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2 WIJ 

OUDEN VAN DAGEN 

Dat ouden van dagen en ge
pensioneerden van weinig tel 
zijn is geen schokkend nieuws-
je. Zogezegd hebben zij uitge
diend. 

Peilingen in grote en kleine 
pers, in verslagen van kongres-
sen en referaten, rezultaat : 2 
keer niks ! Toch zijn er in onze 
welvaartstaat een paar honderd
duizend sukkels in de krot en 
in krotten levend. 

Wat met de gebroodroofden ? 
Wat met de diskriminatie ; tus
sen 1.600 per maand van Paep-
mans en wat bibbergeld, of 
30.000 en meer voor dikke nek
ken en goudvinken. 

Wat nu, kleine garnaal, zwij
gen en zweten of kontesteren ? 

Om te beginnen aansluiten 
bij het Vlaams Verbond voor 
Gepensioneerden : voor Ant
werpen Lange Winkelstraat 42 
telefoon 03-33 52.83. Voor Gent 
Tolhuislaan 15. 

M.G., Antwerpen 

11 JULI EN BRUSSEL 

De 11 juli-vieringen stellen 
Brussel centraal. Met de Voer, 
blijft het hoofdstedelijk gebied 
dodelijk bedreigd. Alle Vlamin
gen moeten het weten, inzien, 
en massaal bijspringen, overal 
vî aar mogelijk. In de eerste 
plaats door zich allen te Brus
sel als Vlaming te gedragen. 

Doch er is meer. Uw blad gaat 
niet noodzakelijk akkoord met 
de inhoud van de ingezonden 
brieven, noch de inzenders van 
deze laatste, met gans de inhoud 
van uw blad. Doch elke vlaams
voelende zal er wel akkoord 
mee gaan dat, bij gelegenheid 
van 11 juli, elk vlaams open
baar bestuur, elke vlaamse ver
eniging, elke vlaamsstrijdende 
effektief Brussel moet steunen 
en verbinding zoeken ; bv. met 
het Vlaams Komitee voor Brus
sel (Rijke Klarenstraat) met 
een vlaamse kultuurvereniging, 
een schoolaktie, één der vlaam

se strijd- en kultuurbladen uit 
het Brussels^ (bv. « de Brussel
se Post », Zennestraat ; « Eigen 
Leven», K. Degrouxstraat 78 
Brussel 4. en andere. 

Zo alleen zullen wij Brussel-
Vlaams doelmatig blijven hel
pen : eindelijk ! 

A.L., Brugge 

KORRUPTIE 

Wij lazen heden het relaas 
over de interpellatie van B.S.P.-
volksvertegenwoordiger Van 
E.ynde betreffende de onvere
nigbaarheid van het mandaat 
van B.R.T.-beheerder en be
heerder van tv-weekbladen. 
Met genoegen stellen we vast 
dat er uiteindelijk een wet zal 
worden gestemd die een einde 
stelt aan een ergerlijke toe
stand. Inderdaad, het is alles
behalve « gezond » dat zulke ku-
muls toegelaten worden in een 
maatschappij die er naar streeft 
rechtvaardigheid te doen heer
sen. Men protesteert, men kon-
testeert, men eist inspraak te
gen alles en nog wat, maar de 
grote « kankerplekken » uit on
ze welvaartstaat (nl. de geld-
honger van enkele machtswel
lustelingen) ziet men over het 
hoofd. 
De hedendaagse mens is uiterst 
bekommerd om een kleurling 
ergens 10.000 km van hier die 
onbetamelijk behandeld wordt 
(alsof er trouwens geen blanken 
zijn die veel dichterbij nog wat 
ergers te verduren krijgen), 
maar de meest fantastische kor-
rupties en kumuls die in eigen 
land gebeuren en ten koste van 
gans onze gemeenschap... daar 
heeft Jan.m Publieke schijnbaar 
geen aandacht voor. Hoe zou het 
kunnen vermits de grootmach
ten dagelijks de aandacht vra
gen voor dingen die als aflei-
dingsmaneuvers dienen ? 

G.V.d.B., Antwerpen-Kiel 

GULDENSPOREN 

In de jaarkalender van het 
vlaamse bewegingsleven komen 
verschillende dagen voor die 

DE GRENDELS 
De «anti-grendel-slag» is niet gewonnen 
zolang de grendels niet geschrapt z i jn 
uit de regeringsvoorstellen. 

De regering b l i j f t bi j haar voornemen de 
vlaamse meerderheid te verkopen voor 
*n bord «l inzensoep-kultuurautonomie». 

ledere bewuste Vlaming moet hiertegen 
reageren. 

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

Deze zegels, die met hoeveelheden kun
nen besteld worden op het 
Algemeen Sekretariaat 7 1 , Brussel 1, 
kleven op alle materialen. 

Indien we onze kinderen een jarenlange 
str i jd wi l len besparen moeten we nu 
handelen. 

HET IS EEN Z A A K V A N ZELFRESPEKT 

die wij graag bestempelen als 
vlaamse dagen, vlaamse hoog-
da.gen. Ieder van hen bestrijkt 
een min of meer begrensd ge
bied. Begrensd hetzij in de mid
delen, begrensd hetzij in de tijd. 

Ik denk bijvoorbeeld aan een 
halve eeuw IJzerbedevaarten en 
de in alle ingetogenheid aan
hoorde rede tot de «vlaamse 
doden ». Waarbij wij dan vooral 
denken aan de vrede en aan hen 
die vielen tijdens de oorlogen 
'14-18 en '40-'45, opdat Vlaan
deren recht zou wedervaren. 

Ik denk evenzeer aan de A.N. 
Z.-dagen, waar het lied telken-
jare tienduizenden Vlamingen 
beroert en hernieuwde krach
ten geeft. 

Niet minder de politieke kon-
gressen, waar uit het geheel van 
rechtseisen het haalbare voor 
dit ogenblik wordt gedistilleerd 
en tot urgentieplan gepropa
geerd. Deze en veel andere zijn 
waardevolle initiatieven en nie
mand zal ze ooit voldoende kun
nen prijzen. 

De Guldensporenslag is, mijn 
inziens, echter meer dan dat al
les, meer dan de som van al de
ze verschillende manieren om 
dezelfde idee te benaderen. De 
Guldensporenslag is niet lou
ter een vlaamse dag ; de Gul
densporenslag is bij uitstek 
een v l a a m s - nationale bezin
ningsdag. 

Op Guldensporendag toont 
Vlaanderen onverbloemd zijn 
verminkt gelaat als deel van het 

verscheurde Heel - Nederland. 
«11 juli-dag» : verhelderen

de waarheid van het verleden. 
Verleden zonder hetwelk geen 
zuiver inzicht in het heden mo
gelijk is. 

G,D.. Niel-bij-As 

V.A.B. 

Omdat Antwerpen en de ini
tiatieven van de paters- aalmoe
zeniers uit de Londenstraat me 
lief zijn, bezocht ik de Grote 
Prijs der Dokken. 

Ik zag daar ook drie autovoer
tuigen van de « Gazet van Ant
werpen » met op de voorruit het 
vignet van Touring Secours -
Touring Wegenhulp waar ik 
liefst het embleem van de 
Vlaamse Automobilistenbond 
yad gezien. 

Dat de brusselse firma T.S.-
T.W. ijvert om de pechhebbende 
automobilisten te helpen zal ik 
niet betwisten, maar dat zij ij
vert voor een mooier en beter 
Vlaanderen zoals de V.A.B, dit 
doet, dat betwijfel ik ten zeer
ste. 

Ik meen dan ook dat iedere 
Vlaming-autobezitter, die wenst 
geholpen te worden bij auto
pech en dit bij dag en nacht, de 
de V l a a m s e Automobilisten
bond moet verkiezen boven 
Touring Secours - Touring We
genhulp. 

Ik verwacht dit ook van de 
vlaamse krant « Gazet van Ant
werpen ». 

D.M.L., Mechelen 

SMALLE TEVE 

In verband met de voettocht 
van Brussel naar Lourdes van 
de twee Vlamingen Chris. Theu-

nissen uit Sint-Pieters Woluwe 
en Hugo Soenen uit Houthulst 
had de teve beloofd, bij hun te
rugkomst op het vliegplein te 
Zaventem een opname te ma
ken. Er was van de teve nie
mand te zien. Veel Vlamingen 
vragen zich af waarom de 
vlaamse televizie voor deze uit
zonderlijke prestatie niets heeft 
gedaan, en de waalse teve in-
tegendeel er bijna een half uur 
heeft aan gewijd, vermits zij 
zelfs ergens in Frankrijk de 
twee moedige wandelaars een 
dag heeft vergezeld. 

A.H., Veurne 

NIET ONBENULLIG 

Als lezer van « Wij» natuur
lijk « Persperikelen » gelezen. 
Ben niet akkoord dat de Smaê  
le's « T.V.-Express » onbenullig 
is. Ik houd me niet bezig met 
onbenullige dingen te lezen. (Je 
neemt er het beste van uit. Dj 
vind het jammer dat U de re-
dakteurs verdedigt en ze langs 
een omweg de stamp van de 
ezel geeft met te betogen dat 
ze onbenulligheden neerpen-
nen. Het is een begin ! Voordat 
« Wij» als « Volksunie » ver
scheen, zijn we er ook al wat op 
vooruitgegaan. Het verschil is 
niet meer te herkennen ; des te 
beter ! Alle begin is moeilijk, 
zelfs als er miljoenen mede ge-
moeit zijn. 

H.D.. Gent 

De redaktie draagt green ver 
«ntwoordelijkheld voor de !»• 
houd der gepubliceerde lezer» 
brieven. Ze behoudt zich hei 
recht van keuze en Inkortinf 
voor. Over de lezersbrievei 
wordt geen briefwisselini 
srevoerd 

von de redaktie 
Brussel, 10 j u l i 1969 . 

Bet r . : 11 j u l i . 
Vfe vleien ons met de gedachte dat deze rubriek 

veel gelezen wordt. Daarom wijden we ie deze 
week aan onze nationale hoOf^dag, die de franko-
fone leden van het B.R.T.-orkest weliswaar niet 
a ls zodanig erkennen en die dus b i j de uitvoering 
van ons a l l e r Vlaamse Leeuv os tenta t ief blijven 
z i t t e n . Waaruit we beslui ten, dat het B.R.T.-or
kest zo spoedig mogelijk moet gesp l i t s t worden. 
Zelfs de "Libre" komt t o t deze konkluzie. Alors . . 

11 j u l i i s alsnog een werkdag. Ook op deze 
vlaamsnationale redaktie wordt op 11 j u l i ge
werkt a l zullen we morgen op het gepast moment 
- en dat moet ongeveer rond dr ie uur in de na
middag zijn - even het glas heffen op de steeds 
blakender gezondheid van de Vlaamse Leeuw. Want 
op d i t uur moet ongeveer in 1302 de bes l iss ing 
in de slag op de Groeninger kouter gevallen z i jn . 
Het zal waarschijnlijk n ie t zoveel jaren meer ' 

duren of 11 j u l i wordt een officfêle feestdag. 
Misschien zullen we dan met heirrwee terugdenken 
aan de t i j d , dat guldensporendag of f ic iee l een 
gewone dag was, maar voor ons een stri- 'ddag, een 
dag van diep vlaamsnationaal besef. Het lot dat 
1 mei i s te beurt gevallen opent immers geen 
aanlokkelijk perspektief voor een off ic ië le 11 
j u l i . Maar het i s onafwendbaar. Er zal trouwens 
ook met een off ic ië le 11 j u l i nog lang waakzaam
heid en stri jdbaarheid geboden z i jn . We zullen 
ons ten andere op die komende off ic ië le 11 j u l i -
feestdagen kunnen troosten met de gedachte, dat 
onze tegenstanders in Vlaaaieren, willens n i l lens 
zullen moeten meevieren. En dat i s toch ook wat. 

m i 



WIJ 

V.U.- EN DE GRONDWETSHERZIENING 
Bij het einde van de parlementaire 

zittijd legde kamerlid Schiltz vorige 
week namens het partijbestuur van de 
Volksunie volgende verklaring af. 

« De debatten in de Kamer van volks
vertegenwoordigers over de ekonomische 
decentralizatie en meer in het biezonder 
over het behoud van de randgemeenten 
in het bevoegdheidsgebied van de 
Vlaams-ekonomische raad hebben eens 
te meer bewezen dat zonder een duide
lijke en definitieve oplossing van de zgn. 
kommunautaire problemen, geen stabiele 
regeringen meer kunnen gevormd wor
den en geen duurzaam beleid kan wor
den gevoerd. , , , 

Bovendien heeft de verwerping van 
het Volksunie-amendement over de 
randgemeenten en het intrekken van het 
gelijkaardig amendement van de Vlaam
se C.V.P. bewezen hoe nefast het invoe
ren van een grondwettelijke grendel
procedure voor de Vlamingen in dit land 
zou zijn. 

Anderzijds hebben de besprekingen 
over de grondwetsherziening in de Se
naat bewezen dat deze herziening volko
men is vastgelopen. Alleen dank zij het 
geschipper van de regering met het F.D. 
F.-R.W. konden enkele artikelen wor
den goedgekeurd. 

Wij doen niet mee 

Het blijkt duidelijk dat een herziening 
als geheel ook m de Senaat geen kans 
maakt en alleszins in de Kamer van 
volksvertegenwoordigers een roemloos 
einde tegemoet gaat. 

Men zou verwacht hebben dat de re
gering geplaatst tegenover de evidentie 
van de toestand, de behandeling van de 
grondwetsherziening zou hebben ge
schorst, om te onderzoeken op welke 
bazis een akkoord met ruime meerder
heid zou mogelijk zijn. 

De regering heeft evenwel gemeend 
tot op het laatste ogenblik de grondwets
herziening te moeten gebruiken als een 
partij-politiek propagandamiddel. Door 
het artikel over de Hoven van Beroep in 
de Senaat op de agenda te plaatsen, heeft 
de regering klaarblijkelijk getracht mo
rele chantage te plegen op de Volksunie 
en deze partij te dwingen de regering 
te verlossen uit de pozities waarin zij 
zich heeft vastgewerkt. 

Geen grendels 

De Volksunie kan onmogelijk haar me
dewerking verlenen aan deze poging 
om de aandacht af te leiden van de fun
damentele problemen van de grond
wetsherziening. 

De regering en haar meerderheid we
ten sinds verleden jaar dat de Volksunie 
bereid was aan de grondwetsherziening 
mede te werken op voorwaarde dat een 
globaal akoord zou tot stand komen over 
twee hoofdpunten : 
1. de verwijdering van de grendelproce

dure, 
2. het invoeren van werkelijk volwaar

dige kulturele autonomie. 
De regering en haar meerderheid heb

ben steeds geweigerd deze mogelijkheid 
onder ogen te nemen en te kiezen met 
welke bondgenoten zij de nodige aanwe

zigheden en meerderheden wenst te be
reiken. Zij moeten de gevolgen van deze 
weigering tans zelf dragen. 

Geen wisselmeerderheid 
De Volksunie kan en zal in geen geval 

aan de regering de kans geven om deze 
keuze te ontlopen. Ook niet door m te 
gaan op afleidmgsmaneuvers zoals de 
Hoven van Beroep. 

Evenmin kan de Volksunie op gelijk 
welke wijze de regering steunen in haar 
opzet, door dergelijke afdreigingen en 
spel van wisselmeerderheden te komen 
tot haar uiteindelijk doel : het invoeren 
van de grendelgrondwet. 

De jongste dagen en weken hebben al
le Vlaamse strijd- en kultuurverenigin-
gen, van de meest diverse ideologische 
strekkingen, nog eens uitdrukkelijk be
vestigd dat zij hun verzet tegen de gren
dels handhaven en dat zij liever geen 
grondwetsherziening hebben dan gren
dels m de grondwet. 

Dit nadrukkelijk bevestigd standount 
wijst erop dat, net zoals bijvoorbeeld ten 
tijde van de strijd voor Leuven, een 
breed vlaams eenheidsfront tegen de 
grendels bestaat. De vlaamse politici die 
de grendels verder blijven steunen, be
vinden zich dan ook in de pozitie van al
leenlopers, die zich totaal losgemaakt 
hebben van het algemeen aanvaard 
standpunt in Vlaanderen. 

Tijd van bezinning 
Het parlementair reces zou een tijd 

van bezinning en overleg kunnen zijn. 
De mogelijkheid zou moeten openblijven 
dat, bij de herneming van de parlemen
taire aktiviteit in het najaar, het alge
meen standpunt van de opinie in Vlaan
deren bijgetreden wordt door een vlaams 
eenheidsfront in het parlement. 
Ten einde dit mogelijk te maken wenst 
de Volksunie een nieuw voorstel te r 
overweging aan de regering en de meer
derheid voor te leggen. 

Tot medewerking bereid 
Indien de regering en de meerderheid 

zich ertoe beperken in de grondwet het 
beginsel in te schrijven van de erken
ning der taalgemeenschappen en van de 
autonomie waarvan de toepassing zowel 
op kultureel gebied als op andere bij wet 
kan worden geregeld, dan is de Volks
unie bereid hieraan haar medewerking 
te verlenen, en de kwestie van mede
werking aan de herziening van techni
sche artikelen te onderzoeken. 

Indien het mogelijk zou zijn zonder 
wijziging van de grondwet een zekere 
kulturele autonomie door te voeren, dan 
zou de Volksunie bereid zijn eenzelfde 
houding aan te nemen en vooralsnog af
stand te doen van haar voorstellen tot 
verbetering van deze kulturele autono
mie met de zekerheid dat de groeiende 
bewustwording van de vlaamse en waal-
se gemeenschappen toch onvermijdelijk 
zal leiden tot een voortdurende uitbrei
ding en verbetering van deze autonomie. 

De huidige krizissen en moeilijkheden 
bewijzen ten slotte dat uiteindelijk 
slechts een konsekwent en eerlijk fede
ralisme kan leiden tot een periode van 
hernieuwde samenhorigheid en een nor
maal funktioneren van ons demokrati-
sche bestel.» 

JULITIJD. VLAGGENTIJD 

Vergist de Volksunie zich door de « kulturele autonomie » volgens re
geringsrecept af te wijzen ? 

Uit de bespreking van de begroting Kui tuur m de Senaat moge blijken 
hoe slecht wij er aan toe zijn met het stukje kultureel zelfbestuur door de 
volledige splitsing van de twee ministeries. 

De begroting kuituur werd de laatste van alle behandeld, zó laat dat 
ze pas na de vakantie m de Kamer zal goedgekeurd worden, dus op een 
ogenblik dat zij praktisch opgebruikt is volgens de inzichten van de minis
ters buiten ieder toezicht van het Parlement. 

Het IS een kleine begroting, eigenlijk drie begrotingetjes : gemeen
schappelijke sektor, nederlandse Kui tuur (minister F. Van' Mechelen) e a 
franse Kui tuur (minister Parisis). 

PARITEIT OF OBJEKTIEVE KRITERJA 

Alhoewel het de ogen uitsteekt dat Vlaanderen met meer dan 60 % van 
de bevolking en met een lange traditie van kultureel leven meer pres teer t 
dan trankofoon België, worden de kredieten pari tair verdeeld. 

Het dient gezegd dat minister Van Mechelen zich fel heeft geweerd.. , 
maar (natuurlijk met de dood in het har t ) uiteindelijk heeft moeten « her -
toginnedalen » voor de P.S.C.-er Parisis. . . of voor een oekase van premier 
Eyskens. 

Nominaal staat er 70 miljoen meer ingeschreven op de nederlandse dan 
op de franse begroting. Dit verschil is er omdat het kultuurministerie ookl 
een onderwijstak (nl. het kunstonderwijs) beheert. Hier speelt het auto
matisme van het aantal scholen, leerkrachten en studenten volgens de re 
glementering van Nationale Opvoeding. Zonder het kunstonderwijs is he t 
voor ledere sektor N. en F. : 418 miljoen. Minister Parisis beklemtoont met 
trots dat er pariteit is (wat «De Standaard» niet belet te schrijven dat er 70 
miljoen meer staat op de nederlandse begroting, zonder te zeggen waarop 
de fabel berust) . 

Men belooft voor 1970 « objektieve kriteria » in acht te nemen. 
Hier wordt het grappig. 
Volgens de C.V.P. en minister Van Mechelen zullen het de kriteria zijn 

van bevolking en prestaties. Volgens de P.S.C, en minister Parisis moet 
frankofoon België bevoordeeld worden omdat het een achterstand boekt 
en rnag de franse begroting in geen geval lager liggen dan de nederlandse. 
Beide ministers spreken zich uitdrukkelijk tegen. 

De vrees is niet ongewettigd dat men, zolang er geen eensgezindheid be
staat omtrent de objektieve kriteria, « voorlopig » de pariteit zal toepassen. 
Voor een kajotter zal dus minder toelage verleend worden dan voor een 
jocist, voor een vlaamse scout minder dan voor een franstalige, aan een 
vlaamse kulturele kring minder dan aan een franstalige, aan een kunste
naar in Vlaanderen minder dan een kunstenaar « in het zuiden des lands » 
enz. enz. Dit alles natuurl i jk voorbeeldgewijs en globaal gesteld want bin
nen iedere begroting gaat ieder minister vrij zijn gang. 

Wij staan hier voor een schoolvoorbeeld van wat de « kulturele autono
mie » zou zijn moest de regering er haar grondwet door krijgen. 

Met de kredieten waar iedere Raad van Senatoren zou over beschik
ken en die door het unitaire parlement moeten gestemd, zou men voor he t 
probleem staan van de « dotatie » van de nederlandse en franse begroting. 

Het is duidelijk dat er geen ware kulturele autonomie denkbaar is ten
zij in een vorm van kultureel federalisme zó dat Vlamingen en Walen zelf 
de nodige belastingen heffen ! De kuituur is zodanig vervlochten in he t 
gehele maatschappelijk leven dat men zich ernstig moet gaan afvragen ofi 
werkelijke kulturele autonomie mogelijk is tenzij in een federale staats
vorm. 

Slechte oneindigheid van 

. kultureel zelfbestuur 
In onze unitaire staat zou men het krediet ten onzen nadele 50/50 ver

delen in de meeste gevallen... dan zouden de vlaamse senatoren zich mo
gen amuzeren met de verdeling. 

Intussen zouden een aantal gebieden waar wij nog bijlange niet aan de 
helft toe zijn unitair blijven om het franstalig overwicht te beveiligen (b.v. 
kredieten wetenschappelijk onderzoek waar het niet om 700 miljoen maar 
om 12 miljard gaat) . Dit ook tekent zich nu af in de gemeenschappelijke 
sektor van de twee gesplitste ministeries Kuituur. Overal worden de Vla
mingen benadeeld behalve misschien in de toelagen van uit het « Sport
fonds » : dit kleine voorbeeld is beslist geen alibi voor het feit dat de ge
meenschappelijke kredieten meer dienen voor de uitstraling van de franse 
dan van de nederlandse kuituur. 

Dat minister Van Mechelen voor zijn franse koUega de vlag heeft moe
ten strijken, vinden wij erg omdat hij onze verwachtingen teleur stelt. 
Dat de minister bij tij en ontij en via de regeringsgezinde pers s taande 
houdt dat de nederlandse begroting hoger ligt, dan wanneer dat niet m e t 
de werkelijkheid strookt, vinden wij nog erger. 

RANDGEMEENTEN 

De verwerping van he t amendement Schiltz in de Kamer wijst erop 
dat de vlaamse B.S.P. en C.V.P. bij de ekonomische s t rukturer ing de rand
gemeenten niet uitdrukkeli jk in « Vlaanderen » hebben ondergebracht. 

Natuurli jk verander t dat niets aan het feit dat zij wettelijk tot ons 
gebied behoren maar. . . 

Hetzelfde spel heeft zich herhaald in de Senaat. Op de vraag die ik 
hem uitdrukkeli jk stelde of hij de franse kui tuur in de randgemeenten 
subsidieert antwoordde minister Parisis bevestigend. Noch minister Par i 
sis, noch de vlaamse B.S.P. of C V P . opperde enig bezwaar en de eerste 
minister nam speciaal het woord . om de betoelaging van frans kultuur-
leven in de randgemeenten te verdedigen. 

Erger dan dat : het franse kultuurministerie subsidieert zelfs franstalig 
kultureel werk in het vlaamse land ! 

KULTURELE KRINGEN 

Van jaar tot jaar ontvangen de plaatselijke kulturele kringen minder 
en minder. Nog slechts een schamele 2 miljoen ! Onder voorwendsel dat de 
gemeentebesturen het moeten doen ! Maar ja, iedereen weet dat vele ge
meentebesturen meer geld over hebben voor supportersclubs dan voor een 
Willems-, Davids- of Vermeylenfonds en dat vele gemeentebesturen zó de-
ficitair zijn dat zij slechts weinig kunnen besteden voor de kulturele vere
nigingen. Deze verkeerde politiek is niet bemoedigend voor de vele hon
derden bestuursleden van kulturele verenigingen die zich met idealisme 
en vaak met eigen porte-monnee afsloven voor hun vereniging. 

