « raden » in plaats van de metode van « één man, één 
stem ». In dit laatste geval immers zouden de studenten, die nu een
maal de grootste groep uitmaken, volledig de baas zijn geworden. 

Precies omgekeerd redeneren de leiders van de studentenakties. 
Volgens hen zou de regering verontrust zijn door hel demokratize-
rmgsproces dal op de universiteiten aan de gang is en kwam de mi-
nister daardoor tot een « politiek ingrijpen ». Ze verwerpen hel ge
plande « dagelijks bestuur » van beroepsmensen omdat daardoor de 
universiteit toch weer vertechnokratizeerd zou worden en bovendien 
(de beroepsmensen dienen immers door het rijk benoemd te wordeny 
onder sterke invloed van de overheid zou blijven. ^Onaanvaardbaar* 
heeft een van de nijmeegse studentenleiders al gezegd, « de regering 
gaal ons nu de konlrole-mogelijkheid die we de laatste tijd hadden 
weten te verkrijgen, weer af^iemen ». 

Het is dus wel duidelijk dal de studenten-aklies, die waarschijti-
hjk (vanwege de vakantie) spoedig zullen luwen, in het najaar her
vat zullen worden. Die verwachting kan men ook bazeren op de om
standigheid dat er, ondanks de verniemoingszin die de minister de
monstreert, een kontroverse blijft bestaan lussen wal de studenten 
willen en wal de « tegenpartij » nastreeft. De voormannen van da 
studenten komen er rond voor uit dat zij niet zomaar een technische 
verandering willen bereiken in de bestuursstruktuur, dus in de inter
ne organtzatie van de universiteit. Nee, zij willen de gehele funktie 
van de universiteit herzien zoals zij ook een verandering van de 
maatschappij nastreven. Een van de bekendste teoretici achter het 
studentenverzet. H. Boekraad, zei het de afgelopen week zo in een in
terview in hel dagblad « De Tijd » .• « Het geavanceerde onderzoek 
IS m handen van de grote industriële laboratoria. Er is praktisch 
geen laboratorium dal zonder die industrie aan onderzoek kan doen. 
Maar ze verrichten geen research waarvan bij voorbaat vaststaat, dat. 
er uil kommerciële oogpunten niets uitkomt. Je kunt dus zeggen dat 
de research gericht is op hel kapitalisme. Dat willen wij niet. » 

Inderdaad kanten de progressieve studenten zich tegen hel kapi
talisme en kiezen zij voor een maatschappij waarin de produktie niet 
gedikteerd wordt door winstmotieven, maar door de behoeften van 
de maatschappij. Deze keuze is natuurlijk hun goed recht, al heeft 
men ook het volste recht te kiezen voor het kapitalisme in de vorm 
waarin we dat in West-Europa Iiennen. Wat we echter voor de stu
denten vrezen is, dat de maatschappelijke evolutie niet meer krach
tig om te buigen valt, dat zij dus genoegen zullen moeten nemert 
met kleine versoepelingen die hel wezen van het kapitalisme onaan
getast laten. Met andere woorden, dal zij een eeuwig onbereikbare 
utopie nastreven. Somtnige studenten, die we spraken, geven dit 
ronduit toe. Maar, zeggen ze, een utopie, een ideaal blijft toch het, 
nastreven waard. Daar hebben zij dan gelijk in. Dit gelijk zal hen 
intussen toch niet van een meer reële kijk op de zaak mogen afhou
den. Bij voorbeeld dat het plan-Verïnga er toch zo gek nog niet uit
ziet... 



WIJ 

DE IJZERBEDEYA 
MEER VOLK DAN OOIT 

KLARE RADIKALE TAAL 

Miei Cools. We herinneren ons 
de dialoog tussen de oude en 
de nieuwe toren, twee jaar ge
leden. Nu trof ons vooral het 
In Memoriam en het — te lang 
uitgesponnen — lied « De klei
ne Vlaamse man». De massa 
werd er stil van en vergat van 
ontroering te applaudisseren... 

CEEN ELEKTRICITEIT 

De extra- en gewone treinen 
naar Dilismuide zaten vorige 
zondag bomvol vlaamse men
sen, die, gezeten tussen naar 
andere oorden reizende Vlamin
gen rustig het zonnig land
schap aan zich lieten voorbij-
glijden. Er is niet meer die 
spanning van weleer, toen een 
IJzerbedevaart in de ogen van 
sommigen een hele of halve 
anti-vaderlandse daad bleek te 
zijn. Bij de aankomst te Diks-
muide zien we dan ook de ge
helmde en zwaar bewapende 
rijkwacht niet meer, die al van 
in het station demonstreerde 
dat we er niet welkom waren. 
Die tijd is voorbij, misschien 
tot heimwee van sommigen die 
van meer elektriciteit houden. 
Of van een bad onder de straal 
van een waterkanon. 

Nu reist men rustig, komt 
stipt op tijd aan, met officiële 
extra-vermindering als kado 
van de N.M.B.S. Maar gewuifd 
naar de fietsers, de bussen en 
de met kleine en grote leeu
wenvlaggen getooide auto's 
wordt er nog altijd. 

« FINSE » LETTERS 

In Diksmuide heerste de 
sfeer van de heel grote bede
vaarten. Van op de IJzerlaan 
zien we de toren, het puin en 
de Paxpoort. Daarboven de 
stelling met draaibare panelen, 
waarop straks een der temas 
van deze 43ste zal te lezen zijn. 
Nu staan de letters averecht en 
in omgekeerde volgorde. Ie
mand leest ze luidop en vraagt: 
sinds wanneer wordt hier Fins 
gesproken? Het is westvlaams 
dialekt, zegt iemand anders .. 

MASSA 

Tijdens de mis stijgen we 
met de lift naar de top van de 
toren. Diep beneden staat en 
zit de massa. Iemand van het 
komitee vertelt me : «kijk, 
daar rechts op dit deel van de 
weide kunnen 60.000 mensen 
staan.» Het deel is vol bezet, de 
mensen zitten tot op de spoor
berm, tweemaal zal een trein 
moeten stoppen tot ze allemaal 
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van het spoor zijn weggegaan. 
Er zijn meer dan 4000 volbezet-
te zitplaatsen in het links gele
gen perceel en daarachter 
stroomt de weide nog gestadig 
vol, in lange slierten langs het 
kanaal, over de brug en in de 
IJzerlaan. Is het vermetel het 
aantal aanwezigen op 90.000 te 
schatten? Hoe dan ook, deze 
bijna keurig als in slagorde op
gestelde twee waaiers van 
mensen zijn een onvergetelijke 
aanblik, op een achtergrond 
van een even onvergetelijk 
vlak land en met de rug naar 
de zeevlakte. 

CIJFERS 

Als we achteraf de cijfers 
van de rijkwacht met die van 
het komitee vergelijken, dan 
zal 80.000 wel het dichtst de 
werkelijkheid benaderen. De 
nieuwe datum is een juiste 
keuze gebleken : men blijft 
naar Diksmuide gaan ongeacht 
welke — zomerse — datum ook. 

Andere aanduiding voor meer 
volk : de omhaling bracht bijna 
een vierde meer op dan de re-
kordinzameling van 1967 : 
337 500 fr. tegenover 257.000 fr. 
Welkome som voor de inrich
ting van het nieuwe IJzerfront-
muzeum! 

VLAMINGEN, 
U WORDT BEDROGEN 

Zo luidt de titel van een 
vlugschrift dat te Brugge daags 
vóór de IJzerbedevaart ver
spreid werd door de zogenaam
de J.B.J. (Jeunese Beige-Bel
gische Jeugd). Knapen van 
rond de 10 jaar werden met de 
karwei belast door het twintig
tal jongeren, die in het brugse 
Strijdershuis vergaderden en 
plannen smeedden or ca . te 
Diksmuide VL's en leeuwem
blemen van de auto's te gaan 
afrukken. Er is niets gebeurd. 
Wel werden te Diksmuide hier 
en daar pamfletten van de 
K.A.J. tegen de verdrukking 
van de beweging in Brazilië 
door de rijkswacht in beslag 
genomen... 

Als « bewijs » van « extremis
me» haalde de J.B.J. de vol
gende, ook voor doorwinterde 
bedevaarders geheimzinnige 
«vaststelling» aan : «Bewijs : 
samenkomst en vertrek van de 
karavaan voor de Bedevaart 
(toch met hoofdletter) aan het 
lokaal van de Volksunie (ook 
met hoofdletter).» 

Terloops : het brugse «Mai-
son des Combattants» was tot 
1940 het Vlaams Huis van de 
Breydelstad. 

PRACHTIGE TEKST 

Telkens opnieuw verrast An
ton Van Wilderode ons met 
zijn prachtige bindteksten. En 
sinds vorige zondag ook met 
liederteksten, geschreven voor 

LAAT DAT TOCH 

VRIENDEN, 

Rik Borginon week tijdens 
zijn maidenspeech als voorzit
ter — in 1967 — af van zijn 
tekst toen hij (nogal geprik
keld) zijn toehoorders verzocht, 
hun toejuichingen achterwege 
te laten. Ook zondag werd de 
voorzitter herhaaldelijk toege
juicht. Na een vijftal onderbre
kingen kwam dan ook het voor-
zitterlijk verzoek «vrienden, 
laat toch die toejuichingen ach
terwege ». Kennelijk houdt de 
voorzitter het bij het oude « re
glement». «Gij staat hier op 
een dodenveld, hier passen toe
juichingen noch afkeuringen». 
De menigte hield het zich voor 
gezegd, maar kon toch de han
den niet bedwingen toen Rik 
Borginon met klem de grendel
grondwet afwees en met even
veel klem de doorbraak van de 
amnestiegedachte voorspelde. 
Dat is wel een onderstreping 
waard. 

TRADITIE, EIGENTIJDS 

Nooit ontbreekt de roman
tiek te Diksmuide. De gevoe
lige snaar wordt er minder dan 
vroeger betokkeld, maar toch 
nog genoeg. Het meisje van 5 
jaar met de bloemen, of de 
warme stem van Cools, of een 
bijzonder poëtische passage 
doen het. De patetiek is bijna 
geheel verdwenen. Als de oud-
strijders van 14-18 (elk jaar 
wat minder in getal) op de 
berm met vlaggen (soms heel 
verkleurd door ouderdom) of 
met bloemen voorbijtrekken, 
worden we stil : zie hen be
dachtzaam en oh zo bescheiden 
voorbijgaan, oude getrouwen in 
een ontroerende vanzelfspre
kendheid. Maar de kleuren en 
de mode vragen de aandacht : 
het «Madeltipe» is volmaakt 
verleden tijd, de hippe mode 
eist ook te Diksmuide haar 
rechten op. Zoals er het volk is 
«zoals het is» : ietwat traag, 
emotioneel, goedlachs. En als 
de beer grolt gulzig en één en 
al aandacht voor de dikbe-
smeerde en royaal belegde bo
terham. Aan de perstafel heb
ben we zulk 'n boerenmaaltijd 
meegemaakt; het water kwam 
ons in de mond. Ook dat is 
Diksmuide : dodenherdenking, 
groei naar politieke volwassen
heid en volkse karaktertrekken 
die er nadien een gulle kermis 
van maken. Als we na de plech
tigheid over de brug schuiven 
en in de anders doodstille stra-
tei. van deze westhoekstad ook 
onze maag stillen, kijken we 
naar de roerloze gasten van een 
oudmannenhuis, levend kon
trast met de vlaamse jeugd. En 
naar echte blotevoetpaters van 
het plaatselijk klooster, dat 
zich blijkbaar van konciliaire 
vormgeving geen barst aan
trekt. 

Tot ziens, Diksmuide. In 1970. 
want wij blijven komen tot er 
steeds minder te eisen valt. En 
dan nog .. 

« Vlaanderen ons huis, 
de wereld ons vaderland » 
en « Amnestie » waren de 
hoofdmotieven van de 
42ste IJzerbedevaart. Het 
derde tema was uiteraard 
fedeialisme zoals voorzit
ter Borginon het in zi3n 
glashelder betoog zei : 
«De sukkelgang van de 'lu 
klaarbliokeli]k tot mis
lukking gedoemde grond-
wetsherzieing is dan ook 
niet van aard om ons te 
bedroeven. Het hlijkt eens 
te meer dat het zonder 
echt federalisme niet 
gaat». 

Mr. Borginon stelde dat 
het ]aar 1969 het jaar van 
van de amnestiegedachte 
over heel Vlaanderen 
moet worden Hij zei dat 
geen belgische vredesdk-
tie geloofwaardig kan 
zijn, ook in de ogen van 
de eigen bevolking, zolang 
m eigen schoot verzoening 
en rechtsherstel uitblij
ven. 

Op een tot nog toe wei
nig of niet belicht aspekt 
van de amnestiegedachte 
vestigde hij speciaal de 
aandacht : het vraagstuk 
der oostfront strijders. 
Aan de hand van konkre-
te feiten en wetsbepalin
gen betoogde spreker dat 
de oostfrontstriijders gee a 
enkele belgische wet over
treden hadden. 

Rik Borginon besloot 
deze aandachtig beluister
de want zeer opmerkelij
ke en ook te Diksmuide 
ongewone passus met de 
vraag « Kan België am
nestie weigeren aan die 
jongens waar het zich op 
zo'n gemene wijze aan 
vergrepen heeft ? » 

Federalisme, amnestie, 
geen grendels, de drie 
krachtlijnen van deze 
merkwaardige rede 
« Waarom zouden wij Vla
mingen ook maar in be
perkte mate onze meer
derheid aan banden leg
gen ' Hef ware een schan
delijke kapitulatie te 
meer, in de unitaire staat 
en met het vlaamse 
rechtsherstel zo ver van 
voltrokken.». 

Voor Brussel eist het 
Bedevaartkomitee een sta
tuut dat voorgoed de Vla
mingen onttrekt aan de 
opgedrongen denationali-
zatie. «Vlaanderen kan 
slechts genoegen nemen 
met een paritair gezags
orgaan, dat deze m,ateries 
zal te regelen hebben.» 

Ook de waarschuwing 
ontbrak niet: «Wij be
vestigden reeds meer
maals dat wij het niet op 
het bestaan van België ge
munt hebben en daar blij
ven wij bij. 

Worden ons echter in 
deze staat geen behoor
lijke levenskansen ge
boden dan zullen andere 
wegen moeten bewandeld 
worden om de levensbe
langen van ons volk vei
lig te stellen. Gaat België 
er aan ten onder, dan zal 
het onze schuld niet zijn » 

Mr. Borginon besloot 
zijn rede met een lirisch 
toekomstbeeld : i(Ons volk 
heeft zijn ziel heroverd en 
niets kan het nog weer
houden op de weg die 
leidt naar meesterschap 
over. maar ook verant
woordelijkheid voor onze 
eigen lotsbestemming » 

FEDERALISME DE ENIGE WEG 

AMNESTIE SCHERP GESTELD 

GEEN GRENDELGRONDWET 
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PARLEMENTAIRE KRABBELS 

IN DE 

KAMER 

«De vergadering is geheven» zei 
voorzitter Van Acker, op vrijdag 28 juni 
te 1.55 u. Het was het einde van de ver
gadering van donderdag, daags voor
dien. Op dat prille uur had Reimond 
Mattheyssens nog een amendement ver
dedigd, om de achterstelling van de 
zelfstandigen, bij de pensionregeling on
gedaan te maken. Vergeefs. De minis
ter van middenstand wees het opnieuw 
af 

De bespreking van de begroting van 
Nationale Opvoeding had aangesleept 
tot in de nachtelijke uren. IVlaurits Cop-
jpieters kloeg het procédé aan, dat er in 
bestaat, belangrijke begrotingen (ca 50 
miljard voor nationale opvoeding) er op 
het eind van de zittijd door te jagen, bij 
uitputting... van de sprekers. Aan dit 
knechtenspel doen wij niet mee, zei hij 
scherp. Hij eiste klare taal inzake vesti
ging der U.L.B, zoals hij destijds klare 
taal eiste van de bisschoppen. De demo-
kratizering komt niet ten goede aan de 
arbeiderskinderen, betoogde hij, hun 
toekomstmogelijkheden dienen ook ver
zekerd. 

Laloux, een F.D.F.-er. die op de tribune 
vaak ijlt. had weer een hevige koorts
aanval. Hij was weer eens beledigend 
voor de Vlamingen. Chabert, een brus-
selse C.V.P.-er diende hem raak van 
antwoord en werd door de Vlamingen' 
van alle partijen toegejuicht. 

Evrard Raskin kloeg in een stevig ge
stoffeerde interpellatie scherp de ver
waarlozing van Limburg inzake univer
sitair onderwijs aan. Hij verwees naar 
de ekonomische krizis in Limburg en de 
bestendige, sterke groei van de bevol
king. Hjj toonde het verband aan tussen 
universiteit en ekonomische opgang. 
Hij legde de minister 4 formules voor 
van universitair onderwijs en vroeg 
hem, zijn standpunt te bepalen ten aan
zien van deze voorstellen. 

De ministers Vermeylen en Dubois 
waren beneden peil. Vermeylen is on
miskenbaar een man met talent, een 
met verdiensten. Hij heeft de departe
menten Binnenlandse zaken (alleen was 
hij belachelijk bijziend bij het schatten 
van het aantal aanwezigen in de verbo
den betoging te Brussel tijdens de 
Echooloorlog) en Justitie zeer behoor
lijk beheerd. Van zijn huidig departe
ment van Nationale Opvoeding kent hij 
geen fluit. Tijdens de bespreking klun
gelde hij erbarmelijk. Op een precieze 
vraag naar cijfers, tweemaal herhaald 
door mevr. Craeybeckx antwoordde hij 
driemaal met «ja». Op de (hoffelijke 
en welwillende) onderbrekingen van le
den uit de meerderheid replikeerde hij 
daverend naast de kwestie. Pijnlijk. Hij 
verdient « nul » op het rekwest. 

Kan men van Vermeylen zeggen dat 
hij talent heeft en vroeger wat pres
teerde, van Dubois de minister van Na
tionale Opvoeding (Frans) kan men dat 
niet. Hij moet het nog bewijzen. En dat 
zal hij op zijn huidig departement niet 
gemakkelijk kunnen. Hij las zijn papier
tjes af, zonder zelfs op te kijken. Ook 
bij de interpellaties. Knoops, F.D.F.-
R.W. zei. terecht, spottend dat hij wel 
aanvaardde dat de minister geprefaci-
ceerde antwoorden naar voren bracht, 
maar dat hij daarenboven ook enigzins 
moest rekening houden met wat de in-
terpellant had gezegd. Dubois schijnt 
een turnleraar te zijn. En spieren heeft 
hij, te oordelen naar zijn omvang. Maar 
of dat voldoende is om minister van 
Nationale Opvoeding to zijn...? 

Nadat de Senaat een aantal wijzigin
gen aan de B.T.W. had aangebracht, 
kwam zij terug in de Kamer. Jef Olaerts 
lichtte het standpunt van de Volksunie 
toe. Niet zonder zelfspot zei hij, dat hij 
niet de vaderlijke toon van oud-minis-
ter Dequae zou aanslaan. Wie hem kent 
ziet hem niet goed in de rol van de zal
vende vader, die de familietwistjes pro
beert te beslechten met nietszeggende 
uitspraken, waarin allen en niemand ge
lijk krijgt. Olaerts noemt de dingen on
verschrokken bij hun naam. Hij zei bou
te waarheden. Hij noemde de B.T.W. 
EJechte inmprovizatie en onsociaal. 

Frans van der Eist legde namens de 
fraktie een harde verklaring af. Hij zei 

dat de B.T.W. in haar gevolgen veel 
noodlottiger zal zijn dan de destijds zo 
verfoeide eenheidswet, waartegen de 
socialisten zo te keer gingen. Nu staan 
dezelfde socialisten achter de B.T.W. 
Hij zal Honoré Gepluimd daar ten ge
paste tijde aan herinneren. De socialis
ten roerden niet onder deze rake upper-
cut. 

Na het eerste jaar is deze regering 
reeds verslagen. Van de oplossing van de 
gemeenschapsproblemen komt niets te
recht. Van de euforie bij de start is 
mets overgebleven. De kommunautaire 
rnmister Tindemans is zich bewust van 
zijn nederlaag. Deze regering is lek ge
slagen. Als in de herfst de globalizatie 
aan bod komt, zal zij zich in het beste 
geval kunnen drijvend houden. Zwem
men zal Eyskens niet meer kunnen. Het 
wachtwoord zal zijn : « pompen of ver
zuipen ». 

De Volksunie-fraktie heeft in dit 
werkjaar flink haar steke gestaan. Niet 
alle schoten waren recht in de roos. 
Maar de balans vertoont onbetwistbaar 
een batig saldo. In de groep is een 
waaier van talenten, kundigheden en 
(waarom niet ?) van hebbelijkheden 
aanwrezig, die de tussenkomsten bepa
len. Er is de heldere uiteenzetting met 
brio voorgedragen ; het hooggestemde 
betoog gedragen door een edele gedach
te ; de uitspraak van de staatsman in 
onpersoonlijke kanselarijtaal zonder 
franje ; de hartstochtelijke verdediging 
van dit berooide volk ; de zakelijke iro-
nische interpellatie ; de tartende uiteen
zetting die in een vraag, als een rekwi
sitoor, kulmineert ; het dagelijkse trom-
melvuur van parlementaire vragen. De 
groep IS tot een ploeg gegroeid, gewa
pend met humor en zelfspot, dit heil
zaam wapen tegen de zelfgenoegzaam
heid, en verbonden door een onuitge
sproken solidariteit. 

Uw parlementaire kroniekschrijver 
wenst U een prettige vakantie toe, naar 
oude landen waarvan men terugkeert 
met een hoofd als een schatkamer, naar 
bergstreken, met eeuwige sneeuw en 
roerloze meren, naar stranden, waar de 
huid gebronst wordt en de geest ont
spannen volgens het zorgeloze, zuiderse 
« pluk de dag », of naar de eigen kust 
met de grijze, rusteloze zee en de hemel 
van jagende wolkenvelden die onze 
schilders inspireerden, of bescheiden 
thuis, in een zalig nietsdoen. Maar allen 
wenst hij U veel zon : op uw hoofd en 
vooral veel, véél zon in uw hart. 

NIK CLAES. 

IN DE 

SENAAT 

Het parlement heeft zijn spelregels zo
als de sport Men aanvaardt dat iedereen 
vecht om de overwinning, in dit geval 
om de stem van de kiezer, maar er zijn 
spelregels die men dient te eerbiedigen 
en die het noodzakelijk samenleven mo-
geüjk maken. 

Deze spelregels liggen zowat in het 
reglement van Kamer en Senaat. Ze lig
gen vooral vervat in ongeschreven tra
dities. Een van deze tradities is bijvoor
beeld het feit dat men verondersteld 
wordt, op het podium nooit de inhoud 
van persoonlijke gesprekken tussen poli
tieke tegenstanders te vermelden. Dat 
doen, is een parlementaire doodzonde 

Een tweede ongeschreven traditie is 
de kloof tussen de zaal en de wandel
gangen of de koffietafel. Hoe heftig men 
ook tegen elkaar uitvaart in de zaal 
in de wandelgangen wordt het gevecht 
als geëindigd beschouwd en wordt het 
normaal gesprek tussen kollega's her
vat. Wie dat niet zou kunnen wordt niet 
voor parlementair vol aangezien. 

Men beoefend het vak, met meer of 
mmder talent of inzet en in de wandel
gangen of in de koffiekamer wordt het 
juiste oordeel uitgesproken, dat echter 
zelden tot uitmg komt buiten het parle-
rnept. Daar zal men onder elkaar objek-
tier de lof maken van een knap stuk par

lementair werk : een rede, een wetsvoor
stel, een vraag of een incident. Daar 
wikt en weegt men de kwaliteiten en 
gebreken van de nieuwelingen, de tak-
tische zetten van de tegenpartij. 

Ook in de wandelgangen zeggen de 
joernalisten hun eigen mening, die ze 
vaak niet kunnen schrijven, maar die ze 
soms wel zullen proberen tussen de re
gels te laten doorschemeren. 

Tussen de mannen van het vak buiten 
het halfrond in het parlement komt de 
objektiviteit tot haar recht. Na de aan
vankelijke woede over de V.U.-verzoe-
ken om strikte toepassing van het regle
ment gaf iedereen achter de schermen 
op de duur deze partij gelijk en werd 
het als een prachtige repliek beschouwd 
op de onrechtvaardige beschuldiging 
van «luiheid». De V.U. is nu eenmaal 
de aktiefste groep. Ze is daarbij de enig-
e fraktie, die altijd in blok maneu-
vreert. Ondanks alle pogingen van de te
genpartij om onderlinge veten op te 
wekken, is men daar nooit in geslaagd. 
De V.U. blijft een blok : allen voor één, 
één voor allen. Het geeft de groep een 
ontzag en ook een macht, die heel wat 
groter is dan het beperkt aantal van haar 
vertegenwoordigers. Het zal nog niet 
dikwijls gebeurd zijn in het parlement 
dat een groep van 14 man op een tiental 
dagen tijd drie maal het parlement zijn 
wil oplegt. De V.U. presteerde het. Met 
de glimlach, maar kordaat. In de V.U.-
fraktie komen geleidelijk aan al de ta
lenten op de voorgrond. 

Vorige week was het de beurt aan Lo
de Claes om een uitermate knappe rede 
te houden over de B.T.W., rede die bin
nenskamers een grote indruk maakte 
op de tegenpartij. Met grote kennis van 
zaken kwam hij daarbij verscheidene 
malen tussenbeide in het debat. De lof 
in de wandelgangen was dan ook una
niem. 

De B.T.W. gaf aanleiding tot een uit
voerig debat waarbij de P.V.V. voor de 
eerste keer sinds lang nog eens aktief 
was : de rustige, bezadigde Brusselaar 
Ansiaux; de opbruisende Hougardy, die 
minister Snoy, — zeer zwak en besten
dig bijgesprongen door een vitale Eys
kens — zelfs uitmaakte voor «sukke-
leir » ; een Lahaye, die de vloer dweilde 
met Piers omdat die zijn amendement 
ê^ ^ f̂ï*^̂ ^̂ ^ introk; een hautaine 
bnyers dAttenhoven; een ietwat nijdige 
Moreau de Melen. De tegenpartij werd 
vooral geleverd door Eyskens, veel beter 
dan minister Snoy en door de verslag
gever Maes, een verkozene op de lijst 
van V D.B. ; Maes is de zoon van een 
brussele inwijkeling van «bachten de 
Kupe». HIJ IS niet vlaams-vijandig en 
spreekt behoorlijk Nederlands. 

C.V.P.-voorzitter Houben kwam vrij 
ongepast tusenbeide — Eyskens moest 
het goedmaken. Vanaudenhove voerde 
(zoals de P.S.C.-er Servais het uitdruk
te) zijn nummertje op en de nieuwe 
P.V.V.-voorzitter Descamps zalfde zo-
l/^een Johannes XXIII en sprak over de 
i^-^yy- als over «cette affaire»! 

Bij een kort debat over de Navo 
werkte senator Ballet zich weer eens in 
de kijker. Hij gaat bij de tegenstanders 
door — en terecht — als een van de 
knapste senatoren : een politikus in hart 
en nieren, met ware hartstocht voor het 
vak, uitermate sluw en bedreven en nog 
steeds met de veerkracht van een jon
gere. 

Senator Baert, die op een jaar tijd zijn 
naam van knap jurist en grondwets-
specialist stevig gevestigd heeft vocht 
een robbertje uit met minister Vranckx 
en de strateeg van de V.U., senator Bau-
wens, «de man met het betonnen gezicht» 
zoals sommigen hem karakterizeren 
omwille van zijn ondoorgrondelijkheid, 
deed hetzelfde met minister Segers 
Fraktieleider Jorissen vindt klaarblji-
kelijk dat het tempo voor de vakantie 
nog mag opgedreven worden en hij ver
scheen haast elke dag op het podium : 
hem ontgaat weinig of niets, zijn be
langstelling is haast algemeen. Zijn eni
ge mededinger in zake werkkracht is 
trouwens iemand van zjn eigen fraktie, 
de even onvermoeibare Var. Haegendo-
ren. 

Dinsdagnamiddag werd gedurende de 
zitting het 15-jarig voorzitterschap van 
Struye herdacht voor de voltallige ver
gadering. 

Het was een vrij saaie namiddag 
waarbij de vele sprekers hun konfor-
mistisch speechje afstaken. Alleen de 
kommunist Noël en de V.U.-senator Jo
rissen verkochten non-konformistische 
taal. Hoewel beiden erkenden dat de 
voorzitter probeert objektief te zijn, 
sprak Jorissen over de herhaalde kon-
flikten tussen de voorzitter en hemzelf 
en volgens welke ritus het noodzakelij
ke kontakt tussen de voorzitter en een 
fraktieleider van de oppozitie op
nieuw aangeknoopt moet worden voor 't 
overleg voor de timing van het houden 
van interpellaties en tussenkomsten werd 
het debat over de grondwetsherziening 
woensdag voortgezet en begon de be
groting voor kuituur. Daarover vol
gende week. 

Woensdag legde senator Jorissen na-
mens de Volksunie-fraktie in de se
naat volgende belangrijke verklaring af 
in verband met de grondwetsherzie-
ning. We publiceren hierna de 'volle
dige tekst. 

« De hier aanwezige vlaamse sena
toren en in het bijzonder de vlaamse 
C.V.P.-senatoren hebben met zoveel 
aandrang en zoveel schijnbare oprecht
heid een beroep op onze fraktie ge
daan om dit punt van de grondwets
herziening goed te keuren dat ik me 
verplicht voel hun duidelijk uitgespro
ken vraag te beantwoorden. 

Laten we beginnen met enkele vast. 
stellingen te maken. 
1. Er werden tal van gewone wets
voorstellen ingediend om de toestand 
bij de hoven van beroep te saneren. 

Er is vooreerst ons eigen wetsvoor
stel van 19 oktober 1965 er toe strek
kend, de nederlandse Kamers van het 
Hof van Beroep te Luik toe te laten te 
Hasselt te zetelen. 

Hetzelfde werd beoogd door heï 
wetsvoorstel van de heer Robijns van 
de C.V.P.-fraktie ingediend op 10 fe
bruari '66. 

Het wetsvoorstel werd ook deze zit-
tijd opnieuw ingediend en wel door se
nator Baert op 9 juli 1968 en door se
nator Custers op 17 juli 1968. 

In de Kamer diende volksvertegen
woordiger Coppieters het voorstel in 
om sommige nederlandse Kamers van 
het Hof van Beroep van Brussel toe te 
laten te Antwerpen te zetelen. Het da
teert van 4 juli '68. Men heeft zich 
nooit de moeite getroost een van die 
voorstellen in behandeling te nemen 
en goed te keuren. 

Een tweede vaststelling ; het ver
slag over dit artikel 104 van de grond
wet werd goedgekeurd op 16 januari 
'69, nu 6 maanden geleden. Het werd 
goedgekeurd met algemene stemmen 
min 2 onthoudingen omdat het beant
woordt zowel aan een waalse als aan 
een vlaamse eis daar zowel Henegou
wen als Antwerpen een hof van be
roep zou krijgen. 

Men had dus het voorstel al enkele 
maanden geleden door de senaat kun
nen laten behandelen. Het zou met a l 
gemene of haast algemene stemmen 
goedgekeurd geweest zijn. Men heeft 
het vraagstuk echter laten rotten, om 
het tans te gebruiken als een spelletje 
Men brengt het voor de senaat hoewel 
men weet dat men het pas op het ein-

BELANGRIJKE 
VERKLARING 

de van het jaar voor de Kamer kan 
brengen. 

Wij hebben U bij herhaling gewaar
schuwd dat we U geen wisselmeerder
heid zouden geven bij deze grondwets
herziening, omdat we ten koste van 
wat ook de afgrijselijke grendels, de 
ondemokratische grendels, willen ver
hinderen, grendels waartegen de C.V.P. 
zich zelf vroeger altijd harstochtelijk 
gekant heeft. 

Het it trouwens tans het standpunt 
van alle vlaamsgezinden ; van het Ver
meylenfonds, het Willemsfonds, het 
Davidsfonds en alle kultuurverenigin-
gen. 

Deze ondemokratische grendels wer
den aangeklaagd namens 25.000 men
sen op het jongste zangfeest en na
mens 60.000 op de jongste Ijzerbede
vaart. 

Ze werden aangeklaagd en bij her
haling in de C.V.P.-pers zoals « De 
Gazet van Antwerpen i> en door de 
C.V.P.-mandatarissen of ex-mandata
rissen zoals professor Derine. 

Liever geen grondwetsherziening 
dan een slechte is tans hef algemeen 
Vlaams standpunt. De vlaamse C.V.P. 
en de vlaamse B.S.P. heSben zoveel 
toegevingen gedaan, dat w i | ons ver
plicht voelen ze te redden door de 
grondwetsherziening te doen misluk
ken en zo de grendel op de demokra-
tie en de grendel op de vlaamse we l 
vaart te verhinderen. 

U kunt tans 3 dingen doen ! 
1. Het kommuna"utair gedeelte van de 
grondwetsherziening laten vallen. 

Wij zouden nadien punt 104 kunnen 
goedkeuren. 
2. U kunt een partner zoeken om een 
2/3-meerderheid te bereiken. Dat had 
U van meetaf moeten doen. Dat was 
eerlijk spel. Kiest U de P.V.V. dan zult 
U de slechte voorstellen nog slechter 
moeten maften. 

Maar dan nog zal artikel 104 goed
gekeurd worden. 
3. Of U kunt ons als partners kiezen, 
maar dan zult U de P.S.C, moeten over
tuigen. En dat is andere koffie. 

U zoudt dan echter zelfs, zo U ten
minste wi l , nog ruimere kultuurautono-
mie krijgen en een werkelijke ekono
mische decentralizatie met beslissings
bevoegdheid. 

Ook in dat geval krijgt U artikel 104 
er door. 

De keuze is aan U, heren. 
Durft nu te kiezen 1 » 
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DE ZIEKTE
VERZEKERING 

ONAANGEPAST 

Bij de publieke opinie is sterice beroering gerezen 
naar aanleiding van het zogenaamd « protokoi » tussen 
de kristelijke en de socialistische mutualiteiten. Dit pro
tokoi voorziet, dat er 397 miljoen zullen worden overge
heveld naar de socialistische mutualiteiten, met terug
werkende kracht vanaf 1967. De beroering bij de publie
ke opinie is des te groter omdat men tans vaststelt, dat 
deze gelden worden afgeroomd in de zgn. niet-verbon-
den gewesten die in Vlaanderen ligaen om ze te schen
ken aan de niet-gediskrimineerde, hoofdzakelijk socia
listische en waalse gewesten. Het schandaal van dit pro
tokoi stelt meteen het vraagstuk van gans onze ziekte
verzekering. 

De ziekenbonden behoorden in de vo
rige eeuw tot de eerste georganizeerde 
instellingen van sociale solidariteit. De 
wetgever heeft het zich vrij vlug tot op
dracht gerekend, ordenend op te treden 
inzake deze « verenigingen van onder
linge hulpverlening » : in 1851 kwam 
een wet tot stand, die in 1894 gewijzigd 
werd. 

Vandaag wordt de geest en de letter 
van 1894 nog steeds ingeroepen wanneer 
het er om gaat, een strenge staatskon-
trole op de mutualiteiten te vermijden 
en de verzekeringsinstellingen te doen 
doorgaan als « vrije instellingen ». 

Dat is echter een louter kunstmatig 
in het leven gehouden fiktie. De wet 
van 1894 voorzag o.m. dat de ziekenbon
den vrije verenigingen waren, waarbij 
men slechts vanaf 18 jaar kon aanslui
ten, die zich beperkten tot onderlinge 
hulp en die geleid werden door algeme
ne ledenvergaderingen waarop minstens 
tweederden van de leden aanwezig 
moesten zijn. 

Men moet de huidige situatie maar 
eens vergelijken met de toestand die de 
wetgever van 1894 voor de geest zweef
de, om te beseffen welk schijnheilig ci-
nisme er nodig is om zich vandaag te 
beroepen op de voorrechten van de 
toenmalige situatie. De kleurmutualitei-
ten zijn uitgegroeid tot reuzezaken die 
volledig in handen zijn van een kleine 
groep verpolitiekte technokraten. De le
den hebben geen inspraak, geen kontro-
le of geen invloed op de gezondheids
zorg die in hun naam en met hun cen
ten heet gevoerd te worden. 

« DRINGENDE MAATREGELEN » 

Tien jaar geleden werd de zoveelste 
poging ondernomen om de wantoestan
den in de ziekteverzekering en het mu
tualiteitswezen op te ruimen. In zijn 
toenmalige regeringsverklaring somde 
premier Eyskens anno 1959 een aantal 
« dringende » maatregelen op, die on
verwijld moesten en zouden getroffen 
worden : sanering en besparing ; grotere 
financiële verantwoordelijkheid der 
verzekeringsinstellingen ; vermindering 
der administratieve lasten ; strenge kon-
trole op de misbruiken enz. 

In de praktijk is daar nooit iets van 
terecht gekomen. Sanering ? In de pe

riode 1963-1966 stegen de uitgaven voor 
de ziekteverzekering der loontrekken-
den van 16 tot 33 miljard, hetzij met 
100 %, alhoewel het aantal verzekerden 
slechts met 24 % steeg. In 1966 reeds 
kwam de staat tussenbeide voor bijna 
15 miljard, hetzij 5 miljard meer dan 
twee jaar vroeger. Financiële verant
woordelijkheid ? De wet Leburton vaag
de de spons over alle verantwoordelijk
heden in het verleden en sindsdien is 
van verantwoordelijkheid minder dan 
ooit sprake. Vermindering der finan
ciële lasten ? Van 1962 tot 1966 werden 
de administratiekosten van de ziekte
verzekering vervierdubbeld. Twee jaar 
geleden beliepen ze reeds bijna twee en 
een half miljard. Kontrole "> Er is niet 
eens een karikatuur van kontrole en 
deze karentie is zo belangrijk, dat er 
wel even moet worden over uitgewijd. 

Uit de officiële dokumenten van het 
Rekenhof kan men volgend besluit af
lezen : tot 1967 was er geen sprake van 
onafhankelijke kontrole ; sindsdien 
krijgt het Rekenhof voorgeschreven, 
waar en wie en hoe het mag kontrole-
ren ; de ambtenaren van het Rekenhof 
mogen slechts deelnemen aan de kon-
troles daar waar het de opdrachtgevers 
belieft. 

« VOLKSGAZET » 

DE KONTROLE 

De gekontroleerden kontroleren zich
zelf : dat is in een paar woorden de si
tuatie. Herhaaldelijk heeft het Reken
hof aangedrongen opdat de mogelijk
heid van een onafhankelijke kontrole in 
de wet zou worden opgenomen. De mu
tualiteiten zegden echter « njet » en er 
is dan ook nooit iets van in huis geko
men. 

Indien in het parlement nieuwsgieri
ge vragen over de kontrole werden ge
steld, luidde het antwoord onverander
lijk : er is kontrole door de inspekteurs 
van de dienst voor administratieve kon
trole van het Rijksfonds. 

Bewuste dienst ontvangt echter zijn 
richtlijnen van een komitee dat voor 
telkens één-derde is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van werkgevers, 
werknemers en verzekeringsinstellin
gen. Dat wordt wettelijk voorgeschre
ven en zo komen we tot de groteske 
(maar wettelijke !) situatie, dat de ge
kontroleerden zichzelf kontroleren 

Het Rekenhof heeft jaar na jaar aan
gedrongen op volledige verantwoording 
van de financiële verrichtingen (die 
goeddeels met staatsgelden geschieden) 
en op sluitende kontrole. Het is steeds 
boter aan de galg geweest Met jaren 
vertraging kwam er een onrechtstreeks 
antwoord op deze herhaalde verzoeken 
en mocht het land uit ministeriële mond 
vernemen « dat de verschillende verze
keringsorganismen niet onder kontrole 
van het Rekenhof vallen, uitzondering 
gemaakt voor de uitbetalingen van de 
invaliditeitsuitkeringen ». 

Grote winsten, hoge werkingskosten : 
ze zijn kenmerkend voor de gang van 
zaken in de kleurmutualiteiten. Het 
ontbreken van kontrole laat de deur 
open voor alle mistoestanden. 

De vraag dient dan ook gesteld, wat 
er eigenlijk allemaal dient verstaan te 
worden onder die fameuze « werkings
kosten ». De vraag dient eveneens ge
steld, of de « bijkomende voordelen » 
aan de verzekerden onder meer ook be
tekenen : het inspuiten van mutuali-
teitsgelden in drukkerijen die partij
bladen uitgeven Er zijn dingen, die te 
denken geven. 

Zo'n ding is bijvoorbeeld de Bijlage 
tot het Belgisch Staatsblad van 21 juli 
1965. In die bijlage wordt melding ge
maakt van een kapitaalsverhoging van 
de drukkerij Excelsior te Antwerpen, op 
wier persen « Volksgazet » gedrukt 
wordt. 

Excelsior verhoogde het maatschappe
lijk kapitaal van ongeveer 37 miljoen en 
half tot praktisch 48 miljoen. 

Onder de inschrijvers voor deze kapi
taalsverhoging vielen te noteren : een 
meneer Van Doeselaer. mutualiteitsse-
krelaris en lid beheerskomitee Ziv; 
een meneer Claes, mutualiteitssekreta-
ris ; een meneer Boussy, bediende en lid 
van het beheerskomitee Ziv. Deze he
ren onderschreven telkens « voor een 
groep voor dewelke zij zich sterk ma
ken ». Het lijstje wordt nog vervolle
digd door de samenwerkende vennoot
schap « La Maison des Mutualistes ». 

Uit deze dokumenten blijkt dat de 
aandeelhouders van Excelsior o.m. be
staan uit volgende personen : Louis Ma
jor en Magé, allebei vakbondsbonzen 
De kapitaalsverhoging is duidelijk een 
samenspel geweest van mensen, die o.i. 
in de « dienst voor geneeskundige kon
trole » een dikke vinger in de pap heb
ben. Als « kontrolerenden » moet het 
hun mogelijk zijn, gelden te laten af
vloeien naar een drukkerij waarin zij
zelf aandeelhouder zijn. Tipisch is dat 

de kapitaalsverhoging doorging in een 
jaar dat de forfaitaire geneeskunde 
toepasselijk was, geneeskunde die zo fel 
door de kristelijke mutualiteiten werd 
aangevochten en die blijkbaar flinke 
winsten opleverde. 

HET PROTOKOL 

En zo zitten we weer bij het beruchte 
« protokoi », dat neerkomt op een ge
schenk van 397 miljoen uit de zakken 
van de kristelijk verzekerden aan de so
cialistische mutualiteiten. Dit protokoi 
werd in feite bereikt door een diskrimi-
natie in de terugbetalingen in het kader 
van de zogenaamde dringende besparin
gen, die enkel werden doorgevoerd op 
de rug van de verzekerden in de niet-
verbonden streken, en dit buiten hun 
eigen schuld en verantwoordelijkheid. 

De waarheid over het protokoi wordt 
natuurlijk verdoezeld en het is buiten
gewoon interessant, enkele van de vele 
tegenstrijdige verklaringen die er over 
gegeven werden tegenover mekaar te 
stellen. 

Vroeger werd van de zijde der kriste
lijke mutualiteiten steeds beweerd, ge
zegd en geschreven dat de socialistische 
mutualiteiten verlies maakten ingevol
ge wanbeheer. Na het protokoi luidt er 
een ander klokje. Zo schreef onder meer 
« Het Volk » op 23 mei : « Deze uitsla
gen waren niet te wijten aan slecht be
heer, maar aan het sisteem zelf van de 
verplichte verzekering ». Op 12 juni 
zegde de heer Pede hetzelfde in de Se
naat. 

Tussen de vroegere en de huidige ver
klaringen is er kennelijk tegenspraak ! 

In een vraaggesprek met « De Stan
daard » zegde de sekretaris-generaal der 
kristelijke mutualiteiten, Vandenheu
vel : dat « een jaarrekening niet alleen 
sluiten kan zijn, maar dat er ook winst 

' kan worden gemaakt ». Dit staat in lijn
rechte tegenspraak met een verklaring 
Van de betrokken minister op 12 juni in 
de Senaat : « Er zijn geen winsten, al
leen overschotten ». 

Eens' te meer tegenspraak ! 
In « Het Volk » trachtte men op 25 

mei te weerleggen dat het protokoi een 
aangelegenheid was van enkele mutua-
listische bonzen : « De beslissing zal niet 
worden getroffen door een beperkt ko
mitee, maar door de verkozen vertegen
woordigers van de natie, namelijk door 
het Parlement ». Doch in de Senaat 
zegde de heer Pede op 12 juni : « Het 
verleden van het bezit is de zaak van 
de mutualisten alleen ». 

Eens te meer : flagrante tegenspraak ! 
De klap op de vuurpijl werd trouwens 

in « Het Volk » gegeven op 23 mei: « Dit 
financieel kompromis werd uitgewerkt 
tussen de leidingen van de landsbonden, 
op verzoek van de minister van sociale 
voorzorg » ! 

BESLUIT 

Ziedaar de dingen die zich ver
schuilen achter de fraaie facade van 
de ziekteverzekering en van het 
verpolitiekt mulualiteitswezen. Het 
wordt de hoogste tijd dat de grove 
bezem wordt gehanteerd om deze 
Augiasstal te reinigen. Het is echter 
duidelijk dat zolang de huidige 
struktuur van het mutualiteitswezen 
blijft bestaan, er geen uitkomst mo
gelijk is. 

Slechts door het inrichten van een 
algemene, aan het politieke spel en 
de onverantwoordelijken onttrok
ken neutrale rijksdienst voor ziekte
verzekering is een uitkomst moge
lijk. Het wordt hoog tijd ! 

M I K B A B Y L O N 
Volksvertegenwoordiger 
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ITNOD 
De aankondiging van het bezoek van prezident Nixon aan Roemenië is voor al

le waarnemers een komplete verrassing. Onmiddellijk gist men naar de ware bedoe
ling van dit bezoek, dat volgt op een rondreis in Zuid-Oost-Aziè, die niet direkt in 
verband met de voor Nixon anders zo belangrijke Vietnam-oorlog heet te staan. 
Deze rondreis valt trouwens samen met het russisch diplomatiek offensief om, in 
navolging van wijlen Dulles, op hun beurt een omsingelingsbeweging rond China 
uit te voeren. Zowel Rusland als Amerika zitten hier in het zelfde vaarwater. Of 
de bedoelingen ook dezelfde zijn, valt nu nog niet uit te maken. 

Intussen kan men Nixons komst naar Boekarest interpreteren als een uitdaging 
aan Moskou of als voorbereiding tot een topgesprek tussen beide grootmachteji. 
Washington poogt beide in mekaar te verweven, maar de reaktie van een blijkbaar 
niet vooraf geraadpleegd Kremlin is zeer negatief. 

Uiteraard verwekte het bericht van 
Nixons bezoek aan de roemeense gees
tesverwanten te Praag bitterheid. Hoe
sak mag dan al beweren dat hij goed op 
weg is om geleidelijk Let verloren ter
rein terug te winnen, de toestand In 
Tsjecho-Slovakije is ver van rooskleu
rig. Er is niet alleen de ekonomische ach
teruitgang die in bepaalde sektoren zelfs 
een katastrofale wending neemt ; het 
verzet tegen het aanvaarden van de rus-
sische bezetting en het volledig her-in
schakelen van Tsjccho-Slovakije in de 
« rechte lijn » neemt niet af. Hoesak ver
deelt de bevolkmg in drie kategorieën : 
zij die de nieuwe ijn steunen, de grote 
massa onbeslisten die de « overtuigden » 
moeten overhalen, en de blijvende min
derheid van de oppozitie. Hoesak ver
gist zich waar hij stelt dat de grote mas
sa onbeslist is qua keuze Deze massa 
heeft van meetaf tegen de afbraak,van 
de zogenaamde praagse lente gekozen ; 
ze is slechts onbeslist en verdeeld wat 
de wijze van verzet aangaat 

Boekarest heeft in tegenstelling met 
Praag het voordeel van zijn geografi
sche ligging ^ehad om een versoeaeling 
van de knellende banden met Moskou 
na te streven Het land ligt niet in de 
« frontlijn met het Westen » zoals Tsje-
cho-Slovakiie Ook hebben de roemeense 
leiders minder rurhtbaarheid aan hun 
nieuwe oriëntatie van de buitenlandse 
politiek gegeven dan hun tsjechoslovaak-

se kollega's. Ze zijn veel vroeger met 
hun losmakmgsmaneuvers begonnen en 
zo ze niet meer sukses boekten, dan lag 
dat niet aan hen. Reeds m het begin der 
zestiger jaren zochten ze toenadering 
met amerikaanse zakenkringen en in 
1963-1964 werden tussen roemeense eko
nomische instanties en amerikaanse fir
ma's akkoorden gesloten, die echter als 
gevolg van verzet uit amerikaanse ultra
kringen door de amerikaanse regering 
niet werden bekrachtigd en aldus tot een 
dode letter werden herleid. Nu is er die 
vrij plotse nieuwe amerikaanse belang
stelling voor het « meest vrije land van 
het europese sovjetblok». 

Tot nog toe liepen alle amerikaanse 
of westerse bezoeken aan oosteuropese 
landen bijna steevast eerst via Moskou. 
Een belangrijk geacht bezoek zou door 
Moskou zonder een bezoek aan «de 
hoofdstad van het wereldkommunisme » 
ais een onvriendelijke daad beschouwd 
geweest zijn. Maar intussen is toch een 
en ander veranderd. De quasi - totale 
breuk met Peking en de pas een paar 
weken geleden gehouden kommunisti-
sche topkonferentie hebben, teoretisch 
altans. de alleenzaligmakende pozitie 
van Moskou verzwakt. Er is bovendien 
in verband met Nixon een niet te onder
schatten persoonlijk aspekt aan het voor
bijgaan van Moskou in verband met zijn 
roemeense trip verbonden : toen in 1967 
Nixon Oost-Europa bezocht, werd hem 

Moise Tsjombé : eert bewogen leven waai aan herinnerd wordt door een schie
lijke dood in gevangenschap. 

alleen door Roemenië de diplomatieke 
status toegekend. Te Moskou mocht hij 
slechts als gewoon toerist verblijven eri 
werd hem alle kontakt met de promi
nenten ontzegd. Nixon werd te Boeka
rest integedeel als een voorname gast 
ontvangen en had er een langdurig en 
vriendschappelijk onderhoud met Roe-
menië's sterke man Ceaucescu. Twee 
jaar later is Nixon niet meer « de onbe
langrijke amerikaanse toerist», doch 
Amerika's staatshoofd. Neemt hij nu met 
zijn bezoek aan Boekarest een kleine re
vanche op de Sovjetleiders, die als mach
tigen minder voorkomend en wellicht 
minder met zijn politieke toekomstkan
sen rekening hielden dan de zoveel 
zwakkere rode broer te Boekarest ? 