Vlaanderen mag trots zijn op zijn kulturele verenigingen. Vlaanderen 
is er veel aan verschuldigd. Wordt de toewijding van deze vele honderden 
minder gewaardeerd dan de glorie van sportlui ? Of wil men het vlaamse 
verenigingsleven niet begunstigen omdat het niet altijd gewillig is voor 
de traditionele partijen ? Hoe dan ook : op dit punt doet « onze » kul tuur-
minister geen goed werk. 

M. VAN HAEGENDOREN, 
senator. 

P.S. 
Een groot aantal goede dingen die wel tot stand komen (b.v. te Brussel T 
dient objektief erkend. Ik hoef ze hier niet in de verf te zetten. Ze zijn ons 
immers bekend via de public relations van minister Van Mechelen en de 
regeringsgezinde pers. 
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blaffende 
belgische 
honden 

(m.v.d b ) Veertig jaar geleden ver
scheen te Brussel nog de toen reeds weg
kwijnende liberaal-doktrinaire krant 
« La Gazette », een van de spreekbuizen 
van de domste en hatelijke vlaamsha-
teri j die helaas niet met de krant mee 
te r ziele is gegaan. Om onze lezers een 
smaakje te geven van de galgenhumor 
waarmede die rabiate anti's hun gal uit
spuwden na de IJzerbedevaart, zijn 
wij zo vrij de aanhef te vertalen van 
het hoofdartikel van maandag 25 augus
tus 1930 : « Gisteren hebben wij een reis 
gemaakt. Wij zijn ver, zeer ver geweest. 
Wij hebben België verlaten : wij zijn 
naar Diksmuide geweest ! ». 

Ja, dat was nog de goede oude tijd : 
1930 was het jaar dat de geestesgenoten 
van de toenmalige en de huidige « goe
de vaderlanders » een vliegtuig hadden 
gecharterd dat boven de IJzervlakte 
kwam toeren, niet alleen om de plech
tigheid te storen met motorengeronk, 
maar ook nog om beledigende en uitda
gende schotschriften uit te werpen, die 
gedrukt waren op de persen van de 
drukkeri j Marci te Brussel. Bij mijn 
weten heeft « het beste gerecht ter we
reld » echter nooit de helden kunnen 
ontdekken, die t rouwens nooit de moed 
hebben kunnen opbrengen zich op hun 
heldendaad te beroemen. 

Naast de talrijke lastergeschriften die 
een uiting zijn van de machteloze woe
de om het voortbestaan en het onver
minderd sukses van de IJzerbedevaart, 
is het toppunt van de waanzin ongetwij
feld de onthulling van Kamiel Huys-
mans in «Volksgazet , dat het va
derschap van de IJzertoren moet wor
den toegeschreven aan niemand minder 
dan... kardinaal Mercier. Ja, op « Volks
gazet » zijn ze ook nooit vies gevallen, 
als er maar tegen de IJzertoren kan ge-
hetzt worden. 

Met de jaren is de haat tegen de IJzer
bedevaart niet geluwd. Vóór enkele 
maanden kon men in « Le Soir » nog le
zen boven de handtekening van het aka-
demielid Christophe : « De IJzertoren 
verheft zich als een uitdaging aan het 
traditionele patriottisme. Op 24 augus
tus 1930, bij gelegenheid van zijn inwij
ding, werd het gedenkteken van de voor 
Vlaanderen gesneuvelde soldaten be
groet met de kreten « Dood (sic) de Ko
ning ; dood (resic) België » en werd de 
nationale driekleur vertrappeld ». Eer
lijkheidshalve had onze akademikus er 
moeten aan toevoegen, dat het neerha
len van het op de « Minoterie » uitge
hangen belgisch dundoek, een normale 
reaktie was van de door de luchtpiraat 
uitgedaagde menigte. Maar ja, het lid
maatschap van een belgische franstalige 
akademie is nog geen bewijs van eer
lijkheid en van gezond verstand, noch 
van verstand « tout court ». En dat onze 
Kristoffel ten volle instemt met de ko
lonialistische bevelvoering in een voor 
85 % uit Vlamingen bestaand loopgra-
venleger, blijkt uit volgende uitspraak : 
« De aanwezigheid van de chef was van 
groter belang dan de taal die hij sprak. 
Men vroeg niet aan wie het bevel voer
de, hoeveel punten op tien zijn kennis 
van de vlaamse taal waard was ». Ja, er 
is aardig wat geblaft tegen de vlaamse 
piotten aan de IJzer. 

GELIEFD SIMBOOL 

groeiende 
jeugd-
karavanen 

'(m.v.d.b.) Het moet onze patriotten 
wel zwaar op de maag liggen dat al hun 
geblaf tenslotte niets heeft uilgehaald, 
want de karavaan t rekt onverstoord 
voorbij. Wij hebben ze weer gezien, 
twee weken geleden, de karavaan, 
neen : de karavanen uit alle hoeken van 
Vlaanderen aangerukt om aan de voet 
van de geliefde toren hun trouw aan 
Vlaanderen te komen belijden. Met hon
derdduizend waren ze, de overgebleve
nen van de IJzervlakte, de volwassenen 

uit de tussenoorlogperiode en de jeugd, 
vooral de jeugd ! En zij die stilletjes ge
hoopt hadden dat, met de onthoofding 
van de vlaamse beweging na de jongste 
wereldoorlog, ook de rangen van de 
I jzerbedevaarders geleidelijk zouden 
uitgedund geraken, zullen nu al lang het 
ijdele van hun wensdroom hebben inge
zien. 

Met tienduizenden waren zij daar, te 
Diksmuide, de jongens en meisjes uit al
le vlaamse gouwen, die kordaat alle 
kompleksen hebben afgelegd en die de 
bangeriken en de twijfelaars, de eeuwi
ge jaknikkers en kompromis-najagers 
rezoluut de rug hebben toegekeerd. 

Met tienduizenden waren zij daar, de 
vlaamse jongeren die gewonnen zijn 
voor de groeiende radikalizering van de 
vlaamse beweging, de vlaamse jongeren 
die beseffen dat zij rechtstreeks in hun 
opgang en in hun toekomst bedreigd 
zijn door de waalse en minimalistische 
grendels. 

Met tienduizenden zullen zij blijven 
komen, alle jaren. Lang nadat het ge
blaf van de honden zal uitgestorven 
zijn, zullen de karavanen blijven voor
bijtrekken, op weg naar het vlaamse 
heiligdom. 

PUNTJES OP DE I'S 11) 
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Vorige zaterdag doorkruisten honderden en honderden met de leeuw getooide 
wagens van de V.V.B.-karavanen alle vlaamse arrondissementen : geen grendels 

in de grondwet! 

niet 
in de val 
trappen 
(Fr. Baert) De vlaamse C V P . poogt 

de laatste dagen haar beschamende ka-
pitulatie over de randgemeenten te 
verdoezelen door «houdt de dief» te 
schreeuwen en de V.U. ervan te be
schuldigen dat zij het tot stand komen 
van een Hof van Beroep te Antwerpen 
belet door de boycot van de grondwets
herziening. 

Hier wezen toch even enkele puntjes 
op de i's gezet : 

De traditionele partijen, in het bij
zonder de vlaamse C.V.P. en B.S.P. heb
ben drie legislaturen, dit is 10 jaar lang 
de gelegenheid gehad, om dit art ikel 104 
van de grondwet te herzien en een Hof 
van Beroep te Antwerpen en te Mons 
(Bergen) op ^e richten. Waarom hebben 

zij dat niet gedaan ? Waarom schreeu
wen zij nu moord en brand over enkele 
maanden vertraging, waar zij ons 10 
jaar en langer hebben laten wachten ? 
Terwijl zij er nog niet eens aan gedacht 
hebben, in afwachting tenminste al de 
vlaamse Kamers over te hevelen naar 
Hasselt en naar Antwerpen. 

De V.U. heeft in 1968 voorstellen van 
wet ingediend om Vlaamse Kamers van 
he t hof van Beroep te Luik te laten ze
telen te Hasselt en vlaamse Kamers van 
het Hof van Beroep te Brussel te Ant
werpen (Wetsvoorstel Coppieters). 

De regering en de meerderheidspar
tijen hebben van de grondwetsherzie
ning één lot gemaakt, waar in de zgn. 
«technische artikelen » tans als lokmid
del worden gebruikt om de oppozitie 
toch nog mee in de dans te krijgen. 

Ten einde ondanks onthoudingen in 
hun eigen kamp (van beschaamde Vla
mingen die geen grendels durven te 
stemmen, doch ook te laf zijn om er té
gen te stemmen.. .) toch haar grondwets
herziening er door te halen, is de meer
derheid met de interpretat ie van de 
onthoudingen gaan knoeien. Dat knoei
en geldt voor alle art ikelen. . . 

Dat de regering de technische art ike
len volledig losmake van de zogenaam- , 
de « kommunauta i re» (grendels en ka-
r ikatuur-kul tuurautonomie) , dat zij er-
kenne dat de kommunautai re art ikelen 
er niet komen en dat zij die van de ^ 

adelfons henderickx 
Einde dezer maand zal het twintig jaai geleden zijn dat Adelfons Hendei it k\ 

ovedeed, tweeentachtig jaar oud^ blind, straatarm, verlaten en vergeten — tot op 
zijn begrafenis toe. Vergeten? Menige vriend zat nog gevangen of was intussen 
ovei leden. Het belgisch gei echt had na de jongste ooi log de halfblinde zieliebjke 
oude man tot vijftien jaar hechtenis veiooideeld en hem beioofd van het weinige 
dat hij bezat. Anderhalf jaai werd hij te Merksplas opgesloten. 

Adelfons Henderickx was als leerling aan het — zeer franskiljonse — jeznie-
tenkollege van O.L. Vrouw te Antwerpen reeds aktief. Toen hij 18 jaai oud was, 
m 1885, kloeg hij op de landdag van de nederduitse bond reeds de toestanden m 
de kolleges aan. Het jaar daarop stelde hij op de landdag de uitbreiding van de 
taalwet op het onderwijs voor tot het vrij onderwijs. Te Leuven richtte hij, tegen 
de officiële « Société Générale des Etüdiants », een Vlaams Studentenver bond op 
en was stichter van « Ons Leven ». Later, als advokaat, bleef hij eveneens konse-
kwent; met zijn vriend Pauweh was hij de enige te Antiueipen om uitsluitend in 
het Nederlands te pleiten. Op een vlaamse landdag in 1904 te Brussel verklaarde 
hij, in aanwezigheid van afgevaardigden uit alle paitijen, dat « de leiders der ka-
iolieke partij eerst anti-vlaams en daarna pas katoliek » waren. Het jaar daaiop 
viel hij scherp de bisschoppen en de verfransing in de kolleges aan. 

Hij stond in 1902 aan de zijde van Coremans in de antwerpse meetmgpaiti], 
de eerste partij op vlaamse giondslag; in 1906 werd hi] tot volkmeitegetnvoordiger 
gekozen. Toen kardinaal Mercier en de belgische bisschoppen verklaarden dat 
Leuven niet kon vernedeilandst worden en dat het Nederlands niet deugde voor 
hoger onderwijs, kwam Van Cauwelaert in 1906 op een vergadering die tezis ver
dedigen. Henderickx wees er die bisschoppelijke aanmatiging af. Naast zijn parle-
mentaiie aktiviteit was Henderickx bedrijvig in het « Algemeen Nedetlands Ver
bond » en bij de oprichting van de Katoliek Vlaams Sekretariaat. 

Tijdens de oorlog 1914-1918 onder tellende hij het manifest tot vervlaamsing 
van d€ gentse hogeschool. Hij stichtte met prof. de Keersmaecker en Leo Augus-
teyns het weekblad « De Eendracht ^, dat voor federalisme ijverde. Lid van de 
Raad van Vlaanderen werd hij niet, wel sekielaiis-generaal op het departement 
van Jmiitie. Na de ineensloi tmg werd hi] aangehouden en tot tien jaar hechtenis 
veroordeeld. Tweeenhalf jaar verbleef hij m de gevangenis. Hij werd na zijn vrij
lating lid van het <i Vlaamse Fronts, en was een der ijveiigüe propagandisten 
voor dl. Boims, die in decembei 19M met meei dan 83 000 stemmen verkozen 
wer d. 

Adelfons Hendeiickx tiok zich naêien uit de ahtieve politiek teiug. Maar na 
194? kreeg hij vijftien jaai hechtenis en veibeiiidveiklaiing van zijn schamel be
zit, omwille van beuzelarijen ! 

Adelfonds Henderickx stierf in een periode, toen duizenden en duizenden 
nog gebukt gingen onder het leed van de repressie, maar tevens op een ogenblik 
dat de eerste hoop terug opglansde. Hij werd begraven daags na verkiezingen die 
de trouw van meer dan 100.000 vlaams-naiionale kiezers hadden bewezen. 

agenda afvoere. Dan kan zij rustig de 
andere artikelen, onder meer dat betref
fende de Hoven van Beroep, laten stem-
men. Daarvoor heeft zij dan ook geen 
geknoei met de onthoudingen nodig : 
wij zullen ze stemmen. Het kan een 
vertraging meebrengen van enkele 
maanden, meer niet. 

Doch indien de regering in haar kop
pigheid vasthoudt aan grendel-ontwer
pen, draagt zij alleen er de schuld van, 
als ook technische artikelen er niet ko
men. 

• PUNTJES OP DE I'S (2) 

geen 
riziko's 
nemen 

(Fr. Baert) Wij mogen de kans niet 
lopen door onzerzijds deel te nemen aan 
de beraadslaging en s temming over ar
tikelen die wij «goed» vinden, dat 
andere oppozitiepartijen dan gaan mee
doen voor artikelen (b.v. de grendels)' 
die zij goed vinden. Doen wij dat, dan 
bezorgen wij de regering precies datge
ne waar zij van in den beginne naar 
gestreefd heeft en wat wij haar onmo
gelijk willen maken : haa r grondwets
herziening, door middel van wissel
meerderheden. 

In dat verband mogen wij niet verge
ten, dat hoewel wij het als een «tech
nisch artikel beschouwen — andere op
pozitiepartijen art. 104 als « kommunau-
t a i r» bestempelen en de heer Eyskens 
het « semi-kommunauta i r» noemt. . . 

Iedereen gaat er over akkoord, dat wij 
moeten afwezig blijven ook bij de « goe
de » gedeelten van de grondwetsbepa
lingen nopens de zogenaamde « kultuur-
autonomie . omdat het geheel slecht is. 
Welnu, er is géén praktisch noch teore-
tisch verschil tussen dié bepalingen en 
andere «goede» bepalingen zoals art. 
104. Zouden wij daar voor uitzondering 
maken, waarom dan niet voor de rest ? 
En daar zou de regering ons precies 
willen krijgen : dan bezorgen wij haar 
wisselmeerderheid .. 

Wij hebben steeds gezegd en herhalen 
het, mét de vlaamse kultuurverenigin-
gen, die hun stem steeds krachtiger la
ten horen : liever géén grondwetsher
ziening dan een met grendels. Dat 
«géén grondwetsherziening» slaat op 
de héle operatie en wij mogen geen en
kele kans verwaarlozen om de slechte 
(en in de kommissie voor de grond
wetsherziening nog oneindig verslech
te) voorstellen van vandaag te verhin
deren. Wij mogen geen énkel r izikj ne
men, dat het doen aanvaarden van die 
voorstellen zou kunnen vergemakkelij
ken. 

Welnu, meedoen met de stemming 
over art. 104 zou de kansen van die 
slechte (voor Vlaanderen noodlottige) 
grondwetsherziening ten zeerste verh9-
gen. Daarom zeggen wij : néén, wij 
doen niet mee. 

Het feit alleen reeds dat de regering 
en de meerderheidspart i jen zo schreeu
wen om onze hulp voor he t stemmen 
van dit artikel, toont aan dat het voor 
hun en voor hün plannen gunstig ware. 

Een Hof van Beroep te Antwerpen 
komt er vroeg of laat, onvermijdelijK. 
Doch wij zijn niet bereid, voor een Hor 
van Beroep te Antwerpen nu, de 
Vlaamse zaak en de hele vlaamse toe
komst t e verkwanselen. 

•É 
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INGRATABEL6ICA... 

Met deze woorden — ondank
baar België — nam destijds 
von Falkenhausen, duits mili
tair bevelhebber voor België 
en Noord-Frankrijk — na zijn 
vrijlating afscheid van ons 
land. Onwillekeurig denkt men 
aan de eerste woorden van 
deze uitspraak wanneer men 
verneemt dat minister Harmei 
aan de familie van Tsjombé 
heeft gevraagd, de begrafenis 
ïn alle stilte te doen plaats vin
den, bloemen noch kransen 
noch e r e t e k e n s van de 
overledene ten toon te stellen. 
Dit liet het officiële België toe, 
weg te blijven van deze uit
vaart en aldus Tsjombé's r ivaal 
en huidige machthebber in 
Kongo, generaal Moboetoe niet 
voor het hoofd te stoten. Pe t i t 
pays ... 

...MENSELIJKE KLANK 
De katangese afscheiding was 

niet mogelijk zonder s teun van 
een zeker België, dat vandaag 
liefst niet meer aan deze perio
de wordt herinnerd. Hoe men 
ook oordeelt over Tsjombé, zijn 
uitvaart had precies door de 
afwezigheid van alle officieel 
gedoe een zeer menselijke 
klank, alleen al door he t op
rechte en niet door vertoon ge
stoorde menselijk leed van zijn 
nabestaanden. 

LIBERALE ft EENHEID» 
De brusselse liberalen zullen 

niet erg opgewekt geweest zijn 
toen ze vernamen, dat de « En
tente Wallonne», zowat de 
tegenhanger van het Liberaal 
Vlaams Verbond, opnieuw tot 
leven is gewekt en dat Des-
camps op hun eers te bijeen
komst het woord voerde. Onder 
Vanaudenhove kregen beide 
t drukkingsgroepen » weinig of 

geen kans om zich te doen g 1 
den. Nu Vanaudenhove ach 
de schermen is verzeild blijk 
de Vlaamse en waalse P.V. 
ers het wa t harder t e ge 
doen. Er zijn reeds simptorr i 
(de stemming in de Kamer O'' 
het amendement Schiltz inz£ 1 
de randgemeneten) die in I r> 
richting wijzen. Maar rei s 
spreken van een « éclatemer ) 
is toch wat voorbarig ook â  •? 
het zo, dat ook de P.V.V. de > 
verbiddelijke wet van de c 
trifugale krachten moet ond 
gaan. Van de trikolore bakste i 
is in elk geval niet veel m< 
overgebleven en de nieu o 
P.V.V.-voorzitter lijkt niet 1 
man te zjin die bij machte 
om deze evolutie t e remmen. 

ZEER OUD 
De heer Debunne, die alge

meen sekretaris is van he t 
A.B.V.V., heeft he t woord ge
voerd op he t kongres van he t 
Internat ionaal Verbond van 
Vrije Vakverenigingen. Hij be
toogde dat dit verbond de beli
chaming moet zijn van « de be
langen van de arbeidersge
meenschap die geen grenzen 
kent ». Dat was dan de ge
droomde gelegenheid om nog 
maar eens ui t te varen tegen 
he t « nationalisme » en he t be
sluit te formuleren dat « he t 
onmogelijk is sindikalist en na
tionalist te zijn ». 

De .heer Debunne leeft, hoe 
verbazend dit ook moge lijken, 
bli jkbaar nog altijd in de 
negewtiende-oeuwse romantiek 
van de beginnende sindikale 
beweging, die nog dromen kon 
van het « proletariërs aller lan
den verenigt u », en die meen
de dat de « arbeider geen va
derland heeft ». 

Als de heer Debunne ontdekt 
had dat « nationaal », « natio
nalist » en « nationale belan
gen » niet betekenen dat men 
chauvinistisch is en handelt , 
dan zou hij dergelijke uitspra-

Minlster Theo Lefèvre en drie van de vier wijzen, die hun verslag over de achterstand van het 
wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen kwamen overhandigen. Daarmee heeft de minister 
voor de zoveelste maal een open deur ingestampt, want wat hij nu verkondigt wisten we al lang 
(cfr. het « Zwartboek van de Vlaamse Achterstand in het wetenschappelijk onderzoek » door sena

tor Van Haendoren). 

ken niet hebben gedaan. Het is 
steeds duidelijker geworden dat 
die zeer oude romantiek tegen 
de werkeli jkheid van het volks
leven is opgebotst en gebarsten 
is. Zelfs daar waar het nationa
le met alle middelen, en zeer 
officieel werd uitgebannen ! Of 
is de heer Debunne Tsjecho-
Slovakije vergeten ? We dur
ven natuurl i jk niet aannemen 
dat hij het sovjetstandpunt 
heeft willen verdedigen ! 

LAMENTABEL SLOT 

Over het slot van de tans t e r 
ziele gegane par lementaire zit
tijd kunnen we slechts beamen 
wa t de «Gazet van Antwerpen» 
aanstipte : het was lamentabel, 
verward, bizantijns, noem maar 
op. De grondwetsherziening is 
ondanks Eyskens zwemkunst 
roemloos gezonken. Ook stellen 
vele niet-V.U.-waarnemers de 

vraag of men er niet beter zou 
mee ophouden. Ofwel zich be
zinnen op het V.U.-voorstel om 
de wijzigingen te beperken tot 
zuiver principiële verklaringen 
(zonder grendels wel te ver
staan) en de detailuitwerking 
aan de wetgever overlaten, een 
s tandpunt dat de instemming 
van gans de vlaamse opinie ge
niet. 

Zal de ploeg Eyskens en zijn 
meerderheid deze redplank 
aanpakken ? De heren hebben 
n u tijd genoeg om ermee op te 
houden, de kwadratuwQ van de 
cirkel te zoeken. 

DOSSIER ROOD KRUIS 
Het Rode Kruis wil volksge-

liefd zijn, en dat is een uitste
kende gedachte. Het zou goed 
zijn als zij daar wat meer zou
den aan denken. Dan zou niet 
kunnen gebeuren wat met de 

ambtenaren van het ministerie 
van Volksgezondheid en van 
het Gezin gebeurde : bij een 
bloedkollekte was er daar geen 
enkele dokter of verpleegster 
die Nederlands kende. Moeten 
de ambtenaren misschien geen 
tweede taal kennen, dat wil 
zeggen als zij Vlaming zijn ? 
En mogen ambtenaren nog 
Vlaming zijn ? 

De uitleg van dergelijke 
dwaasheid is eenvoudig, maar 
is erger dan dit feit zelf : er 
zijn in de brusselse agglomera
tie drie volledig franstalige 
bloedtransfuziediensten. E e n 
van het Rode Kruis zelf, en die 
is volledig franstalig, één van 
de Université Libre de Bruxel-
les, Centre Hustin, die is na
tuurl i jk ook franstalig en die 
van de Université Catholique 
de Louvain en die is even na
tuurlijk zonder meer franstalig. 
Het is niet nodig zich te erge
ren, het is wel goed het niet te 
vergeten. 
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De spanning in de B.R.T. 
bereikte deze week een 
hoogtepunt als gevolg van 
liuee « gevallen » waai in de 
B.S.P. beurtelings als aan
klager en via het A.B.V.V. 
als spelbreker optreedt. De 
huidige situatie is o.a. een 
gevolg van politieke afspia-
ken tussen de diie traditio
nele partijen, die van ons 
radio- en tv-insliiuut hun 
privé-jachltei rein hebben 
gemaakt en inspraak en 
deelname weigeren aan een 
belang! ijk gedeelte van de 
openbaie opinie, die sinds 
de vorige vei kiezingen nor
maal recht hebben op deze 
inspraak. Daaimee bedoelen 
we uiteiaard de niet-tradi-
tionele oppozitie, waarvan 
de Volksunie de belangrijk
ste is. 

Het geval De Smaete is 
gekend. Door een schijnma-
neuver (ontslag als beheer
der van de maatschappij, 
die het blad T.V.-^Ekspr es^ 
uitgeeft), poogt deze in
vloedrijke en door de 
C.V.P. gesteunde man zich 
vast te klampen aan zijn 
mandaat in de beheerraad 
van de B.R.T. Dat twee so
cialistische beheerders, die 
namens de S.M. Het Licht 

(uitgeefster van het blad 
« Vooruit »_) een zelfde be
sluit namen ontkracht wel
iswaar de argumentatie van 
de heer Van Eynde, die in 
deze kwestie de kat de bel 
aanbond. Als « uitgevers » 
zijn ze echter niet te verge
lijken met de direkteur-ge-
neraal van de Standaard-
trust, die overigens ondanks 
zijn ontslag als beheerder 
van de T.V.-Expres-uitge
verij als voornaamste aan
deelhouder een dikke vinger 
in de pap behoudt. Nie
mand loopt er dan ook in 
en er blijft dus een feite
lijk onverenigbaarheid be
staan. 

De vraag werd gesteld, 
tuaaiom de heer De Smaele 
zoveel belang hecht aan zijn 
B.R.T.-mandaat toegekend 
bij koöptatie (en niet recht
streeks door het parlement 
zoals voor de heer Maer-
tens). Zou het soms niet zijn 
omdat hij medezeggenschap 
wil hebben in een op korte 
of lange termijn toch toe te 
laten radio- en tv-reklame * 
Er moet in elk geval een be
langrijke reden zijn, dat de 
Standaard-boss zich zo in 
opspraak laat brengen. 