Roemenië schippert blijkbaar handi
ger dan Tsecho-Slovakije in de woelige 
wateren tussen Oost en West en in het 
even woelig water van de « kommunisti-
sche binnenzee». Het is praktisch het 
enige land van het oostelijk blok dat zo
wel met de bevriende volkeren als met 
China en Israël betrekkingen onder
houdt, terwijl zijn aanknopingspunten 
met het Westen (Zuid-Slavië niet te na 
gesproken, maar dit is wel een heel bij
zonder geval) het talrijkst zijn. Terzelf-
dertijd is Roemenië er in geslaagd, de 
russische kolos zoet te houden. Half juli 
wordt te Boekarest zelfs het russisch-
roemeens vriendschapsverdrag her
nieuwd (niet te Moskou zoals aanvanke
lijk de Russen voorstelden). Dit gaat ge
paard met wederzijdse lof- en trouwbe-
tuigingen. De komst van Nixon viel aan
vankelijk bijna samen met deze van 
Breznjev en gezellen. Maar omdat het 
Kremlin nu boos is, daar het niet werd 
geraadpleegd, zal van een dergelijk sa
menvallen waarschijnlijk niets in huis 
komen. Aldus lijkt Nixons bezoek eer
der op een uitdaging dan een uitnodiging 
neer te komen, doelbewust of niet. dat 
valt momenteel niet uit te maken. 

DEZE WEEK 
IN DE W E R E L D 
• Washington kondigt bezoek aan in 

.juli van prezident Nixon aan Roe
menië. 

• Welshe nationalisten sturen sin.jall-
zatleslsteem der britse spoorwegen 
in de war op de dag van Charles van 
Engeland's aanstelling te Caernar
von als prins van Wales. Bij bomaan
slag verliezen twee welshe nationa
listen het leven. 

• IVToïse Tsjombe, twee .jaar na zijn 
ontvoering, in gevangenschap nabij 
Algiers overleden. De officiële mede
deling geeft als doodsoorzaak een 
hartkrizis aan. 

• Vietnamees Bevri.jdingsfront hand
haaft eis van onvoorwaardelijke te
rugtrekking van amerikaanse troe
pen als voorwaarde tot werkelijke 
onderhandelinsïen. Prezident Nixon 
zal in juli zuidoostaziatische landen 
bezoeken en tenisrkeer bijwonen van 
de eerste maanlanders 

• Stijaend aantal raids en luchtbom-
bardementen in Israël, Egynte en 
Jordanië. Tegenstrijdiffe verklarin
gen over oorlog en vrede door de is-
raëlistische ministers Eban en Dajan. 

• Europees niinisterkomitee dringt aan 
op verdubbelde striid tegen water
verontreiniging na de katastrofale 
bezoedeling van de Riin. De kleine 
visniiverheid is geruïneerd 

• Premier Chahan-Delmas legt nadruk 
op binnenlandse politiek en kondigt 
benoemins; van een soorf Ombuds
man aan. 

• Zware striid rond amerikaans bol
werk Ben Het in Zuid-Vietnam. 

• Griekse regering ontslaat de voorzit
te r van de staatsraad, die weigert dit 
ontslag te aanvaarden. Alexander Di-
mitsas tot opvolger van ontslagen 
Stassmopoelos benoemd. 

• Nieuwe ^opflakkering van rassenrel-
len m verscheidene amerikaanse ste
den. 

• Internationale Rode Kruis klaagt 
scherp Nigeria's boycot van de voed-
selbevoorrading aan Biafra aan. 

T 2^ S""' i ï^ ' 1967 begon op bevel van 
Jakoeboe Gowon, de prezident van Ni 
geria, de «poli t ie-aktie» tegen da rel 
bellen-khek m het gebied dat nu ieder 
een als Biafra kent. Volgens de plan 
nen zou die aktie, waarvan de naam 
her inner t aan de «politionele aktie» 
van de Nederlanders in Indonezia niet 
langer dan achtenveertig uren duren 
En al zijn alle plannen van officiële 
instanties gewoonlijk wel wat te opti 
mistisch, helemaal onrealistisch wa<! 
dit plan toch niet. Tegenover elkaar 
stonden immers het degelijk bewapen
de en georganizeerde en door in Enge 
land opgeleide officieren aangevoerde 
leger van de meest bevolkte staat van 
Afrika — Nigeria — en de vrijwel on 
gewapende Ibo-stam onder leiding van 
een rebellen-kliek. Twee jaar later de 
dag nadat deze tekst verschijnt op 'viif 
juli 1969, is het einde nog altijd niet in 
zicht. 

ELK 10 CENTIENEM 
ONVERSCHILLIGHEID 

ZESJULM367 
Oordelen die mede door gevoelens 

gevormd worden, leiden licht tot over
drijving. En dat er gevoelens meespre
ken is helemaal niet beschamend' 
Maar zelfs wie t racht te vergelijken 
met de oorlogen in de Soedan in de 
negentiende eeuw en met de Boeren
oorlog op de eeuwwisseling en wie al 
het vreselijke dat toen gebeurde niet 
vergeet, kan toch tot het oordeel ko
men dat Afrika nooit een wreder een 
vreselijker oorlog heeft gekend ' dan 
gedurende de voorbije twee jaar en de 
maanden (of jaren) die nog zullen 
volgen. Een leger uitmoorden of een 
stad, een gehele blanke bevolking op
jagen en in zijn koncentratiekampen 
zesentwintig duizend vrouwen en 
kinderen in « seepkissies » begraven is 
verschrikkelijk. Maar als maanden
lang elke dag alleen al van honger zes 
duizend mensen sterven (en niemand 
betwist nu nog dit cijfer!), dan moet 
dit oordeel niet verder verrechtvaar-
digd worden. 

Bovendien is het eigenlijk onjuist te 
spreken over « twee j aa r» , want de 
tragedie is al in de zomer en de herfst 
van 1966 begonnen. Toen werden in 
geheel Nigeria (en ook dit cijfer wordt 
niet meer betwist) dert ig duizend 
lbo s vermoord. De Ibo's schijnen een 
begaafd, leergierig en handig volk te 
zijn, maar wat daar ook van zij : in 
de kristelijke scholen die zij volgden 
i-regen zij een vluggere en ruimere 
ontwikkeling dan dit in het moslim
gebied gebeurde. De Ibo's werden het 
meest ontwikkelde volk van Nigeria 
en heel waarschijnlijk ook van geheel 
zwart Afrika. Overal in Nigeria had
den zij belangrijke posten in handen, 
als ambtenaren, als dokters en advo-
katen, als handelaars Zij zullen wel 
arrogant en zelfzuchtig zijn geweest 
zoals de meeste mensen waar te r we
reld ook. Maar dergelijke spanningen, 
zelts dergelijk onrecht mag in een 
geordende staat niet worden «opge
lost » door dertig duizend moorden en 
vele duizenden verminkten : de Ibo's 
vluchtten naar hun eigen gebied te
rug. En daardoor schiepen zij zonder 
er aan te denken een belangrijke fak-
tor voor hun voortbestaan, want Nige
ria was een groot gedeelte van zijn 
kaders kwijt en de nieuwe staat kreeg 
de hulp van bekwame mensen die er 
bijvoorbeeld in slaagden, met uiterst 
primitieve middelen de bevoorrading 
m benzine van hun belegerd gebied te 
verzekeren. 

Het biafraanse ^ebied is nooit groot 
geweest : ruim geschat niet meer dan 
driehonderd op tweehonderdvijftig 
kilometer. Bij verrassing zijn de Bia-
franen wel over de Niger geraakt tot 
in de stad Benin, want ook andere 
s tammen sloten zich bij hen aan. Het 
nigeriaanse leger dat optrok, verwekte 
blijkbaar nergens veel geestdrift! 
Tans zitten de negen miljoen Ibo's en 
hun bondgenoten samengedrongen in 
een gebied dat zowat zeventig kilo
meter breed en een honderdtachtig 
kilometer lang is. Hun hoofdstad 
Enoegoe is al maanden geleden als een 
dode stad veroverd. Hun voorlopige 
hoofdstad Oemoeahia is front gewor
den. Port Harcourt. de toegang tot de 
zee, ging verloren. Maar Nigeria be
heerst alleen lege steden. 

Groot-Brittanië gaat het nigeriaanse 
leger terug uitrusten, het sovjetschip 
«Pou la» voerde een lading moderne 
vliegtuigen g e v a a r l i j k e nacht-
iagers aan. Het i n t e r n a t i o n a l e 
R o d e K r u i s dat al zoveel 
later begon te helpen, durft pa" na 
wekenlange aarzeling doorgaan met 
zijn hulpvluchten. Het wereldgeweten 
van Oe Thant blijft zwijgen. Maar de 
londense «Times» beschuldigt de ei
gen regering van miljoenenmoord. De 
belgische regering gaf 1 miljoen : voor 
elk van ons de 10 centiemen van onze 
onverschilligheid. 



CIJFERS 
Volgens een blijkbaar zeer 

degelijk joernalisten-onderzoek 
zouden van de vierhonderd ach
tenvijftig satellieten die de 
Verenigde Staten sinds 1958 de 
ruimte hebben ingeschoten, 
tweederden militaire tuigen 
zij'n Men kijkt wel even op als 
men een dergehjk getal hoort 
De opdrachten van die satel-
beten zijn voortdurend groter 
geworden Ook het gewicht is 
gestegen • Sam os /oog 1180 kg 
en nu wegen de Milsat's zowat 
3600 kg Die satellieten maken 
duizenden en duizenden foto's 
en andere waarnemingen Da
gelijks moeten duizenden me
dewerkers van de geheime 
diensten aan het werk om die 
gegevens te verwerken En de 
rezultaten ' Vorig jaar toonden 
foto's aan, hoe russisthe troe
pen (het was zelfs mogelijk na 
te gaan welke divizies het wa
ren) door Roemenie oprukten 
naar Tsjecho-Slovakiie Maar 
enkel totdat de troepen in de 
bossen of (nog meer waar
schijnlijk) onder de wolken 
verdwenen 

OOK NEDERLAND 
Niet alle rellen n Nederland 

dringen met evenveel kracht 
door tot in het toch zo nabije 
Vlaanderen Er is een rel ont
staan — en zeer terecht zouden 
we menen — over het feit dat 
het aantal leerlingen per klas 
in Nederland op Portugal en 
Spanje na, het grootste is van 
Europa Einde vorig jaar vroeg 
een petitie met achthonderd 
duizend handtekeningen de 
aandacht van regering en par
lement voor deze achterstand. 
Ook de vakbeweging kwam in 
beweging Zelfs nu nog nadat 
zoveel aangedrongen en gepro
testeerd werd, schijnen de acht
endertig miljoen gulden die 
voor een verbetering nodig 
zijn vrijwel «onvindbaar». 
Voor militaire uitgaven gaat 
dat ook in Nederland veel vlot
ter. 

PREZIDENT 
De nieuwe franse prezident 

!s al lang bij de staatszaken be
trokken maar ook wel bij an
dere « zaken » Voordat hij in 
1962 eerste-minister werd, gaf 
de GauUe Pompidou m 1961 op
dracht in het geheim te onder
handelen met de opstandige 
Algerijnen. Pompidou liet toen 
de onderhandelingen afbreken, 
on: het volgende jaar gunsti
ger voorwaarden voor de petro-
leumexploitatie te krijgen Die 
ontginning kreeg dan een 
Rotschild-maatschappij in han
den, de « Francarep » De prezi
dent was : Pompidou! 

PORTUGEES GUINEA 

Van de portugese overzee-
gebieden IS Guinea een van de 
kleinste, maar ook een van de 
meest bedreigde De overheid 
beheerst de steden en de stevi
ge wegen er tussen De land
wegen zijn te gevaarlijk om
dat daar gemakkelijk mijnen 
kunnen worden gelegd Worden 
de militairen aktief, dan ver
sterken ook de rebellen hun 
aktiviteit, zodat het er soms 
Wel op lijkt dat er een stilzwij
gend akkoord tussen de beide 
partijen bestaat om het maar 
rustig aan te doen. Verdwijnt 

echter het portugees gezag, dan 
verdwijnt ook dit gebied de 
buurlanden zullen hun deeltje 
kunnen inpikken. 

STUDENTENBEVOLKING 

Voor de studentenbevolkmg 
m de duitse Bondsrepubliek 
zijn er zevenendertig universi
teiten en wetenschappelijke 
hogescholen (technische, vee-
artseni]- en geneeskundige ho
gescholen), vijfenvijftig peda
gogische en zeventien filozo-
fisch - teologische hogescholen 
beschikbaar Al deze instituten 
van hoger onderwijs werden m 
het voorbije akademische jaar 
bevolkt door ongeveer drie
honderdduizend studenten Het 
totaal van de uitgaven zowel 
van de Bondsrepubliek als van 
de verschillende deelstaten 
voor deze studentenbevolkmg 
bedroeg zestig miljard belgi-
sche frank. Met dat bedrag 
worden dan zevenduizend pro
fessoren, dertigduizend weten
schappelijke medewerkers en 
verder het administratief en 
het onderhoudspersoneel be
taald Een der groten van de 
westduitse industrie' 

WATERLOO 

In een zekere zm was het een 
dubbel toeval : het gebeurde op 
18 juni, de verjaardag van de 
slag van Waterloo en de engel
se uitdrukking «he met his 
Waterloo» (wat betekent dat 
iemand volledig verslagen 
jverd) was helemaal toepasse
lijk De engelse pers vergeleek, 
zo de «Daily Express», de te
rugtocht van Wilson op die dag 
hfiet de' vlucht van Napoleon 
uit Rusland En inderdaad : 
voor eerste-minister Wilson 
was de nederlaag zeer groot. 
Niet alleen kwam er helemaal 
niets in huis van zijn anti-sta
kingswetten, maar bovendien 
geraakt de engelse ekonomie 
helemaal niet uit de slop, Enge
land komt nog zo vlug niet m 
de Gemeenschappelijke Markt, 
ook de politiek tegenover Rode-
zia is mislukt Dat van de drie
entwintig ministers er slechts 
negen trouw bleven aan Wil
son, was het sluitstuk Geduren
de veertig minuten hebben de 
konservatieven hun triomf over 
Wilson m het parlement ge 
vierd Er moeten altijd Brit
ten zijn om zich over een « Wa
terloo» te verheugen. 

OOK VERKIEZINGEN 

Toen enkele jaren geleden 
Indonezia Nieuw-Guinea over
nam, kreeg dit gebied de naam 
West-Irian en een nieuw sta
tuut Er werd voorzien dat een 
volksstemming zou worden ge
houden over de aansluiting, als 
Indonezia gelegenheid had ge
kregen om te tonen wat het 
kon De verkiezingen worden 
n 1 gehouden m de maand juli. 
Van de achthonderdduizend 
Papoea's hebber echter niet 
meer dan elf honderd stem
recht gekregen. De meesten 
van hen werden dan nog recht
streeks door de legering van 
Djakarta uitgezocht. Prezident 
Soeharto zei het zo : « De vrije 
volksbeslissing betekent na
tuurlijk niet dat wij West-
Irian zouden prijsgeven » Zou 
nu iemand aan Rodezia den
ken? 

LENS OP D l WERELD 

„, tmmm J j " __„i.̂ ' j ! ,. .uss 
iMlUIHH«l(KWtrt^ «tU) 

Tokio wordt in alle opzichten een fantastische age.lomeratie De hoogbouw jaze krijgt aniertkaanse 
allures. 
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De Finnen bouwden voor een noorse reeder het eerste schip dat speciaal bestemd ts voor kruiS' 
vaarten m het Zmdpoolgebied. 

Vanuit de hel naar huis : aniertkaanse mariniers op de bazis Vandei grijt tn Zuid Vietnam Hack
ten op evaKuaue. 
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Lichte incidenten aan de franse universiteiten zijn wellicht de voorbode van grote moeilijkheden 
voor ^ompidou na de vakantie. 



GEZELLE en VERKIEST 

Het West-Vlaanderen van Gezelles jeugd 
was wel een der meest verwaarloosde stre
ken van het land. Gazelle zelf stamde zoniet 
uit een arme, dan toch uit een minder-be-
goede familie zodat hij aan het klein semi
narie te Roeselare portier spelen moest om 
zijn studies mee te betalen. Heeft deze socia
le pozitie zijn reeds van nature uit schuchtere 
aard nog versterkt ? 

In ieder geval : van een minderwaardig
heidsgevoel is er geen sprake. Zijn terugge
trokkenheid tegenover een verfranst leraars
korps zal wel grotendeels door zijn liefde 
tot de eigen taal in.i^egeven geweest zijn. Het 
is deze liefde tot de eigen taal, de studie 
van deze taal en van de geschiedenis, die 
hem leiden naar wat wij een a kultureel 
vlaams-nationalisme » zouden kunnen noe
men. 

In een kontakt met de angelsaksische we
reld en met de europese geestesstromingen 
vond hij daarenbo\en een tegenwicht voor 
de verfianste opvoeding, die het middelbaar 
onderwijs in kollege en klein seminarie ver
strekte. 

Conscience had met zijn « Leeuw van 
Vlaanderen j (1838) e e ^ 3|ii9lfe^gg9BgS8!Pofel f 
wakker geroepen, vooral'tój <le ^ i ige ren . 'Ge-
zelle /.OU het doen op een aristokratischer en 
artistieker wijze ; als leraar en als dichter. 
Consciences boek verscheen toen Gezelle nog 
een kind was en oefende zeker een grote in
vloed uit ook in een geslotener West-Vlaan
deren dat pas rond de helft der 19de eeuw 
een scherpe ekonomische krizis en een hon
gersnood had doorgemaakt. Maar het is de 
leraar en dichter Gezelle die meer en meer 
de Vlaamse gedachte naar het volk zal bren
gen, langs een keure van leerlingen. Gezelles 
invloed als leraar was groot. Zijn omgang 
met de leerlingen en zijn eigen opvattingen 
mzake opvoeding en les geven zouden zelfs 
aanleiding zijn tot een voor hem pijnlijke ver
wijdering uit Roeselare. 

Eén van zijn leerlingen, Hugo Verriest, zou 
bij de spreiding van Gezelles invloed in zija 
en de volgende generatie een belangrijk aan
deel hebben. Verriest werd bindteken en 
stimulerende kracht tussen de generatie van 
zijn leermeester Gezelle en die van zijn leer
ling Rodenbach. 

Gezelle was geen strijdersnatuur. 
Maar naast zijn invloed als vlaamsgezind le
raar , was er nog de grote invloed die onver
mijdelijk van zijn lirisch oeuvre uitging 
in een tijd waarin Bilderdijk en Tollens nog 
de grote voorbeelden waren ! Niet alleen was 
die poëzie van vlaamse eigenheid doordron
gen, maar zij getuigde ook voor een vlaamse 
zelfstandigheidswil. Langs de eenzame gestal
te van de priester-dichter zou het vlaams
nationaal gevoel uitdeinen, over een kleine 
kring van jongeren naar het hele volk. 

Verriest, leerling van Gezelle, droeg de 
geest van zijn meester verder, hoewel op een 
andere wijze en met andere middelen. Zijn 
figuur staat machtig getekend in het boek 
dat Filip de Pillecijn over hem schreef. Door 
zijn aristokratische gestalte, zijn redenaars-
talent, zijn brede geestelijke horizon zou hij 
— evenzeer als Gezelle — invloed uitoefenen 
op zijn leerlingen en op allen die met hem 
in kontakt kwamen. Leraar in de retorika te 
Roeselare, in hetzelfde klein seminarie waar 
Gezelle _ zijn leraar in poëzis was geweest, 
werd hij de leider van een klas die hijzelf 
de « wonderklasse » noemde en waarin naast 
Rodenbach ook Lievens, Adriaens, Van den 
Bulcke, Kamiel Watteeuw en Julius De Vos 
zaten. Zijn beroemde rede « Eertijds heeft 
er een volk bestaan edel en groot, de wereld 
door bekend » klonk als een wekroep maar 
ook als een opdracht aan de jongeren. Zijn 
leraarschap kreeg een latere aanvulling, toen 
hij als pastoor te Wakken rondom zich de 
mannen van de « Swigende Ede » verza
melde. 

sten, m a a r voor een volkse opstanding, niet 
voor een grievenklaagmuur maar voor een 
terugkeer naar de bronnen! Het volkse natio
nalisme werd met hem geboren en zijn poli
tieke wil, die s taatsom\ormend en staalsvor-
niend was, blijkt uit verscheidene teksten. 

Naast deze geestelijke betekenis heeh Ko-
denbach ook als leider en organizator op e 
latere ontwikkeling grote mvlocd uitgeoelend. 
Voorzeker is het ontstaan der vlaamse siu-
dentenbeweging niet alleen zijn weik en « a -
ren er voordien reeds pogingen tot groepe
ring en kontakt niet sukses uitgevoerd M sar 
zowel zijn prestige als zijn aktiviteit gaven 
zulk een stuwkracht aan de jonge studen
tenbeweging dat hij, zelfs ovei de inzink ng 
na zijn dood, nog nawerken zou in de twee
de faze die naar het A.K.V.S. voerde. 

Wat Rodenbach later zou geworden / im, 
ligt op het terrein der gissingen. Alleen wa t 
hij was heeft betekenis. En die betekenis is 
zo groot, dat geen enkele generatie die naar 
de bronnen van onze strijd wil gaan, aan 
hem voorbij kan zonder met zijn gestalte 
en werk gekonfronteerd te worden. 

Voor zijn komst was de vlaamse bewegmg 
een zich aan Verlichting en Romantiek 'a-
spirende vrijheidsbeweging met een jji m-
cipiële nederlandse kern en een naar het bel-
gicisme afglijdende groep o reaaljiolitici » en 
taalwedstrijders, wier belang wij toch niet 
mogen onderschatten. Na Rodenbach werd 
de vlaamse beweging een nationale bevrij-
dmgsstrijd met de mitische kracht die ook 
andere grote sociale en politieke bewegingen 
kenmerkte. Na de — vaak bedroefde en een
zame — rust van Gezelle bracht Rodenbach 
de onrust en de drift van de jeugd, de « kon
testatie » om het met een moderne term te 
zeggen. « Ter Waarheid » is de wijsgerig-
dichterlijke kreet van deze jeugd, die de ou
de gezagsstrukturen aanviel en de grenzen 
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Nergens heeft zich in onze beweging de invloed van de persoonlijkheid zo 
doen gevoelen en is van zo'n groot belang geweest - ook voor de héle 
Vlaamse beweging - als in West-Vlaanderen. Nergens ook was de kontinuï-
teit in dit naar voren treden van grote persoonlijkheden zo mar-
kant, zo uitgesproken als in West-Vlaanderen en het is met recht dat men 
hier van 'n westvlaamse wonder gesproken heeft. Een wonder, dat zich niet 
zozeer in de aanbreng van nieuwe ideeën alleen uitte en niet zozeer in 
het plotse ontwaken van een gouw die zich tot dan toe, zij het met enkele 
uitzonderingen, afzijdig gehouden had van de jonge vlaamse beweging zo
als die in de centra Antwerpen, Gent en Brussel ontlook. Maar een wonder 
dat zich vooral uitte in de plotse opbloei van een veelvuldige genialiteit, 
een wonder in het generatie na generatie naar voren treden van persoon^ 
lijkheden naar wier stem geluisterd wordt en in wie men de verpersoon
lijking der idee ziet. Lamberty heeft in zijn « Filozofie der Vlaamse bewe
ging » dit als volgt gezien : « Een Gezelle, een Verriest, een Rodenbach, 
een Verschaeve verwerven hun invloed veel meer door hun flaminganti-
sche ideeën. Hier wordt niet bewezen, dat een Man meer betekent voor een 
volk dan een idee. Hier wordt bewezen dat wanneer de wervingskracht 
van een Man groter is dan die van een idee, zulks eerst mogelijk wordt om
dat de Man in de ogen van zijn aanhangers als verpersoonlijking van een 
idee of als simbool, zelf een idee geworden is ». Nu dit jaar de twintigste 
verjaardag van het overlijden van Cyriel Verschaeve herdacht wordt, past 
bij deze herdenking een bezinnen over de invloed die van deze persoon
lijkheden op de beweging is uitgegaan. Hoeverre heeft het idee tot deze 
persoonlijke uitstralingskracht bijgedragen ? In hoeverre hebben zij de idee 
de kracht van hun denken en voelen verleend en ze daardoor een veel gro
ter klankbord verschaft ? Wij zullen trachten hierna in het kort voor elke fi-
guur enkele essentiële punten aan te stippen. . . 

Door hun werk en hun persoonlijkheid 
groeiden de gestalten van Gezelle en Verriest 
uit tot een simbolische betekenis. Meer dan 
gedachten, zaaiden zij liefde. De jongeren 
die Gezelles gedichten gelezen en Verriests 
wekroep gehoord hadden, trokken de konse-
kwenties der liefde tot taal en volk verder 
door. Daar kon Gezelle hen niet volgen en 
evenmin Verriest, hoewel die zeker veel be
grip toonde voor zijn leerling Rodenbach en 
voor de idealen der Blauwvoeterie. 