Het geval Housiaux gaf 

reeds aanleiding tot een sta
kingsaanzegging en een 
schokstaking m de B.R.T. 
Belicht de zaak van de be-
heerschappen tn de B.R.T, 
de ongezonde korelatie tus
sen financiële belangen en 
wat een openbare doch 
vooral onafhankelijke dienst 
zou moeten zijn, dan n het 
geval Housiaux een tref 
fende illustratie van partij
politieke benoemingen. 

Al deze spanningen en in
cidenten — die ongetwijfeld 
een staart krijgen, want na 
het parlementair reces komt 
de zaak opnieuw te berde, 
scherper zelfs indien de heer 
De Smaele niet de logische 
konkluzie trekt uit de quasi-
algemene afkeuring van zijn 
maneuver — zidlen slechts 
kunnen vermeden worden 
indien men eens en voor
goed gedaan maakt met een 
politiek van geven en ne
men en van obskure afspra
ken. De huidige moeilijk
heden hebben de drie tradi
tionele partijen slechts aan 
zich zelf te danken. De dag 
dat het B.R.T.-sanhedrin 
ook de weerspiegeling 
wordt van de werkelijke 
verhoudingen in Vlaande
ren zal reeds een slap in de 
goede richting zijn gezet. 
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In een beschouwing over het 
afgedwongen ontslag van de 
heren Maertens en De Smaele 
dringt de « Pourquoi Pas ? » te
recht op een hervorming van 
de raad van beheer van de 
B.R.T. aan. Als argument, heel 
ongewoon in dit blad, schrijft 
de P.P. onder meer het volgen
de' : «Is net normaal dat de 
Volksunie (ondanlcs al het 
kwaad dat we ervan kunnen 
denken) niet vertegenwoordigd 
is in de beheerraad van de 
B.R.T, terwijl deze partij toch 
machtiger is dan de vlaamse 
P.V.V. ?» Zelfs wanneer deze 
argumentat ie een gelegenheid 
is om de door de brusselse 
P.V.V. zo gehate als geminach
t e Vlaamse P.V V. te kleineren 
en dat «kwaad» op de koop 
toe genomen, deze vaststelling 
bevestigt ons sinds lang inge
nomen standpunt : ook de V.U. 
dient in de B.R.T. vertegen
woordigd te zijn. Dat zulks niet 
zo lang meer zal uitblijven 
wordt hier van onverdachte 
zijde in uitzicht gesteld. 

TIPISCH 
Het is niet zo belangrijk 

maar uit duizend kleine feiten 
blijkt de minachting voor de 
Vlamingen te Brussel of het 
dwaas onbegrip tegenover ét 
aan gang zijnde evolutie. Zo rta-
gen steeds minder vlaarr^se 
schutters op om deel te nesTien 
aan de brusselse schutterskam
pioenschappen «van België op 
lange afstand». Geen enkele 
schietstand heeft immers een 
nederlandstalige aanduiding, 
ook de uitgereikte medailles 
zijn eentalig Frans. Steeds 
m^er vlaamse schuttert vragen 
tweetaligheid of blijven weg 
uit protest. Daaruit blijkt ook 
de stijgende vlaamse refleks 
bij de gewone man. Maar uit 
alles blijkt nog steeds dat 
Brussel de les niet begrijpt. 
Eens zal het een hard en bitter 
ontwaken worden. 

Op 71-jange leeftijd overleed 
de gewezen algemene sekreta-
ris van het Davidsfonds, Ed
ward Amter, schrijver van 
jetigdverhalen en toneelstuk
ken. Hij droeg vooral bij tot 
de bloei van het Davidsfonds 
tussen beide wereldoorlogen. 
Ook na de tweede wereldoor
log was hij nog lange jaren 
aktief ten bate van de sociale 
en kulturele verheffing van 

ons volk. 

NEDERLANDSTALIGE 
BIBLIOÏEKEN TE BRUSSEL 

Het ministerie van neder-
landse kuituur is verplicht zelf 
het initiatief te nemen inzake 
de nederlandstalige biblioteken 
in het hoofdstedelijk gebied. 
Van de 19 brusselse gemeenten 
zijn er slechts 2 (Anderlecht en 
Jet te) die een uitzondering 
maken op algemene regel van 
vijandigheid of onverschillig
heid tegenover het nederlandse 
boek in zijn funktie van kultu-
reel vormend element. Dat het 
ministerie tans inspringt is op 
zich zelf goed maar dit veront
schuldigt de misdadige houding 
van de brusselse potentaten 
tegen al wat Nederlands is niet. 
Hopelijk brengt om te begin
nen oktober 1970 (maand der 
gemeenteraadsverkiezingen) 'n 
eerste klinkend antwoord op 
de brusselse denationalizatie-
politiek. 

V,U.B.-REKTOR 
De man die het Vermeylen

fonds nieuw leven inblies en 
ala Vlaamsbewuste prominent 
in het linkse kamp, professor 
Alois Gerlo, werd met een 
komfortabele meerderheid tot 
eerste rektor van de zelfstan
dige nederlandse Vrije Univer
siteit van Brussel gekozen. Zon
der daarvoor nu juichtrompet-
ten te steken is deze verkiezing 
toch een' simptoom te meer dat 
er te Brussel, ondanks alles, 
iets verandert. Rektor Gerlo is 
een waarborg én voor degelijk
heid vanf het hofeer nederlands 
onderwijs én voor de neder
landse gemeenschap in deze 
voorpost van de strijd. 

LEGE DOP 
Bij het verschijnen van uit

treksels van Spaaks mémoires 
in « Le Soir » en in « De Stan
daard » stelden we vast dat deze 
- vrij stuntelig geschreven -
tekst weinig inhoud had en de 
ontstellende leegte demon
streerde van de « staatsman die 
de wereld benijdt». 

Manu Ruys kwam vorige vri j
dag in zijn blad vrijwel tot de
zelfde konkluzie ; teleurstellen
de mémoires, een balans met 
vele leemten, geen vizie op Bel
gië en volksvreemd. 

Daarmee kan Spaak het stel
len. Waarom publiceerde ech
ter dan « De Standaard » enkele 
maanden geleden met zoveel 
trompetgeschal hele bladzijden 
uit deze «kunstmatige en ge
voelloze » mémoires ? 

AFSPRAAKJES 
Het A.C.V. heeft een stakings

aanzegging ingediend tegen de 
benoeming tot personeelsdirek-
teur van de B.R.T., de gewezen 
politieke direkteur van «Le 
Peuple» Housiaux. Deze sta
kingsaanzegging vloeit niet 
voort uit het feit, dat Housiaux 
een eentalige frankofoon is, 
doch wel omdat zijn benoeming 
tegen de afspraak met het A.B. 
V.V. is, nl. geen benoemingen 
van buiten het kader van het 
B.R.T.-personeel te dulden. Al
dus hadden beide sindikaten 
zich destijds verzet tegen de be
noeming van de A.C.V.-er Levy, 
nog een frankofoon. Nu wenst 
het A.B.V.V. de gewezen R.T.B.-
beheerder en personeelsdirek-

Eindelijk werd bij wijze van proef het autoverkeer uit een drie
tal brusselse centrumstraten verbannen (van 's middags tot 6 uur 
's morgens). Bij de brandramp van de Innovation belemmerden 
tal van parkerende wagens in de nabijheid een spoedig ingrijpen 
van reddingsdiensten en brandweer. In de kernen der oude ste
den is een aantal autovrije straten het enige middel tot verhoog

de veiligheid en tot ontlasting in de verkeerschaos. 

teur - in - spe Housiaux wel te 
zien benoemen, omdat men hem 
op « Le Peuple » kwijt wil, doch 
niettemin een mooie fin de car
rière wenst te waarborgen. 

Afgezien van een zoveelste 
blijk van totaal gemis van 
vlaamse refleks bij het A.C.V. is 
heel deze geschiedenis een illus
tratie te meer van de wantoe
standen aan de top van ons ra
dio- en tv-instituut. Maar over 
dit aspekt zwijgt de kampioen 
der onverenigbaarheden, Jos 
Van Eynde, in alle talen... 

de regering om de gemeen
schapsproblemen op te lossen 
gericht is. De regering moet de 
grendels schrappen en autono
mie aan de twee gemeenschap
pen verlenen. Over Brussel zei 
de voorzitter dat een oplossing 
moet gezocht worden in een 
waar nationaal s tatuut voor de 
hoofdstad. De vlaamse gemeen
schap, aldus Paul Daels, zal 

geen minorizatie meer dulden 
Vlaanderen verwerpt alle dub
belzinnigheid en halfslachtig, 
beid in eigen politieke instel
lingen. De voorzitter van de 
V.V.B, meende tenslotte te 
moeten zeggen dat het voort
bestaan van België gekoppeld 
is aan het s tatuut dat de rege
r ing aan Brussel geeft. Het 
doet wel deugd al deze 
dingen eens te horen eisen door 
een niet politiek gebonden be
weging. 

ZESDE EUROPEADE 

Dat de waalse haan en de 
vlaamse leeuw broederlijk 
naast mekaar hingen op de 
zesde Europeade te Marche-en-
Famenne vonden een aantal 
' : ranten zo geweldig dat ze dit 
eit in grote koppen brachten. 
:n waarom eigenlijk, als we 
/eten dat beiden bestemd zijn 
m onafhankelijk en vrij naast 
lekaar te leven ? 
Groepen uit een tiental lan

en van Europa waren in het 
tille ardeense stadje, wiens 
iwoners ineens verdubbelden, 
a m e n g e k o m e n om een 
'eek - end lang met me-
aar te verbroederen. Om zoals 

de burgemeester van Marche 
het zei langs de folklore een 
bijdrage te leveren tot een be
tere verstandhouding onder de 
gemeenschappen. Europeade-
voorzitter Mon De Clopper 
sprak de aanwezigen toe en 
naast Walter Kunnen, voorzit
ter van de Beweging voor de 
Verenigde Staten van Europa, 
waren vooraanstaanden van an
dere europese organizaties aan
wezig. Het werd niet alleen 
een geslaagd folkloreweek-end 
maar ook een bevestiging van 
de vaste wil een Europa der 
volken op te richten. Dat de 
jeugd zeer sterk en entoeziast 
aanwezig was kan ons alleen 
maar ten zeerste verheugen. 

V.V.B,-KARAVAAN... 

Met de slogans « Geen oneer
lijke grendels in de grondwet », 
« Meesterschap in eigen huis », 
«Gelijkheid voor de Vlamin
gen te Brussel» in top door
kruisten zaterdag een zeshon
derdtal auto's het vlaamse land. 
Bijna overal werden de kara
vanen door de plaatselijke poli
tie onthaald en begeleid en 
nergens werden incidenten ge
meld. Te Oostende probeerde 
een jonge knaap de mikro van 
een geluidswagen te bemachti
gen maar zijn poging kende 
weinig sukses Er stonden geen 
spreekbeurten op het program
ma want ae slogans waren 
klaar en zeer duidelijk en wer
den als het ware aan huis be
steld. De eisen van Zangfeest 
en IJzerbedevaart werden nog 
eens een keertje in de verf ge
zet en werden de onbetwiste te-
ma's van de steeds talrijker 
E l i J u l i vieringen. • Het 
kar misschien overbodig lij
ken maar graag vermelden we 
toch even tot grote eer van de 
Volksunie dat de slogans van za
terdag die van de V.U. zijn. En 
dat de Volksunie de enigste 
parti j is die deze vlaamse eisen 
steunt. 

...ZONDER GRENDELS 
Op het ogenblik dat de kara

vaan door Vlaanderen reed 
hield V.V.B.-voorzitter Paul 
Daels op het gemeentehuis van 
Hove een perskonferentie. De 
voorzitter verklaarde dat de 
aktie tegen de werkwijze van 
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Nauwelijks een week tta-
dat het pai lemenl akte heeft 
genomen oiin de heiveide-
li7ig en kotiiohdatte van 1 
miljard 516 miljoen wm^t 
over de boekjaren 1966 en 
1967 dooi de ziekenfoidsen 
stellen de socialisten zonder 
vei pinken voor, zowel de 
bijdiagen als de rijkstoela-
gen voor de ziekte- en inva-
liditeitsvei zekering te vet ho
gen. Men vooiziet namelijk 
een verlies tn 1970! In feite 
kan men nochtans met van 
verlies spieken, want globaal 
bekeken sluit men elk jaar 
af m,et een batig saldo {on
der meer met de zelfstandi
gen waar de winsten ook 
zeer aanzienlijk zijn). 

De nieuwe vei hoging 
wordt bepleit — wij cite
ren « Le Peuple » — in 
naam « van een nieuwe in

spanning tot solidariteit, die 
geviaagd wordt aan de so
ciaal verzekerden, dit wil 
zeggen aan de arbeiders, op 
V001 waarde dat proportio
neel ook een inspanning van 
overheidswege luordt gele
verd ».' 

De jongste onthullingen 
in verband met de ziektever
zekering — we verwijzen 
hier naar het artikel van 
V.V. - volksvertegenwoordi
ger Babyion in ons vorig 
nummet en naar zijn her
haalde tussenkomsten, niet 
het minst naar zijn ophef
makende interpellatie — 
weerhouden er de socialisten 
niet van, de door hen « ge
woon ï geachte middelen 
vootts aan te prijzen : het 
geld halen, waar het te vin
den IS, namelijk bij Honoré 
Gepluimd. Over de verlie
zen, die op nauwelijks een 
•jaar tijds in evenveel winst 
veranderen en over de 
bruidsgeschenken die van de 
ki isten ziekenfondsen naar 
de socialistische worden 
overgeheveld wordt rnet 
geen xvooid gerept. Geen in
spraak, zelfs geen voorlich
ting wordt toegestaan of 
verstrekt door wat men op 
de lange duur als een racket 
zal moeten betitelen. Voor
gesteld als sociale vooruit
gang komt dit obskurantis-
me en deze willekeurige 
aanwending van miljoenen 
stilaan maar zeker neer op 
een financieel-sociale on
rechtvaardigheid zonder 
weerga. 
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ZONDER 

VERLEDEN? 

op 11 februari van dit 
jaar riep de Volksunie een 
peiskojiferentie bijeen waar. 
op het « Volksunie-Ztvart-
boek van de vlaamse achter
stand in het wetenschappe
lijk onderzoek > werd voor
gesteld en toegelicht. Dit 
Zwartboek is het werk van 
senator M. van Haegendo-
ren en omvat honderd grote 
bladzijden vol cijfers en sta
tistieken. Het is onbetwist
baar dat dit initiatief de 
grote stoot heeft gegeven 
die leidde tot het rapport 
van de « vier wijzen >, 
waai over de kranten tans 
nogal uitvoerig schrijven. 
Maar tot zelfs < De Gazet 
van Antwerpen > vergeet te 
verwijzen naar dit beslis
send Volksunie-initiatief. 

De < vier wijzen » heb
ben naar algemeen oordeel 
hun werk zeer degelijk ver
richt. En hun rapport is of 
kan een degelijk wapen zijn 
in de handen van een mi
nister die inderdaad iets wil 
doen. Want ook als een mi
nister zich akkooid ver

klaart met dit rapport, be
tekent dit nog met dat ook 
de gehele regering met de
ze verklaring instemt. Het 
ogenblik voor het triomfan
telijk bazuingeschal van hen 
« die het doen » is nog al
tijd niet gekomen. 

In elk geval is door dit 
rapport dan de aandacht 
van velen gevestigd op het 
grote belang van het weten
schappelijk onderzoek voor 
de algemene volkswelvaart 
en op de onverbreekbare 
verbondenheid van die 
volkstuelvaart met het eigen 
volksleven. En dan gaat het 
helemaal niet om een eng 
taalflamingantisme. Inte
gendeel : de mogelijkheden 
die de jonge mensen van 
ons eigen volk bezitten, 
moeten tot ontplooiing kun
nen komen, en het gaat dan 
om de ruige waarheid dat 
het naakte feit dat zij Vla
ming zijn hen daarbij niet 
langer mag hindeien. Ook 
al blijft het waar dat het, 
om velerlei historische re
denen, voor een jonge Vla
ming nog altijd veel moei
lijker is zich in dit gebied 
op Ie werken tot de hoog
ste rang. 

De « wijzen » hebben de
gelijk werk verricht. De mi
nister zal zich niet langer 
moeten beroepen op het 
werk van de oppozitie dat 
vrijwel nooit aanvaard 
wordt. Maar het baanbre
kende werk van de gehele 
Volksunie en van senator 
van Haegendoren in het bi
zonder behoort tot het 
« verleden » van deze wij
zen. Als het vergeten wordt 
is dit nog geen reden, waar
om wij het ook zouden ver
geten. 

OBJEKTIVITEIT 
Bij de huldiging van Paul 

Struye (15 jaar senaatsvoorzit
ter) sprak de eerste ondervoor
zitter professor van Bogaert de 
huldigingsrede uit en gaf een 
opsomming van al de publika-
ties van Struye. Inderdaad in
drukwekkend. 

Hij «verga t» echter het be
langrijk boek «L'Evolution du 
sentiment public en Belgique 

sous l'occupation a l lemande» 
dat zo schril afsteekt tegen de 
daden van de repressieve mi
nister van justit ie Struye. 

De senaat had aan het be
staan van dit boek wel mogen 
her innerd worden. 

RANDGEMEENTEN 
Goed om te weten : in het 

arrondissement Oudenaarde-
Ronse haalde Jan Verroken bij 

mm 

Geen dansende tieners aan de kust doch — meestal onwetende 
nieuwsgierigen tijdens de gierende 7 juli-storm die heel wat 
schade berokkende en ons weer een vakantie-illuzie armer 

maakte. 

ren voor de leerlingen, die 
durfden Nederlands spreken — 
bestaat ook vandaag nog. In 
een kasteel, gelegen op 12 km. 
van Ath worden inderdaad on
der leiding van een katolieke 
familie franse lessen vers t rekt 
aan leerlingen, die met de taal 
van «chez nous» ^sst hebben. 
In de — in goed Nederlands 
opgestelde — folder lezen we 
ils N.B. : het niet naleven van 
het Frans spreken kan de uit
sluiting tot gevolg hebben. En 
Jat in 1969!... 

OPDRINGERIG 
Een Zwitserse uitgeverij van 

nedische boeken en tijdschrif-
;en zag zich verplicht, de ne-
derlandse editie van haar me
disch tijdschrift te staken, om
dat de vertal ing van de medi
sche nomenclatuur aanleiding 
tot betwisting gaf en talri jke 
nederlandse artsen d- engelse 
ui tgave van het tijdschrift wen
sen te ontvangen. De uitge-
r i j zag zich aldus verplicht de
zelfde (engelse) editie aan de 
Vlaamse artsen toe te zenden. 
Ook al boekt het Engels voor
ui tgang als keuzetaai dan is 
dat nog geen reden om de hol-
landse woede voor he t Engels 
klakkeloos te aanvaarden. 

de jongste verkiezingen heel 
wat stemmen van vlaamsge
zinden. Dank zij deze Verro-
ken-stemmen en via de appa-
renter ing kwam de tweede 
C.V.P.-kandidaat ook in de Ka
mer, met slechts 1300 voorkeur
s temmen : Denis Baeskens. 
Deze heer stemde tuchtvol te
gen het amendement Schiltz 
inzake de zes vlaamse randge
meenten van Brussel (vergeten 
bij Vlaanderen te situeren op 
Hertoginnedal 1963). Zijn lijst
t rekker vluchtte — ontstemd 
en uit onmacht — in de afwe
zigheid. De vlaamst kiezers 
van Oudenaarde-Ronse zouden 
zich moeten voor ogen houden 
dat ze hun stemmen verkwan
selen indien ze voorts voor een 
onmachtige en voor een onder
danig part i jmannetje zonder 
enig respekt voor zijn kiezers, 
stemmen. 

SIGNE 
De onzalige tijd van de « sig-

ne» — strafteken in de ver-
fransende scholen in Vlaande-

ARGUMENT 

'̂  / ^ " " ' ' e van Tsjombê weende haar verdriet uit aan de lijkwagen, die zijn stoffelijk overschot 
op het militair vliegveld van Meisbroek kwam afhaletu 

«Het gezagsargument is het zwakste van alle argu
menten, zoals sint Thomas zegt». Deze uitspraak van een 
hooggeleerde heer professor aan de leuvense universiteit 
viel vele jaren geleden in een waarschijnlijk wel aan
dachtige stilte, zonder dat er in de stem of in de houding 
van de prof enige ironie te merken viel. Het viel ook niet 
op dat nog een medestudent toen zachtjes glimlachte. 
Het gezag van de Aquiner was toen immers nog niet zo 
zwak. Wel is het vrijwel zeker dat diezelfde hooggeleer
de heer vandaag Thomas van Aquino niet meer zal cite
ren, zelfs wiet om'>nog eens met diens gezag te bewijzen 
hoe zwak een gezagsargument is, kan zijn of zou moeten 
zijn. 

Volgens een goed geïnformeerd boek over de geschie
denis van Frankr i jk lieten de koningen van dit land toen 
er nog geen industriële p- oduktie van kanonnen bestond, 
maar elk afzonderlijk stuk als een soort kunstwerk ver
vaardigd werd, in hun kanonnen de spreuk gieten «ul t i 
ma rat io regum » : « dit kanon is het laatste argument 
van de koningen ». En men moet maar heel weinig van 
de geschiedenis en niet alleen van de oude geschiedenis 
afweten om te erkennen dat dit « a rgument» inderdaad 
heel dikwijls het laatste en het beslissende was en is. 

Uit het leven van de amerikaanse humorist Mark 
Twain is bekend hoe hij als jonge joernalist eens aan 
zijn hospita zei dat hij een slechte oogst verwachtte. De 
oude dame die de streek goed kende, beweerde echter dat 
dit uitgesloten was. Twain bleef echter bij zijn mening 
en schreef dit in zijn krant . De dag daarop sprak zijn 
hospita hem zelf aan en zei (zij kende zijn beroep n ie t ! ) 
dat zij zich vergist had, er zou dit jaar inderdaad een 
slechte oogst zijn « w a n t he t had in de krant gestaan». 
Het « a rgumen t» van de drukinkt verschilt eigenlijk toch 
niet zoveel van dat « laa ts te argument » van de franse 
koningen! En beide verschillen zij alleen maar door de 
uiterlijke vorm van het ««wakste van alle a rgumenten», 
he t gezagsarciiment. 

Wen Tcan echter wel « argumenteren » dat vermits de 
mens een redelijk wezen is er ook echt redelijke argu
menten bestaan. Dat het onverstandig is het verstand 
niet t e waarderen. Maar noch dit inzicht, noch deze 
argumentat ie zijn mogelijk zonder voor-oordelen. Want 
wie kent het argument dat de beslissende waarde van 
een argument, van elk argument, bewijzen kan ? 

Betekent dit alles het belachelijk maken van elk aan
vaarden en het afwijzen van elk argumenteren ? Bete
kent dit een « absoluut relativisme » ? Helemaal n i e t ! 
Alsof het niet zichtbaar, alsof het niet echt onweerleg
baar zeker is dat wie zegt dat « alle waarheid relatief is » 
zichzelf tegenspreekt. Als hij ten minste iets wil ui tdruk
ken. Want dat « alle waarheid relatief is » kan dan niet 
zelf relatief zijn ! En veronderstel dat hij zijn uitspraak 
daarop herroept, dan blijft het toch nog absoluut zeker 
dat die uitspraak niét kan gedaan worden. 

Waar het op aankomt is dat het onmisbare gezag, on
misbaar ook in de wereld van de kennis en van de geest, 
nooit zijn vaak zeer enge grenzen overschrijdt. Waar het 
op aankomt is dat alle rationele en wetenschappelijke 
argumenten, hoe grondig en onweerlegbaar ook binnen 
de eigen grenzen nooit het eigen gebied verlaten. Waar 
het op aankomt is dat de mens nooit vergeet dat hij méér 
is dan alleen maar redelijkheid, dat ergens in hem een 
koninklijke soevereiniteit is, die daarom nog geen zelf-
vergoding moet zijn. 

Is het niet verwonderlijk dat in een tijd waarin zozeer, 
altans in schijn, de menselijke mogelijkheden gehuldigd 
worden er een verenging van horizont mogelijk is waar
door de mens als het ware herleid wordt tot een « argu-
menteer -machine»? Is het niet verwonderlijk dat we 
blijkbaar vergeten dat het hoogste, ook in de wereld van 
de geest, niet is dat we « bewijzen » kunnen dat er iets is, 
maar wel dat wij het « zien » ? 

NEMROD 
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hl antwoord op de interpellatie van senator Jorissen over de toepas

sing van de wetten op de ekonomtsiche expansie tn het arrondissement 

Turnhout zei minister-staatssekretaris Vlerick in de openbare vergade

ring van de Senaat op 28 januari 1969 : « Vergeet niet dat er in Vlaande

ren gebieden zijn waar het nog erger is en ten aanzien waarvan ik veel 

minder optumstisch hen. Ik denk bijvoorbeeld aan de Westhoek, waar 

ze nog niet geleerd hebben de nodige ruchtbaarheid te geven aan hun 

problemen en de aandacht op zich te vestigen. Dat is een gebied dat 

nooit spreekt van zijn nood, maar waar er een voelbare emigratie is en 

het inkomen per hoofd en per iaar, te Diksmuide, nauwelijks 22.000 /r. 

bedraagt. » De minister is niet optimistisch wat de westhoek betreft. Wij 

nog veel minder. De minister en de regering weten dat daar problemen 

zijn 7.ii weten dat er nood is in de Westhoek. Wat zal de regering doen 

om deze zware problemen op te lossen en deze grote nood te lenigen ? 

Onze Westhoek omvat de westelijke 
helft van West-Vlaanderen met uitzon
dering van de kustgemeenten en heeft 
een bevolking van 260.000 inwoners. De 
bevolking groeide sedert 1890 met 7 '̂ o 
aan. daar waar de gemiddelden voor de 
provincie West-Vlaanderen 49 % en 
voor het Rijk 57 •% bedragen. 1968 gaf 
een gevoelige daling. Talrijke gemeen
ten hebben geen 1.000 inwoners meer. 

Het saido van in- en uitwijking is 
voor de drie arrondissementen samen 
negatief namelijk .nin 770. 

De arrondissementen Diksmuide en 
Veurne hebben geen enkele gemeente 
met méér dan 7.500 inwoners. Na de 
tweede wereldoorlog ging 93 "A van he t 
natuurli jk accres bij gebrek aan ar
beidsplaatsen verloren. 

Voor een beroepsbevolking bestaande 
uit 98.000 personen in 1961 telde de 
Westhoek 66.000 arbeidsplaatsen. Dit 
maakt dat slechts 683 personer op l.OOO 
beroepsaktieven kunnen tewerkgesteld 
worden, waarvan 25 % in de landbouw, 
26 % in de industrie, 41 "/r in de handel 
en diensten en 8 % in de bouwnijver
heid. Er zijn nog 4.900 pendelarbeiders 
die niet dagelijks naar huis terug keren 
en bovendien nog 4.200 die dagelijks 
minstens drie uur pendelen. De seizoen
arbeiders nemen snel in aantal af. maar 
einde 1966 waren er toch nog 1.000. 

In de Westhoek telden, volgens de 
Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling, 
de volledige werklozen op 30-6-66 nog 
2.225 eenheden. 

West-Vlaanderen is de enige provin
cie waar het aantal ondernemingen ge
daald is en wel met 53 eenheden en dit 
in 1966. Brabant daarentegen kreeg er 
11€ méér. Henegouwen kreeg een aan
groei van 83 en Luik van 42. Het arron
dissement ieper verloor 17 bedrijven. 
In de arrondissementen Diksmuide en 
Veurne bleef de toestand ongewijzigd. 

De Westhoek heeft een grote arbeids-
rezerve die geraamd wordt op 30.000 
arbeidskrachten. Men raamt de toena
me van de beroepsbevolking voor de 
periode 1966-1971 op 2.350 en voor de 
periode 1966-1981 is een vermeerdering 
van 9.600 aktieven te verwachten, dit in 
de veronderstelling dat het natuurlijk 
accres behouden blijft. 

Ieder jaar verlaten ongeveer 3.000 
jongeren de technische scholen. Vóór 
hun legerdienst vinden slechts de helft 
van de afgestudeerden een betrekking 
in eigen streek. Na hun legerdienst ver
laten 80 % van de technisch geschool
den de streek om een betrekking te 
vinden, die overeenstemt met de stu
dies die zij volgden en de opleidin', die 
zij kregen. 

De gehele Westhoek kent, naast het 
grote tekort aan tewerkstellingsmoge-
lijkheden voor mannen, ook een belang
rijke rezerve aan vrouwelijke werkne
mers. Zo bvb. in het arrondissement 
leper. Op een vrouwelijke bevolking 
van 105.074 personen waarvan volgens 
de ramingen van de \7.E.R. 30.900 in de 
beroepsaktieve leeftijd, waren er in 1965 
in dit arrondissement 5.214 loontrek
kende vrouwen woonachtig, waarvan 
3.506 ingeschreven bij de RIZIV en 
1.700 grensarbeiders. 

In 1968 telde de Westhoek nog 6.50Ü 
grensarbeiders. Er is een dringende 

noordzaak om aan de grensarbeiders, 
die nog in Frankrijk gaan werken, de 
reële mogelijkheid te bieden werk in 
eigen streek te vinden. De moeilijkhe
den die zich voordoen in de tel stielnij-
verheid en andere bedrijven in Noord-
Frankrijk, bedreigen de toekomst van 
deze werknemers. Prioriteit toi om
schakeling naar werk in eigen streek i? 
hier vast en zeker verantwoorc. 

Laten wij even het inkomen in de 
Westhoek bekijken. Het gewone gemid
delde inkomen per aangifte bedroeg in 
1965 150.300 fr., in Brussel-Hoofdstad, 
121.200 fr., in Luik en daartegenover 
slechts 76.200 fr. in Diksmuide, nauwe
lijks de helft van het gemiddelde inko-
n\en in Brussel-Hoofdstad. U ziet het 
laagtepunt ligt in de Westhoek en de 
welvaart is vooral gekoncentreerd in 
Brussel, gevolgd door Luik. Het hoeft 
geen kommentaar als men weet dat méér 
dan 30 % van de aangiften in de arron
dissementen leper en Diksmuide inko
mens zijn beneden de 50.000 fr. Dit 
zijn de armste arrondissementen uit de 
Westhoek. In Brussel-Hoofdstad geven 
slechts 15,8 % der belastingsplichtigen 
een inkomen aan tot een bedrag van 
50.000 fr. In Vlaanderen wordt gemid

deld 41 % minder verdiend dan in 
Brussel. Wij hebben nog steeds een 
ekonomische achterstand. Het wel
vaartspeil ligt bij ons in Vlaanderen 
nog steeds lager en onze achterstand 
bedraagt 100 % op Brussel. 

Er is nog veel te doen eer wij zo ver 
zijn dat, ook in de Westhoek, de laagste 
inkomens zullen verhoogd worden tot 
het gemiddelde van 200.000 fr. 

Dat er een werkelijke , -hterstand is 
in de Westhoek, kan niemand loochenen. 
Wil men deze achterstand van de Wes t 
hoek inlopen, dan zal men moeten op
houden deze hoek van West-Vlaanderen 
stiefmoederlijk te behandelen. 

De minister beweert da+ de inwoners-
van de Westhoek nog niet geleerd heb
ben de nodige ruchtbaarheid te geven 
aan hun problemen en dat zij nooit 
spreken over hun nood. Hij weet zeer 
goed dat dit niet helemaal klopt. Wat 
baten het eeuwig zeuren en klagen, wat 
baten spreekbeurten en ellenlange arti
kels in de bladen, die dan toch rucht
baarheid geven aan de problemen van 
de Westhoek, als er niet daadwerkelijk 
opgetreden wordt ? Onze mensen uit de 
Westhoek kunnen hun problemen niet 

alleen oplosen. De Westhoek heeft hulp, 
veel hulp nodig van overheidswege. Het 
getreuzel duurt nu reeds lang genoeg. 
Men wil in de Westhoek iets zien ge
beuren, iets aan den lijve ondervinden 
van al wat reeds beloofd werd. Men 
voorzag in het plan voor de Westhoek 
een vermeerdering van 11.000 arbeids
plaatsen in de industrie tegen 1971. We 
zijn reeds juni 1969 en nog ver van die 
11.000 werkgelegenheden. En dit was 
dan nog een minimum. 

In 1967 werden er bij koninklijk be
sluit vijf industrieterreinen vastgelegd, 
nl. te Menen, leper Poperinge, Diks
muide en Veurne. 

De industrieterreinen te Menen h e ^ 
ben een oppervlakte van meer dan *» 
ha. Midden 1968 waren daar reeds een 
vijftal bedrijven gevestigd, die samen 
145 personen tewerkstellen. Het groot
ste van deze bedriiven stelt 35 meiden 
te werk. De arbeidsrezerve voor me
nen en omgeving wordt g e " a m c op 
5.000. Menen had op 30 juni 1967 555 vo^ 
ledig werklozen en 617 gedeelteliJKe 
werklozen. 

(lees door blz. 9). 



(vervolg van hlz. 8) 

leper heeft twee industrieterreinen, 
een eerste van 19 ha en een tweede met 
een oppervlalcte van 300 ha, waarvan 
37 ha bouwrijp gemaalct worden. Op het 
eerste terrein zijn een vijftal bedrijven 
gevestigd met een tewerlcstelling van 
630 personen en men gaat er een zesde 
bedrijf vestigen met mogelijk een te-
werkstellmg van ongeveer 350 tot 400 
personen tegen het einde van 1970. Op 
het tweede terrein, leper-Kanaalzone, 
zi7n vier bedrijven gevestigd van vroe
ger en krijgen we een nieuwe vestiging 
een bedrijf dat 10 personen zal tewerk-
st°'i°n 

O o . h e t industriepark te Diksmuide 
komt 'een nieuw atelier voor konfektie 
met een tewerkstell ing van 60 vrou
wen Verder een nieuwe spinnerij , waar 
ongeveer 120 personen werk zullen vin
den, waarvan omtrent de helft mannen. 

De industrieterreinen van Veurne 
beslaan 90 ha. Er vestigden zich een 
viertal bedrijven met samen 185 ar
beidsplaatsen. Men verwacht nu met 
ongeduld de oprichting van een vlees-
warenbedrijf dat aan ongeveer 400 men
sen werk zal verschaffen. De geraamde 
arbeidsrezerve in het Veurnese bedraagt 
3 000 eenheden. De werkloosheid bedroeg 
er op 30 juni 1967 504 volledig werklo
zen en 255 gedeeltelijke werklozen. Te
gen 1975 moeten daar 1.800 nieuwe 
werkgelegenheden geschapen worden. 

De minister - staatssekretaris voor 
Streekekonomie moet een bijzondere 
inspanning doen en er voor zorgen dat 
nieuwe ondernemingen en industrieën 
naar de Westhoek overkomen. En hij 
kan da t ! Wij hebben reeds meer dan 
eens gezien wat ministers kunnen op 
da gebied, maar dat gebeurde dan ten 
voordele van andere gewesten en niet 
voor de Westhoek. Uit de herr ie rond 
sommige investeringsprojekten en de 
mistevredenheid over het investerings
beleid in het algemeen blijkt, dat de 
regeringspolitiek inzake streekbeleid 
de goede richting moet vinden langs 
objektieve gegevens. Men moet bij de 
verdeling van de stimuli rekening hou
den met de huidige en de toekomstige 
arbeidsoverschotten. 

Voor welke streek werden de meeste 
maatregelen getroffen en welke streek 

heeft de aanvoer van de buitenlandse 
arbeidskrachten nodig? Toch niet de 
Westhoek zeker ? Het vreemde arbeids
potentieel op midden 1967 tewerkgesteld 
in het arrondissement Diksmuide be
droeg amper 21, voor het arrondisse
ment leper waren het er 212 en voor het 
arrondissement Veurne slechts 141. Als 
de regering miljarden te veel heeft om 
kinderarme en door vreemde arbeiders 
bevolkte gewesten te verwennen, dan 
dient er minstens evenveel besteed aan 
de Westhoek. 

Wil men het welvaartspeil hoger 
brengen, wil men de ontmoediging te 
keer gaan, dan moet men er voor zor
gen dat de industriële ekspansie in de 
Westhoek gaat evolueren. Niet alleen 
door het oriënteren van industriën naar 
de industrieterreinen, maar ook door de 
verbetering van de algemene infra-
s t ruktuur , o.a. de waterhuishouding en 
het wegennet en zeker door het valori-
zeren van de landbouw met aangepaste 
maatregelen. De bezoldigde tewerkstel
ling in de landbouw en visserij ver
minderde in 6 jaar, tijdens de periode 
'60-'66, in het arrondissement Diksmui
de met 189 eenheden, in het arrondisse
men t leper met 408 en in het arrondis
sement Veurne met 361. Ook moeten 
n 'aatregelen getroffen worden voor de 
ontwikkeling van het toerisme 

Het is dringend. Het moet spoedig ge
beuren. Er is al te veel tijd verloren 
gegaan. 

Er moeten prioriteiten gegeven wor
den voor het oriënteren van nieuwe in
dustrieën, van nieuwe investeringen 
naar de Westhoek, zoals dit in de laat
ste jaren gebeurd is voor andere gewes
ten. De Westhoek kreeg de industrieter
reinen, maar Wallonië kreeg de indus
trieën. 

Wij verwachten van de regering en in 
het bijzonder van de minister-staatsse-
kretaris voor Streekekonomie dat zij 
niet meer beloven, maar daden stellen 
en aan de Westhoek en zijn bewoners 
geven datgene waarop zij recht heb
ben: werk in eigen streek. 

Frans Blancquaert 

Senator. 

ONZE 
PARLEMENTSLEDEN 

STAAN HUN MAN 

Kamerlid Babjlon kwam uitgebreid 
tussenbeide tijdens het debat over 
de wetsontwerpen inzake verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering. 
Hij nam ook het woord tijdens het 
debat over de vaststelling van de 
kiesgerechtigde leeftijd van 18 jaar 
af. In een besluitende tussenkomst 
lichtte hij nogmaals de redenen toe, 
waarom de V.U.-fraktie zich bij de 
stemming over het ontwerp inzake 
Z.I.V, zou onthouden. 

Kamerlid Coppieters lichtte het 
s tandpunt toe van de Volksunie tij
dens het debat over de begroting 
van Nationale Opvoeding 1969, even
als zijn amendementen ter zake. 

Kamerlid Raskin interpelleerde de 
minister van Nationale Opvoeding 
over de gebrekkige participatie van 
de limburgse jeugd aan het univer
sitair onderwijs. 

Kamerlid Mattheyssens lichtte zijn 
amendement toe tijdens het debat 
over het wetsontwerp van de rust 
en overlevingspensioenen van zelf
standigen. 
Kamerlid Olaerts zette uiteen waar
om de Volksunie-fraktie het wets
ontwerp inzake B.T.W. niet kan 
goedkeuren. 
Voor de eindstemming over het ont
werp B.T.W. lichtte kamerl id Van 
der Eist de redenen van afwijzing 
door zijn fraktie nogmaals toe. 
Volgende kamerleden woonden kom
missiezittingen bij : Mattheyssens 
(Landsverdediging en Middenstand), 
Van Leemputten en Verduyn (Volks
gezondheid), Raskin (Justi t ie) , Ver-

duyn (Nationale Opvoeding), Van 
der Eist (Financiën), Vansteenkiste 
(Buitenlandse Handel), Coppieters 
(Nationale Opvoeding), Lootens 
(Verzoekschriften), Olaerts (Finan
ciën). 
Schriftelijke vragen werden gesteld 
door kamerleden Anoiaux, Vansteen
kiste, Goemans, De Facq, Raskin. 
Senator Claes nam herhaaldelijk het 
woord tijdens het debat over het 
wetsontwerp inzake de B.T.W. 
Senator Jorissen lichtte de onthou
ding van zijn fraktie toe in het 
B.T.W.-debat en verdedigde het 
amendement van de fraktie ter zake 
van de Horeca-bedrijven. 
Senator Baert stelde tot de minister 
van Just i t ie een mondelinge vraag: 
over een betere regeling van de taal
kennis der advokaten bij het Hof van 
Verbreking. 
Senator Jorissen sprak namens zijn 
fraktie tijdens de speciale zitt ing 
naar aanleiding van het vijftienjarig 
voorzitterschap van de heer Struye 
van de senaat. 
Schriftelijke vragen werden gesteld 
door senatoren Jorissen, Van Haegen-
doren, Bouwens, Ballet en Vande-
weghe. 
Senator Jorissen legde in de senaat 
een belangrijke verklaring af in ver
band met de grondwetsherziening. 
Volgende senatoren woonden kom
missievergaderingen bij : Claes (Fi-
nanciën), Jorissen Binnenlandse Za
ken en Openbaar Ambt) ; Elaut 
(Volksgezondheid); Ballet (Buiten
landse Zaken); Van Haegendoren 
(Nationale Opvoeding); Baert (Jus
ti t ie) en Bouwens (Tewerkstelling, 
Arbeid en Sociale Voorzorg). 

PARLEMENTAIRE KRABBELS 

IN DE 

SENAAT 
_ ^ 

De laatste twee dagen zetelde de se
naat van 's morgens tien uur tot Iaat in 
de avond. De laatste loodjes wogen 
zwaar omdat tradit iegetrouw no^- enke
le tientallen wetsontwerpen er de laat
ste dag doorgejaagd werden en daar
naast nog de begroting van kuituur. 
uaarbij strandden de regeringsparti jen 
op^de grondwetsherziening. 

^o de V.U.-senatoren de laatste twee 
Kfl^ln\^!*, karakter van de hele zittijd 
Dö-by hadden willen beklemtonen, had-
oen ze het niet beter aan boord kunnen 
leggen. De laatste twee dagen legde hun 
iraktie een overrompelende aktiviteit 
aan de dag. Niet minder dan 8 van haar 
ieaen kwamen nog tussen beide : Elaut, 
gallet. Van de Weghe, Claes, Baert, 
iiouwens naast Jorissen en Van Hae
gendoren, beide laatsten bij herhaling. 

senator Van de Weghe interpelleerde, 
even rustig en zakelijk als kernachtig 
^n^T^*^'^® °^'^'^ '^^ pensioenen van de 
"uc-:<olomalen en hun weduwen, pen-
sio- 'pn die .sinds 1955 niet meer i an-
gepast werden. Het antwoord van de 
minister kwam neer op de klassieke 
stufiiekommissie. 
„ l gelegenheid van ue bespreking 
van het vraagstuk Nigeria-Biafra wees 
senator Bouwens op het vraagstuk van 
andere onderdrukte volkeren, ook in 
^ r o p a en liet hij het «Viv^ la Breta-
ghe übre» weerklinken 

öenator Van Haegendoren, die achter 
ae schermen uitgemaakt wordt voor een 
, / "^oe tan ter ik» , omdat hij nooit af-
jf.at. stal de show weer bij de bespre-
King van de begroting van kuituur. Zo
wel voor Kui tuur als voor Nationale 
^Pvoedmg is hij de man in de senaat, 
aie veruit de problematiek het best 
zelf ' ^^^ ^^^ '̂ ^^ '̂̂  ^^^ '^^ ministers 

In de kommissievergadering had hij 
r ^ d s de ministers Parisis en Van Me-
chelen tegen elkaar uitgespeeld en uit 
de konfrontatie was gebleken dat mi
nister Van Mechelen de strijd tegen de 
pariteit verloren had tegen Parisis, on
danks het feit dat Frans Van Mechelen 
zich zelf wekenlang in de vlaamse pers 
had laten doorgaan als de overwinnaar. 

Daarnaast had senator Van Haegen
doren eveneens ontdekt dat ondanks 
alle beweringen van de vlaamse C.V.P. 
niinister Parisis de franstalige vereni
gingen in de randgemeenten grote toe
lagen verleent. Senator Jorissen ontdek
te in de begroting voor franse kui tuur 
zelfs toelagen aan franstalige toneelge
zelschappen in zuiver vlaamse gemeen
ten (o.m. Strombeek, Beersel en Wer-
vik) . Daarnaast pakte de V.U.-fraktie-
leider minister Van Mechelen nog eens 
aan over de verdeling van de T.V.-
zendtijd onder de verschillende par
tijen. 

Senator Van Haegendoren viel daar
naast de eerste-minister aan over de 
lokalizering van Leuven-Frans te Otti-
gnies en meende dat Eyskens daarin 
verre van wijs gehandeld heeft wat tans 
trouwens meer en meer ook de mening 
van de Walen is. 

Eerste-minister Eyskens, die aan en
kele getrouwen al zijn grote onrust 
uitgesproken heeft over een gebeurlijke 
kandidatuur van senator Van Haegen
doren te Leuven als rechtstreekse kon-
kurrent voor hem en die verre van ge
rust is wat betreft de s temmen uit de 
universitaire kringen, reageerde uiter
mate zenuwachtig en geprikkeld. 

Daarmee zat het spel op de wagen en 
ontstond er een zeer scherp incident 
tussen de eerste-minister en senator Jo
rissen, die onmiddellijk mee in de dans 
sprong. 

Tot zichtbare verbazing en ergernis 
van de voorzitter van de Vlaamse 
C.V.P., senator Van de Kerckhove, ver-

En maar uitleggen... Het is nochtans heel eenvoudig : de handige tovetnaar van 
wisselmeerderheden is in eigen val getrapt. 

dedigde Eyskens o.m. de toelagen door 
de minister van franse Kui tuur aan 
franstalige verenigingen in de randge
meenten en verweet hij de Vlamingen 
hun ghetto-mental i tei t ! Heel de argu
mentat ie van de franskiljons werd door 
de eerste-minister naar voren gebracht! 
Senator Jorissen verweet de eerste-mi
nister de randgemeenten opnieuw in 
betwisting gebracht te hebben om een 
argument te hebben voor zijn grendel, 
hij verweet hem daarnaast de taalwet
ten op het onderwijs en in de admini
strat ie te Brussel niet toe t e passen. 

Anderzijds wees de V.U. senator ook 
voorzitter Struye terecht, die de eerste-
minister vrijuit liet spreken maar de 
V.U.-repliek wilde beperken. 

De ontspanning na dit incident brach
ten 3 P.V.V.-senp toren die zich onthiel
den bij een stemming. Senator Parmen-
t ier beweerde zich te onthouden om de 
redenen, toegelicht door senator Jot-
t rand. Deze laatste beweerde zich te 
onthouden om de redenen uiteengezet 
door voornoemde Parmentier . En geen 
van beiden had zijn redenen uiteenge
zet ! Senator Bricout, een zwijzame 
Waalse industrieel, schoot echter de op-
pergaai af toen hij onmiddellijk nadien 
zei dat hij zich onthouden had omwille 
van de redenen uiteengezet door zijn 
kollega's Parment ie r en Jo t t r and! Mi
nutenlang werd er geschaterd. Hoe lan
ger een vergadering duurt hoe meer 
klaarblijkelijk de nood aan ontspanning 
stijgt 

De laatste dag zag ook . ie . schaakmat 
van de regering in zake de grondwets
herziening. Een derde oppozitiepartij, 
he t F.D.F.-R.W. verliet het debat zodat 
alleen nog de kommunisten bij de rege
ringsparti jen aanwezig blijven. De re
gering die gehoopt had haar eigen voor
stellen er door te krijgen met wissel-
meerderheder if in haar eiffen val ge
t rapt . 

De eerste-minister heeft er voor ge
zorgd dat dit de laatste dag voor de va
kant ie gebeurde zodat zijn regering 
geen gevaar meer liep te vallen en hij 
alleszins zeker ervan is dat zijn rege
r ing het nog enkele maanden uithoudt. 
De man kon niet alleen zwemmen, hij 

ikan daarbij nog schipperen ook. Om 
eerste-minister te blijven is hij echter 
bereid nog tal van offers van de Vla
mingen te vragen, zelfs dit wat de 
franstalige Van den Boeynants als 
eerste-minister nooit durfde. Dit is 
overigens vaak zo in dit land. Flamin
ganten uit de kleurpartijen zijn ge-
vaarhik als minister of als eerste-mini
ster. 

De parlementaire vakantie of in 
geijkte termen het parlementair reces 
zal alle partijen de gelegenheid geven 
orr de vergaarbak opnieuw met energie 
te vullen. De nieuwe parlementaire zit
tijd zou echter wel in een toestand van 
krizis kunnen beginnen, 



de^A/ereld 

ITALIAANSE HEKSEN 
De scheuring bij de italiaanse socialisten en de scheidingslijn die zich tussen 

linkse en rechtse kristen demokraten steeds scherper aftekent .vormen een zwa
re bedreiging voor de demokratie in Italië. De voornaamste oorzaak van deze 
scheuringsverschijnselen is voor beide partijen bij de kommunisten te zoeken. De 
linkervleugels van zowel de socialisten als van de kristen-demokraten achten in 
beginsel een zekere vorm van samenwerking tnet de machtige kommunistische 
partij niet uitgesloten. Daarvan willen echter de rechtervleugels van die twee 
partijen (bij de socialisten zijn het nu geen vleugels meer maar zelfstandige par
tijen) niet weten. Met als gevolg een regering, die een vierde van haar steun 
verliest, temidden van een sociale beroering, die sinds maanden Italië op stelten 
zet. 

Het probleem van de verhouding tot 
de kommunisten heeft sinds de oorlog 
zowel in Frankri jk als in Italië het 
voortgestaan van het socialisme be
heerst. In beide landen is de socialisti
sche partij als gematigde en machtige 
tegenhanger van de kommunistische 
part i j al lang een begrip uit het verle
den. Nergens is het partijsocialisme zo 
versnipperd als in deze twee landen. De 
prezidentsverkiezingen in Frankrijk 
hebben de socialisten meer dan ooit 
verveeld en machteloos achtergelaten. 
De partij is in verschillende frakties 
uiteengevallen en momenteel wijst 
niets op een eventuele hergroepering. 
In Italië doet zich het zelfde voor, hoe
wel een tijdlang de twee voornaamste 
socialistische partijen een zekere een
heid hadden teruggevonden, die even
wel nooit tot de bazis werd doorgetrok
ken. 