RODENBACH 

Gezelles liefde tot Vlaanderen en zijn kul
tureel nationalisme bereikten via Verriests 
invloed en welsprekendheid de jonge Roden
bach. Deze kontinuïteit, deze opeenvolging 
van drie generaties in eenzelfde ruimte, bin
nen dezelfde schoolmuren, zou beslissend zijn 
voor het ontstaan van een der belangrijkste 
« onderdelen » der vlaamse beweging, nl. de 
vlaamse studentenbeweging, en voor de la
tere oriëntatie dier beweging. 

Verschaeve formuleerde het zeer juist ; 
Rodenbach verbond de stilstaande wateren, 
de verschillende vijvers en maakte er een 
stroming van, gaf ze stuwkracht. Hij verbond 
de erfenis van Gezelle en Verriest, dit bui-
tenpohtiek kultureel nationalisme, met de 
oorspronkelijke doelstellingen der eerste fla
minganten en plaatste beide in de bredere 
dimensies van een nationale bevrijdingsstrijd. 
De idee der zelfstandigheid (die in West-
Vlaanderen zelfs tot partikularisme had ge
leid) en de idee der nederlandse homogeni
teit kregen nu door Rodenbach één oriënta
tie, één revolutionaire kracht. Men heeft wel 
eens geprobeerd Rodenbach in het kader van 
een vlaams-belglcistische beweging te persen. 
Wie echter zijn uitlatingen kent, weet dat hij 
de jeugd wakker schudde niet voor wettek-

yan het gezag kende en bepaalde. Daarom 
IS Rodenbach méér dan zo maa r een roman
ticus die wat goede en minder goede verzen 
schreef en is zijn gestalte van een niet te 
verwaarlozen principiële betekenis vooral in 
periodes waarin de kleinheid der dagelijkse 
dingen en mensen dreigt de kracht van de 
idee te verstikken of te overwoekeren. Daar
om IS Rodenbach ook vandaag nog een ma
nende en gebiedende gestalte. 

VERSCHAEVE : 

RODENBACHS DROOM 

In de reeks der westvlaamse groten rijst 
de persoonlijkheid van Verschaeve op als 
wellicht de meestgeroemde en meestverguis-
de. Vrienden getuigden voor de mens, histo
rici trachtten zijn figuur al dan niet bevoor
oordeeld een plaats te geven in elk der fazen 
der vlaamse beweging die hij meemaakte . 
Scherp tekende Elias zijn portret, Van der 
Plaetse benaderde de vriend en de mens en 
Vansina vatte de hele persoonlijkheid samen 
in een lijvige biografie. En nog rijzen er vra
gen, nog intrigeert zijn figuur de jongeren en 
IS zij teken van eenheid of tegenspraak bij 
de ouderen. En ook over de letterkundige 
en zijn lijvig oeuvre is nog niet het laatste 
woord gezegd. 

Wij gaan hier echter geen Verschaeve-bio-
grafie herschrij\en in een notedop; wel trach
ten uit woord en werk en leven zijn beteke
nis voor gisteren en ook vandaag samen te 
vatten ea daarmee zijn v£rdiensten en zijn 
plaats in de vlaamse beweging, met een on
ophoudende meer dan vijftigjarige aanwezig
heid, aan te dulden. 

Verschaeve noemde Conscience eens zijn 
vader naa r de geest en het zal wel bij de au-
teiu- van de « Leeuw van Vlaanderen » ge-

HE 
weest zijn dat hij zijn eerste vlaams-gezind-
heid heeft ojjgedaan. Maar daarnaast is er de 
tweede, zeer grote faktor van de blauwvoe
terie en, langs de studentenbeweging om van 
Rodenbach die zijn flamingantisme zal teke
nen. 

En tenslotte zijn er de vrienden en mede
strijders die met hem in een kontakt van 
geven en nenien .ot een wederzijdse verrij
king van inzicht en opvatting zullen komen: 
zijn zielsvriend Dosfel, Odiel Sprujtte en Ro
brecht De Smet. Met De Smet zal Verschae
ve, eerst in het klein seminarie te Roese
lare, daarna als kollegaleraar te Tielt, een 
langdurige vriendschap sluiten die pas na de 
oorlog zou afbreken, Spruytte, De Smet en 
Verschaeve : zij waren de drievoudige herha
ling van wat zich voordien slechts genera
tie-wijze had voltrokken. Verschaeve is wel 
de meest bekende en meest gezaghebbende 
van de drie geworden, maar toch mag de 
grote invloed der beide anderen op de evo
lutie der vlaamse beweging niet onderschat 
worden. Spruyttes sociaalpolitiek denken, zijn 
wijsgerige fundering en zijn invloed op Van 
Severens solidarisme enerzijds; anderzijds De 
Smets scherp antibelgicisme en radikaal 
diets nationalisme — met het jarenlange 
« Belgica delenda » in het weekblad « Vlaan-

i 
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dat uitgeeft op de brede landweg heeft win-
teravond na winteravond het licht geblon
ken van het gepeins Daar zijn mensen waar-
van de ongeziene aanwezigheid alleen het 
bloed in een ander tempo zet Om die \ele 
avonden, om dit licht aan het venster, om 
die ongeziene aanwezigheid zegene u God, 
Cvriel Verschaeve ». 

Dat was het getuigenis van een frontsol
daa t en vooriTian der frontbeweging! 

iNa de oorlog nam Verschaeves invloed nog 
toe in binnen- en buitenland. Het is in die 
periode dat, naast een daadwerkelijk geeste
lijk leiderschap (geen figuur had zo n ge/ag 
bij de jongeren als hij) ook een vizie op le
ven en wereld ontstaat die voordien reeds 
in de kern aanwe/ig was, maai nu tot een 
geordend en onverbreekbaar geheel w o d t , 
opgebouwd uit een aantal grondwaai heden. 
Verschaeves houding - - tot in zijn laatste le
vensjaren — is vanuit die totale levens\i/ie 
alleen begrijpelijk. Menigmaal bleek ze \oo r 
menigeen onveiklaarbaar, soms zelfs betwist
baa r of onjuist Wie echter naar de kern
gedachten van Verschaeves levensvizie gaat, 
zal er zoniet een voor elkeen aanvaardbare , 
m a a r dan toch naar deze kern herleidb.ire 
konsekwentie in zien. 

In zijn literair weik en in zijn « politieke » 
schriften en redevoeringen komen steeds weer 
dezelfde sleutelwoorden voor. dezelfde kern
gedachten. Zij heten : natuur, bloed, we/en. 
Zij sluiten aan bij Rodenbachs « echt en 
t rouw » en vorinen de kein van zijn volks-
nationale maatschappij-opvatting. In deze vi
zie worden inderdaad de organische en na
tuurlijke bindingen — van het gezin tot het 
volk — beklemtoond en wordt de eis gesteld 
da t de sociale en politieke strukturen deze 
bindingen eerbiedigen en er zich bij aanpas
sen. Eerbied voor dit organische, eerbied voor 
de natuur en het natuurgegevene : dat is de 
grote eis die Verschaeve stelt en die in het 
éne woord oc trouw » wordt samengevat. Een 
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WEST VLAAMSE WONDER 
'deren » — zouden de vlaamse beweging voor
goed tekenen en de verdere nationalistische 
generaties doordesemen. 

En Verschaeve ? Aanvankelijk was zijn aan
breng literair in a De Vlagge », die door De 
Smet opnieuw — tegen sommige leuvense 
tendensen in — geradikalizeerd werd. Ver
schaeves studies in Duitsland, te Weimar en 
Jena, om. bij de filozoof Rudolf Eucken, ver
wijden zijn horizon De oorlog der Boeren 
roept het stamgevoel wakker, en bezinning 
op de vlaamse beweging en België doet hem 
de brochure « 1830-1908 » schrijven : een eer-
pte be\estiging van zijn bij Rodenbach aan-
lluitend vlaams-nationalisme, dat méér wil 
^jn dan strijd om taal, kuituur of autono-
nie alleen. De oorlog brengt hem in kontakt 

met de rauwe werkelijkheid van de gehoon
de vlaamse frontsoldaat, met het zich orga-
nizerend verzet en de beweging voor zelfbe-

_ stuur. Wat er ook over zijn pozitie in de front
beweging gezegd moge worden, om ze enigs
zins te begrenzen : in « Pallieter » kort na 
de oorlog legde De Pillecijn getuigenis af voor 
Verschaeves betekenis als vader der front-

^ beweging. « Daar stonden altijd fietsen te
gen de gevel. Daar stonden soms gendarmen 

jyoor de deur. Rondom zijn huis hebben vier 
f jaar tragedie gewoed. Aan het kleine venster 

t rouw aan zichzelf, in menige uitspraak tot 
levenseis geformuleerd « Wordt wat ge zijt » 
is zijn levenswet. Verschaeve zag de groei
ende sociaal ekonomische veranderingen, de 
maatschappelijke vormen waarin het indivi
duele kontrakt en het materiële belang hoofd
zaak zijn. In deze zich meer en meer tech-
nizerende en rationalizerende maatschappij 
voelde hij de beklemtoning van het eigene 
van elke groep, van de natuuilijke geledin
gen der menselijke gemeenschap aan als een 
npodzaak ,tot zelfbehoud. Daarenboven zag 
hij als gelovige en priester in dit eigene, in 
dit natuurgegevene een goddelijke opdracht 
en zending : « natuur is Gods werk ». 

Vanuit deze vizie is Verschaeves hele hou
ding verklaarbaar, ook die tijdens de tweede 
wereldoorlog. Wanneer hij over zich zelf ge
tuigde a terugleiden tot het wezen was alles 
wat ik deed », dan ligt in die éne zin heel 
zijn levenswerk besloten en schetst die éne 
zin meteen zowel zijn invloed als zijn gees
telijke aanbreng in de vlaamse beweging. 
Hij leidde inderdaad, genei aties lang de bes
ten terug «. naar het wezen » en leerde hen 
de trouw aan dit wezen als hoogste doel en 
levenseis. 

Van Gezelles stille Biugge der voiige eeuw 
tot het graf van Verschaeve in Solbad-Hall 
is een lange weg. Maar het is een weg die 
rechtdoor loopt, zonder afwijking of onder
breking. Het is de weg van verscheidene west-
vlaamse geslachten, van verscheidene west-
vlaamse persoonlijkheden, wier aanleg en ta
lenten tot profeten in de oudbijbelse beteke
nis, tot werkelijke volksleiders maakte . Wij 
wiUen hier niet de evolutie der vlaamse be
weging aan persoonlijkheden alleen toeschrij
ven. Maar evenmin mag htm invloed vermin
derd worden tot het louter inkarneren en 
onpeisoonlijk « doorgeven » van een alge
mene flaniingantische idee Want zij waren 
méér dan dat en ze waren méér dan alleen 
m a a r simbool. Ieder van hen heeft op zijn 
wijze de kernidee verrijkt en uitgediept en 
vooral tussen de twee oorlogen is hiei be
langrijk werk geleverd. 

Geen van hen was — in de bepeikte bete
kenis van het woord — politicus; de dage
lijkse politiek heeft nu eenmaal haar spel
regels wier toepassing niet in hun aard en 
karakter lag. De tijd is objektiever geworden 
tegenover een verleden dat grootheid en 
kleinheid kende — evenals het heden — en 
tegenover figuren die, met het grote en klei
ne van hun menselijkheid, een niet te on
derschatten rol in onze nationale bewustwor
ding hebben gespeeld. 

Zowel de dwepende ophemeling als de bet
weterige en vaak van ontwetendheid blijk-
gevende verguizing doen niet alleen om echt 
aan de historische waarheid, maar ook aan 
de mensen zelf. Gezelle, Verriest, Rodenbach, 
Verschaeve zijn niet gebaat met het ene noch 
gekleineerd door het andere. 

Maar wanneer wij ze zien in het perspek-
tief van héél onze strijd en nagaan wat hun 
effektieve betekenis is geweest, dan moeten 
wij tot het besluit komen dat zij de vlaams-
nationale politiek (en hierbij beschouwen wij 
de politiek in zijn breedste betekenis ; als 
zorg om de polis, de gemeenschap) diep
gaand hebben beïnvloed en gedurende vele 
decennia hebben getekend. 

eren 
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HERBIE EN BART 
Vanmorgen zijn ze hun veront

schuldigingen komen aanbieden Met 
de kop m de grond en zich 
achter mekaar verbergend De ond 
ste Bart, heeft het er hakkelend uit
gekregen « Wi] zullen het nooit 
meer doen » De viouw van de boer 
is plotseling naar de keuken gelopen 
en vroeg zich af of haar man het wel 
zou kunnen laten, het niet pioestcnd 
uit te roepen dat het allemaal zo 
erg met is Herbie en Bait hebben 
dan nog alle twee een f ei me portie 
aardbeten mogen verorberen en zijn 
dan opgelucht en lachend naar huis 
gerend De tiuee kmdeien, negen en 
zeven jaar, mogen buur boer helpen 
bi] het voe'-n van de dieien op het 
boerderijtje Boer is een op ruslge-
stelde ambtenaar van het ministe
rie die zijn boerenafkomst nooit 
heeft kunnen of willen wegstoppen 
en die nu, heel zachtjes aan ei nog 
een paar schapen, konijnen, eenden, 
ganzen en alle soorten kippen op na 
houdt 

Wanneer het goed weei is moe
ten de konijnen — en dat zijn er 
heel wat — m grote lennen op de 
boomgaard gezet worden en dat is 
voor Herbie en Bait steeds een heel 
avontuur, want dan moeten de die

ren in een grote mand vervoeid wor
den. Ganse dagen liggen de twee 
jongens op hun buik naast de ren
nen en kijken m de grootste stilte 
naar al de bewegingen van de konij
nen. Niets ontgaat ze en geen poot 

of oor mag beicegen of Heibie en 
Ban hebben het gemetkt Een keer 
had Heibie zijn vinger dooi de om
heining gestoken om de snorhaien 
van een klem konijn te raken, maar 
het was hem te vlug af geiueest en 
met een gil tiok_hij de vinger te
rug Van boei mogen ze veel dm 
gen doen . eten naar de stal bren
gen als de diertjes eens niet naar bui
ten kunnen en maïs voor de kippen 
stiooien of het gias bij mekaar har
ken wanneer hoer met zijn zeis gaat 
maaien Op de rug van een groot 
schaap hadden ze wel eens willen rij
den, maar dat mocht niet. Tiouwens 
van een schaap zijn ze een beetje 
bang, schapen vinden ze zo onbe
trouwbaar. Ganzen en eenden mle-

resseeiden hen niet, die liepen er ook 
altijd zo maar bij ofwel lagen z( ^,-
gens tegen de haag te slapen Uen 
den zijn niet netjes, vonden ze, ivant 
die leggen hun eieien zomaar in het 
gras en niet m het kippenhok, zoals 
de kippen. 

Stilaan waren de twee bioers heel 
goed vertrouwd geraakt met al de 
dieren van gebuur boer en mets had 
voor hen nog geheimen, zelfs niet 
vamuaar de konijnen vandaan kwa
men, alhoewel ze eigenlijk wel eens 
heel graag zo een konijnengeboorte 
hadden willen zien Maar ja, dach
ten ze, het zal wel allemaal gebeu
ren als het nacht is en wij in ons bed 
liggen. 

Heibie en Bart waien allebei 

graag gezien en ze liepen het huis 
van boer en zijn vrouw m en utt. 
Maar verleden xveek u er wat ge
beurd. Er zijn een paar deftige klet
sen uitgedeeld, een massa woorden 
gevallen en heel veel tranen ge
vloeid Tóen al het gras in de len 
opgegeten was, vonden Herbie en 
Bart dat het hoog tijd werd dat de 
ren naar een andere plaats moest. 
Ze werd vooizichtig veischoven naar 
een grasrijk plekje, maar tijdens die 
aktie ts het ongeluk gebeurd. Een 
klein konijntje ts met zijn Imker-
achteipoot onder de zware ijzeren 
land van de ren blijven hangen. Het 
pootje was vermorzeld en het dier 
lag er hartverscheurend bij te jan-
Ken Boer IS het huis uit gelopen en 
de twee jongens, oveidonderd door 
het gejammer van het dier, het 
bloed, het geioep van boer, zijn op 

de vlucht geslagen. Regelrecht naar 
huis, waar ze in een klem hoekje Man 
het waskot een tekenverhaal zijn 
gaan lezen met de daver op het lijf 
en met hartkloppingen van jewel
ste. Het konijntje is gestorven. De 
ouders van Hei bie en Bart zijn het 's 
avonds van de jongens zelf te welen 
gekomen. Er zijn woorden gevallen, 
woorden die ze xnoeger nog nooit 
gehoord hadden. En de ganse nacht 
is er van slapen niets in huis geko
men en de snoep na het eten kwam 
niet meer en de televtzie ging niet 
meer aan Na twee dagen is boer de 
ouders gaan zeggen dat het allemaal 
nog niet zo erg is. En van morgen 
zijn ze hun verontschuldigingen ka
men aanbieden, meer hakkelend dan 
spiekend. En ze merkten dat de 
vrouw van boer ineens naar de keu
ken moest en dat boer een sigaret 
rolde met de rug naar hen gekeerd 
en hen naar de keuken nep om aard
beien te eten. Eigenlijk krijgen ze 
er allebei geen kop aan, maar dat 
deert hen toch maar weinig want met 
giote mensen weet je nooit wat. 

de vakantie 

LEKTUUR VOOR DE KINDEREN 

Het schooljaar zit er op en de vakantie is reeds druk 
doende. Nu is kinderlektuur wel niet uitsluitend voor 
de vakantieperiode alleen bedoeld en ts ook méér als 
alleen maar vakantteontspanning : zij bezit benevens 
de utilitaire vooi delen van « de kinderen zoet houden » 
ook nog een grote pedagogische waarde, is kennis- en 
taalverrijkend en scherpt het koncentratie-vermogen en 
het geheugen. Maar toch zijn de vakanties een uitzonder
lijk geschikte periode om de kinderen een boek ten ge
schenke te geven, ook al was hun schoolrapport niet 
dat .. 

Wanneer we met het gezin op vakantie gaan en voor
al wanneer we naar het buitenland gaan, is het ook aan 
te bevelen voor de kinderen in de reisbagage een plaats
je in te ruimen voor hun vakantielektuur... Al was het 
maar voor de dagen dat de temperatuur of het weer 
het met toelaten buiten rond te lopen en te spelen 

WIJ geven hierna enkele titels : zij zijn slechts een 
zeer beperkte keuze, die vanzelfsprekend door de 
ouders aangevuld en uitgebreid kan worden 

Godfried Bomans, die voor de oude
ren geen onbekende is, schreef ook ver
scheidene jeugd- en kinderboeken Bij 
de uitgeverij Helmond (vertegenwoor
diger in Vlaanderen : Van In, Lier) ver
schenen enkele zeer mooi uitgegeven en 
prettig geïllustreerde boekjes van deze 
auteur, speciaal voor kinderen die de 
eerste leesperiode doorworsteld hebben 
en zich nu aan een doorlopende tekst 
kunnen wagen «Bontje en haar poesje» 
en «Bontje en haar toverschoentjes» 
hebben hetzelfde kleme meisje en haar 
belevenissen als onderwerp «Juffrouw 
Piep» is het humoristisch verhaal van 
een muis met trouwplannen en « Het le
lijke jonge eendje » is een navertellmg 
van het bekende sprookje. 

Bij Van In verschenen eveneens « To
to op de Hoeve » van Maurits Peeters : 
een boek voor beginnende lezertjes, met 
tekst en illustratie. In dezelfde reeks 
verschenen « Toto en de taart» en « To
to in de regen » 

Bij dezelfde uitgeverij verscheen 
« Vlekoog » van H Dominique, een ver
haal voor ietwat grotere lezers van de 
auteur van «Van Sizewiet en Pekki-
pee», figuren die ook in dit verhaal te
rugkeren. 

Na de kleintjes, de groten .. Wij wil
len voor hen vooral de aandacht vesti
gen op twee boeken, die onlang- ver

schenen en die wij ten zeerste aanbeve
len Vooreerst is er het boek van P. Van 
de Maele « Het Paradijs aan de Herten-
rivier» uitgegeven door het Davids-
fonds in zijn jeugdreeks. Het is een 
verhaal van Indianen en blanken, in de 
streek van de Nebraska-rivier, waarin 
ook een belangrijke rol gespeeld wordt 
door de missionaris James O'Brien... 
Een boek dat de groteren zeker zal 
boeien. 

Tenslotte — en hier geldt zeker het 
last but not least — willen wij wijzen 
op een uitgave die als geschenkboek ten 
zeerste geëigend is Vorig jaar bracht de 
uitgeverij Desclée-De Brouwer een 
prachtig-verzorgde, in linnen gebonden 
ê  mooi geïllustreerde uitgave op de 
markt van Daniel Defoës «Robinson 
Crusoe» met een aantal foto's en teke
ningen, naast een verklaring van het 
ontstaan van het werk en een korte bio
grafie van Defoe. Nu verschijnt er bij 
dezelfde uitgeverij een werk ir hetzelf
de grote formaat, eveneens in linnen 
gebonden en prachtig geïllustreerd, dat 
net als «Robinson Crusoe» tot de klas
sieke werken van de wereldliteratuur 
behoort : namelijk « Gullivers Reizen ». 
Eveneens prachtig geïllustreerd, bevat 
het naast een nederlandse bewerking 
van het verhaal door Jo Gisekin, een 
« dossier Gulhver » waarin ook een bio
grafie over de auteur Jonathan Swift-
Anthony van Kampen, die de inleiding 
schreef, zegt over dit boek : « een groot 
boek, met stijl, distinktie en allure uit
gegeven ..» Wat wij ten volle kunnen 
beamen. 



GUST VAN BRUSSEL 

DE R 
Wanneer men de engelse term science -fiction letterlijk neemt, dan zou hij 

moeten slaan op elk verhaal of tedere roman van fiktieve aard waarin het vi^eten-
schappelijk element, al dan met gefantazeerd, stof levert voor de fabel of voor 
het kader van dit verhaal De meeste, zoniet alle science fiction verhalen zijn op 
de toekomst geprojekteerd — vanaf Jules Verne tot Efremov — zodat bij de 
voorafgaande definitie nog het element « toekomst » dient gevoegd te worden 
Juigen Diesner schreef nog zopas in de «Welt der Literatur » dat de bazts der 
meeste SF verhalen ten slotte in een soort goochelaarstrmik ligt, die Edgar 
Allen Poe in 1835 vitgevonden heeft de nonchalante voorstelling van een onbe
kende grootheid als bekend en het drieste binnensmokKelen van een nog utopi
sche veronderstelling btj de wetenschappelijk zekere erkenning. 

Dat dergelijke « t r i c k » echter soms 
werkelijk wetenschappelijke allures 
krijgt, zien wij bijvoorbeeld bij een 
auteur als Efiemov Dat daarenboven 
de science fiction een volwaardig genre 
in de l i teratuur is, bewijzen o m een 
Huxley, een Bradbury en anderen 

In onze l i te ia tuur heeft de science 
fiction enkele zeer goede beoefenaars 
gevonden Bij hen komt zicb nu ook 
Gust van Brussel voegen met zijn ro
man «De Ring» In deze roman leeft 
de mensheid in een hipei kuituur, met 
reusachtige ton-steden waarin onder
en bovengronds de mensen leven op 
verschillende woonvlakken, naar gelang 
hun intelligentiegraad 

Maar de aarde wordt reeds sedert 
verscheidene generaties bedreigd door 
een violetkleurige ring, di ontstaan is 
door de desintegratie van de maan De 
dagen der mensheid op aarde zijn ge
teld Wel IS er een menselijke kolonie 
op Venus een elite die tot taak heeft 
een grootscheepse evakuatie voor te be 
reiden, maar die zich meer en meer van 
de aarde desolidarizeert en zich met de 
bewoners van een andere planeet inlaat 

De mensheid zelf, in de grote koriti 
nenten Laurasia en Gondwana, is mge 
deeld m konservatieven en liberalen 
die niet alleen naar opvatting verschil 
len maar zelfs m denkwijze en spraak 
gebruik Tussen beide in staan de neu

tralen, die geen openbare ambten kun
nen bekleden maar wier invloed toch 
niet te onderschatten valt Dit alles 
geldt natuurl i jk slechts voor de hogere 
platformen der ton-steden : de lagere 
en ondergrondse worden bewoond door 
een geestelijk-inferieure mensensoort 

Vanuit deze situatie, deze gegevens 
ver t rekt de auteur om de twisten en de 
gespannen verhoudingen tussen de aar
de en de Venuskolonie, de aarde en de 
Alfa-Centauren, de kontmenten, de ho
gere en lagere mensen en tenslotte de 
ondeilmge machtstr i jd in de hogere re
gionen zelf te verhalen 

Uit de opstand van de lagere mensen 
soort volgen regime- en leiderswijzm-
-gen, die de spanningen nog verhogen 
en konflikten doen ontstaan met bloe
dige begeleidingsverschijns^len Zij ko
men de spanning slechts verhogen De 
uitbarst ing volgt nadat de rmg een ka-
tastrofe deed ontstaan die de raketten 
van het ene kontinent deed starten Een 
sti;jjd ontbrandt die de beide tegen
strevers, in hun onderzeese bolwerken 
teruggetrokken, tot een ultiem duel 7al 
brengen Wanneer een luchtbrug naar 
Vè'nus ingericht wordt vanuit het ene 
bolwerk, reageert het andere Maar ook 
ZIJ die op Venus gevlucht zijn worden 
niet gered de mensheid heeft zichzelf 
vernietigd 

De stof voor dit verhaal is zo uitge-

bieid dat zij wel aanleiding had kun
nen geven tot drie of vier romans van
daar wellicht de kompaktheid, het bijna 
zuiver noteren van de feiten, het op een 
kroniek-lijkende van dit boek Dit be
tekent niet dat de auteur het alleen bij 
een dor feitenmateriaal heeft gehou
den de groepering ervan de ontwikke
ling uit de primaire situaties tekent 
een groots beeld met imaginaire gege
vens maar met een magische dimensie, 
van het menselijk lot, van de mense
lijke macht en onmacht die to'- zijn 
zelfvernietiging leidt De mterkontinen-
tale ooi log, de twisten om het leider
schap op een ogenblik dat heel de aarde 
bedreigd wordt doen denken aan de be
kende twisten over het geslacht der 
engelen in een Byzantium dat met on
dergang bedieigd werd 

De kompaktheid van het verhaal het 
samenballen van een groot aantal gege
vens en zelfs van een aantal verbeel-
dmgskernen die elk reeds een science 
fictionverhaal zouden kunnen stofferen 
— zoals de machtstri jd bmnen de kon
tmenten, de strijd tussen de kontmen
ten de Venuskolonie en de aarde, de 
Alfa-Centauren en de aarde — is wel de 
reden dat de derde dimensie weinig tot 
haa recht komt, dat de mensen te 
schetsmatig getekend zijn en te weinig 
leven 

Maar toch blijtt dit boek een meer 
dan interessante poging om het science-
fictionverhaal te plaatsen op het vlak 
van de maatschappij- en beschavings
kritiek, waarbij de wetenschap en haar 
dienstbaaiheid aan de mens hem tot de 
exploratie van de kosmos leiden kan 
evenzeer als tot de vernietiging van ^e 
eigen planeet en de eigen soort . 