In oktober van 1964 werd de eenheid 
van aktie tussen kommunisten en socia
listen vastgelegd in 'n pakt, dat 't gevolg 
was van het gemeenschappelijk verzet 
tegen het fascisme. Nenni was van deze 
eenheid de warmste voorstander, doch 
kon niet beletten dat de rechtervleugel 
van de partij zich onder leiding van 
Saragat in januari 1947 afscheurde en 
als sociaal-demokratische partij scheep 
ging. In 1949 werd een derde socialisti
sche partij opgericht onder de benaming 

O E Z E W E E K 
IN DE W E R E L D 
• Zware gevangenisstraffen voor zuid-

vietnamese prominenten te Saigon, 
die kontakten wilden organizeren 
met vertegenwoordigers van Noord-
Vietnam Uit sommige onthullingen 
op dit proces leiden waarnemers af 
dat de regering Van Thieu geen 
werkelijke vredesonderhandelingen 
wenst Vietkong hervat in alle he
vigheid zijn aanvallen, 

• Tom M'Boya, vermoedelijke opvol
ger van Keniatta, staatshoofd van 
Kenia, in volle centrum van Nairobi 
neergeschoten. 

• 125 europese bisschoppen en kardi
nalen houden intern beraad in het 
Zwitserse stadje Chur, ter voorbe
reiding van de bisschoppen sinode, 
die in oktober te Rome plaats zal 
vinden 

• Eerste zeeslag sinds 1966 tussen chi-
nees-nationalistische oorlogsbodems 
en chinees-kommunistische bevoor-
radingsschepen 

• Parijs stelt drastische bezuinigingen 
in uitzicht Daarvan zal waarschijn
lijk ook de bouw van de Concorde 
vertraging ondervinden. 

• Scheuring bij de italiaanse socialis
ten verzwakt de regering Rumor. 
Ernstige onlusten te Turijn tijdens 
betoging tegen de stijgende levens
duurte 

• Israël verwerpt de rezolutie van de 
UNO-veiligheidsraad waarbij het 
verzocht werd een einde te maken 
aan de anneksatiepolitiek ten op
zichte van het Jordaans gedeelte 
van Jerusalem. 

• Arabieren blazen israëlische elek
triciteitsleiding op waardoor de 
voorziening van Eilat uitvalt. 

H Nigeria verklaart zich tot nieuwe 
samenwerking met internationale 
rode kruis bereid. Brits zondags
blad maakt gewag van besprekin
gen tussen Biafra en Moskou over 
mogelijke wapenleveringen . 

van Geunificeerde Socialistische Part i j 
die echter in 1951 samensmolt met de 
partij van Saragat In 1956 begonnen de 
onderhandelingen tussen Saragat en 
Nenni om de socialistische eenheid te 
herstellen, op bazis van een programma 
centrum-lnks. Maar in januari 1964 
scheurde de linkervleugel van de geuni-
fieerde socialistische parti j zich af en 
stichtte de socialistische parti j van de 
proletarische eenheid. De Nenni- en Sa-
ragat-socialisten herstelden pas in 1966 
hun eenheid, maar deze eenheid heeft 
nauwelijk drie iaar stand kunnen hou
den. 

De ironie van het lot heeft gewild dat 
Nenni vandaag zijn oude vrienden ziet 
heengaan en achterblijft met zijn oude 
tegenstrevers. Dit zet de vaststelling 
kracht bij dat niet zozeer ideologische 
geschillen aan de bazis liggen van deze 
nieuwe scheuring dan wel persoonlijke 
tegenstellingen in de strijd om de mo
gelijkheid bij gelegenheid al dan niet 
met de kommunisten samen te werken 
De «eenheid» was in werkelijkheid drie 
jaar na haar teoretisch herstel ver zoek 
in de socialistische rangen. In vele afde
lingen was de scheiding tussen salonso
cialisten en echte militanten duidelijk 
merkbaar en er werd ook weinig of 
niets ondernomen om de « oude » en de 
«n ieuwe» socialisten inniger te doen 

samenwerken en mekaar te leren be
grijpen. 

Indien Nenni vandaag in Italië door 
sommigen wordt bestempeld als een 
man die zijn tijd heeft gehad en die de 
nieuwe scheuring politiek niet zal over
leven, dan wordt zijn voormalige tegen
strever Saragat in elk geval gecon
fronteerd met een zeer moeilijke perio-
in het bestaan van de italiaanse staat. 
Saragat is inderdaad vandaag prezident 
van de italiaanse republiek en zal zich 
persoonlijk moeten inzetten indien de 
regering Rumor over stag gaat. Het 
ver t rek van drie socialistische mini
sters en vier socialistische staatssekre-
tarissen zou normaal tot het ontslag 
van deze regering moeten leiden. De 
vraag is t rouwens of de scheuring bij 
de socialisten niet zal leiden tot een nog 
ergere malaise of zelfs krizis bij de 
kristen-demokraten, die eveneens ge-
traumatizeerd zijn door een keuze van 
okkazionele samenwerking of niet met 
de kommunistische partij , wier pozitie 
sinds de kordate stell ingname in de 
tsjechische krizis verstevigd is. Voegt 
men daarbij het algemeen klimaat van 
kontestatie in Italië, waarvan het op
roer van Turijn een der spektakulair-
ste uitingen was doch welk oproer niet 
alleen staat, omdat er voortdurend sta
kingen uitbreken ,dan begrijpt men de 
zorg die te Rome heerst en blijkbaar 
niet te Rome alleen. Een verslechtering 
van de toestand in Italië zou ongetwij
feld haar weerslag hebben op europees-
en nato-vlak, want Italië vormt nu een
maal het middenstuk van de zuideuro-
pese verdediging. Met een machtige en 
meer dan ooit sluitend kommunistisch 
blok in het appenijns schiereiland mag 
men derhalve de politieke ontwikkeling 
aldaar niet onderschatten. Onvermijde
lijk duikt met deze persoonlijke tegen
stellingen aan de top van de socialisti
sche beweging en in zekere zin ook bij 
Italië's grootste regeringspartij , de kris
ten-demokraten. het beeld op van « gro
te » kinderen die met vuur spelen. 

• f * * * * * * 

Mensen, dat zijn nu nog eens echte soldaten! Met de baard, de tatoeëringen en 
het deken rond het bovenlijf, echt manhaftig! Zo keerden de laatste spaanse 

legioensoldaten uit Ifni naar Spanje terug. 

Het IS met altijd zo eenvoudig het 
nodige onderscheid te maken tussen 
wat eigenlijk maar onzekere verbeel
ding is en echte kennis. Maar is het lou
ter verbeelding in de gezichten van de 
Turken die tans niet zo zelden in onze 
steden rondlopen en op talrijke plaat
sen van het bedrijfsleven aan het werk 
zijn, een zelfbewustzijn, een zekere 
fierheid, een hardheid te ontdekken die 
bijvoorbeeld helemaal ontbreekt in die 
onzekere, of krampachtig trotse gezich
ten van de Afrikanen die hier komen 
studeren ? De turkse volkmens die wij 
naar hier hebben gehaald omdat wij 
in dit zogezegd overbevolkt land toch 
nog arbeidskrachten te weinig hebben 
zal wel niet veel meer weten over zich
zelf en over zijn volk dan dat bij de 
Afrikanen het geval is. Maar onbewust 
draagt hij zijn geschiedenis en het be
wustzijn van zijn volk toch in zich 
mee. En die geschiedenis is vol strijd 
en hardheid, zonder persoonlijke vrij
heid heel zeker, maar toch vervuld van 
een voortdurende gemeenschappelijke 
zelfbevestiging. 

Vandaag heeft Turkije een opper
vlakte van meer dan zevenhonderd
tachtig duizend vierkante kilometer 
Vierentwintig duizend vierkante kiJô  
meter (iets minder dan de oppervlakte 
van België) liggen in Europa. Dit is de 
nu sinds ongevere zevenenveertig jaar 
gestabilizeerde rest van he t vroegere 
reusachtige rijk. Het is het kleinste 
gebied dat de Turken in de loop van 
de geschiedenis ooit hebben beheerst. 
Al kunnen de vroegere rijken voor wat 
hun organizatie betreft ui teraard niet 
vergeleken worden met een moderne 
staat. 

De koreaanse oorlog, waarin de Tur
ken zich het laatst als harde en onver
vaarde soldaten hebben onderscheiden, 
was een ongezochte bevestiging van 
wat toch vrijwel vaststond : de turkse 
soldaten kunnen de grondwoorden van 
het Koreaans verstaan. Een bij die ge
legenheid uitgegeven woordenboekje 
heeft dit t rouwens duidelijk aange
toond. De reden is eenvoudig : Turken 

Die andere wereld 

turken 
en Koreanen hebben ergens in het ver
leden, ergens in Midden-Azië een ge
meenschappelijke oorsprong. De Ko
reanen staan dichter bij de Turken dan 
bij de Chinezen. 

Al is veel betwistbaar en al hoeft 
men de officiële handboeken van het 
hedendaagse Turkije niet zonder meer 
te volgen die beweren dat ook Attila, 
Ghengis Khan en Timoer zonder meer 
Turken waren, toch staat het wel vast 
dat het de Turken waren, die al in 552 
het rijk van de Awaren vernietigden. 
En sindsdien is heel hun geschiedenis 
eeuw na eeuw, vervuld geweest van 
oorlogen en krijgstochten. Zelf aange
vallen door de Mongolen vielen zij het 
Westen aan, en ongeveer zevenhonderd 
jaar geleden begon hun grote tocht die 
eindigde met het veroveren van het bi-
zantijnse rijk. Misschien zijn wij het 
vergeten, maar het is een feit dat zij 
Wenen hebben belegerd, dat de gehele 
Balkan eeuwenlang in hun bezit was. 
En dat Turken zich nooit gemakkelijk 
laten doen, zelfs niet als zij een min
derheid vormen, kan iedereen aflezen 
in de toestand op Cyprus ! 

Tot zelts in onze eigen taal dragen 
wij het « m e r k » mee van die turkse 
geschiedenis : ons woord «horde» is 
niets anders dan het turkse «ordu», 
maar daar betekent dit eenvoudigweg 
« leger » ' 

Het hedendaagse Turkije moet zich 
binnen de eigen grenzen ontwikkelen. 
Maar welke macht zal dit land wor
den dat een bevolking heeft die van 
dertien miljoen in 1927 tot drieender
tig miljoen in 1966 steeg ? Waar nog 
zeven tiende van die bevolking een 
boerenbevolking is, maar waar de 
mijnbouw heel spoedig een grote ont
wikkeling kan nemen ? Wat gebeurt er 
als die harde soldaten technisch ge
vormde producenten worden in dit on
stabiele gebied waar zij de grootste, 
zij het dan ook vrijwel zwijgenoe 
macht /ormen ? Een turks spreeK-
woord zegt dat « wie geboren is om op
gehangen te worden, niet kan y f r ^ W ' 
ken» . Zou «die andere wereld» aie 
ons zo vreemd is, ooit zijn eigen domein 
kunnen vergeten ? 



LENS OF DE WERELD 

Mo-ije Dajan, Israëlisch minister van landsverdedighig hispekteert de opgravingswerken aan de 
westelijke stadsmuur van Jeruzalem. Hij is een der haidiiekkigsle voorstanders van het behoud 

van gans de stad door Israël, v^at de Arabieten onaanvaardbaar achten. 

Meer dan 150 schijnwerpers doen de planeten en sterren bewegen van het planetarium te 
Luzern, waar 300 bezoekers tegelijk-''dit boeiend schouwspel kunnen gade slaan. 
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Russische en amerikaanse ruimtevaarders verbroederden op het ruimtesalon te Parijs en later te 
Moskou, waar een van de Amerikanen te gast was. Liever « shake hands » dan koude oorlog. 

^e minister van buitenlandse zaken van Nigeria, de heer Arikpo, is op europese rondreis en 
'Werd ook te Brussel door zijn belgtsche kollega ontvangen. Kwamen de officieel gelogenstrafte 

wapenleveranties aan Nigeria er ook ter sprake ?. 

ONDERZOEK NAAR 
SPRINKHANEN 

Zuidafrikaanse wetenschap
pelijker! stellen nu een inten
sief onderzoek in naar de gene
tische oorzaken van zwermvor-
ming bij sprinkhanen. 

Zij proberen vast te stellen 
welke genetische verschillen 
tussen de treksprinkhanen en 
de verwante veldsprinkhanen 
de oorzaak zijn van het feit dat 
de eerstgenoemde zwermen 
vormen en « op reis gaan ». 

In Zuid-Afrika moet men ge
middeld 750.000 gulden per jaar 
uitgeven voor de bestrijding 
van sprinkhanen. 

GOEDE REIS 
De burgemeester van Ham

burg, Herbert Weichmann, 
heeft in een toespraak beloofd 
dat de stad de kosten zou dra
gen voor het «eksporteren» 
naar het rijk van Mao van die 
luide «Mao «-roepers. Daarop 
heeft een groep studenten ge
drukte propaganda gemaakt 
vooi die « kosteloze reizen . Er 
hebben zich een honderd kan
didaten gemeld. Het stadsbe
stuur heeft daarop officieel la
ten weten dat het aanbod van 
de burgemeester ernstig ge
meend was en dat onmiddellijk 
maatregelen worden genomen 
om deze heren « uit te voeren », 
per vliegtuig nog wel, zij het 
dan ook in een goedkope klas
se. De prijs bedraagt dan nog 
altijd 2207 duitse Marken ! Na
tuurlijk is er geen terugreis 
voorzien ! Verwonderlijk zou 
het echter niet zijn als sommige 
van die heren menen dat zij 
wel zullen teruggeraken. De 
vraag is dan maar : na hoeveel 
jaren ? In elk geval: goede reis! 

UITTOCHT 
Van de duitse universiteiten 

is die van Berlijn wel het ergst 
getroffen door zeer heftige en 
gewelddadige studentenonlus-
ten. De gevolgen hiervan blij-
/en niet uit : Hormann, profes

sor in psichologie, Herzog, die 
staatsrecht en politiek doceert, 
en Langen die direkteur is van 
het «Institut für Industriefor-
schung» hebben ontslag geno
men. Zij vertrekken naar een 
rustiger universiteit omdat zij 
menen dat wetenschappelijk 
werk in Berlijn niet langer mo
gelijk is. Of het nog ooit zo ver 
isomt dat er ergens een univer
siteit is louter van studenten 
ondereen ? Ook in Amerika 
wordt het steeds moeilijker ge
gadigden te vinden voor het 
ambt van rektor... 

NOORDPOOL 
Het zoeken naar aardolie gaat 

zijn gang ! Na het grote sukses 
van ongeveer twintig jaar gele
den toen de echte grote bron
nen onder het woestijnzand 
werden aangeboord in Saoedi-
Arabie ligt een tweede grote 
ontdekking in het verschiet. 
Weer eens onder onbewoond 
en vrijwel onbewoonbaar ge
bied namelijk het eeuwige ijs 
bij de Noordpool. Veertien olie
maatschappijen zijn al aan het 
boren en de eerste boringen 
brachten al aan het licht dat m 
het amerikaanse Alaska alleen 
al aardolie zit die op twee tot 
vier miljard ton wordt geschat, 
dat is tweemaal zoveel als tot 
nog toe in gans Saoedi-Arabië 
werd ontgonnen. In Sovjetrus-

land schijnen de boringen al 
heel wat langer aan de gang te 
zijn, maar daar is zo iets nog al
tijd een militair geheim i 

LID VAN DE UNO 

Staten die als niet demokra-
tisch wordein beschouwd kun
nen geen lid worden van de 
Verenigde Naties. Evenmin 
landen die de mensenrechten 
niet erkennen of al te zeer 
zouden schenden. Dit alles ia 
natuurlijk nogal relatief en 
geldt maar heel weinig voor de 
heel machtigen. Toch is het 
verwonderlijk dat de plaats
vervanger van Gowon de prezi-
dent van Nigeria die zelf de 
welluidende naam Awolowo 
draagt, zo maar kan verklaren 
dat : «In de oorlog is alles fair 
en de uithongering is een van 
de wapens in de Dorlog» Het 
is niet zo dat nog niemand dat 
to* nog toe heeft gedaan, wel 
integendeel. Maar er is een 
speciale brutaliteit nodig om zo 
iets nog officieel te verklaren. 
Er is vooral brutaliteit nodig 
om met hetzelfde nog eens te 
herbeginnen, want ruim een 
jaar geleden heeft Nigeria het 
nog eens geprobeerd met Bia-
fra. 

OOK CHINA 
Uit China bereiken ons 

meestal alleen officiële propa-
ganda-foto's van juichende 
mensenmassa's, en natuurhjk 
taloze keren het gelaat van de 
geliefde leider Mao tse toeng. 
De Australiër Francis James, 
een medewerker van het reli
gieuze tijdschrift «The Angli
can » kon echter een bezoek 
brengen aan de belangrijke 
grensprovincie Sinkiang en 
bracht van die reis ook foto's 
mee. Een van die foto's draagt 
in elk geval de stempel van de 
echtheid, eenvoudigweg omdat 
wel niemand in het Westen aan 
zo iets zelfs maar zou gedacht 
hebben. Die foto toont het ver
voer van stalen buizen voor 
een olieraffinaderij, buizen van 
wel twee meter doormeter. Die 
buizen worden vervoerd per 
ossenwagen. Maar de raffina
derij wordt gebouwd. Ook dat 
is China. 

ONSCHULDIG ? 
Enkele maanden geleden 

werd in dit blad door dio Ge-
nes scherp en krachtig gerea
geerd tegen de neiging om 
het gebruik van allerlei 
verdovende middelen als min 
of meer onschuldig voor 
stellen. Dit naar aanleiding van 
het overlijden van meisjes ala 
gevolg van het gebruiken van 
dergelijke spullen. Tans komen 
vooral m Duitsland en ook uit 
de skandinaafse landen steeds 
duidelijker alarmkreten. In de 
Bondsrepubliek is het gebrui
ken van verdovende middelen 
in vergelijking met vorig jaar 
in sommige steden met zeven
tig procent gestegen Ganse 
klassen doen er aan : was vroe
ger roken verboden en werd 
het daarom gedaan, dan worden 
er nu voor het roken zel̂ 's spe
ciale lokalen voorzien, maar nu 
lokt het gebruiken van alle 
soorten verdovingsmiddelen In 
Kopenhagen alleen worden in 
de klinieken 120 verslaafden 
verpleegd die niet eens 17 jaar 
oud zijn. Onschuldige kinderen 
die zich onschuldig vermaken ? 
Zo wordt daarover wel eens ge
schreven. De geneesheren met 
ondervinding weten wel beter. 



«c VALLEN MOET ER EEN, OPDAT VELEN STIJGEN 

EEN STERVEN, DAT VELEN HEIL GESC HIED'. . . » 

Deze verzen van de ierse dichter J . M . Piunkett, die na de Paasopstand 

door de Engelsen werd terechtgesteld, stonden bovenaan op het doods-

prentje van Herman Van den Reeck, op 11 juli 1920 op de Grote Markt te 

Antwerpen door de politieagent Alois D. neergeschoten en overleden op 

13 juli in het St Elizabethgasthuis. 

Het toeval heeft gewild dat het deze jongeman was, die door een der ko-

HERMAN VAN DEN 
gels dodelijk werd getroffen. Het hadden er anderen kunnen zijn. In Her

man Van den Reeck herdenkt Vlaanderen daarom héél deze generatie die 

onmiddellijk na de eerste wereldoorlog de vlaamse-nationale zelfstandig-

heidswil bevestigde en uitdroeg. 

Het was een student die viel onder de kogels van de antwerpse politie. 

Het had ook een arbeider kunnen zijn, een volksjongen. een gewezen front

soldaat. Want het feit dat het een jonge intellektueel was die viel, bewijst 

alleen dat ook jonge intellektuelen aan de zijde van hun volk stonden. Het 

betekent echter geenszins dat het flamingantisme hoofdzakelijk een revol

te van de intelligentsia zou geweest zijn, integendeel Want zij die op die 

elf julidag in Antwerpen vanuit Borgerhout naar de Grote Markt trokken, 

waren géén van hun volk vervreemde bourgeois. De meesten onder hen wa

ren eenvoudige volksmensen of volks'^ngens die uit de IJzergrachten kwa

men en er de opstandigheid tegen een verdrukkend staatsgezag hadden 

geleerd. 

Teneinde de betoging die tot de tragl-
sclie dood van Herman Van den Reeck 
leidde, in het kader van zijn tijd te plaat
sen, lijkt het ons nodig vooreerst de be
langrijkste gebeurtenissen uit de periode 
onmiddellijk na de eerste wereldoorlog in 
het kort samen te vatten of te vermelden. 

Na de ineenstorting van het aktivisme 
(in zijn troonrede zei de belgische koning 
Albeit dat de aktivisten nooit amnestie zou
den krijgen !) was een antivlaams klimaat 
ontstaan, waarvan de aktivistenprocessen 
de brutale erupties waren. Wij hoeven 
slechts enkele krantenberichten te citeren 
om de mentaliteit van onze franstalige 
staatsgenoten op dat ogenblik te schetsen. 
In de « Nieuwe Rotterdamsche Courant » 
werd o.m. gemeld dat in het brusselse 
Nooidstation een vrouw, die twee blinde 
soldaten begeleidde en een kaartje naar 
Gent vroeg, op brutale wijze werd toege
snauwd dat ze maar Frans moet leren en, 
dat een hoger beambte de brutale bedien
de nog gelijk gaf. « Het Laatste Nieuws » 
van 7 maart 1919 vermeldt hoe een vrouW 
die zich tot het voedingskomitee te Eisene 
wendde en daarbij Nederlands sprak, voor 
« boche » werd uitgescholden, waarop ze 
antwoordde : « ik ben zo goed Belg als 
gi] • ik heb twee jongens in de oorlog ge
had » Tegenover deze uitbarstingen van 
patriottieke histerie stond een vlaamsgezind 
front leger dat aldra het aktivisme zoniet 
goedkeurde, dan toch begreep. Uit de ka
ders en leden der frontbeweging zou ook 
het eerste Vlaams-nationaal verzet ontstaan 
en zou aldra de frontpartij, het Vlaamse 
Front, groeien. In maart 1918 hadden 
vlaamsgezinde maai loyale Belgen zich in 
Den Haag verenigd en een Vlaams Verbond 
opgericht; in juli 1919 zouden zij deze or-
ganizatie nu in het land zelf opnieuw op
richten en zou het Algemeen Vlaams Ver
bond ontstaan, met « gematigde > eisen. 
Voordien was echter reeds in februari 1919 
het « Vlaams Front > opgericht als poli
tieke tormatie die de zelfbestuurgedachte 
voorstond en zich daardoor van de andere 
« minimalistische » flaminganten onder
scheidde. 

Op 9 april 1919 greep in het belgisch 
parlement een belangrijke gebeuitenis 
plaats : de volksvertegenwoordigers Van 
Cauwelaert, Van de Perre en Van de Vyve-
re mterpelleerden de regering over haar 
taalpolitiek en zij somden er, naast de ak-
tuele Vlaamse grieven, ook de schandelijke 
feiten op die tengevolge van de anti-vlaam-
se gezindheid der legerleiding aan het front 
gebeurd waren. Deze interpellatie der drie 
Vans, zoals men ze later noemde, werd door 
politici van de meest diverse strekkingen 
gesteund. In februari 1919 hadden uitge
weken aktivisten in Nederland, samen met 
vooraanstaande Nederlanders, een oproep 
gericht tot de nederlandse intellektuelen. 
Een Vlaams Komitee werd gesticht en bla
den als « De Toorts >. « De Vlaams-Na-
fionale Gedachte >, < Pro Flandria > en 
nadien < Vlaanderen » onderhielden niet 
alleen het kon takt met Vlaanderen, maar 
radikalizeerden ook de vaak nog schuch
tere anhangers van het Vlaams Front. 

In Vlaanderen zelf waren het vooral de 
oudstrijders die stuwing gaven aan de na
tionale beweging. Toen in maart 1919 te 

Brussel een meeting gehouden werd mei 
de beruchte Neuray en met Nothomb die 
de belgische annexatieplannen in verband 
met Zeeuws-Vlaanderen en Nederlands-
Limburg verdedigden, werden zij onthaald 
op een dreunend « Wilhelmus ». En bij 
een bijeenkomst te Oetingen in mei 1919 
werd aalmoezenier Van der Meulen, dit 
tijdens de oorlog naar een strafkamp ia 
Cézembre was gestuurd, door de aanwe» 
gen luid toegejuicht. Daar werd trouweaj 
ook de eis tot zelfbestuur met klem voor
opgesteld. 

In het « Laatste Nieuws » schreef Hosie 
o.m. « Het belgische regime wordt in zijn 
ongezond anti-vlaams gedoe dagelijks dooi 
ten minste 80.000 ad\okaten-generaal aan
geklaagd, die geen toga nodig hebben oa 
indruk te maken ». 

Simptomatisch voor de geestesgesteldheid 
was wel de 11 juli-viering in 1919 te Airt-
werpen, waar een groot aantal frontsolda
ten in uniform — zelfs met ruiterij — aas 
de srtoet deelnam, de orde handhaafde en 
de leeuwenvlag hees onder de neus va* 
een bleke generaal Mahieu. 

In september 1919 greep hel Bormspro-
ces plaats. Borms' houding was zo indruk
wekkend, dat Basse in zijn zeer loyaal-bel-
gische geschiedenis moet toegeven dat Ii§ 
« door zijn flinke houding aan populari
teit won ». 

In november 1919 grepen dan de eeiste 
naoorlogse verkiezingen, en de eerste m^ 
algemeen enkelvoudig stemrecht doch uit
sluitend voor mannen, plaats. 

De jonge Frontpartij, zonder geld ai 
zonder een welomlijnd programma of di-
rekte materiële voordelen of eisen, beha^ 
de 61.211 stemmen en zond 5 gekozenen 
naar het parlement : Staf De Clercq, Adiel 
De Beuckelaere, Boudewijn Maes, Rik Bor-
ginon en L. Van Opdenbosch. Om enigs
zins een vergelijking te kunnen maken, 
moeten wij vermelden dat de katolieke 
partij over heel het land 621.500 stem
men behaalde, voor 71 gekozenen. 

Aangemoedigd door deze eerste overwin
ning richtte het Vlaamse Front nn een ma
nifest tot de Vredeskonferentie van Vee-
sailles, waï aan franskiljonse zijde een ge
weldig tumult veroorzaakte. In zijn kon-
gres van 11 april 1920 beklemtoonde h« 
Vlaamse Front de eis tot zelfbestuur ^ 
het belangrijkste programma-punt. 

Samenvattend kunnen wij dus zeggen, 
dat tegenover de aktivistenjacht en de anU-
Vlaamse terreur al zeer gauw een vooral 
door de frontsoldaten gedragen verzet rees 
en dat al zeer gauw ook het kontakt tus
sen frontbeweging en aktivisme ontstond, 
waarbij de belangrijkste figuren uit beide 
bewegingen de leiding van de frontparuj 
zouden vormen. . 

Anderzijds stellen wij een zeer grote 1 
vensbeschouwelijke diversiteit vast en e 
afwezigheid van een algemene P ° " " ^ 
doktrine die ook op de sociale, ekonoim-
sche en nationale vlakken haar ^onseivfev^ 
ties zou kunnen opdringen hebben, a 
zou deze doktrine van velerlei zijde, en P 
alle vlakken van het gemeenschapsleven. 
haar uitbouw krijgen. .. 

Er wordt wel eens beweerd dat wij 
men teel meer in relatie zouden staan 
die periode, dan met diegene welke 
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onmiddellijk voorafging. Doch alleen al 
het feu van de menselijke kontinuiteit, 
van de aanwezigheid der jongeren van gis
teren, de ouderen van vandaag, trekt de 
lijn door. 

Ook in de figuur van Herman Van den 
Reeck wordt wat wij hierboven vermelden, 
nl. de grote levensbeschouwelijke diversi-
Seit, duidelijk aangetoond. Enige zoon in 
een gezin met twee kindeien, waarvan de 
vader bediende was, volgde hij de grieks-
latijnse humaniora aan het antwerpse ate-
neum. Na zijn middelbaar onderwijs wacht
te hij een jaar lang om naar de universi
teit te gaan, in de hoop dat Gent weldra 
zou vervlaamst zijn. 

Reeds in het ateneum kwam hij in kon-
takt met het flamingantisme, kocht er « De 
Goedendag > van de Vlaamse Bond, nam 
begin 1918 zelf de redaktie van het blad 
over en maakte er een degelijk tijdschrift 
voor normalisten en ateneumstudenten 
van Toen de vlaamse hogeschool nog niet 
voor het volgend jaar bleek, ging Herman 
van den Reeck naar Brussel en volgde ei 
het eerste jaar natuurwetenschappen met 
het inzicht dokter te worden. Als student 
te Brussel was hij in menige vlaamsge-
zinde aktie betrokken, o m in het storen 
van een manifestatie der « Amities Fian^ai-
ses >. Hij werd door politieofficier Man 
naerts hieromtrent ondervraagd. Tenge
volge van deze aktie ontstonden ook inci
denten aan de brusselse universiteit, toen 
nog een broeinest van antiklerikaal frans-
kiljomsme. 

Tijdens een kursus trokken een twintig-
ïal franstalige studenten onder leiding van 
een professor in de zaal binnen en vielen 
op Van den Reeck aan. Een klacht werd 
neergelegd bij het parket tegen de aanval
lers. 

Herman Van den Reeck behooide tot 
de vlaamsgezmde studenten en jongeren, 
die droomden van een internationale van 
de geest Hij maakte deel uit van de vlaam 
se Clarté-groep, was zoals de meeste jon
geren van die tijd scherp anti-militarist 
en aangetrokken door de idee van sociale 
gerechtigheid en universele broederschap, 
die hij in het soaalisme zag Deze idee, uit 
humanitarisme, vond trouwens ook bij vele 
vlaamsgezinde jongeren, zij het op een 
andere wijze, aanhangers. In zijn « Cel-
OTieven > zou Wies Moens schrijven : « de 
Vlaamse beweging zou ik steeds zien in het 
raam van de grote eudaimonistische bewe
ging over alle landen. Maar : chanty be
gins at home 1 » Van den Reeck bewijst 
meer dan vele betogen en teksten de diepe 
sociale bewogenheid van de nationalistisch-
voelenden en de openheid voor het uni
versele, voor de verstandhouding tussen de 
volkeren op het ogenblik dat de vlaams-
öationale beweging voor het eerst op het 

orum der belgische politiek met een ei
gen formatie zou verschijnen Daarom is 
'̂Jn naam een fanaal geworden • niet al-
êen om zijn tragische dood maar ook om 
eze konfrontatie in hem van het natio-

van ^" '*^'^'^ *'^ ^^^ tweevoudig aspekt 
" een diep gemeenschapsbeleven. 

sto * ^̂  J'^li-herdenking in 1919 was een 
"t getuigenis geweest van vlaams be-
stzijn bij duizenden uit het volk, niet 

minst bij de volksjongens die uit de 

iiii 
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gelijke manifestatie, die op de Antweipe-
naars een gioit indruk gemaaki had te 
vermijden verbood hei antweips itadbe 

'stuur in 1920 dai er weer een 11 juli-stoet 
zou sfehoudeii woiden Men besloot der-
(halve d^manilestatie te Borgeihout te hou
den Vanaf 10 uur stroomde het volk reeds 
toe. Om 11 uur werd de stoet gevormd op 
de Turnhoutsebaan Vele verenigingen na
men er aan deel scouts, het Verbond der 
vlaamse kringen, de tolbedienden, de 
vlaamse oudstriiders, de vlaamse studenten-
bond, het Vlaamse Front. « Zelfbestuur > 
en * Een vlaamse hogeschool * waren de 
slogans die de stoet domineerden. Bij hen 
die de stoet schouwden bevond zich mej. 
M. Belpaire. J. Hoste sprak de betogers toe. 
Na de manifestatie trokken de betogers ech
ter verder en bereikten langs de Zendelin-
genstraat de St Willibrorduskerk. Vandaar 
ging het, nu op het grondgebied der stad 
Antwerpen, verder langs de Beeldekens-
straat, het De Coninckplein en de Van We-
zenbekestraat. Daar stond een grote politie
macht opgesteld die in de lucht schoot bij 
het naderen der betogers. De stoet verdeel
de zich nu in twee groepen een die ovei 
het Statieplein, de De Keyserlei en de Meir 
optrok naar de Grote Markt en door de 
politie werd doorgelaten en een andere die 
over de leien en de Meir naai de Kate-
lijnevest en het Conscienceplein trok waar 
bloemen weiden neergelegd bij het stand
beeld van Conscience. 

Toen de eerste groep op de Grote Markt 
aankwam, stormde schepen Stiauss, die 
waarnemend buigemeester was, het plein 
op samen met generaal Mahieu. De sche
pen beval aan de aldaar opgestelde pohtie 
erop los te stormen en het leek wel ot 
daarbij speciaal bevel gegeven was, de 
leeuwenvlaggen te ontrukken aan de dra
gers Toen tijdens de daarop volgende 
schermutselingen een politieagent een vlag 
van een vlaamse meisjesbond uit de han
den van de draagster wou trekken, sprong 
een jonge student naar voren : Herman 
Van den Reeck. Revolverschoten knalden : 
niet in de lucht, maar direkt op de beto
gers werd er geschoten en ooggetuigen ver
klaren dat het een wonder mag heten dat 
er niet meer gekwetsten waren. Herman 
Van den Reeck viel op de grond, dodelijk 
in de borst getroffen. Hij werd onmiddel
lijk naar het St Elizabethgasthuis gevoerd 
waar hij twee dagen latei, op 13 juli over
leed. 

De verontwaai diging was groot • zo groot 
dat dezelfde dag nog onbekenden de Leeu
wenvlag op de O L.V.-toren hésen De 
dood van Van den Reeck sloeg de vlaams 
gezinden met verbazing en woede Dichters 
grepen naar de pen en zongen hun smart, 
en woede uit. Marnix Gijsen zei in zijn 
« Tijdzang voor Herman van den Reeck : 
« Herman : als de tanks van onze wil vrij 
zullen boenen de straten, de pleinen van 
hen die de iu:h op je lip deden kwijnen 
tot de berustende schijn van de marte
laar... >. 

In zijn cel dichtte Wies Moens : < In 
mijn stille witte cel is het bericht van je 
dood als een nieuw parool dat scherpe lip
pen fluisteren in de nacht >, 

Op 17 juli werd Herman Van den Reeck 
begraven. Van uit heel het vlaamse land 
waren afvaardigingen gekomen; 79 vereni
gingen waren op de begrafenis vertegen
woordigd. De lijkdienst vond plaats in de 
muzikale leiding en het koor zong de 
St Annakapel aan de Goedendagstraat Jef 
van Hoof en Renaat Veremans hadden de 
< Psalm van Rodenbach », « Mijn Moe-
derspraak » en « Vlaanderen » Onder de 
aanwezigen was, naast de vlaamsnationale 

volksvertegenwoordigers Kamiel Huys-
mans Nadien kwamen OOK bOtialiM ^^hc 
parlementsleden de lijkstoet volgen De 
fanfare van het Vlaamse Front was even
eens in de optocht die zich naai hej 
Schoonselhof begaf, waar lijkreden uitge
sproken werden door Herman Van Puym-
broeck voor het Vlaamse Front, dooi dn 
Van de Perre, Berten Pil, mej Anna Mor» 
telmans en lan Timmermans. 

•' T i l 

Van den Reeck bleef voor de vlaamSJ 
nationale beweging een simbool. Roman* 
tici zagen in hem de Sneyssens die de \lag 
verdedigt en er voor valt De meer realis
tische geörienteerden zagen in hem sim» 
bool van het zoeken der vlaamse leugd 
naar een geestelijke fundeiing van de na« 
tionale gedachte. 

In die zin kon er dan ook geen betere 
hulde aan de jonge dode gebracht woiden 
dan de oprichting van een nationahstisthe 
volksuniversiteit die zijn naam dragen /ou, 
en die in de opbouw van de politiek < 'tok-
trine en fundering van de vlaam'-n iiio-
nale opvatting een belangrijke rol zou spe
len tussen de twee oorlogen. 
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haar de vakantie 

Opnieuw hebben duizende jonge mensen voor 
een zekere tijd het huis verlaten om ergens aan de 
kust, of in de Ardennen een vakantiejob te begin
nen. Sommigen van de eerste dag van de vakan
tie tot de laatste ; anderen voor een gedeelte ; 
maar allen met de vaste wil wat bij te verdienen 

lobstudenten 
cm bij het begin van het nieuwe schooljaar datgene 
te kunnen kopen waar ze reeds lang van dromen 
en kost wat kost wil len hebben. Werkelijk « kost 
wat kost ». Elk werkje willen ze aannemen als het 
maar wat zaad in het bakje brengt. Steeds meer en 
meer trekken de jongeren naar dergelijke werk
plaatsen en steeds meer en meer komen klachten 
en grieven daaromtrent. AAej. Greta D'Hont hield 
onlangs een enquête over « De tewerkstelliing van 
studenten aan de kust. ». Uit dit werk nemen wi j 
dankbaar enkele cijfers over. Een paar jobstudenten 
geven vrij hun mening over hun werk ten beste. 

Op de grote baan, lussen heï strand en 
de hotels te Bredene staat van 1 juli tot 31 
augustus een improvizatorisch in mekaar 
geknutseld houten huisje en daar zit van 
tien uur 's morgens tot tien uur 's avonds 
Frans D. uit Dilbeek in. Toen hij voor het 
eerst aan de kust ging werken zat hij in de 
4de latijnse. Nu gaat hij naar de Retorika. 

Zijn werk: ijskrcem verkopen. Een goedje 
dat hij ongoveer tot 10 juli nog kan waar
deren, maar dat eens die datum overschre
den hem geen barst meer interesseert. Sa
men met Frans D. zijn er zowat 20.000 stu
dentenarbeiders aan de kust. Onder hen 65 
L h. jongens en 45 t. h. meisjes. 45 t. h. van 
hen komt in het hotelbedrijf terecht, 37 
t. h. in de handel en 17 t. h. in alle moge
lijke en onmogelijke zaken en ondernemin
gen. Al deze jonge mensen zijn natuurlijk 
ongeschoold, als moest men geschoold zijn 
om aardappelen te schillen, de afwas te 
doen, leeggoed naar de vuilnisbelt te bren
gen, vrachten van de ene plaats naar de an

dere te sleuren enz. De jobstudenten wor
den dan ook als ongeschoolden betaald. 
Volgens de studie van juffrouw D'Hont kan 
men in vele gevallen van een vorm van uit-
buFting spreken. 

Het lijkt verwonderlijk maar het is zo, 
ondanks alles willen 83 t. h. van de jonge
ren onder zelfde voorwaarden opnieuw aan 
de slag want ook deze vakantie zagen we jon
gelui voor de derde maal vertrekken. Meer 
dan 22 t. h. is niet meer te spreken over 
vakantiewerk en heeft er definitief de brui 
aan gegeven. 

Waarom wil men de student 
als seizoenarbeider ? 

Eerst en vooral omdat er geen haan over 
kraait wanneer de werkgever te weinig uit
betaalt. Studenten zijn vlug en handig. 
Meisjestudenten zijn net en vervullen hun 
werk zeer nauwkeurig. Ze werken hard en 
met een ongekend entoeziasme. Studenten 

kennen zeer vaak meer dan één taaltje en 
kunnen vlot buitenlandse gasten te woord 
staan iets wat de bazen nog vreugdiger 
stemt. Van hun loon wordt niets afgedra
gen voor de sociale zekerheid. 

Noclitans kennen werkstudenten zware en 
lange dagen. Arbeidsduur is een van de 
grieven van werkstudenten. Sommigen be
ginnen nog voor 8 uur en werken non-stop 
tot 8 uur 's avonds. 62 t. h. werken een 
ganse week de zondag inbegrepen, 28 t. h. 
zes dagen met de zondag na- of voormid
dag vrij. 

Over de huisvesting hebben wij meer dan 
een keer horen klagen. Zo vertelde vriend 
Frans uit Dilbeek dat hij in een kamer 
zonder ramen moest slapen, een soort op
slagplaats waar het steeds killig is en bij 
regenweer vochtig en koud. 

Ergens zagen wij hoe twee rctortkastu-
denten, die kelner speelden, de nacht door
brachten in een soort gang tussen de keu
ken, waar steeds een gordijn frieidampcn 
hangt en de garage. Hun bedden staan tus
sen bakken bier en limonade en hun kle
ren hangen over een stoel waar de vrouw 
der huizes in het voorbij lopen een emmer 
of kom of wat ze ook in de handen heeft 
laat staan. In het onderzoek staat dat vijf 
jongens in een onverluchte kelder samen-
sliepen en 12 meisjes op één kamer moesten 
overnachten. En hoe velen slapen niet er
gens in een vergeten hoekje of naast de ver
warmingsinstallaties... ? 

Wij hebben er helemaal niets tegen da£ 
jonge mensen van hun vrije tijd gebruik 
maken om een centje te verdienen. Belang
rijker dan daf centje is de inzet, de ont

moeting met andere mensen, de relatie» 
die zo ontstaan, het leren waarderen van 
medearbeiders zoals men medestudenten 
moet waarderen. Een kijk op de wereld van 
verkoop en handel. Het leren kennen van 
toestanden uit die wereld en het zorgzaam 
beëindigen van een opgelegde taak ook al is 
dat maar het schillen van bergen aardappe. 
len. Jonge mensen moeten weten dat ze 
wettelijk moeten worden behandeld door 
hun werkgevers en het zomaar niet moeien 
laten bij « als ik wat geld heb ben ik te-
vreden ». Jong^ui moeten ook leren de an
deren eerlijk te bejegenen in zaken. Zich 
leren verzetten tegen uitbuilerij en eisen 
wat wettelijk voorgeschreven is omtrent het 
statuut van de jobstudenten, wat meebrengij 
dat ze zich hoeven te dokumenteren. 

Wat doen ? 

Werkstudenten en natuurlijk ook werki 
studentinnen moeten als volwaardige ar« 
beiders en arbeidsters beschouwd worden. 
Een minimumloon moet worden uitbe
taald en de arbeidsduur van 10 uur per 
dag mag niet worden overschreden. Het 
kontrakt moet worden opgemaakt met me
deweten van de ouders en door hen wor« 
den goedgekeurd. Het arbeidskontraki 
moet worden ingeschreven bij het R .M. i 
en per week moet een rustdag worden toe
gekend. Studenten die wensen te werken 
moet het verboden worden vanaf de eer
ste dag van de vakantie aan de slag te 
gaan omdat een drukke eksamenperiodc 
vooraf ging en een rustperiode voor het 
werk nodig is. Verder moet het verbo
den worden, zonder onderbreking twee 
maand door te werken omdat dit niet al
leen schadelijk is voor de menselijke kon-
ditie maar vooral omdat studenten en stu« 
denïinnen zoals iedereen vakantie nodig 
hebben. 

Graag hadden wij toch nog één aspekt 
van deze betaalde jobs in de vakantie wil
len belichten. Zou het niet pozitiever zijn 
wanneer jongelui zich onbetaald ten dien
ste konden stellen van heï werk in jeugd
centra, jeugdbewegingen, kolonies, huizen 
voor gehandikapien, ouden van dagenhui* 
zen enz. want wanneer men ter wille van 
wat geld zaken als vakantiestages, kursus-
sen, reizen , tochten met vrienden, vakan
ties in gezinsverband, lektuur enz. over 
boord gooit dan is het niet goed gesteld 
met onze jeugd van w'ie men toch nog al
tijd zegt dat ze langs haar engagement om 
de waarborg is voor een gezonde maat
schappij van morgen... 

ZO r i l len 
Ogen zijn kostbare dingen. Nog 

heel jong worden kinderen er op ge
wezen dat ze hun ogen moeten be
schermen, zeker nooit in te sterk 
licht mogen kijken, geen bril van an
deren opzetten. Toen een paar jaar 
geleden iedereen een bril wou dra
gen heeft men met een vermanende 
vinger op het gevaar gewezen. Regel-
latig voeren gezondheidsinstituten 
ampagnes om de ogen niet aan hun 

.ij/ over te laten. 
Niet dat wij in ons land zo vaak 

1 e zonnebril op moeten zetten maar 
oor die enkele keer, en de laat-
e tijd ivat meer dan anders, hadden 
i] het eens graag over het dragen 

• in een zonnebril. Misschien zijn we 
nog net op tijd, is utu valies nog 
niet definitiet dicht en kunt U er 
die prul vaii een zonnebril nog uit
gooien en op zoek gaan naar een 
degelijk brilletje. 

Per jaar worden in het Verenigd 
Koninkrijk tussen de vier en vijf mil

joen zonnebrillen verkocht waarvan 
slechts 1 j5 door een optieker. Cijfers 
over ons land, wat de verkoop van 
zonnebrillen betreft, hebben wij niet 
maar het zal ongetwijfeld zo wel zijn 
dat de meeste zonnebrillen in alle 
mogelijke handelszaken gekocht wor
den. 

Specialisten zeggen : dat het een 
gewoonte wordt steeds meer en meer 
donkere zonnebrillen te dragen; dat 
wij er goed aandoen zonnebrillen en
kel buitenshuis op te zetten; dat ze-
nuxolijders gemakkelijk verslaafd ra
ken aan het dragen van brillen met 
donkere glazen. Verder praten de 
specialisten het goed dat mensen die 
op kantoor zitten waar de verlichting 
minder sterk is dan buiten een zon
nebril dragen om de overgang. 
te overbruggen. De verhalen 
als zouden de ogen zeer zwak zijn 
meent een engelse specialist uit de 
wereld te moeten helpen door te zeg
gen dat de ogen sterke organen zijn 

die misbruiken en verwondingen 
kunnen doorstaan. 

Heel ontspannend is een zonnebril 
opzetten wanneer men van zijn werk 
naar huis keert, om de krant te lezen 
en om naar de televizie te kijken. 
Het spreekt vanzelf dat we het hier 
over een zonnebril hebben die door 
een optieker is voorgeschreven. Stil
aan en steeds meer en meer begint 
men een zonnebril niet alleen meer 
als middel tegen de zon te zien. De 
zonnebril is in de mode ingeschakeld, 
om eens anders te zijn, zoals men een 
muts of een sjerp draagt of een heel 
atiders kapsel. Sommige zonnebrillen 
zet men helemaal niet op om door 
te kijken maar in het haar of op het 
puntje van de neus. Een zonnebril is 
een onderdeel van de mode geworden 
en daar houden de modeontwerpers 
steeds meer en meer rekening mee 
Laten xuij uit deze engelse zonnebril-
lensludie onthouden dat we het ge
bruik binnenshuis best laten, dat we 
een optieker raadplegen eer we een 
zonnebril kopen en proberen aan de 
zonnebril niet verslaafd te geraken. 
Maar daar is in ons land en met ons 
ti^eer weinig gevaar voor. Of zou het 
dit jaar anders zijn ? Wij hopen het 
met u... 



engelse uitgaven 
f/flw de totale engelse hoekenproduktie — 2W miljoen per jaar — wordt de helft 
uitgegeven in slapband, in pocket of, zoals de Engelsen zeggen, paperback. De oud
ste dezer paperbacks zijn wel de zeer bekende Penguin Books, die sedert 1935 ver
schijnen. De jongste ti]d zijn er echter verscheidene firma's bijgekomen, die uitslui
tend pocketboeken uitgeven. De Thomson Newspaper Organisation is nu op de 
maikt gekomen met haat Sphere-Books en kan reeds een lipt met publikaties voor
leggen, die oan een giote verscheidenheid gelingt en stellig belangstelling wekt. 

Naast science fiction, dcteklivcverhalen 
en l i teratuur verschijnen in de Sphere-
Books ook \\ Cl ken van algemene aard, gaan
de van wijsbegeerte tot kookkunst . 

Van Hei bert Marcuse, de filozoof die in 
het nieuws kwam door de uiterst-linkse stu-
dciiteni ellen in Dui ts land (waarvan hij zich 
nadien dibtancieeide) verschenen in deze 
pocket-uitgaven « Eros and Civilization » 
en « One Dimensional Man ». 

Van de bekende amei-ikaanse kineast en 
autcui El ia Kazan (schrijver en kineast van 
« Amerita, America ») werd het laatste 
boek « 'I hc Arrangement » in een — zeer 
dikke — pocket uitgegeven. H e t is de ge
schiedenis van een m a n die sukses in heï 
leven en in de zaken heeft gehad en van 
de kompiomissen die hij met zichzeli én de 
andeicn heeft moeten alsluitcn : het « ar
rangement * met het leven, waa idooi het 
leven alleen mogelijk woidt . 