Gust van Biusvl « De Ring » - Boe 
hene.ilde De Clauuaeit Kes'sel Io Leden. 
100 [i A iel Uden 165 ƒ) 232 blz. 

DATNeETU... 

• •• W6161I ••• 

Van 14 september tot 16 november 
heeft in het Antoon Spmoycentrum 
te Mechelen de tentoonstelling « Het 
fauv>sme in de ewopese kunst > 
plaats Het fauvisme is een riclitme, 
in de schilderkunst, die tussen 1905 
en 1909 ontUond en ivaatbi] de pio 
tagonisten ach verzetten tegen alle 
akademtsme Het was emotionele 
kunst, dronken van kletiien met een 
steike hang naar vn tuozttett. 

Het zal de eerste keer tn ons land 
zijn (lal zulk een uitgebreid ovei zicht 
van het fauvisme te zien ts Voor ons 
land zullen dat wei ken zijn van Rik 
Wouters, en verder van de zogenaam 
de « biabantse fauvtsten > . De Kat, 
Schil)en, Verburgh, Dehoy en Pae 
iels Onder de diiekte voorlopers van 
het fauvisme zal men ook werk van 
Ensor en Gaugutn tentoonstellen Uit 
het buitenland komen Matisse De-
iain, Vlamynck, Braque, Dufy en Van 
Dongen (Fiankiijk); Heckel, Kan 
dmsky, Kirchner, Macke, Mare, 
Schmidt . Rottluff (Duitsland), 
Munch en Karsten (Skandmavie); 
Smith (Engeland), Kupka (Tsjecho-
Slovakije), Vasary (Hongaiije). Uit 
Nederland : Toorop, Sluyters, Gestel 
en zelfs Mondiiaan 

Deze tentoonstelling wordt mge 
richt door het merhelse C A W tn 
samenwerking met het stadsbestuur. 

. meemaken... 

Nieuwe beelden sieren de sinds lang leeggebleven nissen van het biiigse stadhuis. 

• • 

Jazz Bilzen 1969 zet zijn weiden 
open van 21 tot 25 augustus en stait 
met een stiaatparade van een echte 
mmgende opinarseiende band van 50 
man Maar de avond (om 20 uur) 
van de openingsdag is gewijd aan een 
klassiek koncert. 

Op 22, 23 en 24 augustus heeji de 
amatew swedstrijd plaats Gioepen 
en solisten wenden zich tot de much 
ters, met vermelding van het genre 

Het oog wil nauurlijk ook wat en 
daarom worden dtveise tentoonstel 
lingen gehouden affiches getekend 
door amateurs, werk van jongelui (20 
tot 27), jazz-rantetten beurs (oude 
tijdschriften, platen, boeken affiches 
enz ) . 

De eigenlijke show is gewijd aan 
pop, blues folksong en jazzmuziek, 
met eigen lichtshow op afzonderlijke 
ruimten. 

. . .beKIlKen. . . 
Tot 21 juli m de galei ij « Keune 

pupe » van het Zeepreventonum te 
Den Haan . gravures van de beken 
de houtsnijder Victor Delhez Tot 27 
luli expozeert Manette Jacops uit 
Antiuerpen in de Galerij Diiekomn 
gen, Dorpsstiaat 72 Wulveringem 
Veurne 

Begin deze maand verschijnt hei 
luxueuze viertalige platenboek « De 
Noordzee van Knokke tot De Pan 
ne » door de dichter Ben Pelemaii 
op initiatief van de Vlaamse Klub 
Kust Geen geschiktei dng om dit 
boek voor te stellen dan vrt]dae, 11 
luh om 16 uur tn het KuisanI te 
Oostende waarna de tentoonstelling 
t De Noordzee tn woord en beeld » 
(eiehall) geopend woidt viii toegnn 
'elnk van 11 tot 21 <tih) 
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een vergeten tiguur 

ANDREJ VLASSOV 
De naam Vlassov zegt de jongeren weinig of niets. In een periode waarin de ido

len van gisteren (Stalin Hitler, Rooseve It, Churchill, Mussolini) voor velen nay 
slechts een naam zijn, blijven die van de - dikwijls vooraanstaande - nevenfigu
ren zeker xllxistere onbekenden. Anderzijds heeft een geschiedschrijver (of wat 
zich daarvoor aandient) al te vaak vergeten dat de tijd van de oorlogspropaganda 
voorbij dient te zijn, zeker wanneer het om werk gaat dat de pretentie wil heb
ben wetenschappelijk te zijn. Een weinig-ernstig werk als dat van Shirer - dat men 
dan soms nog als « standaardwerk » hoort vermelden - is echter geen unicum. Het 
is daarom dat wij met des te meer vreugde elke poging begroeten die zich van de
ze schematische voorstellingen wil ontdoen en de historische werkelijkheden wil 
weergeven in objektieve zin. 

niet ware hij - evenals Vlassov - terecht
gesteld geworden. 

De geschiedenis van deze rebellie, van 
een politiek van nationale bevrijding en 
de eerste groots-opgezette poging tot om
verwerping van het sovjetregime na 25 
jaar, werd door Sven Steenberg beschre
ven in zijn studie «Vlassov, Verrater 
Oder Patr iot ? ». De auteur was van be-
gm 1942 verslaggever en verbindingsof
ficier met de russische administratie, die 
het veroverde gebied beheerde. Daar het 
archief over de Vlassov-Armee onvol

doende was, heeft de auteur gebruik ge
maakt zowel van het eigen archief %U 
van een groot aantal brieven g e t u i s t 
nissen enz. Zo ontstond een uitgebreid 
verslag over de evolutie der russische 
nationale beweging tijdens de tweede 
wereldoorlog, naast een objektief por
tret van Vlassov en zijn voornaamste 
medewerkers. De naam Vlassov heeft 
een dubbele historische betekenis. Voor
eerst 13 hij simbool voor het waanzin
nige van een duitse Oostpolitiek die 
moest falen, terwijl ze alle troeven in 
handen had - de helft der russische be
volking, het grootste gedeelte van land
bouw, zware industrie en koolmijnen -
omdat zij zich had vastgelopen in de ide
ologie van de duitse superioriteit 
Daarenboven is hij simbool van de wer
kelijke nentali tei t van het russische 
volk, dat de eerste kans die het kreeg 
aangreep om het stalinistische juk af te 
schudden, maar door de schuld der Duit
sers zelf terug in handen van de sovjets 
gedreven werd. 

Het leest daarenboven als een spannen
de roman. 

Sven Steenberg : «Wlassow, Verrater 
Oder Patriot ? ». 256 blz. - geïllustreerd -
Verlag Wissenschaft und Politik, Keu
len - DM. 18.-

In het « Verlag für Wissenschaft und 
Politik (Keulen) » is onlangs een boek 
verschenen over de sovjetrussische ge
neraal Vlassov, een figuur van een niet-
geringe betekenis uit de tweede wer-
reldoorlog. 

Andrej Andrejevitsch Vlassov werd 
in 1900 geboren in het goevernement 
Nisjni-Novgorod. In 1919 kwam hij bij 
het Rode Leger en nam deel aan de ge
vechten van de burgeroorlog. Van 1938 
tot 1939 was hij als kolonel technisch 
raadgever bij de Chinezen van Tsjang 
Kaï Tsjek. Toen de oorlog uitbrak in 1941 
was hij bevelhebber van het 20ste sovj et-
leger voor Moskou en hij slaagde erin, 
het duitse leger tot staan te brengen. In 
1942 werd hij luitenant-generaal Tij
dens de slag aan de Volchov werd Vlas
sov gevangen genomen. Hij stelde zich 
aan het hoofd van de russische bevrij
dingsbeweging, die reeds vóór zijn ge-
vangenname ontstaan was en dié zich 
tegen het stalinistische regime keerde. 
Op een bepaald ogenblik telde het rus-
sisch leger bijna één miljoen man. Zelfs 
ernstige historische werken hebben wel 
eens beweerd, dat de mfeeste soldaten tot 
dit leger toetraden om de honger in de 
krijgsgevangenkampen te ontgaan. Maar 
een groot gedeelte ervan kwam uit de 
bevrijde gebieden en had nooit een ge
vangenkamp gezien. Hoe de gemoedsge
steltenis in die gebieden was, blijkt uit 
het dagboek van een sovjetkapitein, 
Gontscharov, in 1942 : « Bijna het halve 
dorp heeft met de Duitsers samenge
werkt. De partizanen kregen niet alleen 
geen hulp, ze werden ook bestreden en 
aan de Duitsers verraden.» 

In de herfst van 1941 trokken 2.000 stu
denten uit Leningrad onder leiding van 
de student Roetsjenko de wouden in bij 
Gatsjina om zich aan de militaire dienst 
bij de sovjets te onttrekken en de Duit
sers op te wachten. Deze houding kan 
verklaard worden door het stalinisme, 
dat tien miljoen mensen aan de kollekti-
y^on"? ^^^ geofferd en tussen 1936 en 
1938 jaarlijks acht a tien miljoen men
sen naar koncentratiekampen had ge
stuurd. 

In het speciale krijgsgevangenkamp 
voor « hogere » gevangenen in Vinnitza 
ontmoette Vlassov sovjetofficieren die 
evenals hij langzaam tot de erkenning 
kwamen dat het russische volk slechts 
bevrijd kon worden door een grootse 
nationale beweging die het land van het 
stalinisme zou ontdoen. De politieke be
weging het NT.S.. kreeg een militaire 
tegenhanger in het R.N.N A., het russi
sche volksbevrijdingsleger. Tegen de of

ficiële duitse Oostpolitiek in - die op het 
principe van de duitse superioriteit en 
van de kolonizering van het oosten ge
bouwd was - trachten duitse militairen 
een globale russische bevrijdingsbewe
ging tot stand te brengen en op voet van 
gelijkheid met Vlassov en zijn volge
lingen te onderhandelen. Bij deze onder
handelingen speelde o.m. Günter d'Al-
quen, hoofdredakteur van het « Schwar-
ze Korps », een belangrijke rol. In deze 
groep was de europese idee zeer leven
dig en werden de partij-korruptie en de 
himmlerse ambities scherp gehekeld en 
bevochten. Het is bekend dat hogere SS-
officieren, zoals de generaals Steiner, 
Kruger en Hausser daarbij geen blad 
voor de mond namen, dat Steiner zelfs 
Himmler een verwaande gek noemde en 
reeds in 1943 zei : «Als we Duitsland 
niet willen laten vernielen, zullen we 
Hitler moeten doodslaan.». 

Vanuit die groep ontstond dus verzet 
tegen de officiële Oostpolitiek. Toch 
bleet de imperialistische idee doorwer
ken en belemmerde alle plannen tot een 
grootste politieke en mili taire bunde
ling. Reeds waren tientallen bataljons 
russische vrijwilligers overal ingezet 
lengevolge van de waanzin der hogere 
leiding in Duitsland werd deze bunde-
Img onmogelij-k gemaakt. Het zou pas 
m 1945 zijn, dat twee divizies van het 
russische bevrijdingsleger ingezet wer-
r^^-^RP^"^*^ ^^"'^^ ^^'^ de oorlog, toen het 
konfliTct met de duitse legerleiding 
scherper werd en de ineenstorting nabij , 
sloot Vlassov een akkoord met de tsjechi-
sche opstandelingen, om het land zowel 
voor Duitsers als kommunisten te be
schermen en ruk te met zijn troepen 
Praag binnen.. . een bevrijding die de 
tsjechische patriotten later voor zich
zelf opeisten ! 

Vlassov begaf zich daarna in ameri-
kaanse gevangenschap. Tegen alle in
ternationale overeenkomsten in lever
den de Amerikanen hem uit aan de sov
jets. Hij werd in 1946 terechtgesteld. 
Zijn troepen, die zich gedeeltelijk tot in 
Oostenrijk en Noord-Italië hadden te
ruggetrokken, werden door de Engelsen 
onder bedreiging van pantserwagens 
aan de sovjets uitgeleverd, samen met 
vrouwen en kinderen die hen gevolgd 
hadden. Een aantal Russen pleegde zelf
moord ; zij die wilden vluchten werden 
neergeschoten 

yiassovs rebellie, ter bevrijding van 
zijn volk (weze het ook met vreemde 
tiulp) verschilde in feite niet van die van 

u ^ u-^- ° ^ laatste heeft alleen geluk 
gehad bij de overwinnaars te zijn zo-

F. Diirrenmatt 

DE VERDENKING 
Het is niet waar — zoals wel eens beweerd wordt — dat de bijdrage tot de kut-

tuur van het eiland van vrede dat Zwitserland eeuwen was midden een rumoe
rig buropa, zich beperkt tot de uitvinding van de koekoeksklok. Ze hebben 
weliswaar geen Dante, geen Descartes, geen Rubens of Rembrandt, geen Goethe 
of Dostojewskt, maar toch is hun bijdrage bijvoorbeeld tot de literatuur der 
duitse kultuurgemeenschap zeker niet onbelangrijk en zijn er voorzeker enkele 
namen te noemen die ook elders zouden naar voren treden zoals Jsremias GotU 
inln f ^7 ; ? o ' ^^^«^^^/"-^•/•^ C. von Spitteler, naast een historikus van 
formant als Jacob Burckhardt. En in de moderne duitstalige letterkunde treedt 
ümts-Zwitserland aan met enkele auteurs van internationale faam en gehalte 
naast jongere minder bekende auteurs die zeker inzake kwaliteit niet moeten 
onderdoen voor hun taaigenoten elders. Bij de eersten denken we aan Max 
trisch en Durrenmatt. bij de tweede aaan Herben Tauber en Otto F Walter 

Diirrenmatt, geboren op 5 januar i 
1921, zoon van een dominee, studeerde 
filologie en teologie te Bern en Zurich 
en werkte daarna als grafikus en teke
naar. Vanaf 1947 ontdekte hij zijn lite
ra i re « roep ing» en begon met het 
schrijven van toneel («Die Ehe des 
Herrn Mississipi» — «Der Besuch der 
alten Dame,> — « F r a n k V» — «Die 
Phys iker») waarin op zwaar-simboli-
sche, modernistische wijze op het absur
de van deze wereld gewezen en aan 
tijdskritiek gedaan wordt, al gebeurt 
het wel eens op een minder-geslaagde 
wijze. 

Durrenmat t deed zich echter ook gel
den als prozaschrijver : «Der Richter 
und der Henker» , «Der Verdacht», 
«Die Panne» , «Das Versprechen »i 
(Grieche sucht Griechin», naast ver

zameld proza in « Die S t ad t» Met uit
zondering der twee laatste werken zijn 
alle andere prozawerken detektive-ver-
halen, of om het juister te zeggen met 

Zo zal het E.E.G.-paviljoen te Osaka er uit zien. Architekt J. De Hoe. 

de duitse term : «Kr imina l romane» . 
Maar detektiveverhalen dan met een 
heel bizonder cachet, die aan het werk 
van Poe, Chesterton en Graham Greene 
doen denken en die uniek zijn in de 
duitse l i teratuur. 

Eén van die romans, «Der Verdacht», 
verscheen nu in nederlandse vertal ing 
van Jo Boey in de Belfortreeks van he t 
Davidsfonds. 

Wij kunnen het verhaal wel in he t 
kort samenvatten, maar wij dienen e r c ^ 
te wijzen dat het boek heel wat meer 
bevat dan deze korte fabel alleen. 

Wie de omslag bekijkt, weet ongeveer 
al welke personages erin zullen v o o r k o 
men. Een jodenster en de twee zegeru
nen geven al een eerste aanduiding over 
de inhoud. En inderdaad : kommissaris 
Barlach, zwaar ziek en pas geopereerd, 
ziet in het hospitaal een nummer van 
«Li fe» met een foto van een operatie 
zonder verdoving, uitgevoerd in een 
duits koncentrat iekamp. Hij meent in 
de opererende arts iemand te erkennen 
die in Zwitserland een kliniek leidt, 
waar speciale hormoonbehandelingen 
worden toegepast : een zekere dr. Em-
menberger . De man is in 1932 naar 
Duitsland geëmigreerd, maar heeft t i j 
dens de oorlogsjaren een kliniek in 
Chili geleid. De verdenking dat Emmen-
berger de betreffende — uit Berlijn 
s tammende — koncentrat iekampdokter 
Nehle zou geweest zijn, blijft bestaan 
niet tegenstaande een aantal onwaar
schijnlijkheden en zelfs praktische on
mogelijkheden. Barlach zal tenslotte 
gelijk hebben met zijn verdenking en 
Nehle-Emmenberger ontvangt zijn ge
rechte straf • de zoveelste oorlogsmisda
diger is er geweest, dank zij de waak
zaamheid niet van een Wiesenthal, 
maar van een zwaarzieke Zwitserse po-
litiekommissaris. 

Maar zoals we reeds zegden : dit boek 
getuigt voor heel wat meer dan wat de 
fabel zegt. Al was het maar voor de 
moed van de Zwitser Durrenmatt , (Be 
veronderstellen durft dat zelfs een Zwit
sers ar ts een oorlogsmisdadiger kan 
zijn! 
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Vandaag na het nieuws 
van 17 u. op de radio een 
laatste, maar misschien 
beslissende oproep voor 
een massale bevlagging 
op 11 juli. Tot u spreekt 
Dries Caluwaerts, sekre-
taris van de nationale be-
vlaggingsaktie, over het 
waarom van de leeuwe-
vlag op 11 juli. B.R.T.. 
radio na het nieuws van 
17 uur. 

N 
OZE 
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Zaterdag 5 juli 
21.25 u. : NEDERLAND 2 
Het oog op... Limburg. 
19.30 u. : BRUSSEL FRANS 
Des animaux du monde entier. 
21.30 u. : FRANKRIJK 2 
Ce monde étrange et merveil-
leux (vijf toeristische onder
werpen) . 

Zondag 6 juli 
21.30 u. : BRUSSEL NED. 
Van Petersburg tot Leningrad 
(dokumentaire). 
20.35 u. : NEDERLAND 1 
Kamers te huur (naar een no
velle van Luigi Pirandello). 
80 n. : NEDERLAND 2 
Waarom hebben wij bergen ? 
20.50 u. : FRANKRIJK 1 
Viva Villa. 

Kaandag 7 juli 
21.30 u. : BRUSSEL NED. 
Celaden en gespoord (een do
kumentaire over het vervoer 
per trein, boot en vliegtuig). 
20.30 n. : NEDERLAND 2 
A kind of loving. 
80.40 u. : BRUSSEL FRANS 
Wallonië '69. 

Dinsdag 8 juli 
19 n. : BRUSSEL NED. 
Erasmus. 
«0.40 u. : BRUSSEL NED. 
Maigret en het spook. 
M.55 n. : BRUSSEL NED. 
Vlaanderen achterop in weten
schappelijk onderzoek. 
20.40 n. t BRUSSEL FRANS 
^ntre deux guerres (dokumen-
tair). 
62 U. : FRANKRLTK 2 
La belle et la bete (speelfilm 
Van Jean Cocteau) . 

Woensdag 9 juli 
80.40 u. : BRUSSEL NED. 
Karnaval der dieren (bijdrage 
van de bulgaarse televizie voor 
het festival van Montreux). 
82.15 u. : BRUSSEL FRANS 
Folklore (programma van de 
roemeense televizie). 
81.35 u. : FRANKRIJK 1 
Atelier 70. 

Donderdag 10 juli 
19 u. : BRUSSEL NED. 
Lieven Gevaert (dokumentaire 
«•a.v. ; ; juli). 
20.45 u. : NEDERLAND 1 
L>nekoningenavond (van Wil
liam Shakespeare). 
2«-40 u. : BRUSSEL FRANS 
L ahbi (politiefilm). 

Vrijdag 11 juli 
19 u. : BRUSSEL NED. 
Lier (een toeristische doku
mentaire). 
20.40 u. : BRUSSEL NED. 
^e Schelde (oratorium van 
toeter Benoit) . 
2115 U. : NEDERLAND 1 
Oe zaak Lindberg (rekonstruk-
ne van de gebeurtenissen rond 
«ez» legendarische piloot). 

GESPOORD EN GELADEN 

Ondeie deze titel gaat de 
laatste m de driedelige reeks 
industriële dokumentaires. 
« Gespoord en geladen » belicht 
een facet van het vervoer : per 
spoor. Eén en ander in verband 
met de evolutie van de wagens 
wordt onthuld, want de moder
ne industrie had ook een weer
slag op het vervoer van de ge
produceerde goederen, dat aan 
de wagens nieuwe eisen stelde. 
Technische verbeteringen aan 
goederenwagens waren nood

zakelijk om het hoofd te kun
nen bieden aan de konkurren-
tie door het lossen en laden in 
een minimum van tijd te laten 
geschieden. De hoofdbekom
mernis achter dit alles is de 
pozitie van onze belgische 
spoorwegmaatschappij temid
den van haar konkurrenten in 
de Trans-Europ-Express-Mar-
chandise (T.E.E M.) die het eu
ropese goederenvervoer bun
delt. 

Maandag 7 juli om 21.30 u. 
Brussel Ned. 

anderde het aanschijn en de 
naam van de stad, de beschie
ting van het beroemde Winter
paleis, gebouwd voor Katharina 
II door een Italiaanse archi-
tekt, is de geschiedenis inge
gaan als een mijlpaal. Lenin
grad betekent eigenlijk Lenin-
stad en er zijn dus heel wat 
herinneringen aan deze staats
man te bezichtigen in de stad. 
Na de tweede wereldoorlog 
werd de verwoeste stad herop
gebouwd en de beschadigde 
kunstschatten gerestaureerd; 
het moderne Leningrad heeft 
veel gezichten : af en toe meen 
je er iets terug te vinden van 
Parijs, Milaan of Wenen. Haar 
inwoners beweren dat het zelfs 
moderner en eleganter is dan 
Moskou .. 

Zondag 6 juli om 2130 u. 
Brussel Ned. 

ERASMUS 
Omdat Erasmus op 27 of 28 

oktober 1469 te Rotterdam werd 
geboren, heeft het Collegium 
Erasmianum dit jaar tot her
denkingsjaar uitgeroepen. Ra
dio en televizie, zowel in Bel
gië als in Nederland, hebben 
reeds uitzendingen gewijd aan 
deze geleerde van formaat. Het 

LIEVEN GEVAERT 

Op de vooravond van 11 juli 
een dokumentaire over Lieven 
Gevaert, wiens naam in de we
reldwijde foto- en filmindustrie 
een begrip is geworden, maar 
die tevens promotor en expo
nent was van de ontvoogding 
van Vlaanderen op ekonomisch, 
kultureel en sociaal gebied. Bij 
de! herdenking van zijn hon
derdste geboortedag in 1968 
hebben het Lieven Gevaert-
Fonds . en het Ministerie van 
Nationale Opvoeding en Kui
tuur een film geproduceerd 
waarin de betekenis van deze 
grote figuur en die van zijn 
generatie wordt verklaard te
gen de ekonomische en sociale 
achtergrond van zijn tijd. Lie
ven Gevaert was er zich al 
vroeg van bewust dat enkel de 
ekonomisch-sterken iets kun
nen bereiken Hij werd gebo
ren in een tijd waarin de ar
beid onvoldoende werd gewaar
deerd en waarin Vlaanderen 
niet aan bod kwam. Zelf kwam « Karnaval der dieren », een stmfonisch gedicht uit Bulgarije. 