Een ander Sphere-boek waai van de titel 
een bekende klank heeft, is « T h e Fox » van 
D.E. Lawrence. Zoals men weet werd deze 
novelle van de auteur van « Lady Chat ter -
ley » \eifihiid. De film weid in ons land 
veiboden 

En nu « e locli bij de liliii aangeland 
zijn en bij de censuur ei op : het boek van 
de deciise au teur Carl Ei ik Soya « Seven
teen 2> verscheen eveneens in de reeks der 
Sphere-books in een engelse vertal ing Zo
als men zich misschien her inner t , werd ook 
de film die naar dit boek gedraaid werd, in 
Chaileioi veiboden en dit nada t h i j , bij-
vooibeeld in Antweipen en omgeving, ver
scheidene weken gespeeld was. He t is d e 
geschiedenis van een jongen van zeventien, 
die tijdens een vakantie bij een oom lot 
man woidt. He t boek werd om bepaalde 
passages wel eens als pornografie bestc'm-
peld, wat het niet is : er zijn t rouwens se-
deitdien heel wat boeken verschenen die 
op dat gebied heel wat verder gaan en 
waai bij vergeleken « Seventeen » een bra
ve « Entwicklungsionian » lijkt... zonder 

daa iom een bock voor kindeien en •\\ te 
jonge le/eis te zijn 

Bij deze engelse ui iga\ei i wilki i u i j ook 

nog het werk van een Engelsman vermel
den die, hoewel hij naar Amerika uitweek 
en hoewel zijn werk bij de amerikaanse 
< Pocket-Books > (de boekjes met de kan
goeroe 1) verscheen, als een belangrijk jong 
au teur kan beschouwd worden. Ju l ien 
Cloag's « A sentence of Life » is de twee
de grote loman van deze veelbelovende en
gelse auteui die tans in de V.S. woont : in 
1965 veischeen « Oui Mothe i ' , House ». in 
19b6 « A Sentence ot Life », dit boek is n u 

Alhoewel deze huizen uit de oude wijk van Andenne in 1962 als beschermd ver
meld werden is men begonnen met het slopen ervan Sommige van deze gebou

wen dateren uit de vijftiende eeuw. 

degrelle over 

het oostfront 
Dij de «• tdilions de la 1 able Ronde *, waar kot te tijd geteden ook ztju « Hitlei pour 1 000 
ans » veischeen, weid opnieuw een boek van de geioczen Rex-leider en bevelhebber van 
net WaalsLegioen uitgegeven. Degrelle heeft over zijn belevenissen en zipi politieke opvat
tingen reeds vioeger geschieven en hij zal dat waai schijnlijk nog doen. Of men het peiso-
nage simpatiek of antipatiek vindt, of men zijn politiek heeft bestieden of goedgekeuid 
(als Vlaming konden wij niet wat de gewezen iexist en medeweiker aan het blad van Rex, 
1 enax-Leynen van hel « Belang van Limburg Ï, voor de ooilog wet kon), een zaak moeten 
v>ij in ieder geval toegeven : naast een fantastisch ledenaar (en ouderen ondei ons die hem 
eens hooiden spieken kumien dat getuigen is hij ook steeds zeer vaardig geweest met de 
pen en ts er aan hem wellicht een meeslepend kromst en knap auteui verloten geoami 

Veiloren ? In feite met. W a m de man die 
de lirische stukjes schreef in « Etat d a m e » 
en de wel oppeivlakkige maar bri l jante po-
ntieke beschouwingen in « Revolut ion 
dames » heeft alleszins zijn meikwaardige 
belevenissen in verscheidene werken te boek 
gesteld. Zijn wegsleping door de belgische 
justitie in 1940 naar Frankri jk weid aan
leiding tot een boeiend geschieven relaas. 
En zijn belevenissen aan het Oostfront von
den eveneens h u n neerslag in een lijvig 
boek, dat nu onder de nieuwe titel < Front 
de 1'Est 1941-1945 » opnieuw verschijnt. Een 
raeikwaardig boek is het zeker want ont

daan van degiclliaanse g iool ip iaak en p i 
los, is d u boek wel het epos van de Oost-
t iontvii jwill iger in het algemeen en van de 
Waalse in het bizonder 

Degrelle beschrijft in zijn boek de inzei 
van het waals legioen en schi lden de ver 
schillende etappen, waarbij de eigen beleve 
iiis als kern gebruikt wordt voor de sihil-
de i ing van het gemeenschappelijk beleven. 

Deze etappen zijn de rush naar de Oe-
kiaine, de winter aan de Donetz, de strijd 
om Kharkov, te voet door de Kaukasus. de 
strijd aan de Dnjepr, de omsingeling in 
Tsjeikassi, de strijd in Estland, het offen

sief in de Ardennen, de strijd in Pomme-
ren, en tenslotte de ondergang en de vlucht 
over Denemaiken naar Nooiwegen en van
daar per vliegtuig naai Spanje. 

Elke epizode woidt uitvoerig beschreven, 
zodat wij de weg van het Waals Legioen 
kunnen volgen van het ene gevecht naar 
het andere, met de rus tpunten van etappe 
en verlof 

H e t zeei peisoonlijke van dit relaas doet 
niets af aan de waaide van dit weik dat op
gedragen is aan de 2.500 waalse vrijwilligers 
die in Rusland sneuvelden 

Wat men ook over de daad van Degrelle 
en de vele ande ien — honderdduizenden 
uit heel Europa — moge deijken en hoe 
men ook de politiek van het Derde Rijk 
moge afkeuren het feit blijft bestaan dat 
m een vorige genet atie vele duizenden jon 
geren hoofdzakelijk door de idee van euro 
pese eenheid gedieven de moed liaddcii 
hun leven te wagen. 

Degielle besluit zijn bock met een op-
loep tot inzicht en voorspelt dat de haat 
zal sterven maar de grootheid blijven. 

Bij alle velschillen dringt zich een vei-
gelijking op met wat Saint-Loup. meer als 
objektiet veislaggever dan, over de geschie
denis van de franse oosttrontvri |will igers 
-chreef in zijn boeken over het L.V.F, en 
de « Division (Jharlemagne » En wij kun
nen ons hierbij niet ontdoen van een ze 
kere ontgoocheling, wanneer wij daarnaast 
moeten vaststellen dat — alle verdiensten 
van romans als « | an van Gent » erken
nend — het epos van het vlaams vrijwilli-
gerslegioen nog steeds ongeschreven blijft 

Léon Degrelle « l'iont de l'Est 1941-
1945 ». Editions de la Table Ronde. 452 
blz 26 l'F. 

ook in pocket verkiijgbaar. De betekenis 
van Ju l ien Gloag als auteur wordt best ge
ïllustreerd door het feit dat de twee giote 
romans van deze achtendertigjaiige, die in 
Cambi idge studeeide, beide in het Fians 
veitaald werden. He t boek lijkt op een de-
tektiveverhaal, met de moord op de sekre-
taresse van het hoofdpersonage — een uit
gever — als centraal gegeven. Maar het ge
heel gioeit boven dit gebeuren uit en ter
wijl meer en meer de onschuld van de ver
dachte aan het daglicht treedt, vindt deze 
zichzelf meer en meer schuldig aan andere 
misdrijven, andere tekortkomingen. Deze 
boeiend geschreven roman is een uitzonder
lijke pischologische studie en een meester
lijke analize van wat wij een « Pilatiis-
komplex » zouden kunnen noemen. De 
frans€ vertaling verscheen bij Gal l imard. 

DAT NoET U... 

...weten... 
binnen kort verschijnt het boek 

« Universiteit van deze tijd » door 
bmgemeester Lode Craeybeckx van 
Antweipen bij de i Nederlandse 
Boekhandel ». 

het algemeen Nederlands Zangver
bond organizeert m samenwerking 
Muzicerende Jeugd van 18 tot 23 au
gustus te Diepenbeek een studieweek 
over « Italiaanse en engelse barokmu
ziek ». Kursusleiders zijn Juliaan 
Wilmots, direkteur van de 
stedelijke akademte van St. Truiden 
en Roger Leens, muziekleraar. In
schrijving voor 15 juli door storting 
van 950 fr. op postrekening 96336 
van A.N.Z.-Antwerpen. 

.. meemaken... 
zondag 20 jult heeft te Ekelsbeke 

in het kasteel aldaar de 7de vlaamse 
kultuurdag plaats. Van 9 uur 30 ope
ning der tentoonstelling « Uit het ar
chief van het comité flamand de 
France », waarna hoogmis, en apert-
tiefkoncert in het park. Om 14 uur 
heeft in de zaal Van der Sluys de kul-
turele bijeenkomst plaats onder het 
voorzitterschap van Mgr. Dupont, 
hulpbisschop van Rijsel en voorzitter 
van het « comité flamand ». Hietin 
is besloten de prijsuitreiking aan de 
laureaten van de vrije kursus Neder
lands. Om 16 uur begint een tuin 
feest in het kasteel, waar ook een 

doorlopende tentoonstelling van an
tieke kunstvoorwerpen plaats heeft. 

...beXIlKen... 
tot 24 juli de tentoonstelling Fians 

Creten en André Van der Borght m 
de galerij « De zeven heerlijkheden t, 
Waterstiaat 42, Sas III, Jagershof te 
Mol. 

. . . lezen • • • 

in de reeks der Vlaamse Toeiisti-
sche Biblioteek (V.T.B.) werd een 
brosjure gewijd aan foz de Swells 
grondlegger van de spotprentkunst in 
Vlaanderen. Hij ontviel ons dei tig 
jaar geleden. Karel de Decker hangt 
ons in deze brosjure een treffend 
beeld op van deze begaafde kunste
naar, die m < Pallieter *, « De Stan
daard », < Nieuw Vlaanderen » en 
in taliiike boeken Itinderboeken enz. 
zijn tekeningen publiceerde humo
ristisch of kankatuiaat, verbazend 
scherp opmerken, rad noterend. Ver
krijgbaar tegen slechts 15 fr. (16 fr. 
indien toezending met de post). 

file:///eifihiid


een godsdom 
Een verre opvolger van Guide Gazelle, als aalmoezenier van het Engels Klooster, kanun
nik Pieter Ghyssaert, heeft onder deze titel zijn dagboek — een kanjer van bij de 700 blz. 
in kleine letter en op dundruk (missaal ?) papier in privé uitgave bij Lannoo — gepubli
ceerd. 
Een dompelaar is in ons taalgebied, een man die geen geluk heeft ook al is hi] niet vadsig, 
maar niet behendig en slim genoeg. In ondeihavig geval zou men kunnen spreken 
van iemand, met hoge idealen bezield, doch onvoldoende uUgenist om in de dageltjkw 
strijd zijn kans te wagen, zijn goede bedoelingen duidelijk te maken of eenvoudig zi eg al 
en toe, wanneer dat nodig is, van zich af te bijten. 

Het boek leest als een roman. Ook al 
hangt het een beeld op van een keike-
lijk West-Vlaanderen, waarin heelwat 
kwe/elarij ten tonele wordt gevoerd, men 
komt er met van los, omdat het zo auten-
tiek is. Elke Westvlaming van rond de 
veeitig en ouder zal dooi heen deze kom-
pakte bladzijden het West-Vlaanderen van 
tiLS'cn beide weieldoorlogen herkennen, 
peiiodt die het kernstuk van dit dagboek 
uuniaaki. Het VVest-Vlaanderen van de 
fianskil)on-e bisschop Lamiroy en van 
K ^ A. kaniumnik Dubois, in wiens dienst 
als .id)un i de schrijver van deze levens-
bietlu stond. Men heeft hem in kerkelijke 
klingen meer als een lastpost dan als een 
bruil-baie pion beschouwd en hem diens-
ü\ciLt;iiKoinMig behandeld Ettelijke hoog
geplaatste heien konden zich kennelijk 
niet in de geest van hun opponenten :n 
zelts niet van hun adjunkten plaatsen. Van
daal kontlikten. vernedeiingen, rancunes, 
die misschien vaak heftiger woekeren onder 
de romeinse toog dan onder het burgerlijk 
veston (al dan niet van het clergy-pak). 
Daaronder lijdt de auteur, die dit gemis aan 
liefde in de wereld, ook deze der geeste
lijkheid, zeer sterk aanvoelt, al ont
aardt deze ontgoocheling vaak in zelfbeklag. 
Dit dagboek is trouwens de neerslag van een 
steik-egocentrische natuur, hoezeer deze na-
tuut er dan ook op uit is, dienstbaar te 
zijn. De mens is een vreemd wezen, vol te

genspraak. Dit dagboek is daarvan een be
wijs te meer, tevens een uitermate boeiende 
tijdskroniek en dooiheen de strikt persoon
lijke ervaring het beeld van een halve eeuw 
kerkelijk of religieus-sociaal leven in West-
Vlaanderen. Het is vooral het West-Vlaan
deren, dat ook Gezelle en Verriest hebben 
gekend en dat tot aan de tweede wereld
oorlog weinig veranderd was. Dit in zich 
zelfgekeerde en zich voor de « buitenwe
reld » afsluitende West-Vlaanderen behoort 
vandaag grotendeels tot het verleden. 

Pieter Ghyssaert noemt man en paard en 
zal daardoor wel hier en daar enkele zielen 
kwetsen, waarbij echter dient bedacht dat 
hij zelf de dieps gekwestste is trouwens niet 
altijd als gevolg van de daden van anderen 
maar ook door de eigen wat men is gaan 
noemen : westvlaamse keikoppigheid. Kei-
koppigheid dan in een zwak, ziekelijk li
chaam, dat nochtans door een taaie wil de 
tijd trotseert. Vandaag is Pieter Ghyssaert 
een bejaard man, die met deze godsdompe-
laar een beetje zijn revanche neemt op een 
moeilijk leven doch daarbij — bewust of 
onbewust — zich zelf niet spaart. Het is uit
eindelijk veel meer dan dat omdat het de 
deur op een kier zet naar een tamelijk be
sloten wereld, deze van een nog oude kerke
lijke hiërarchie, waarin de huidige kontes
tatie ondenkbaar was, naar het aan konflik-
terl en meningsverschillen rijke sociaal stre
ven en werken in en buiten kerkelijk ver-

HET BELGISCH 
PARLEMENTAIR REGIME 

In 1946 droeg Carl Henrik Höjer een 
doktoraatstezis voor bij de fakulteit 
van de letteren bij de universiteit van 
Uppsala, over het belgisch parlemen
tair regime tussen 1918 en 1940. 

De datum waarop de tezis werd voor
gedragen beperkt haar dus tot de voor
oorlogse periode : als aanvangsdatum 
heeft de auteur het einde van de eerste 
wereldoorlog genomen, wat overeen
komt met de invoering van het alge
meen stemrecht. De auteur heeft minu
tieus de dokumenten — en dan vooral 
de pers — ontleed en een aantal perso
nen gemterviewd : Van Cauwelaert, De-
vèze, Lippens, Huysmans, Hymans 
e.a.m. 

In een inleiding geeft hij een uiteen-
zettmg van de «taalkwest ie» en de 
verschillende politieke partijen. Het 
belangrijkste deel van zijn werk is ge
wijd aan de verschillende regeringen 
die België gekend heeft, vanaf de krizis 
van Loppem in 1918 tot de laatste « offi
ciële » regering Pierlot begin 1940. 

In een laatste hoofdstuk doet de au
teur dan aan een sistematische analize, 
waarbij o.m. het probleem der stabili
teit, der samenstelling van de regerin
gen, der interne organizatie van de re
gering, het ontslag, de Kamer, de Se
naat en de koninkliike macht aan bod 
komen. 

Het boek geeft een objektief en uit
voerig verslag over de geschiedenis van 
het politieke leven in België tussen de 
twee wereldoorlogen. Het wordt vooraf
gegaan door een bibliografie, waarin 
kranten als «Le Soir», «La Dernière 
Heure », « La Libre Belgique » vermeld 
staan — maar geen enkele vlaamse 
krant. Daarenboven is de geraadpleegde 

l i teratuur hoofdzakelijk franstalig : af 
en toe komt er wel eens een duitstalig 
of engelstalig, slechts éénmaal een ne-
derlandstalig werk tussen, nl. de bro
chure van Herman Vos over « de huidi
ge stand van het vlaamse vraags tuk» 
waarin de auteur, reeds tot de socialis
tische parti j overgegaan, een pro-bel-
gisch standpunt inneemt. 

Een dergelijke afwezigheid van ne-
derlandstalig historisch en aktueel werk 
is natuurl i jk niet bevorderd ' voor de 
objektiviteit t.o.v. de vlaamse problema
tiek en het lijkt haast een wonder, dat 
de auteur er toch in geslaagd is op dat 
gebied geen al te ffrote Dotten te bre
ken. 

Anderzijds moet de afwezigheid van 
gezaghebbende vlaamse stemmen bij het 
direkte kontakt met belgische politici 
ook hinderend gewerkt hebben : de au
teur kon waarschijnlijk moeilijk anders; 
zoniet had hij op dat ogenblik (1945/46) 
in de belgische gevangenissen zijn op
zoekingen en interviews moeten voort
zetten. De heruitgave van deze dokto
raatstezis, zonder bijwerking, zonder de 
later bekend geworden gegevens over 
die periode, betekent zo niet een ver
gissing dan toch een gemiste kans om 
bepaalde lakunes aan te vullen, bepaal
de niet-volledige of onjuiste beweringen 
en vermeldingen te rektifiëren. 

Toch is dit boek interessant voor al 
wie een overzicht van meer dan twin
tig jaar belgische politiek — die ook 
grotendeels Vlaanderen raakte — wenst 
te krijgen. 

Carl Henrik Hojer — « Le régime par
lementaire en Belgique de 1918 d 1940 » 
— C.R.I.S.P. Brussel. 

band, naar de zielzoig en de ziekenzoig, die 
vooi de auteur een levenstaak hadden kun
nen zijn doch welke opvatting of diang niet 
altijd begrepen werd of vaak aan undeista-
tement leed, ook al was kannunnik Ghys
saert een bekend want vlot spiekend piedi 
kant (in retiaites, ziekenhuizen, vooi gezins
raden en dergelijke). We leren terloops wi] 
len kannunnik Dubois, in vlaamsnationale 
kringen en herinnering een eerder beruchte 
naam, dooiheen dit dagboek van nabij ken
nen. Niemand is in de ogen van zijn knecht 
een heer 

Het tijdsbeeld en de quasi-psicho-analiti-
sche ontleding van bekende en minder be
kende peisonages in de besloten wereld van 
het westvlaamse bisdom, via een introspck-
tie, die vaak als weerkaatsing werkt, dat zijn 
de twee bijzondeiste kenmeiken van diÉ 
boek, in zijn genie zeldzaam in wat op de 
vlaamse boekenmarkt verschijnt. Juist als 
zeei openhartige schildering van het noff 
zeer recent verleden is zijn verschijning ver
klaarbaar in een snel veiandeiende wereld, 
ook snel verandeiende kerkelijke wereld. 
Deze teiugblik is dan ook niet louter ver
klaarbaar uit een prangende behoefte bij 
de auteui om zich uit te spreken, de veran
derde en veranderende omstandigheden 
maakten het hem gemakkelijker en zijn als 
het waie uitnodigend opgetreden toi een 
levensbiechi, die niet zonder riziko's iv 

RC. 
« Een godsdompelaar T> doot P.E. Ghys

saert, 696 blz., ingenaaid 295 fr. — Uitge
ven] Lannoo, Tielt. 

TIENDE BIËNNALE MIDDELHEIK 

De 10e Biënnale in het Middelheim-
park te Antwerpen is al meer dan een 
maand geleden geopend. De naam Mid 
delheim is in Vlaanderen doch ook ver 
daarbuiten een begrip geworden, want 
vooral de hedendaagse beeldhouwkunst 
vindt er natuurl i jk een voor een steedf 
groter aantal werken bestendig en 
ideaal kader van konfrontatie met hei 
Dubliek, De muzeumkolektie telt inder 
da^d niet minder dan 215 beelden er 
talri jke studietekeningen, zodat hier 
wel kan gesproken worden van een dei 
fïrootste openluohtmuzea van Europa 

Momenteel zijn er nieuwe inzendin 
gen te zien uit eigen land, Frankri jk 
Groot-Brittannië, Nederland, Spanje en 
een aantal werken van in Europa leven
de en werkende Zuidamerikanen. Span
je is voor het eerst vertegenwoordigd, 
nooit eerder was in ons land van deze 
kunstenaars werk te zien. 

Beeldhouwkunst is kunst van de 
ruimte. Geen beter kader dus dan het 
ui tgestrekte Middelheimpark waar al 
deze werken ten volle tot hun recht ko
men en waar sommige eigentijdse vor
men het uitstekend doen op een natuur
lijke achtergrond. Het is ons hier niet te 
doen om een ingaande bespreking van 
hèt tans tot 5 oktober tentoongestelde 
werk. Maar we kunnen een bezoek niet 
genoeg aanbevelen, niet alleen omdat in 
ans land van schilders de beeldhouw
kunst nog steeds een stiefmoederlijke 
rol toebedeeld krijgt doch ook omdat 
deze internationale konfrontatie met 
wat vandaag in Europa op plastisch ge
bied tot stand komt van een gehalte is, 
dat de toeschouwer direkt vertrouwa 
maakt met het beste in de huidige stro
mingen in een moeilijke en dure kun=i 
De 10e Biënnale te Middelheim leven 
nogmaals het bewijs dat Antwerpen een 
echte Metropool is. 
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ƒ 
Zaterdag 12 juii 
22 u .: NEDERLAND 2 
Ramses Shaffy. 
22.45 u. : FRANKRIJK 1 
Tous les trains du monde (do-
kumentaire over de spoorwe
gen). 
20 u. : FRANKRIJK 2 
Het festival van Kataragama 
(dokunientaire door 22-jarige 
student over Ceylon). 
20.30 u. : FRANKRIJK 2 
Manitas de Plata (een herden
king van de bekendis gitarist). 
21.25 u. : FRANKRIJK 2 
Le survivant (historisch to
neelspel). 

Zondag 13 juli 
2 U 0 u. : BRUSSEL NED. 
Papa Boem (filmpje over een 
jongen die beweert een vlieg
tuig te zijn). 
19.5 u. : NEDERLAND 2 
National geographic (over het 
wonderlijke leven van de vo
gels). 
20.45 u. : NEDERLAND 2 
Oldenburg (eenakter). 
12 u. : BRUSSEL FRANS 
L'entreprise de demain. 
2e.50 u. : FRANKRIJK 1 
Voici le temps des assassins 
(speelfilm met o.a. Jean Ca
bin), 

Maandag 14 juli 
2«.20 u. : NEDERLAND 1 
We will win... (de finse inzen
ding voor Montreux). 
20.25 u. : NEDERLAND 1 
Zuid-Afrika (een gesprek over 
de apartheidspolitiek). 
22.20 u. : BRUSSEL FRANS 
Drie kortfilms (uit de U.S.S.R., 
Frankrijk en Polen). 

Dinsdag 15 juli 
19.30 u. : BRUSSEL NED. 
De Semois (dokumentaire). 
20.45 u. : NEDERLAND 1 
De zaak Lindbergh (het pro
ces). 

W o e n s d a g 16 juli 
20.40 u. : BRUSSEL NED. 
S.O.S. Natuur (over de natuur
bescherming in ons land). 
21 u. : DUITSLAND 1 
Op het spoor van zeldzame 
dieren (op het eiland Mada
gaskar). 
23 u. : FRANKRIJK 1 
Grand Angle (programma voor 
liefhebbers van foto en film). 

Donderdag 17 juli 
21.50 u. : NEDERLAND 1 
Vrijheid en vrede ? (dokumen
taire over de afrikaanse revo
lutie). 
20.50 u. : NEDERLAND 2 
Kort avontuur van Njoera 
(russische film). 

Vrijdag 18 juli 
20.40 u: : FRANKRIJK 1 
f-e schountz (speelfilm van 
Pagnol met Fernadel). 
20 n. : FRANKRIJK 2 
F^ita Hayworth (over haar le
ven en filmkarriere). 
21.30 u. : FRANKRIJK 2 
Arizona (film van een klein 
amerikaans stadje tijdens de 
Prezidentsverkiezing). 

S.O.S. - Natuur 2 

U krijgt voor de tweede keer 
een programma te zien waarop 
enkele maanden geleden heel 
wat reakties zijn losgekomen : 
S.O.S-Natuur. De weerslag van 
onze moderne samenleving op 
de natuur is immers vaak alles 
behalve heilzaam. Ontbossing, 
woning-, wegenbouw en indu-
strializering dragen er in hoge 
mate toe bij om ons al zo klei
ne land één grote stad te maken 
met slechts hier en daar nog 
enkele overblijfselen van wat 
ééns het natuurl i jk levensmi
lieu voor mensen, dieren i 
planten was De noodzaak van 
een rationeel natuurbehoud en 
d<3 individuele bescherming 
van bedreigde diersoorten, 
dringen zich dan ook zo erg op 
dat er geen tijd meer mag ver
loren gaan. Er vvordt in dit 
programma niet enkel gewezen 
on de gevaren die de natuur en 
de dieren bedreigen, maar te
vens op de beschermingsmaat
regelen die de laatste jaren in 
ons land getroffen werden om, 
waar het nodig bleek, een hel
pende hand toe te steken. 

Woensdag 16 juli om 20.40 u. 
Brussel Ned. 

29 graden in de schaduw 

Tussen 1838 en 1877 schreef 
Labiche, die terecht als s terke 
vaudeville - vertegenwoordiger 
wordt beschouwd, meer dan 
honderdvijftig vlinderlichte 
blijspelletjes waarvan «Le 
Chapeau de paille d'Italie» zon
der twijfel de kroon spant en 
het meest bekend is. Labiche 
wi] vooral de mensen amuze-
ren, zonder de moralist te spe
len en menselijke zwakheden 
erf tekortkomingen worden 
door hem alleen maar geregis
treerd. 

«Negenentwint ig graden in 
de schaduw» is een kort spel 
met eenvoudige tiperingen : op 
het toneel verschijnen vier 
franse bourgeois die u i tmunten 
in huichelarij, komedie spelen 
en bedriegen. Het zijn kunste
naars van de dubbele moraal. 
Hun eergevoel is een verstard 
cliché, hun ^moties en veront
waardiging zijn gekunsteld. Op 
een snikhete zomernamiddag 
houden de heren zich onledig 
met sjoelbakken in de tuin van 
meneer Pomadour, notabele 
provinciaal. 