Brussel Ned., 9 juli. 

hij uit een eenvoudige familie 
en later noemde hij zichzelf 
graag « de eerste arbeider van 
de fabriek» Lieven Gevaert, de 
uitvinder van calcium-papier, 
was niet ouder dan 26 jaar. In
dien de romantiek van de 
Vlaamse Beweging vandaag 
voorbijgestreefd is, is dat gro
tendeels te danken aan figuren 
als Lieven Gevaert en Lode-
wijk de Raet, zijn tijdgenoot 
en is het realistisch daaraan te 
herinneren. Antwerpen kan 
ten slotte trots zijn op zijn in
dustrieel die werelfaam ver
wierf en de verworven winsten 
aanwendde ten bate van zijn 
volk. 

VAN PETERSBURG 
TOT LENINGRAD 

Teksten van de bekende rus-
sische schrijvers Nicolaj Gogol, 
Fedor Dostojevski en de dich
ter Alexander Poesj kin werden 
verweven door deze dokumen
taire van de Oostenrijkse tele
vizie over het portret en de ge
schiedenis van één van Rus-
lands roemrijkste en mooiste 
steden : Leningrad of het vroe
gere Sint Petersburg. Door de 
wil van één enkele man, tsaar 
Peter de Grote, rees de stad in 
1703 uit de grond, of beter ge
zegd, uit de moerassen. Het 
was een onderneming die on
telbare mensenlevens kostte, 
maar de stad zou Ruslands ge
schiedenis een nieuwe richting 
instuwen. Voortaan waren alle 
blikken in het land niet langer 
op het oosten, maar op het 
westen gericht. Met haar ge
bouwen, haar levensstijl en de 
allures van haar inwoners is 
het de meest westerse stad van 
de Sovjet-Unie. Leningrad is 
bekend om zijn weelderige ba-
rok-gebouwen, zijn balletkun
stenaars en de langste roltrap 
van een metrostation. De rus-
sische revolutie van 1917 ver-

lijkt immers bijzonder aange
wezen even te onderzoeken 
waarom zoveel wetenschaps
mensen al eeuwenlang Eras
mus en zijn werk hebben bestu
deerd en waarom het nu nog 
steeds voorwerp is van intense, 
wereldwijde studie. Verschei
dene eminente Erasmuskenners 
en specialisten van Renaissan
ce en humanisme beantwoor
den in deze uitzending de 
vraag : wat betekent deze 
grote humanist voor de mens 
van 1969 ? Zoveel facetten van 
deze beroemde middeleeuwse 
figuur kunnen aanleiding geven 
tot een wetenschappelijke stu
die, maar Erasmus past vooral 
in deze tijd als rechtzinnig teo-
loog, als wereldburger en paci
fist en als humanist. Hij stu
deerde zowat overal : aan de 
Sorbonne, in Engeland, bij 
Thomas Morus, in Oxford en in 
Cambridge, in Bazel, Venetië 
en werkte de plannen uit voor 
het Collegium Trilingue te Leu
ven. Zijn verdraagzaamheid en 
kritische, vaak spottende hoUf 
ding tegenover de Kerk, b ^ 
zorgden hem meermaals moei
lijkheden. 

Dinsdag 8 juM om 18 u. 
Brussel Ned. 

VLAAMSE T.V. 
Zaterdag 5 juli 
11 00 to f 11.40 : Protestantse kerkdienst 
vanui t de vl ieghoven te Zoventem —. 
's Namiddags : - Poly sneit te hu lp . 
— Tienerklanken : Dos junge Orchestef. 
— Ronde van Frankr i jk — 17 30 : Poar-
desport : « Grote Prijs van Aken > t » 
Aken — 19 10 : Klem, k lem k leuter t )» 
— 19 30 : Mee naar het circus : Beren 
aan het werk — 19 55 t Mededel ingen 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 15 : Sport
weekend — 20 40 : Zomercorrousel ( I I ) 
— 21 30 : « Van Petersburg t o t Len in 
grad > Documentaire — 22 25 : TV< 
nieuws 

Zondag 6 juli 
16 30 to t 17 30 : Ronde van Frankr i jk 
— 18 55 : Zondmannet ie — 19 00 : 
Filmmuseum van de schaterlach — 
19 30 : Wereld zonder grenzen — 19 4 5 ; 
Openbaar kunstbezi t : De hel lebard iw 
van Peter-Paul Rubens — 19 55 : D» 
Weermon — 20 00 : TV-nieuws — 
20 30 : Ronde van Fronkr i jk — 20 40 t 
High Chaparral : De bokskampioen —» 
21 30 : Geladen en gespoord — 22.15 ! 
English Poetry and Music Ie deel : L i f « 
— 22 40 : TV-nieuws. 

Maandag 7 juli 
15 30 t o t 16 30 : Ronde van Fronkr i jk 
— 18 55 : Zandmannet je — 19 00 : 
Erasmus — 19 30 : Tienerklanken — 
19 55 : Mededelingen — 20 00 : T V -
nieuws — 20 30 : Ronde van Frankr i jk 
— 20 40 : Maigret en het spook —• 
21 55 : Vlaanderen achterop in het we
tenschappeli jk onderzoek — 22.50 : T V -
nieuws. 

Dinsdag 8 juli 
15 30 to t 16 30 : Ronde van Fronkr i jk 
— 18 55 : Zandmannet je — 19 00 ; 
Klem, k lem k leuter t je — 19 20 : T i p 
top — 19 55 : De Weerman — 20 00 ; 
TV-nieuws — 20 30 : Ronde van Frank
r i jk — 20 40 : « Carnaval der dieren ». 
Poëtisch schaduwspel op muziek van 
Samt-Saens — 21 05 : Spel zonder gren-. 
zen — 22 20 : TV-nieuws. 

Woensdag 9 juli 
16 00 to t 17 00 : Ronde van Frankr i jk 
— 18 55 : Zandmannet je — 19 00 ; 
ö Lieven Gevaert, eerste arbeider » Do
cumentaire — 19 55 • Mededelingen — 
20 00 • TV-nieuws — 20 30 : Ronde van 
Frankr i jk — 20 40 : De Heren von Z i -
chem ( I I ) — 21 40 : « Good old Days ». 
Ontspannmgsprogromma — 22 30 : Pre
miere — 23 10 : TV-nieuws. 

Donderdag 10 juli 
15 00 : De wereld is k lem • Potogonië — 
15 30 • Tienerklanken — 16 00 : Ronds 
van Frankr i jk — 17 00 t o t 17 25 : Ge
schiedenis van de XXIe eeuw : De op 
tische revolutie — 18 55 • Zondmannet je 
— 19 00 : Richtsteden voor toerisme ï 
Lier, nu — 19 30 : Z ie t u er wa t in ? 
— 19 45 : Zoekl icht — 19.55 : De 
Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 20 3 0 : 
Ronde van Frankr i jk — 20 40 : Toe
spraak door de hr Leo Cappuyns, v ice-
gouverneur von de provincie Brobant 
n o v de 11 jul i -v ier ing m het Paleis 
voor Schone Kunsten te Brussel — 20 50 ; 
« De Schelde » Orator ium von Peter Be
noi t — 22 25 • X le Europese Beker voor 
Zangvoordracht te Knokke — 23 40 I 
TV-nieuws 

Vrijdag 11 juli 
17 00 to t 18 00 • Ronde van Frankr i jk 
— 18 55 : Zandmannet je — 19 00 t 
Tienerklanken — 19 30 : Jonger don ja 
denk t — 19 55 Mededelingen — 20 0 0 : 
TV-meuws — 20 30 : Ronde von Fronk-
n i k — 20 40 • Julio : Een rustig week
einde — 21 05 : Echo — 21 30 • X l e 
Europese Beker voor Zongvoordrocht te 
Knokke — 22 45 : TV-nieuws. 

KARNAVAL DER DIEREN 
Kinderen amuzeren zich wel 

eens met het maken van scha
duwbeelden door middel van 
handen. De bulgaarse televizie 
heeft hetzelfde gedaan, niet om 
zich te amuzeren, maar wel als 
bijdrage tot het Festival van 
Montreux van 1968. Het rezul-
taat van deze beelden op het 
simfonisch gedicht van Saint» 
Saëns is wat men poëzie der 
handen zou kunnen noemen. De 
vertolkers zijn leerlingen van 
het Hoger Instituut voor Dra
matische kunst te Sofia. 

Woensdag 9 juli om 20.40 u. 



18 
WIJ 

jteamsnatJCTTSliai • 

Het duel op de Muur tussen de topve-
dette en de coming man • beslist ten 

voordele van Roger De Vlaeminck. 

VOOR HOEVEEL ? 

Het beste van de ronde van Frank
rijk, of tenminste van dat stuk van de 
ronde dat wij te Brussel zagen, vinden 
vŝ ij de « misses » allerhande die de vuur-
lijn werden ingestuurd. Wij hebben op 
die «meissies» niets af te dingen Pre-
zêntatie, benenwerk, opschik, vorm. 
kleur en waarschijnlijk ook inhoud, het 
benaderde allemaal de perfektie Bui
ten de « misses » waren er ook veel an
dere dingen te zien natuurlijk Een ras
echte prms, rasechte ministers show, 
radiospelletjes reklame, in één woord 
alles wat onze moderne samenleving zo 
genietbaar maakt En we zouden het 
verdekke nog vergeteii • er waren koe-
reurs ook Maar die schijnen meer voor
bestemd voor de gazet, w^nt over hen 
stond de gazet 's anderendaags vol Wij 
zouden nu graag eens weten voor hoe
veel die iongens en hun strijd om ^pt 
dagehiks orood, in dat «totaal-spekta
kel » meetellen. 

opstellen. Waarom drie en niet twee of 
vier, dat weten wij ook niet. Maar het 
is drie. Crossing^ (waaile zaain ni miê 
va Meulebeik) heeft er echter herhaal
delijk vier opgesteld. Waterschei dien
de daartegen klacht in, in de hoop dat 
Crossing voor de groene tafel enkele 
punten zou verliezen en dat Waterschei 
daardoor in Crossings plaats naar eer
ste afdeling zou gaan. Het zal echter 
een foef worden — is het ondertussen 
misschien al geworden — want een an
der stuk reglement voorziet dat kongo-
lese spelers die naar hun vaderland te
rugkeerden, mogen vervangen worden 
door een supplementaire buitenlander. 
Welnu, Crossing had een Kongolees, As-
saka, die volgens de Brusselaars terug 
is naar Kongo. Echter niet volgens de 
Limburgers, hoorden wij . De kwestie is 
dus : mag ook een Kongolees die niet 
terug is naar Kongo, door een buiten
lander vervangen worden ? 

STRAF DUO 

Zij moeten het ons maar niet kwalijk 
nemen — al zal dat nogal moeilijk val
len, vrezen wij — maar als Fred De 

ZE MOETEN ZO VAREN 

In de « Gazet van Antwerpen » kreeg 
Jacques Lecoq er onlangs op een zeld
zame manier van langs, omdat «not re 
rédacteur en chef » het in een zure op
risping spijtig vond dat Walter Gode-
froot te lui was om Frans te leren. « De 
Gazet» merkte zeer terecht op dat het 
beter zou zijn dat de feniksen van « Les 
Spor ts» Vlaams zouden leren, vermits 
ze toch jaar na jaar hun boterham moe
ten verdienen tussen de vlaamse koe-
reurs. Ze zouden dan ook niet telkens 
aan een vlaamse kollega moeten gaan 
vragen wat deze of gene renner vertelt 
Wij vragen ons toch af waarom de 
Vlaamse reporters, die schier allemaal 
d nodige inspannmgen hebben gele
verd om voldoende polyglot t zijn om 
zowat iedere koereur te verstaan, altijd 
maar bereid blijven hun kennis en 
werk ten dienste te stellen van een stel 
« dikke nekken » van wie zij niets te le
ren of te verwachten hebben Zoals wij 
ons ook afvragen waarom vlaamse koe-
reurs. dus den Bels inbegrepen, zich af-
sloven om die reporters in hun slecht 
Frans te woord te staan, om dan daarna 
uitgelachen te worden door frankofo-
nen die het blijkbaar formidabel vin
den dat zij beter Frans spreken dan die 
Vlaamse jongens. 

Toch nog per toeval in het geel te 
St Pieters-Woluwe : Merckx voor de 

eerste maal op het schavot je. 

Bruyne en Daniël Mortier zo hun gan
gen blijven gaan, zoals zondagavond in 
«Sportweekend» dan kunnen wij serieus 
onze geestelijke gezondheid niet langer 
m gevaar brengen door naar hen te kij
ken en te luisteren. Het feit dat hun 
aanbeden Bels te Brussel al de gele trui 
veroverde, bracht de jongens blijkbaar 
ra een staat van grote opwinding (om 
het zacht te zeggen). En dan Fred met 
een geleerd en geheimzinnig gezicht 
maar entoeziast de stamineestrateeg 
uithangen en maar kreten van aanbid
ding slaken en zijn vriend Daniël maar 
van be- en verwondering op zijn val
len en maar aanroepingen uit de afge
schafte litanie van alle heiligen preve
len. Vermits Fred en Daniël twee ver
standige mensen zijn, die heus wel we
ten wat er in de Tour te koop is, veron
derstellen wij dat zij zich extra hebben 
mgespannen om zich te bewegen op het 
geestelijk niveau dat ze ons, onnozele 
halzen vóór hun schermpie. hebben toe
bedacht. Laat maar zo, hé jongens. 

DE TOUR 
Het grootste tvieleispektakel van 

h!>i jan, ts begonnen. De toui is bezig. 
Enkele tientallen mensen rijden per 
velo tond Fmnkiijk, zogezegd om te 
zien wie dat het rapst kan. In feite 
een potsieilijke archaïsme in deze 
tijd van supersonische vliegtuigen, 
raketten en bliksemsnelle verbindin-
met alle hoeken van de wereld. En 
het is niet eens waar dat die honderd 
en zoveel jongens een bitsige strijd 
strijden om het eerst in Parijs toe 
te komen. Voor de overgrote meer
derheid beperkt de koers zich tot het 
afleggen van de afstand — waarvoor 

overigens reeds ons volle respekt 
binnen de gestelde tijden, en in 
dienst van een kopman. Hun koers 
beperkt zich tot het halen van eten 
en drinken voor het vedetje waar
van zij de goede slaven zijn, tot het 
pesten van de tegenstrevers van het
zelfde vedetje door in diens wiel te 
rijden, tot het lanceren van een toe
gelaten aanval, tot het « ex aequo » 
eindigen in het peleton en tot het 
ondernemen van een ontsnapping 
terwijl de « groten > wat uitrusten. 
De ronde van Frankrijk wordt gere
den door een tiental rennes. En als 
wij de bladen mogen geloven, dit 
jaar maar door twee renners : Merckx 
en Gimondi, waarvan men voor de 
rest zeker is dat de eerste wint en 
de tweede verliest. Strikt genomen 
zou het veel ekonomischer uitvallen 
als men die twee mannen de ronde 
liet rijden. En nog logischer : hele
maal geen ronde te rijden, vermits 
men op voorhand weet wie hem gaat 
winnen. 

Zo oordelen echter met de < ge
jachte sportliefhebbers *, aan hun 
teeveeke en Fred De Bruyne's neer-
stige lippen gekluisterd. Als mens 
van deze tijd volgen zij de ronde. 
Wie m de kroeg denkt dat Mao een 
zanger is en Fleming een filmspeler 
en Dah een voetballer, die kan ver
geven worden, als mens die zich niet 
met politiek bezighoudt. Maar wie 
niet weet dat Ravaleu rijdt voor So-
nolor en dat Mendiburu niet tot de 
ploeg Merckx behoort — en dus een 
slechte is — kan misschien een brave 
mens zijn, maar is toch niet diiekt 
de man die het warm luater uitvond. 

Wij vinden het een komiek ver
schijnsel, sportief gezien heeft de 

ronde van Frankrijk eigenlijk niet 
veel om het lijf. Het gezwoeg m het 
gebergte dat hem populair maakte, 
behoort tot het verleden. Tegenwoor
dig wandelen de renners in groep 
langs de breed-gebaande boulevards 
naar de top. En wie m een bergrit 
een paar minuten voorsprong kan 
nemen, mag voor de rest van zijn ja
ren het woord fenomeen achter zijn 
naam schrijven. Slimmeriken kun
nen de ronde winnen — afgezien van 
de aankoop van hulp — met twee 
of drie inspannirrgen op het juiste 
ogenblik. De rest is dan zogezegd de 
koers kontroleren. Of laten kontro-
leren De ronde wordt niet meer ge
wonnen met kwartieren of halve 
uren, maar met sekonden. Meer dan 
de helft van de ritten zijn niets an
ders dan wandelingen van vertrek 
naar aankomst, met telkens opnieuw 
een spurt van de eeuw, voorafgegaan 
door een lange ontsnapping van een 
losgelaten waterdrager. In één woord: 
strikt sportief bekeken zien wij meer 
in een koers van onderbeginnelingen 
ergens rond een kerktoren, waar de 
jongens zich hart en ziel uit het lijf 
rijden voor de verslenste < boekee » 
en de niet verslenste kus van de 
dorpsschone en het portret in de ga
zet 's woensdags, dan in de ronde van 
Frankrijk. 

Maar dat zal ons weer niet belet
ten de ronde te « volgen >. De za
kenlui die de tour onder hun hoede 
hebben genomen, hebben nu een
maal gezworen dat hij ons allemaal 
zal interesseren. Hij zal ons dus in
teresseren. De ene zal de publicitetts-
karavaan zien. De andere zal gretig 
tussen de regels in de krant gaan zoe-
hen wat zijn stamineevriend, die de
zelfde krant leest, misschien niet ge
vonden heeft. Een derde hoopt mis
schien dat er nog eens een zal « kre-
veren j>, zoals Simpson. Een vierde 
vindt allicht in de ronde een reden 
om 's avonds naar < 't staminee » 
te trekken of 's namiddags voor de 
teevee te zitten in plaats van te wer
ken. Ons interesseert voorlopig stom
weg de vraag hoe men het gaat klaar
spelen om de overwinning van de 
bleitende « bels » moeilijk, verdiend 
en fenomenaal te maken. Want dat 
ze dat moet zijn, staat voor ons vast. 

SLAPPE KOMMERCE 

KONGniEES GEVAL 

v o ï h , ! ' ' ' ^ ' - ^g ' ^ ' "^" t van de belgische 
voetbalbond voorziet dat een klub ma
ximum drie buitenlandse spelers mag 

Met al dat gekwijl over Eddy Merckx 
en zijn min of meer troebele pipi, heb
ben wij de s lavenmarkt wat uit het oog 
verloren Veel hebben wij echter niet 
gemist, want de verhandeling van voet
ballers is dit jaar verdacht kalm verlo-
pen. Dockx is gebleven waar hij was 

Namens het «sindikaat der voormall-
gen» reed Altig een prestige-tijdrit 

tegen Merckx en won ze. 

Zelfs over Claessen is omzeggens niets 
geschreven Anderlecht heeft zijn grote 
kuis niet gehouden, heeft geen spelers 
van de hand gedaan en er ook geen ge
kocht (wel v.eel « gentlemen » voor het 
bestuur, zoals Breydel vanden Stock). 
Er zijn nergens peperdure buitenlan
ders aangekocht en er is nergens met 
miljoenen gesmeten. Dit schijnt erop te 
wijzen dat de geldschieters er meer en 

meer beginnen aan t e twijfelen of de 
centen, die ze in de voetballerij investe-
ren, wel voldoende renderen. Wij vin
den dat niet spijtig, want wij zien er 
geen sportieve verdienste in met cen
ten van een ander een goed elftal te ko
pen en ploegen te gaan « afdrogen » die 
hun goede spelers moeten verkopen. 

ONZE FAVORIET 

Ons «idool» in de ronde van Frank
r i jk is de Warre. Warre Janssens uit 
Londerzeel, officieel waterdrager derde 
klas van Raymond Poulidor. Wij hopen 
dat Warre op een of andere manier de 
ronde wint en vermits er vele manie
ren zijn (met de gele trui, de groene 
trui, de wit te trui , de ploegenrangschik-
king, de bergprijs, de tegenslag enz.)] 
om de ronde te winnen, kan dat bijna 
niet anders. En moest de Warre dan 
toch geen enkele van al die prijzen in 
de wacht slepen, dan is het ook goed, 
dan blijven wij evengoed zijn verknoch
te fan. Als hij ons tenminste eens een 
klak bezorgt. Waarom wij het zo voor 
Waree hebben? Omdat hij een goed stu
dent was, een goed voetballer, een goed 
bediende en omdat hij dat allemaal in 
de steek liet om koereur te worden. Wij 
hebben dat altijd een stommiteit gevon
den en wij supporteren nu voor hem, 
opdat hij ons zou kunnen bewijzen dat 
niet hij , maar wij, de stommerik waren. 
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jons5.te oorlog, al lang geen probleem meer. 
In Frankrijk is een van de eerste daden van 
de nieuwe pre/,ldent het opstellen van een 
wetsontwerp om algemene amnestie te ver
lenen aan al degenen, die veroordeeld wer
den wegens misdrii\en begaan tijdens de 
oorlog in Algerië, alsmede voor de Bretoen
se nationalisten, die aangehouden werden 
wegens aanslagen of medeplichtigheid eraan. 

In België werden de misdrijven van kolla-
boratie met de Duitsers na de oorlog bijzon
der streng bestraft. De \eroordeelden heb
ben hun gevangenisstraf meestal al lang ach
ter de rug. Velen onder hen dragen echter 
thans nog gevolgen \'an die straf, onder 
vorm van ontzegging van bepaalde burger
lijke rechten. Het is toch duidelijk, dat de 
betrokkenen, vijfentwintig jaar later, niet 
meer dezelfde mensen zijn als tijdens de oor
log of zelfs ten tijde van hun veroordeling, lo 

vaststellen, wanneer zij dat goedvindt, dat 
sommige heren van de meerderheid door 
hun afwezigheid zelf de grondwetsherziening 
saboteren, ^^'at gisteren is gebeurd was geen 
verrassing nadat de Volksunie reeds hetzelf
de maneuver verleden week had uitgevoerd. 

De decadentie van het regime waarvan 
ieder thans de getuige is, is veel minder aan 
de uitvoerende macht te wiit''»'- 'an aan de 
parlementsleden 'zelf dit |.„„T(.)aar elke 
schaamteloosheid hebben veiioien. »_ 

DE STANDAARD 

LE CANARD ENCHAINE 
Moest het niet zijn dat de T V . (deze maal 

nogal uitvoerig) de IJzerbedevaart te zien 
geeft aan kijkend Vlaanderen, dan zouden 
sommige belgische bladen haar doodeenvou-
dig doodzwijgen. Maar kom, de ijle zelftroost 
die een Libre Belgique erover vertelt, neemt 
het feit van de steeds breder wordende 
Vlaamse stroming niet weg. 

« In het teken van amnestie » dat hebben 
de kranten dan wel opgemerkt en enkele wij
den er zelfs brede beschouwingen aan. Met 
een geladen programma in de kamer en een 
trager voortwerkende senaat deint dan ook 
het parlementair jaar uit, met een reeks or
gelpunten vooral geplaatst door de Volksunie, 
wat zelfs de tegenstanders niet kunnen loo
chenen. 

LA LIBRE BELGIQUE 
Dat <tdes dizaines de milliers de flamands», 

tienduizenden dus zelfs voor de Libre, het 
Borginonwoord toejuichen namelijk i dat 
•Heen nog federalisme een oplossing biedt » 
wordt voor de salonkrant gelukkig wegge
vaagd door... Eddy Merckx van Meensel-Kie-
legem. De Volksgazet heeft zich ook zo een 
tijd gesust met de opmerking dat er op een 
roede voetbal-match zoveel volk was als op 
de Marsen op Brussel. 

Tot ze pijnlijk ontwaakte bij de verkiezin
gen. 

_ «Te rwi j l 40.000 vlaamse pelgrims zongen 
in de vlakte van Kaaskerke, volgden honderd
duizenden Belgen — zonder zorg over bun 

T ^ v ^j '^•"' ~ '"""^^ ^^ v.'egen, bij radio 
w I.V. de jonge kampioen Merckx, van wie 
men niet weet of hij beter Frans dan Vlaams 
spreekt, maar die voor alle sportminnaars 
het beeld zelf is van de nationale fierheid. 
JL)at bewijst dat mijnheer Borginon ongelijk 
heeft als hij beweert dat « niets meer zal gaan 
zonder federalisme » De vlaamse, waalse en 
brusselse supporters van Eddy Merckx laten 
du over zich heen glijden. » 

Uit dit franse blad, dat altijd wel wat weet 
van achter de schermen, vernemen we dat 
16 Bretoenen in de gevangenis een honger
staking doorvoerden nadat een andere Bre
toen in de gevangenis was gestorven. 

Parijs kent waarschijnlijk de keltische kop
pigheid en daarom wellicht die amnestie. 

« De weduwe van de overledene heeft 
klacht ingediend tegen onbekende wegens 
gebrek aan zorgen en weigering van hulp 
aan een persoon in gevaar. 

In afwachting dat we het rezultaat van 
haar stappen vernemen, noteren we dat zes
tien Bretoense aangehoudenen beschuldigd 
wegens hun aktiviteiten in het Bretoense be
vrijdingsleger een hongerstaking voortzetten 
om te protesteren tegen « het onder voor
lopige hechtenis blijven j>, vijf maanden na 
hun aanhouding terwijl het onderzoek vol
ledig is afgelopen. 

Wensen we maar dat de grootzegelbewaar
der tussenkomt vooraleer men hen leven
loos aantreft. » 

ELSEVIERS WEEKBLAD 

GAZET VAN ANTWERPEN 

Radikaal zegde het de genuanceerde Bor-
gmon . liever geen nieuwe grondwet dan 
deze rotoplossing van de grendels „. Het is 
inderdaad een a rotboel » zegt het ook de 
politieke hoofdredakteur van de Gazet. 

« Borginon was gematigd en kalm. Hij 
vertolkte de gevoelens van de meerderheid 
der Vlamingen, zonder bitterheid of patos. 
Wie zal hem tegenspreken, waar hij zei dat 
er sinds de vorige IJzerbedevaart weinig ge-
reahzeerd werd ten voordele van Vlaande
r e n ? Wie denkt niet zoals hij dat de ont
worpen grondwetsherziening ten slotte niet 
veel in heeft? Wie ontkent dat die gren
dels een woekerprijs zijn, die wij niet van 
i ins zijn te belalen ? Meerdere ministers, ook 
Walen, erkennen binnenskamers dat het met 
die grendels maar een rotboel zal worden, 
en ZIJ doen mets om die zaak vooruit te hel
pen. De stelling van Borginon, dat wij lie
ver geen grondwetsherziening hebben, dan 
een met grendels, is dus « niks i. e.Mremis-
tisch. X 

HET VOLK 
Onwezenlijk wordt het dat 25 jaar na de 

oorlog op de IJzervlakte nog de amnestie
eis moet centraal worden gesteld. Nu na de 
vroegere amnestie voor 40-45, Parijs opnieuw 
amnestie geeft aan bretoense nationalisten 
«OU het wel mogen druppelen in Brussel, dat 
«ich zo graag , Ie petit Paris » waant. 

« In onze taal betekent amnestie « alge
mene kwijtschelding van de straf x,. Welnu 
dat IS het, wat het Uzerbedevaartcomité 
Znl!f '"°' t P"}'"'"'^'' delinquenten uit de 
ongste wereldoorlog. In de meeste andere 

deZ;lt t ^ P™'?'?.*^"' ^••'" de amnestie voor 
de politieke misdrijven begaan tijdens de 

Amnestie in Parijs, geen in Brussel, en 
dan ook maar in Amsterdam. 

Tenminste voor eigen oorlogsmisdaden in 
Indonezië. Natuurlijk niet voor « de mof
fen ». En de Vlamingen moeten ook oppas
sen zelfs degenen die maa r een heel klein 
beetje « fout » waren. Dit blad zegt in elk 
geval dat Nederland voortaan beter minder 
zedepreekt over anderen. 

« Wat moet er nu gebeuren met de mili
tairen wier wandaden thans zijn bewezen en 
die nog niet zijn berecht ? Kwesties van ver
jaring en amnestie zullen vervolging moei
lijk maken — en het is de vraag voor ons of 
het nog enige zin heeft. Begint het zo lang-

' zamerhand niet tijd te worden er maar het 
zwijgen toe te doen? Een aantal wandaden 
'S " " If̂ e"!"'» op een rijtje gezet en een aan
tal Nederlanders had daar blijkbaar behoef
te aan. Welnu, dat is nu gebeurd. Voorts 
zal een aantal historici zich over de politiële 
akties buigen. Daarmee moet de kous nu 
maar af zijn. Wij hebben geen behoefte aan 
Uiote debatten meer over deze kwestie. Tij'-
dens ons bezoek aan Indonezië twee maan
den geleden bleek ons dat dit trouwens ook 
geldt voor de Indonesische regering en de 
Indonesische oudstrijders. 

M'elllcht heeft de oprakeling van een aan
tal excessen door Nederlanders begaan nog 
één voordeel De Nederlanders hebben sterk 
de neiging zich in moraliserende zin uit te 
laten over excessen van anderen. Trouwens 
met alleen over wandaden. Een aantal Ne
derlanders heeft een oordeel over alles wat 
er in de wereld gebeurt en denkt er oplos
sing voor te welen. » 

DE NIEUWE GIDS 

Het is terecht dat een objektief tegenstan
der ons deze dagen zegde dat de Volksunie-
parlementairen voor een spetterend vuur
werk zorgden in schrille tegenstelling tot de 
lamlendigheid van de meeste kleurpolitie-
kers. 

Die spettering vonkte overvloedig na in de 
wekelijkse parlementaire rubriek van Manu 
Ruys. 

« In de senaat is er de steeds terugkerende 
sabotage van de grondwetsherziening. De 
bonken van de N'olksunie zijn in hun ku ge
beten, sedert een C.V.P.-onverlaat ze voor 
de radio beschuldigde « thuis in de zetel te 
liggen » terwijl de leden van de meerderheid 
in het zweet huns aanschijns de grondwet 
zitten aan te passen aan de behoeften Van 
een modern vaderland. De beledigde bon
ken hebben hun revanche gevonden. In de 
late namiddag stappen zij als de bende van 
Jojo de vergaderzaal binnen, eisen een stem
ming over gelijk-wat, en laten voorzitter 
Striiye diskreet wanhopig vaststellen, dat het 
kworum in de (inderdaad schaars bevolkte) 
vergadering niet bereikt is, wat de senaat 
verplicht onmiddellijk het werk stil te leggen 
tot de volgende dag. 

Er heerst een kille woede over die V.U.-
boycot. Maar de fraktie wordt door de grote 
partijen stelselmatig overal buitengehouden, 
zodat het niet verwonderlijk is dat zij op 
haar beurt tracht de grote broers in hun 
hemdje te zetten. De C.V.P. en de B.S.P. 
moeten m a a r hun plicht doen en aanwezig 
zijn : dan kan de V.U. het gewone werk niet 
boycotten. 

Voor de vijftig miljard van de onderwijs
begroting was er, ondanks het middernach
telijk debat, heelwat interesse. Wij onthielden 
vooral de (als steeds) voortreffelijke rede van 
Maunts Coppieters en het soliede betoog van 
Frank Swaelen. Minister Vermeylen die een 
tijdlang in Orfeus' a rmen wegwiegde, had 
nadien twee uur nodig om de Kamer mee te 
delen, dat hij nog nergens staat met de pro
blemen die hem overvielen, toen hij arge
loos het _ meest konservatieve departement 
van België binnenstapte. Vermeylen geeft 
soms blijk van een verbluffend gebrek aan 
feitenkennis, m a a r komt de cijfers van de 
technokraten te boven door een menselijke 
warmte die ontwapent. En door een intelli
gentie die heih, achter de statistieken en de 
tegenstrijdige adviezen van de kommissies, 
toch de kern van het probleem doet ontwa
ren. 

En dan was er ook Mik Babyion : dapper 
steigerend in zijn nummertje over de zieken
fondsen. Hij pleitte op een goed dossier, maa r 
werd gehandikapt door gebrek aan ervaring. 
Mik studeert reeds drie jaar ziekteverzeke
ring, maa r is niet opgewassen tegen de maf
fia die iedere kritiek in een netwerk van 
wetten en reglementen opvangt. Babyion 
kloeg reële schandalen aan, maa r zijn argu
menten werden weggezogen in de uitvluch
ten van het mutualistische front, da t aange
voerd werd door minister De Paepe zelf. 

Iedereen weet dat er ooit een grote schoon
maak moet komen in de ZI .V. Maar de zie
kenfondsen staan sterk. Zij beschikken over 
miljarden en maken daarmee kranten en 
weekbladen, en honderden-een groepen en 
groepjes gelukkig. Het zal een riskant offen
sief worden. » 

Zeg ook eens iets goeds over mij. Hoewel 
meefarizeëend over de zgn. sabotage van de 
grondwetsherziening door de Volksunie (Bor. 
ginon, V.V.B. Davidsfonds menen wel wat 
anders) moet dit blad toch toegeven dat de 
Volksunie tenminste in blok aanwezig is om 
laten vast te stellen hoe die zgn. werkers 
schitteren door afwezigheid. 

« Het is niet de eerste maal dat Kamer en 
Senaat op het einde van een zittijd een er
barmelijk schouwspel bieden. 

Gewis verzaken zowel de P.V.V. als de 
Volkstmie hun opdracht, door afwezig te blij
ven bij de behandeling van de grondwets
herziening. Maar heeft men het recht niet 
even streng te zijn voor de meerderheid die 
l>lijkbaar maar één bekommernis heeft, zo 
spoedig mogelijk met vakantie te zijn en die 
er de grootste schuld voor draagt dat de re
gering in de onmogelijkheid verkeert haar 
programma uit te voeren. 

Is het niet ergerlijk vanwege de regerings
partijen dat de afwezige Volksunie kan doen 

JONG 

Wij leerden uit . Het Laatste Nieuws > 
dat de Volksunie bijna tweederden van haar 
kiezer» bij de jongeren onder de 35 haalt. 
Die van Jong Davidsfonds zijn in elk geval 
geestdriftig over de jonge manier waarop de 
Volksunie haar radio- en T.V.-programmas 
presenteert. Maar zelfs de besten kunnen nog 
wat bijleren, 

« De radio-uitzending van de Volksunie 
was verbluffend. De kabaretvorm waarin al
les zo sterk gerelativeerd wordt met de pas
sende kabaretliedjes (ook franstalige!) zullen 
het zelfs bij een onverschillige luisteraar 
doen. Het is zo anders dan die pedante, aan
stellerige, hautaine s temmen van politiekers 
die al te vaak voor de mikro komen. Hoe
wel, ook de Volksunie trekt blijkbaar graag 
de kaar t Hugo Schiltz. Die man doet het 
wel uitstekend, maa r hij mag wel eens een 
keer zijn a. i. u... behoorlijk leren spreken » 

WALTER LUYTEN. 

KOORDINATIEKOMITEE VAN VLAAMSE ZIEKENFONDSEN 

InlichHngen : 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Kipdorp, 50 
ANTWERPEN 

tel. (03)32.31.39 

Ben ie reeds lid van een van onze ziekenfondsen ? 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Keizer Karelstraa». 39 
CENT 

fel. (09)23.52.27 

VLAAMS ZIEKENFONDS BRABANTIA 
Steenweg op Ninove, 288 

ANDERLECHT 
tel. (02)23.87.77 

DOSFELINSTITUUT 
Zoals de lezers van d i t blad ongefwl i 
fe ld reeds we ten , w i l het DosfelinstN 
tuut, pol i t iek vormingsinst i tuut voor 
volwassenen, een bi jdrage leveren In 
de scholing van alle belangstellenden 
voor gemeentepol i t iek. Gezien het be
lang van deze verk iez ingen, die voor 
Vlaanderen een « echt gezag » en een 
eigent i jds en verantwoord gemeen
schapsbeleid moeten waarborgen" 
word t deze ciklus tans grond ig voor
bere id. 

Hierna vo lgen meer gegevens over 
het e igenl i jke programma : 
OVERZICHTELIJK SCHEMA V A N DE GE 
PLANDE LESSENCIKLUS V A N HET 
DOSFELINSTITUUT OVER « GEMEENTE 
BELEID » 

1.VORM : 5 zondagen (1 per maand) 
van 9u30 tot 12u30 en van 14u30 tot 
17u30. Vier lessen van 1 uur per kur-
susdag, met telkens 30' vragen. 
2. DATUMSCHEMA : 
An twerpen - Brabant : 9 nov. 69, 7 
dec. 69, 11 jan . 70, 1 feb . 70, 1 maart 
70. 
Oost-Vlaanderen - West-Vlaanderen : 
16 nov. 69, 14 dec. 69, 18 jan . 70, 8 
feb. 70, 8 maart 70. 
L imburg : 23 nov. 69, 14 dec. 69, 25 
jan. 70, 15 feb . 70, 15 maart 70. De 
kursussen hebben plaats in elke pro-
v inc iehoofdstad. 
3. VOORGESTELDE VAKKEN : 

Eén les verhoud ing staat-provincie-
gemeente, 6 lessen over de gemeente
wet , 1 les over de gemeentebegrot ing, 
1 les gemeentef inanciën, l i es gemeên-
tekieswet, 2 lessen C.O.O., 1 les ruim-
te l i jke o rden ing , 1 les gemeenteli jke 
autonomie, 1 les kul turele taak, 1 les 
personeelsbeleid, 1 les technische 
funkt ies, 1 les over onderwi js , 2 les
sen met debat over o krit ische be
schouwingen over huid ige gemeente-
strukturen ». 
4. INHOUD : 
Er zal voornamel i jk worden getracht 
konkrete in format ie aan de deelnemers 
te geven , maar tevens zal het ontwik
kelen van een krit isch oordeel over de 
huid ige toestand w o r d e n betracht. 
5. PRACTICA ! 
Het inschr i jv ingsgeld voor gans de ey-
dus bedraagt 750 fr. , middagmaal te l 
kens inklusief . Wie één bepaalde kur-
susdag apart w i l komen betaalt 200 fr. 
A l l e inschr i jv ingen moeten centraal 
toekomen op het Dosfel inst i tuut, Tr i -
bunesfraaf 14, Brussel 1 . (prk 224.43 
van de Kredietbank, rekening 83.555). 

Groepen en maatschappijen 
allerhande !!! 

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 ïn groep 
gezel l ig , f i j n , goed en goedkoop. 

Inlichtingen ter plaatse 
THIER BRAU HOF 

Leuven . Tel. (016)46311 
THIER BRAU HOF 

Hulste - Tel. (056)71536 
THIER BRAU HOF 

Antwerpen - TeL (03)312037 
DE KLAROEN 

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

TeL (02)18.74.89 
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bewwegi 

ANTWERPEN 

Antwerpen 
SEKRETARIAAT 

Zal wegens vakantie gesloten zijn 
tijilens de periode 22 juli tot en met 
9 aug. 
AUTOKARAVAAN 

Oii/e afdeling sluit aan bij de ma-
niieslatie ingericht door de V.V.B. 
« Anti-Grendel » - « Gelijkheid voor 
de Vlamingen te Brussel », « Mees
terschap in eigen Huis ». Vertrek 
autokaravaan op heden zaterdag 5 
juli om 14 uur parking Singel ach
ter het Ooststation. Tocht doorheen 
het arrondissement Antwerpen. 
BEVLAGGING 

l.eeuwevlaggen verkrijgbaar op 
het sekretariaat. 

Booischot 
GULDENSPOREI+VIERING 

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

Brasschaat 
GULDENSPORENFEEST 

Daar de gemeente dit jaar op 11 
juli zeh een kulturele manifestatie 
inricht, hebben wij onze sporen-
herdenking, die een strijdbaar ka
rakter zal hebben, verschoven naar 
zaterdag 12 juli in lokaal Sporta, 
Biedabaan 360 alhier te 20 uur 30. 

De heer Raf N'an 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. 

Borgerhout 
GULDENSPOREN-
HERDENKING 

De guldeiis|)()renherdenkii)g, inge
richt door het gemeentebestuur, 
heeft plaats in de zaal « Century », 
Drink 24 te Borgerhout, op donder
dag 10 juli te 20 uur. Toegang vrij. 

Opgevoerd wordt « Het Galgen-
maal van Govert Goedbloed » en 
« Blijspel » van Tom Brouns, dit 
door de 7 Borgerhoutse toneelkrin
gen. 

Hoeft het gezegd dat wij erop 
aandringen, het kenteken van de 
V.U. te dragen en door een waar
dige houding uit te blinken VVeest 
ook tijdig ter plaatse. 
LEEUWENVAANDEL AKTIE 

Alinder dan een week scheidt ons 
van onze hoogdag : 11 juli. 

Onze « slag om meer leeuwe
vaandels » kent nog steeds sukses, 
doch graag zouden wij het getal op 
100 brengen, tenzij bij verschijnen 
van dit nummer deze kaap reeds 
overschreden werd. In dit geval 
doen wij naar de 125 ! In elk ge
val : niet vergeten de « Leeuw » te 
laten klauwen ! 
PERSONALIA 

Wij vernamen het overlijden van 
Mevrouw Lierman, echtgenote van 
een man die nooit ten achter blijft 
waar het om Vlaanderen gaat. 

Aan de heer Lierman en familie 
onze oprechte deelneming. 
ONZE AUTOKARAVAAN NAAR 
DIKSMUIDE 

Onze eerste uitgave tot hel hou
den van een autokaravaan naar de 
Llzerbedevaart kende een goede 
start; uit de ondervinding zal het 
bestuur de nodige lessen trekken 
om het volgende jaar nog beter te 
doen en de organizatie nog vlotter 
te doen verlopen. 

Aan de talrijke deelnemers en 
bereidwilligen zeggen wij : harte
lijk dank. 
HEDEN ZATERDAG 
ANTI-GRENDEL 
AUTOKARAVAAN 

Heden zaterdag richt de Vlaamse 
Volksbeweging een autokaravaan in 
niet als tenia's : anti-grendel, gelijk
heid voor de Vlamingen te Brussel 
en meesterschap in eigen huis. 

Vertrek op de nieuwe Singel (klei
ne binnen-ring) achter het Ooststa-
tion te 14 uur, waar Borgerhout 
mee aan.sluit. 

De tocht gaat doorheen het ar
rondissement Antwerpen. 

Iedereen op post 1 

Broechem 
DIA-AVOND 

O p vrijdag 18 juli om 20 uur in 
de zaal « Rome » wordt U door de 
V.U.-afdeliiig Broechem een kleu
rendiamontage aangeboden met als 
onderwerp : « Zwerven door de 
Kempen ». Meer dan vierhonderd 
dias worden getoond in over\loei-
iiig (perspektief). 

We kennen allen de Voorkempen, 
maar weinigen weten wat schoons 
oiis de gemeenten : Oeiegem, 
Ranst, St-.iob, 's Gravenwezel, Wij-
negem, Schilde en Schoten met zijn 
« S'olksdansfestival » te bieden heb
ben. Als toemaatje krijgen we op
namen van de bloeiende boomgaar
den, de veiling, en andere merk
waardigheden. Een speciale oproep 
wordt hieromtrent gericht aan al 
degenen die deelnamen aan de 
wandeltochten van de Volksunie. 
Tot slot krijgen vve het leven der 
binnenschippers, het kerkschip, St-
Niklaas-rondvaart en het lossen en 
laden der schepen in de haven te 
aanschouwen. 

De montage werd op kunstvolle 
wijze opgebouwd door de heer Re
ne Herman, leider van de werk
groep « Dia », lid van de heemkun-
dige kring « De Koeck », erkende 
voordrachtgever door de V.T.B, en 
reeds meermalen onderscheiden 
door het Davidsfonds. Inkom : 
gratis. 

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, 
Klsenborghlaan 1, tel. (tijdens de 
bureeluren) 32.90.74 (1.50 m. x 1.50 
m. vanaf : 200 fr.) 

DIENSTBETOON 
Met alle problemen van sociale, 

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

LOKAAL 
Belangstellenden in oprichting 

\ an 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. 

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 ni. op 1.50 m. 
voor 195 fr. 

GULDENSPORENVIERING 1969 
De klcinkunstavond ingericht 

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

SPORENHERDENKING 
ONDER ONS 

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

DE AFDELING 
Alhoewel wij nu in de volle vcr-

loflieriode zijn, zal er ieder donder
dag op de gewone uur, dus vanaf 
20 uur 30 vergaderd worden door 
de beschikbare bestuursleden en 
kaderleden. 

Dit om de gewone werking niet 
stil te leggen. Het is met onze open-
deur-metode, een gelegenheid voor 
onze leden om eens een avond ken
nis te maken met de werking van 
de afdeling. 

VROUWENAFDELING 
Woensdag, 9 juli te 20 uur verga

dering voor de vrouwenafdeling. 
Daar er zeer belangrijke schik

kingen moeten genomen worden, 
vertrouwen wij er op dat onze vrou
wen talrijk op post zullen zijn. 

r i JULI HERDENKING 

Het guldensporenfeest, ingeritht 
door ons gemeentebestuur met de 
medewerking van al de kulturele 
organizaties en kringen der gemeen
te was weer een groot sukses. Het 
leeuwenaandeel van de bijval ging 
naar onze vlaamse bard Miei Cools, 
die weet hoe hij het jonge vlaamse 
\<)lk moet aanpakken, maar die 
ook nog de harten van de oudere 
strijders sneller kan doen kloppen. 

Met Gerard N'ermeersch en de 
N'aganten werd eens te meer bewe
zen dat onze taal rijk genoeg is om 
aan lijn en kunstzinnig kabaret 
te doen. \^'ii willen ook de prezen-
lator Guy Van Bladel een welver
diend kompliment toe sturen 

BIJ ONS 
Wie wil mee doen aan onze spo-

lenherdenking van de Volksunie 
Merksem, late zich inschrijven in 
ons lokaal Tijl. Wij herdenken 11 
juli op zaterdag 12 juli, vanaf 20 uur 
30 in den Tijl. 

Om weer eens iets anders te 
doen, zullen wij die avond vlaaien 
eten. 

Er wordt gezorgd voor gezellig
heid en stemming. 

Wie mee doet wordt verzocht een 
klein maar mooi prijsje mee te 
brengen Deelname in de onkosten: 
25 fr. 

SPAARPOTTENAKTIE 
Wij hebben een flink getal spaar

potjes klaar om ten huize van on
ze leden geplaatst te worden. De 
bedoeling is, met er tussen door 
eens wat in te steken, met even
tuele bezoekers aan te zetten eens 
wat in de gleuf te sloppen, bij fa
miliefeestjes of dergelijke er eens 
mee rond te gaan, het is eender 
hoe, maar vele kleintjes maken een 
gro>.t en zo zullen wij bij de aan
staande gemeenteverkiezingen een 
flinke duit in het zakje hebben om 
onze m i . te staan tegenover de fi
nanciële grootmachten van de 
kleurpolitiekers. 

Wij worden nu bij de groten ge-
lekend, en zullen dus als groten op 
straat moeten kunnen komen, en 
dat zal geld kosten. 

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-
steenweg 197, Mortsel (tel. 55.39.09). 
V.U.-BAL 

Noteer nu reeds de datum van 
zaterdag 18 oktober 1969 voor ons 
mortsels Volksunie-bal, in het « Pa-
rochiaal-Centrum St. Jozef » aan 
de Liersesleenweg, Mortsel. 
AUTO-KARAVAAN 

De V.V.B, richt heden namiddag, 
zaterdag 5 juli, een « giote auto
karavaan » in onder het motto : 
<c geen grendels in de grondwet ». 
Wij steunen graag dit werk en ver
wachten U dan ook (met wagen) te 
14 uur bij het vertrek aan de par
king Singel achter het Ooslstation 
(Uitbreidingsstraat). 

Sint-KateliJEie-Waver 
GULDENSPOREN 

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

Wiliebroek 
GULDENSPOREN. 
HERDENKING 

Wiliebroek 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 - KWB - KAV - VNJ -
Were c*i. Optreden van Will Ferdy 
en Isa en Erik. Gelegenheidstoe
spraak door Mr. F. Lambrechts. 

Kaarten te bekomen bij R. Wil-
laert, Molenstraat 62; T. De Block, 
Breendonkstraat 77; L. Schurmans, 
Van Landeghemstraat 71 en P De 
Smcdt, Cpt. Tiippstraat 53. 

BRABANT 

raad. Met dit degelijk bestuur is 
(-en aktieve werking o\er deze twee 
gemeenten stellig gewaarborgd. 

Aarschot 
GULDENSPORENFEEST 

Vrijdag, 11 juli om 20 uur .30 groot 
guldensporendansfeest in de Witte 
Molen, Herselsesteenweg. 

Toegangsprijs 40 fr. Leden Volks
unie 30 fr. op vertoon van hun lid-
maatschapskaar t 

Stadskledij. Verrassingstombola. 
Orkest Bert Minten. Kaarlen van 
nu af te bestellen bij Frans van Cal-
ster, Langdorpsesteenweg 1.37, Aar
schot en Pol van Hoof, Albertlaan 
18, Aarschot. 
VLAGGEN MET « DE LEEUW » 

Vlaggen te koop bij Guido Dis-
cart, Steystraat 133, tel. 016.67.604 
(1.50 m. X 1.50 m. vanaf 200 fr.). 

Brussel (Arr.) 
11 JULIVIERING 

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

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 3. 
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. 

Eppegem - Zemst 
NIEUWE AFDELING 

\ 'oor ruim 50 aanwezigen 
werd te Eppegem een belangrijke 
V.U.-bijeenkomst gehouden. Dr. 
Vic Anciaux verschafte nieuws 
« heet van de naald » over de be
langrijke Kamerzitting van daags 
te voren en gaf het standpunt van 
de V.U. terzake weer. Na deze uit
eenzetting werd de zelfstandige af
deling Eppegem-Zemst statutair 
opgericht in aanwezigheid van le
den van het arrondissementsbe-
stuur. De nieuwbakken afdeling, 
met bijna 60 leden, krijgt als be
stuur : Jan Loos, voorzitter; Flr Van 
Waeyenberge, ondervoorzitter; Mi
chel Holvoet, sekretaris - penning
meester; Jos Van Steenwinckel, or
ganizatie - propaganda voor Eppe
gem; Jan De Wael, organizatie -
propaganda voor Zeiïist; Clem van 
Hoof, lid \aii de arrondissements-

N A C H T V A N JABBEKE 
Gezien het enorm sukses van verleden jaar, besloot de Vlaamse Kring 
van Jabbeke dit jaar met een tw/eede uitgave uit te pakken. 

Het feest w/ordt dit jaar nog grootser opgevat, een ruimere tent wordt 
voorzien zodat iedere bezoeker zeker is een zitplaats te kunnen vin
den om dit uitbundig feest mee te maken. Voor de eerste avond, dit 
is ZATERDAG 12 JULI, brengen wij een OBBERBAYERN-BIERAVOND 
MET DE BLAASKAPEL V A N HARRY COGGE EN DE ZANGERES DORA 
FAUTH, begin O M 20 UUR. 
Opzet : er als vrienden gezellig vertoeven tot in de vroege uurtjes. 
Dit wordt « DE LANGSTE NACHT ». 
ZONDAG NAMIDDAG 13 JULI komt Vlaanderens vrouwelijke topve-
dette MARVA met haar vier uur durende show, waaraan verder nog 
meewerken : Het orkest DE TWILIGHTS, de zangers ALAIN en FELIX, 
de tempojongleur ANDRE BELGA, MISS ANITA en haar afgerichte 
poedols, de humorist THEO V A N DEN BOSCH en de vrije volksdans
groep T'BEERTJE uit Brugge. Deze show begint O M 14 UUR. 
En tenslotte ZONDAGAVOND 13 JULI O M 20 UUR, verrassende dans
avond met het VERSTERKT ORKEST V A N FRANK EVERS en niemand 
minder dan T.V.-SPELLEIDER PROS VERBRUGGEN. 
Zoals verleden jaar vindt het feest plaats op het bekende ONTSPAN
NINGSCENTRUM KLEIN STRAND, ZANDSTRAAT 29 TE JABBEKE. 
Om alles vlot te laten verlopen hebben wij een parking voorzien voor 
meer dan duizend wagens. 
Toegang tot elke manifestatie : 50 fr. Globale kaart : 100 fr. 

Grimbergen Beigent 
Humbeek - Strombeek 

VLAGGENAKTIE 
L'w leeuwevlag ligt voor U klaar 

op het sekretariaat. 
Prima, kleurvaste vlaggen reeils 

voor 195 fr. en 310 fr. 
Vlag met ons mee op de dag der 

Llzerbedevaart en natuurlijk op I t 
juli. 

Weerde • Elewijt 
AKTIE IN DE TOEKOMST 

Onze afdeling, is na de oprichting 
van de zelfstandige afdeling Eppe
gem-Zemst, herleid tot twee ge
meenten. De tijd is nu rijp om de
ze twee gemeenten intensief te gaan 
bewerken. Twee belangrijke aktie-
punten voor de komende maanden 
zijn : het opvoeren van het leden
aantal en het beleggen, al dan niet 
in samenwerking met de kleurpar-
tijen, van een open debatavond 
over de politieke toestand. 

zoekertjes 
Als U Vlamingen, zich in Re 

Panne wil thuis gevoelen, kom naar 
het pensioen - restaurant - café 
a Opex ï . Lokaal V.U., 2feelaan 61 
(hoek marktplaats). Pensioen heb
ben wij nog vrij voor rezervatie —5 
T 80 

Leerjongen gevraagd (tweetalig) 
met leerkontrakt bij haarkapper 
voor dames en heren. Tel. (02) 
26.24.92 — T 91. 

Koksijde - Sint - Idesbald, in vil
lawijk, 100 m. van strand, te huur 
van 19 tot 31 oogst : appartement 
met woonkamer, keuken, 2 slaap
kamers, koelkast, W.C., tel. nr. (02) 
26.24.92 — ï 91. 

Tweetalige dr. in de rechten ge
vraagd te Brussel. Schrijven W. Jo-
rissen, Astridlaan 80, Mechelen - ! 
T 90. 

Ervaren kaderelement bedrijfs
leven (49 j.) zoekt nieuwe werk
kring. Voorkeur naar import -ex
port - zaak. Uitgebreide talenken
nis. Kontakt opnemen via senator 
M. van Haegendoren, Guido Ge-
zellelaan 63, Heverlee — T 88. 

Jonge dame (20 j.), diploma A6-
Al , graduaat - sekretariaat euro
pese talen, grondige kennis Neder
lands, Frans, Engels, wil thuis ver
taalwerk doen voor firma's, weten
schappelijke instellingen e.d Zich 
wenden tot senator M. van Hae
gendoren, Guido Gezellelaan 63 — 
Heverlee — T 89. 

16 j . meisje, deftig gezin, zoekt bij
werk juli-aug. (oppas kinderen, of 
licht werk gezin). Schr. sen. Van 
Haegendoren, G. Gezellelaan 63, 
Heverlee T 81. 

De Panne, villa te hr, gemeubeld, 
4 sik., Duinenlaan 4, tel. 058-
42200 — T 87. 

i . van Uverstraeten 
Hoofdredakteitr 

Alle briefwisseling vooi 
redaktie naar 
Rotatyp, Sylv Dupuislaan 
110 Brus 7 Tel 23 U ' 'i 

Beheer 
Voldersatraat 'il Brussel 1 
Tel (02)125.160 

Alle klachten voor niet ont
vangen V blad op dit adres 
Jaarabonnement 30ü fr 
Half.iaarlijks . 170 fr 
Driemaandelijks 95 fr 
Abonnement buitenland 

480 fr 
Steunabonnement 820 fr 

(minimum I 
Losse nummers . 8 fr 
Alle stortingen, voor hei olad 
op postrekening 1711.39. 
« Wij » Vlaams-nationaal 
weekblad 

Verantw uitg Mr F Van 
der Eist. Beizegemstraat "0. 

Brussel 12 
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bewegï 

BRABANT 

St. Kwintens-Lennik 
BELANGRIJKE 
MEDEDELING 

Met het inzicht de lijsten samen 
te stellen voor de gemeentelijke ver
kiezingen 1970 werden er in onze 
gemeente reeds kontakten gelegd 
tussen de huidige mandatarissen en 
eventueel te werven kandidaten. 
Het bestuur van de Volksunie-afde
ling vestigt de aandacht van haar 
leden en simpatizanten erop dat 
sommige politiekers trachten V.U.-
vrienden op hun lijst te plaatsen. 
Aangezien de afdeling zelf beoogt 
een dergelijk initiatief te nemen en 
de beginselakkoorden hiervoor 
reeds vastgelegd werden, raden \\ij 
on/e V.ü.-vrienden aan, geen ver
bintenissen aan te gaan zonder het 
bestuur hiervan in kennis te stel
len. 

Dienaangaande wijzen wij onze 
V U.-vrienden erop dat sommige 
mandatarissen zich voorstellen als 
afgevaardigde van de V.U -St. 
Kwintens-Lennik zonder dat zij lid 
zijn, enige steun verlenen of door 
het bestuur als dusdanig kunnen 
aanvaard worden. 

Tenslotte wijzen wij erop dat er 
zich geen enkele V.U.-kandidaat be
vindt tussen de huidige gemeente
mandatarissen. 

St. Pieters-Leeuw 
GULDENSPORENBAL DER 
RANDGEMEENTEN 

Op zaterdag '12 juli heeft hici het 
Guldensporenbal der randgemeen
ten plaats in de zaal Rubens, steen
weg op Bergen te Zuun-St. Pieters-
Leeuw. Orkest : Waltra van Stan 
Filips. Inrichting : 11 juli Komitee-
St- Pieters Leeuw. 

Inlichtingen : Gust Borioo, St. 
Stevensstraat 49 en Frans Adang, 
Ruisbroekse steenweg 109 te St. 
Pieters-Leeuw. Alle vlaamsgezin-
<Ien uit het Brusselse en omgeving 
houden deze datum vrij. 

Vilvoorde 
B ESTUURSVERGADERING 

Dinsdag 8 juli 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.! 

OOST-VLAANDEREN 

Dendermonde 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Op het gewestelijk sekretariaat 
van het « Oost-vlaams centrum 
voor dienstbetoon i , 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 
\erbinding met de heer Meert, tel. 
052-247.76. 

Erembodegem - Haaltert 
Kerksken - Terjoden 

GULDENSPORENDAG 
Zateidag 12 te Haaltert 13 uur 

start van de Guldensporenfietsially 
op het Dorpsplein 

19 uur Guldensporenmis met kan 
selrede en offerande. Nadien op
tocht. 

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

Treden op : Cantate Dommo, in
ternationaal bekend koor; Jan De-
wilde, kleinkunstetiaar en De 
Eglantiers 

Werken verder mee : de tanlare 
« De jonge kunstminnaars »; turn-
club ot St Paulusj) en de jeugd
bewegingen. 

Lic. Herman Santy, ondervoor
zitter van Lovan spreekt. 

Gent 
KOLPORTAGES 

Te Gent wordt gekolporteerd op 
zondag 6 en 13 juli met het week
blad a Wij ». Bestuursleden met 
een beurtrol moeten aanwezig zijn. 
Samenkomst telkens om 9 uur stipt 
in Rubenshof, Borluutslraat, Gent. 

Impe 
GULDEN SPORENHERDENKING 

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

Kwaremont 
11 JULI 

Zaterdag 5 juli 19 uur 30 : Louis 
^ erbeeck. Het Schelderiet, Dr 
Mare Gaüe (ingericht door de 
vlaamse verenigingen in de hovin
gen Beek). 

Merelbeke 
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 ! 

Mere 
IN MEMORIAM 

Donderdag 12 Juni overleed op 36-
jarige leeftijd de heer Willy Eeman, 
een zeer aklief bestuurslid van on
ze afdeling, ten gevolge van een 
smartelijk auto-gngeval te Wuust-
wezel. Woensdag 18 jimi werd hij 
onder massale belangstelling en op 
waardige wijze ten grave gedragen 

Aan mevrouw Eeman, zijn kin
deren Hilde en Katleen en de acht
bare familie onze innige deelne
ming. 

Ninove 
KOLPORTAGES 

Zondag 22 juni waren we te 
Meerbeke op het appel met 8 man: 
3 uit Ninove en telkens 1 uit Ap-
pelterre, Denderleeuw, Denderwin-
deke, Okegem en Outer ! O p an
derhalf uur werden 120 nummers 
verkocht. 

Volgende kolportage opnieuw te 
Meerbeke op morgen zondag 6 ju
li. Zoals steeds verzamelen om 9 
uur 30 aan de kerk. 

Oudenaarde 
AUTOKARAVAAN V.V.B. 

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

Ronse 
11 JULI 

Zaterdag 12 juli 19 uur H. Mis 
met gelegenheidssermoen in St. 
Hermeskerk. 

Sint Niklaas 
11 JULI VIERING 

Zoals verleden jaar beloofd, werd 
dit jaar een 11-juli viering georga-
r-izeerd door het stadsbestuur, op 
vrijdag 11 juli. 

Programma : 
10 uur feestgeschut op de Grote 

Markt; 10 uur 30, muziekuitvoering 
door tebaanse trompetten; 11 uur, 
akademische zitting in de feestzaal 
van het stadhuis. 

Toespraak door burgemeester 
Van Dorpe, muziekuitvoering door 
het strijkkwartet van de stedelijke 
muziekakademie, zong door het St. 
Ceciliakoor. 12 uur, beiaardkoucert 
door Jules Verniers. 

Het is onze plicht hierop aanwe
zig te zijn. 

KIEZERSLIJSTEN 
Met het oog op de gemeenteraads

verkiezingen liggen de kiezerslijsten 
ter inzage bij onze sekretars, Albert 
Aendenboom, Ka/einestraat 79, St. 
Niklaas. 

L' kan hiervoor ook bellen naar 
76.40..53 H. Rimbaut, die onmiddel
lijk de gewenste ge.gevens zal op
zoeken. 

WEST-VUANDEREN 

A U r o K A R A V A A N V.V.B. 
5 JULI 

Zoals op 16 andere plaatsen ter-
zelldertijd, richt de V.V.B, van het 
arr. Biugge op zaterdag 5 juli te 14 
uur een autokaravaan in dooi heen 
Brugge en de 4 randgemeenten te
gen de grendels. 

Vertrek : Koning Albertlaan (tus
sen 't Zand en het station). 

Affiches, slogans e.d.m. worden 
ter plaatse uitgereikt. 

Het spreekt vanzelf dat de V V.B. 
en de andere kulturele organiza-
ties, die de moed hadden zich kor
daat tegen de oneerlijke en onde-
mokratische grendels uit te spreken, 
op gevaar al door de tiaditionele 
partijen weer verguisd en aangeval
len te worden, omdat zij zg. een 
V.U.-standpunt « bijtreden », door 
ons niet mogen in de steek gelaten 
worden. 

Zij eisen als vrije en overtuigde 
Vlamingen van verscheidene over-
liiigingen, zowel le\ensbeschouwe-
lijk als partijpolitiek, van de unitai
re partijen de zaken, waarvan wij 
weten dat alleen de Volksunie bij 
machte is ze politiek te realizeren, 
naarmate wij sterker worden. 

Aan ons met alle middelen in da
den om te zetten, wat de vlaamse 
opinie van al haar verkozenen ver
wacht. Gezien de 4/5 hiervan ge-
muilband worden, dienen wij hun 
spreekbuis te zijn. 

Daarom : elke autobezitter op he
den zateidag 5 juli te 14 uur aan 't 
Zand, Brugge. 

Diksmuide 
TOMBOLA : 
WINNENDE NUMMERS 
1756 2501 1039 13()(l 1720 1880 1312 
1521 1309 1866 2821 1573 1346 1391 
2300 1308 1832 1815 1709 2219 2241 
1580 1810 1702 2283 1494 1331 1564 
1594 2892 1074. 

De prijzen kunnen afgehaald wor
den tot 1 aug. 69. 
KOLPORTAGE 

De arrondissementele kolportage 
gaat door te Adinkerke op morgen 
zondag 6 juli om 9 uur 30. Vei zame
len aan de kerk te Adinkerke. 

ledere afdeling zou enkele kol-
porteurs naar Adinkerke moeten 
sturen. Wie geen vervoer heeft kan 
zich in verbinding stellen met L. 
Devreese, Diksmuide, t e l 05150749 
voor zaterniiddag, die zal voor ver-
M)er zorgen. 
REIS NAAR SOLBAD-HALL 

De vlaamse vrienden van de 
Westhoek richten een 5-daagse reis 
in doorheen de mooiste streken van 
Duitsland met bezoek aan graf van 
C. Verschaeve te Solbad-Hall (Oos
tenrijk) van 1 tot en met 5 septem
ber. Prijs 2850 fr. alles inbegreijen. 

Er zijn nog 12 plaatsen vrij. In
schrijven voor 15 juli bij Leo De
vreese, IJzerlaan 83, Diksmuide, tel. 
051-50749. 

Kortrijk 
LLF-JULIHERDENKING 

Volksunie - Koitrijk roept op tot 
deelname aan de elf-juliherdenking 
van de Vlaamse Klub in lokaal 
1302 op maandag 7 juli te 20 uur. 
Een kleinkunstprogramma wordt 
verzorgd door Gerard Vermeersch. 
De strijdrede wordt uitgesproken 
door onze brusselse volksvertegen
woordiger Vic Anciaux. 

Uit protest tegen de Inhoudloze 
guldensporenherdenking van de 
stad Kortrijk neemt Volksunie 
daaraan niet deel, uitgenomen dan 
de optocht van de vlaamse vereni
gingen naar het Groeningemonu-
ment op vrijdagavond 11 juli. Start 
te 20 uur 30 op het Sint-Michiels-
plein. Aan het monument spreekt 
prof. Verhulst, algeineea voorzitter 
van het Willemsfonds. 
V.V.B.-AUTOKARAVAAN 

De V.V B.-autokaravaan tegen de 
grendels vertrekt in het arrondisse
ment Kortrijk heden namiddag te 
14 uur op het oud-gevangenisplein 
(Casinopleiii) te Kortrijk. Reisweg : 
Kortrijk, Zwevegem, Heestert, 
Moen, Avelgem, Waarmaarde , Ras
ter, Tiegem, Anzegem, Waregem, 
Sint-Eloois-Vijve, Desselgem, Beve
len, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, 
Heule, GullegeiM, Moorsele, Menen, 
Wevelgem, Bissegem, Kortrijk, 

De V.V.B, nodigde alle politieke 
partijen, die tegen de grendels ge
kant zijn, naar de karavaan uit. 

Menen 
ADVIESRAAD 

De adviesraad komt bijeen op 12 
juli a.s cm 16 uur in de bovenzaal 
\ an de Beiaard ledereen weze op 
post ! 

DIENSTBETOON 
Iedere 4de zaterdag der maand 

komt V.U.-volksvertegenuoordiger 
Mik Babyion zijn zitdag houden in 
café De Boonhoek, Rollegemstraat 
168 te Ledegem van 11 tot 11 uur 
30 Alsook ieder maandag ten zij
nen hui/e Westlaan 145, Roeselare, 
tel. 051-20208 van 17 uur tot 19 uur 

EEVLAGGINGSAivTIE 
Bestel tijdig uw leeuwevlag voor 

de vlaamse hoogdagen : katoen, 
mooi, sterk, kleurvast en goedkoop 
en op alle maten, 2 m ^ 2 m.. 
130 m. X 135 m. Auto en fietsvlag-
gen, stuur een kaartje mei nw wen
sen (stok of raamvlag) aan Rik Van-
denberghe en ze wordt u aan huis 
besteld. Bestel ze tijdig 

Nieuwpoort 
TEGEN DE GRENDELS 

De V.V.B. au toka ia \ aan van het 
arrondissement Veume, op zaterdag 
5 juli, onder het motto a. geen oHr 
eerlijke grendels in de grondwet », 
vertrekt te Veurne om 14 uur op 
het St. Denijsplein (Zuidstraat). 

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

Daarna dansgelegenheid met 
Bernard Viaene als animator 

Bestel uw toegangskaart op een 
van de onderstaande adressen ; 

Volksunie : Omer Dombrecht. 
hngelendalelaan 89, telefoon 30839 

VU-iongeren : Boudewijn Van 
Maanderen. Moerkerke Steenwee 
471 * 

Wevelgem 
11 JULI VIERING 

Op vrijdag 11 juli a s. om 20 uur 
vieren wij samen Vlaanderens 
hoogdag in de zaal St. Barbara, ia 
samenwerking met afdeling Lauwer. 
I ' rogramma : spreekbeurt door ar-
I ondissementsvoorzitter Herwijn 
Vandenbulcke; koreografie en ven-
delzwaaien door onze jeugd; eea 
splinternieuw wevelgems gemengd 
koor vergast ons op vlaamse strijd, 
liederen, waarna samenzang; tot 
i lot gezellig samenzijn. 

Deelname in de onkosten 10 fr. 
Wij rekenen op Uw aanwezi^e id . 

Tevens vragen wij U ook op 11 
juli de leeuwevlag te laten wappe^ 
ren. 

Stene 

GULDENSPORENVIERING 
EN 
VLAGOVERHANDIGING 

Donderdag 10 juü e.k. te 20 uur 
in de zaal a Pekelton », Guidu Ge
zel lestraat, Steue-Konterdani (na. 
bij het rond punt) Guklenspoiea-
viering met Miei Cools. Tevens »lag-
overhandiging aan de afdeling Ste» 

MEDEGEDEELD 

Antwerpen 

Roeselare 
BEVLAGGINGSAKTIE 

Leeuwenvlaggen te bekomen bij 
Gerard Vanonacker, Bruggesteen
weg 104, Roeselare, tel. : 226.70; 
Vandenbunder Hubert , Hof van t 
Henneken, tel. 239.88 en in het 
drankhuis « Blauwvoet », Stations
plein, tel. 217.78. 

Sint-Kruis 
GULDENSPORENVIERING 

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

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

GROOTSE GULDENSPOREN-
HERDENKING 

Van 10 uur 30 tot 11 uur 15 bloe
menhulde aan de graven van H. 
Van den Reeth, Van Rijswijk en de 
monumenten van Benoit en Cons
cience. 

O m 11 uur 30 : ontvangst op het 
stadhuis. 

Om 12 uur 30 : gelegenheidsmis 
met 11 julikanselrede in de kate-
draal (Davidsfonds Antwerpen). 

T e 20 uur stipt ; guldeii^M>rea-
herdenking in de Koningin Elisa. 
bethzaal, Astridplein, Antwerpen, 
met de medewerking (rechtstreekse 
uitzending) van de B.R.T., glans-
punten der vlaamse muziek, kon-
cert door het simfonieorkest m.m.v, 
André Isselee, fluitist. Dirigent Da
niël Stemefeld. Werken van Peter 
Benoit, Flor Alpaerts en Je i Van 
Hoof. 

Toespraak door burgemeester 1« 
Craeybeckx. 

Toegang vrij ! 

W I N S T G E V E N D ! 
INSTALLEER EEN PFLEIDERER AUTOWASBEDRiJF 

HET BEDRIJF MET TOEKOMST 

Er bestaan tegenwoordig weinig kapitaalsbeleggingen die in zo'ti 
korte tijd zo'n grote winstmogelijkheden bieden als een Pfleiderer 
autowasbedrijf. De groei van het automobielpark houdt aan en daar
door ook de noodzaak voor autowasgelegenheden. In de V.S.A. ko
men tot 16.000 personenwagens in can autowasbedrijf. Marktonder-
zoekingen hebben uitgewezen dat in Duitsland tot 250.000 autobezit
ters voor hun wagen een wasgelegenheid zoeken. 
België evolueert zeker in dezelfde richting. Profiteer daarvan en 
installeer nu een Pfleiderer autowasbdrijf, dat in 5 minuten een auto 
wast, spoelt en droogt. 

FRIGAHM 
ANDRE HERMANSLAAN 23, DEURNE-ANTWERPEN 

TEL. : (03)24.00.50 en 24.44.79 
Raadpleeg ons ook voor het inrichten van een modern, 

volautomaHsch wassalon. 

file:///erbinding


600 ARBEIDERS • • • • • 1001 MOGELIJKHEDEN!! 
Deze slogan betekent méér dan wij in een boek zouden kunnen beschrijven 
Het is duidelijk dat U in voile vrijheid wilt kiezen, dat U niet wenst te han
delen met een tussenpersoon of met een beginneling, U zult immers niet te
vreden zijn met het eerste het beste ! U vraagt een maximum aan degelijkheid 
en komfort en U wenst uw geld niet in 't water te werpen ! U vraagt 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 vlotte 
service en snelle uitvoering. Meï 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 KLfENTEN HEBBEN HET RECHT 

VEELEISEND TE Z IJN ! ! ! 

Stenen kopen = opbrengst verzekeren !!! 

Raadpleeg onze diensten over onze prachtappartementen aan de Dampoort ïe 
Cent - aan het Meerlenhof te Hoboken - aan de Belgiëlei te Antwerpen. Over 
onze zeer voordelige villapercelen te Drongen bij Cent - in het Leuvense en 
in de mooie natuur van onze Limburg ! 

MEER DAN 6.000 TEVREDEN KLIËNTEN K U N N E N WIJ MET 

U BEZOEKEN EN DAAR Z IJN WIJ FIER OP UI 

WIJ VERWACHTEN U OP EEN V A N ONZE VIER ZETELS 

1 / 2 villa, vanaf 750.000 F 

Vanaf 1.950.000 F 

f-%.!*-"f":fT''»j>;ijïï'^*; 

Vanaf 950.000 F 

Vanaf 600.000 F 

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

Naam . . . M . . . . t— p..* M« —9 B * W I ••• ••• .*• ••• ••• ••• ••• ••• **• •*• •^ 

Adres . . . r.c t i * »« r.« t n SM • « r.. t n Woonplaats . . . »M <» w. >.. 

Tel. orivé . . . . . . . . . »« n . i.» . . . — Tel. kantoor . . . . . . . . . na » . ».. . ~ ••• 

I , over gronden voor vlllabouw D ^ r ^ " ~ ^ " " ^ " " T " " ^ ~ T . 
over gronden voor hoogbouw D t»'" voorkeur gelegen Ie 
over gronden v. eensgezinswonlng D 
over veilige geldbeleggingen O « M I ^ » ^ — • — ^ — • — • • ^ i ' — 

2. «ver het bouwen van . . . . ^ . . . tn » * • . . . » . » « »~ ~« » « « * • » " •~ ••• 

bil voorkeur gelegen te . . . ss» «»« . *» *» *w »« w* »» «SÏ »~ w. »* «^ 

of bezit reeds grond, gelegen te . . . . . . ».-« . . . . - « » * « * • s«s Ï « »~ *•• 

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

ALGEMEENBOUWBEDRIJF KUNNEN N.y. 

ANTWERPEN 
Meir 18 
tel. 03/31.78.20 
vijf liinen 

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

GENK 

Winterslagstr 22 

tel 011/54.442 

LEUVEN 

Brusselsestr. 33 

tel. 016/33.735 
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Remi Van Duyn had geznro^j voor 

i l i i l l l 

een sobere, beheerste maar indrukwekkende omlijsting. Op De ontroerende hloemenhvlde aan de onlangs overleden Renaat 
dat gebiea wellicht een aei beste Bedevaarten. Verenians : een ingetogen ogenblik. 

Rik Dorginon aan het woord • een striemende aanklacht uit een Hel amnestiek, iiis dat doo 
doorgaans bezadigde mona r een eenzame betoger de jongste maanden door gans Vlaanderen 

werd gedragen, wa^ ook te Diksminde. 
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De eed van trouw : jaarlijks hoogtepunt. Dit jaar tevens een eed van trouw voor de strijd tegen De duiven van de vrede. De vrede.oedachte werd ook dit jaar 
de verderfelijke grendels. , , , , ; , beklemtoond te" Diksmuiae. 