Een vijfde gast is meneer 
Adolphe, die de verveling ver
drijft door de vrouw des huizes 
uitgebreid het hof te maken, 
tot verontwaardiging van me
neer Pomadour die al meteen 
aan een duel denkt, ofschoon 
hij nooit een degen in de hand 
heeft gehad. Zijn vrienden stel
len hem echter gerust met de 
bewering dat de heer Adolphe, 
schuldbewust als hij is, zich 
niet zal verdedigen. Maar deze 
laatste aanvaardt deze onge
schreven wet van h^t duel he
lemaal niet... 

Dinsdag 15 juli om 20.40 u. 
Brussel Ned. 

Kathakali 

Indien u ooit al eens in Zuid-
West-India bent geweest aan de 
kust van Malabar kent u het 
plotse geluid van krachtig 
tromgeroffel in de schemermg : 
kathakali gaat beginnen. Op 
deze wijze wordt op de binnen
plaats van een tempel één van 
de meest fascinerende dans-
diama's ter wereld aangekon
digd. Kathakali is één van de 
twee belangrijkste zuid-indi-

^:^s^ . . r 
sche dansstiilen uiterst ge<;ti-
leerd en ontstaan m de staat 
Kerala uit godsdienstige voor

stellingen die enigszins met 
onze westerse misteriespelen 
kunnen worden vergeleken 
Het is een sintese van dans, 
toneel, mime, poëzie, muziek en 
mitologie die de legenden, ge
put uit de nationale epische 
verhalen, interpreteert . Ko
stuums en grime zijn van het 
allergrootste belang Alle rol
len worden vertolkt door man
nen die een opleiding van niet 
minder dan twaalf iaar hebben 
gekregen. De dansers vertolken 
het verhaal in simbolische ge

baren en worr'pr, mii7;Vqp,'' be
geleid door trommen en cimba
len 

Donderdag 17 juli om 19 u. 
Brussel Ned. 

Waarover men niet spreekt 
Gezond samenleven in een 

stad is onmogelijk geworden 
zonder dat - er van overheids
wege gemeenschappelijke spel
regels inzake stedebouw wor
den opgelegd. Majir zoals de 
toestand nu is, wordt de per
soonlijkheid aangetast, ener
zijds ingevolge het in gebreke 
blijven van dergelijke spelre
gels, anderzijds vanwege een 
verkeerde opvatting bij de en
keling over een personalistische 
woonkultuur Als oplossing 
word. voorgesteld • het schep
pen van nieuwe wooncellen 
volgens en bepaalt, schema, 
maar waarbinnen de eigen in
dividualiteit voldoende ruimte 
zou hebben om zich te affirme
ren 

De titel van de eerste uitzen
ding luidt ;«Home. sweet Ho
mp » Hierin wordt de analize 
gemaakt van de individuele 
behoefte aan wonen en aan het 
eigen huis, een fundametele 
behoefte van de mens .. 

Vrijdag 18 juli om 22 u 
Brussel Ned. 

Zaterdag 12 juli 
14 00 : Tennrskampioenschappen te W i m 
bledon — 16 30 tof 17.30 : Ronde van 
Frankr i jk — 18 55 : Zondmonnet je — 
19 00 : Avonturen in de Stille Zuidzee : 
De veldslag — 19 25 ; Tienerklanken — 
19 55 : Mededelingen — 20 00 : T V -
nieuws — 20 30 : Ronde van Fronkr i jk 
— 20.40 : Jul ia : De nieuwe huisjuf — 
2 1 0 5 : U i t met Wi l l Ferdy — 22 15 ; 
Geheime opdracht : De slavenhandel —» 
23 05 : r v -n ieuws . 

Zondag 13 juli 
11 00 to t 11 40 • Eucharistieviering van^ 
u i t Tielt — 16 00 : In ternat ionool l and-
bouwmogozine — 16 30 : Poly snelt t « 
hulp — 16 45 : a Euro-metro > Docu
mentaire — 17 30 to t 18 30 . Rond» 
van Frankr i jk — 18 45 : Klein, k le in 
k leuter t ie — 19 05 : Doktor i — 19 55 : 
Mededelingen — 20 00 : TV-nieuws —» 
20 15 : Sportweekend — 20 40 • « A d o m -
ko» Korte speelfi lm — 21.20 : « Popo 
Boem » Filmschets — 21 30 X le Euro
pese Beker voor Zangvoordracht t « 
Knokke — 22 45 : TV-meuws 

Maandag 14 juli 
16 00 t o t 17 00 : Ronde van Fronkr i jk 
— 18 55 : Zondmonnet ie — 19 00 : 
« Charlie oplichter », met Charlie Chap
l in — 19 33 ; « In te t in te » Een p ro
g ramma over vniet i idsbesteding —^ 
19 55 : De Weerman — 20 00 • TV-
nieuws — 20 30 • Ronde van Fronkr i jk 
— 20 40 De indringers Utoplo — 
21 30 ; X le Europese Beker voor Z o n g -
voordracht te Knokke — 22 45 : T V -
nieuws 

Dinsdag 15 juli 
16 30 to t 17 30 . Ronde van Frankr i jk 
— '8 55 Zondmonnet je — 19.00 ; 
Documentoire • Mossels — 19 30 : o D« 
Semois » Toeristische f i lm — 19 58 : 
Mededelingen — 20 00 : TV-nieuws — 
20 30 ; Ronde van Frankri jk — 20 40 ; 
o 29 graden in de schaduw » Blijspel — 
21 30 : X le Europese Beker voor Z a n g 
voordracht te Knokke — 22 45 • Vergeet 
niet te lezen — 23 10 • TV-nieuws 

Woensdag 16 juli 
14 00 t o t 15 00 : Apollo X I — 16 30 t o t 
17 30 • Ronde van Frankr i jk — 18 55 : 
Zopdmannet ie — 19 00 : Klem, k lem 
kleuter t je — 19 20 : T ip- top — 19 55 : 
De Weerman — 20.00 • TV-nieuws - • 
20 30 • Ronde van Frankri jk — 20 40 : 
« S O S - N o t u u r > Documentaire — 
21 35 : X le Europese Beker voor Z o n g -
voordracht te Knokke — 22 50 : T V -
nieuws 

Donderdag 17 juli 
16 30 to t 17 30 : Ronde von Frankr i jk 
— 18 55 ; Zondmonnet je — 1 9 0 0 : 
De wereld is k lein • Kathakal i — 19 30 : 
Dons Doy-show De valse beschuldiging 
— 19 55 • Mededelingen — 20 00 : TV-
nieuws — 20 30 Ronde von Fronkr i jk 
— 20 40 • W I J , heren van Zichem ( I I I ) 
— 21 30 ' X le Europese Beker voor 
Zongvoordracht te Knokke — 23 00 : 
TV-nieuws 

Vrijdag 18 juli 
15 15 to t 16 15 • Ronde von Fronkr i jk 
— 18 55 Zondmonnet je — 19 00 : 
Luceot — 19 30 : Z iet u er wat in ' — 
19 45 . Zoekl icht — 19 55 . De Weer
man — 20 00 TV-nieuws — 20 30 ! 
Ronde van Frankri jk — 20 40 Jerry 
Lewis-festival De Piccolo — 21 55 T V . 
nieuws — 22 10 to t 22 45 Woorover 
men niet spreekt Deel I : Home sv^^eet 
home. 

Papa Boem 

Dit korte kleurenfilmpje van 
de Nederlander Paul Rondel 
werd verwezenlijkt met subsi
die van het ministerie van Kui
tuur, Rekreatie en Maatschap
pelijk Werk. Een kleine jongen 
die beweert dat hij een K.L.M.-
vliegtuig is speelt de hoofdrol 
De kineast zegt dit over zijn 
korte prent • Papa Boem is een 
filmpje met lage kamerastand
punten veel speelgoed en een 
jongetje met straalmotoren. 

Zondag 13 juli om 21.20 u. 
Brussel Ned. 

Papa Boem : een fatazietje dat heelwat kopbrekkers kostte. Brussel Nederland, zondag 13 juli. 
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DE MACHTELOZEN 
Wij zijn nog niet aan de nationale or

den toe, en daarom weten wij niet heel 
veel af van dekoraties en zo, en van de 
baensen die er recht op hebben. Noch
tans denken wij dat Robert Jaumot van 
cLes Sports» in aanmerking kan komen 
voor een of ander ridderordeken. Toen 
Merekx beweerde dat « de wonde (ge-
Blagen door zijn dopingsaffaire) nooit 
Zal ophouden met bloeden », ging Jau
mot daar als volgt op in (maar dan in 
' t Frans, en dus veel schoner dan in deze 
boerse vertaling) : « Schande over hen 
die niet bij machte waren een uitzon
derlijk kampioen met eerlijke middelen 
te verslaan, en dus hun toevlucht na
men tot lage kuiperij, om hun rampza
lig werk te voltooien Wij ook, wij zul
len nooit vergeten welk kwaad berok
kend werd"aan een brave jongen, mach
teloos tegenover zoveel boosheid ». 
Machteloos ' Hoort gij dat, Frans van 
Mechelen, Major, Harmei en Parisis ? 

FOEI 
In verband met de diplomatieke inci

denten — ondertussen bijna een oorlog 
geworden — tussen El Salvador en Hon
duras, naar aanleiding van een sensa
tionele voetbalwedstrijd met doden, 
hebben wij ergens in een ernstige krant 
gelezen dat er dus nog belachelijker 
landen zijn dan België, waar een stel 
ministers zich direkt in het zweet gaan 
«' keffen » om een koereur ter hulp te 
kèmen die (voor de « him » ' ) bedreigd 
wordt met een straf, zonder dat zijn 
schuld (evenmin als zijn onschuld ech
ter) b-^wezen werd Zoals dat al voor 
veel renners, maar dan zonder ministe
riële hulp, het geval was Maar hoe 
durft een joernalist dat schrijven ' Bel
gië een belachelijk land En dat op het 
ogenblik dat wü de hoogste top van de 
beschaving gaan bereiken, dat wij gaan 
veroveren wat in alle ontwikkelde lan
den door alle generaties als het hoogste 
goed wordt aanberlpn • de « majozjoon » 
in de ronde van Frankrijk. 

GEORGES RONSSE 
Op 63-jarige leeftijd overleed te Ant

werpen Georges Ronsse. Hij was een 
groot renner in zijn tijd, rond de derti
gerjaren, die overwinningen behaalde 
in de meeste klassiekers, en op de piste. 
Hij was verschillende keren kampioen 
van België en wereldkampioen. Nadat 
hij in 1938 zijn rennerscarrière stopzet
te, bleef hij toch in de beweging als 

chauffeur van de wagens van B R T en 
R.T B. in de ronde van Frankri jk Rons
se was een elegant en charmant mens, 
en het is juist wat de «Gazet van Ant
werpen» over hem schrijfttdat hij in het 
Vlaamse land een der grondleggers is 
geweest van een eerste sportieve sociali-
zering. Ronsse was een voortrekker op 
de weg die de povere « dwangarbeiders 
van de weg » voerde naar een zekere 
sociale welvaart en stabiliteit, en alri'is 
naar een volwaardiger mens-zijn We 
vinden dit een belangrijke verdienste, 
en een reden om Georges Ronsse niet te 
rap te vergeten. 

KLAS STERKER 
« WIJ » heeft het weer niet over zijn 

har t (en portemonnee) kunnen krijgen 
ons met half-lange korte broek naar 
Frankri jk te s turen om er vóór of ach
ter (ons om het even) de renners de 
ronde te volgen. Wij moeten hem dus 
volgen op het teeveetje, en wij hebben 
dus veel minder te vertellen dan de 
sportreporters ter plaatse, die het alle
maal met eigen ogen zagen, vanuit hun 
wagen, vijf kilometer achter de renners. 
Maar dat Merekx de sterkste is, dat 
konden wij toch ook vaststellen, zelfs 
zonder de psalmen van « favoris » De 
Bruyne. De manier waarop Merekx op 
de Ballon d'Alsace zijn tegenstrevers 
naar huis reed toont onbetwistbaar aan 
dat hij een dikke klasse sterker is, of
wel dat de anderen geen «sjiek toebak» 
waard zijn Omdat wij het altijd bü de 
gunstigste veronderstelling houden, tip
pen ^ij op de eerste. 

JONGEN ZONDER 
Een goede want kritische lezer schreef 

ons dat we te vaak dialektwoorden ge
bruiken, zij het dan tussen aanhalings
tekens (als die tenminste niet vergeten 
worden) Hij heeft natuurl i jk overschot 
van gelijk. Wij gebruiken veel Brabants 
gekleurde woorden en ui tdrukkingen. 
En wij doen het wetens en willens nog 
wel, in de (misschien verkeerde) me
ning dat ze soms direkter zeggen wat 
wij bedoelen, en in (wellicht ijdele) 
hoop dat ze ons serieus proza (kan niet 
anders, gezien het sakrale onderwerp) 
wat lichter en leesbaarder maken. We 
zullen echter ons best doen om van de 
« joeng » weer een « jongen » te maken. 
Dit zal toch even tijd vergen — wij zijn 
geen Gijsen of Bomans — en wij durven 
hopen dat onze al zo geduldige lezers 
ons ook die nog zullen willen gunnen. 
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Een snelheidsduivel in volle aktie tijdens de « Grote Prijs van België » t^ Fran-
corchamps. Hier de engelse kampioen Simmonds aan het werk. 

NIETS VOOR ONS 
De snelheidswedstrijden voor motor

fietsen te Francorchamps zijn zeker en 
vast een sukses geworden. Eerste en 
voornaamste verheugende vaststelling : 
geen doden Verder dat er enorm veel 
volk was en dat het geboden spektakel 
voor liefhebbers van het genre van pri
ma kwaliteit was Spanning, snelheid, 
rekords, wat wil je nog meer. Ons, 
vreesachtig burgermannet je op pantof

fels, zeggen dergelijke wedstrijden niet 
veel. Gemiddelde snelheden van 102 
(125 cc), 189 (250 cc) en 202 (500 cc) ki
lometer per uur, en dat tussen duizen
den en duizenden toeschouwers, en op 
een kronkelig en niet zo vlak parkoers, 
lijken ons meer een uitdaging van het 
noodlot dan wat je noemt een sportwed
strijd, ter bevordering van de geeste
lijke en lichamelijke gezondheid. Of 
doet die afgezaagde deun het niet meer, 
tenzij bij speciale gelegenheden ? 

PREMIE IN DE ZESDE RONDE 
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Ritme en gratie, twee elementen die steeds aanwezig zijn wanneer het om tur
nen gaat. Een veel te weinig beoefende tak van de sport. 

Geen kwestie bij ons van in de 
afgelopen week uw haar te laten 
knippen of uw baard te laten sche
ren. Fü, de coiffeur, was ofwel 
weg, ofwel stond hij zo zat m zijn 
loinkel, dat hi] u even gemakkelijk 
uw oren als uw haren zou hebben 
afgetopt. Het is een beetje te ver
staan. Het was verleden zondag 
kermis, en m Vlaanderen geen ker
mis zonder koers, en Fü is de man 
die bij de kafeebazen de nodige 
premies moet gaan bijeenbedelen. 
Hij is dus heel de week op ronde 
geweest om m iedere staminee 
een uur te staan zeuren en voor 
tweehonderd frank pinten te drin
ken en te betalen, om een premie-
ke van honderd frank los te krij
gen. Hoe kan het anders, of hij was 
altijd weg of zat, nietwaar ? Of 
allebei tegelijk. 

Maar dat is weer achter de rap, 
en alles is goed verlopen, op éen 
kleinigheid na. 

Vrijdagmorgen vindt Fil in zijn 
broekzak een bierkaartje, met 
daarop bijna onleesbaar gekrab
beld «Zjang 100 fr. prim». Nog 
een beetje tureluut kan Fil zich 
niet meer herinneren van welke 
Zjang die honderd frank komt. Hij 
gaat in een scheerstoel zitten na
denken, tot zijn kop er zeer van 
doet tot aan zijn ellebogen, maar 
hij komt niet verder dan tot het 
besluit dat het van Zjang Muys-
hondt, de koleirige beenhouwer uit 
de Beekstraat, of van Zjang Goris, 
het kafeebaaske van De Hoek, 
moet zijn. Maar van wie van de 
twee ? En dat opnieuw gaan vra
gen, dat IS te affrontelijk voor een 
grote mens. Hoe langer hij erover 
nadenkt, hoe zekerder hij wordt 
dat het de kafeebaas is, en daar
bij, wat zou die « razige meuteslij
per » nu een premie voor een koers 
gaan geven, allo. 's Avonds, met 
een bakske bier of ..wee in zijn lijf, 
twijfelt hij niet meer. Het is de 
premie van Zjang Goris. Dus gaat 
Fil 's anderendaaqsmorgens met 
zijn maat een dikke witte streep 
kalken vóór de deur van het ka-
fee, met een grote scheve zes erbo
ven - premie in de zesde ronde -
en daarna aan de toog wat babbe
len met de bazin - Zjang is weg 
werken -, en ze peinzen dat er veel 
volk zal komen met dat schoon 
weer, en nu moeten ze gaan voort
doen, en nog eens bedankt en mer-
sie en 'k 'zal 't tegen den baas zeg
gen. 

Het was goed weer, en er was 
veel volk, en na de koers staat Fil 
bij de Charel aan jan en alleman 
uit te leggen wat ge allemaal rond 

uwe kop hebt eer zo'n koers ver
trekt, als Zjang Gons binnen
komt. De Fü moest hij hebben. 

« Zeg Fil, ik heb u toch gezegd 
dat ik geen premie gaf voor mijn 
deur en ge hebt gij dat toch ge
daan. Dat wil ik niet dat gij dat 
uit uwe zak betaalt, en ik kom u 
dat geld geven. Hoeveel was dat?». 

Fil vond dat heel schoon van 
Zjang, maar ineens verslikt hij 
zich om er m te kreperen, en als 
hij weer wat op zijn effen is hijgt 
hij « Tedju, den beenhouwer ». Hij 
valt er zowaar van op een stoel. 
Maar hij vermant zich en met een 
lichte heving in zijn stem zegt hij: 
« Ha, dan moette'kik daar naar 
toe, hé, om dat te eksplikeren.ri 
En hij naar Zjang Muyshondt, die 
voor een premie betaalde, maar er 
niks van gezien had. 

Fil was redelijk rap terug. Eerst 
zei hij niks, maar kregen wij het 
verhaal toch hij stukjes en beet
jes te horen. Ja, ja, den beenhovr-
wer was kwaad. Wat hij zei ? Als 
gij uwe poot op die dorpel durft 
zetten, kap ïk hem af. Ha dat geld 
heb ik op zijn toog gesmeten, maar 
hij snokte hij de deur weer achter 
mij open, en zwierde het op straat. 
Hier is't, zie. Wat moet ik daar nu 
mee doen ? 

Dat wist geen mens. Er werd 
van alles gezegd, maar niets dat 
kon dienen, tot de vrouw van de 
Charel, een devoot mens, zei dat 
Fil het maar in 'n offerhlok moest 
steken. Om het niet te vergeten, 
is de Fil het direkt gaan doen. 

Met al dat bier had hij er na
tuurlijk niet aan gedacht dat de 
avondmis bezig was. Hij met veel 
amhras vierklauwens de kerk in. 
Hij ziet de pastoor op de preek
stoel staan, en de enige kerkgan
gers allemaal omkijken en daar 
staat, zo rood als een pioen, de Fil 
met zijn hriefke van honderd fr. 

Terwijl de pastoor afwachterid 
zwijgt, klawiert Fil tussen de rij
en stoelen door naar de dichtstbij
zijnde offerhlok, foefelt het bank
biljet met enorme moeite in de 
smalle offerblokspleet, loopt op 
zijn tippen (dat denkt hij toch) 
naar de deur, knikt eens op de pas
toor en de mensen, en bonst de 
deur weer achter zich dicht. Om 
in galop weer naar de Charel te 
koersen. En om zijn mizerie kom
pleet te maken, komt de koster 
een uur later aan alleman vertel
len dat Fil dat geld in de offerhlok 
van een afgeschafte heilige heeft 
gestoken. Maar dat zal wel truut 
zijn van de kostere, want zo goed is 
hij daar ook niet van op de hoogte 
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KOELTOGEN 
KOELKAMERS 
DIEPVRIEZERS 

DIEPVRIESTUNNELS 
KAMIONKOELINO 
WlNKËUNRlCHTiNQEN 

c a VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE IN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEURISSEN PVBA^ DeWinterstraat24 
BorgerhoutyAntwerpen Teï.:: (03) 36.11.35- 36.59.31 

DOSFELINSTITUUT 

In het kader van de akt ivi fei ter. van 

hef pol i t iek vormingsinst i tuut L. DOSFEL 

zal een grote lessenciklus starten af

gestemd op de direkte pol i t ieke ak tu-

al i teit . Het betref t een ui tgebreide 

lessenciklus over 

GEMEENTEBELEID 

DUUR : 5 zondagen van november 1969 
fot maart 1970. 

PLAATS : de 5 provinciehoofdsteden. 

Het vo lgen van de ciklus wo rd t be

kroond met het brevet van 

DOSFELINSTITUUT 

GEMEENTE BORGERHOUT 

Openverk lar ing van één 

bet rekk ing van 

TELEFOONOPERATOR 

(TRICE) 

De bekendmaking geschiedde In 

' t Belgisch Staatsblad van 28-6-69 

Voor al le in l icht ingen met betrek

k ing tot de deelnemingsvoor-

waarden, gel ieve men zich te 

wenden tot het « Sekretariaat > 

ten Gemeentehuize, de eerste 5 

dagen van de week, tussen 

8u30 en 17 uur ( te l . 35.02.65) 

JEUCDREIZEN PER VLIECTUÏG 
NAAR GRIEKENLAND 

Drie dagen naar Kreta, een vi j fdaagse autocar-
tocht door de Peloponnesos en v i j f dagen zonnen 
en verpozen in een badplaats, d ich t bi j A thene , 
verbl i j f in goede hotels, tegen slechts 12.900 fr . , 

alles inbegrepen. 

Er z i j n nog plaatsen v r i j voor de volgende 
ver t rekdata : 

2, 16 en 30 augusfus en 13 september. 

ALLE INL ICHTINGE N rV.T.B.-sekrefari-
aat, St.-Jakobsmarkt, 45, AnI-werpen 

(tel 31.09.95) en de V.T.B.-kantoren. 

HERBIIES 
scmsêL 

Zuldlaan 54. Brutsel 
Volledige 

secretariaatcursussen 
STENO- en DACTYLOGRAFIE 

In v ier ta len 

B O E K H O U D E N 

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

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ. 

DAG- EN AVONDLESSEN 

M. Lemonnierlaan 211 , Brussel 
Tel. (02)11.00.33 

De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

VRAAG BIJ UW OPTICIEN 

BRILMONTUREN 
Ingevoerd door Janssen* S Co Schilde 

Zaakvoerder M. Vanderbruggcn - Tel. 03/79.07.9S 

Aanbevolen 

Huizen 
Als g i j een zuiver V laming zi j t 
en door Gooiks Pajotfenland 
r i jdt , dan moet ge vast en ze
ker weten dat g ' «In de Groene 
Poort» kunt dr inken en eten I 

M a n i g e < VOLMOLEN > 
Opoeteren (L.) 

Paardenpension - Rijlessen 
Wandel ingen. 

Restaurant-Bar-Zwembad-
Camping. 

TEL (011)648.34 

HOME 

Etgenfijdse woning inr ich t ing 
Rijschoolstraat 45 B 

ST TRUIDEN 

Telefoon : (011) 741.96 

AANBOUWKEUKENS 

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

Standaard- en maatwerk 

MULLER EN ZEYHER KEUKENS 

AL AL KEUKENS CLASAL 

Fabrieken te Ramsdonb 
tel. 015/714.47 

\/ochtbesfand • Vuurvast 
Matige prij» 

Voor West-Vlaanderen ; 

DE MEYER Walter 
Bruggettraat 136, Zwevezete 

tel 051/612.84 

« PIET POT » 

Antwerpen 's gezell igste 
Bierkelder 

Grote Pieter Polstraat 4 
(b i j Suikerrui) 

Open vanaf 8 uur s'avonds 
Maandag en dinsdag gesloten. 

HOTEL-PENSION BREUGHEL 

Smet de Nayerlaan 141 
Blankenberge, te l . 416.37 

Vol l . pens 200-220 fr. — R 05 

Bezoek « Casthot 
DE VEERMAN » 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater • Jan Brugmans 

TEA-ROOM m HIMALAYA > 
VLOERBERGHS-VANHOVE 

Tea-Room IJsbat 
Weststraat 37 

Blankenberge - ^ — — R 04 

) - t - 6 8 

Tapijten CASPERS 

Mechanische en Perzische 
Tapijten - Vloerbekledingen 

Gentsestraat 6, AALST 
UI (053) 291.89 



— WIJ 

Een reeks weekbladen schreef nog 
heel wat behartenswaardigs over de 
IJzerbedevaart of beklagenswaardigs : 
het stukje namelijk waarmee onze pers-
spiegel begint. Het gesmoorde einde van 
de unitaire grondwetsgrendelaars doet 
hen als opperpriesters verontwaardigd 
het farizeeërkleed scheuren en de Volks
unie tot de kruisdood veroordelen. Spij
tig dat de vlaamsgezinde van 1969 die 
holle verontwaardiging niet meer 
neemt. De mislukking van de grendel
grondwet is voor hem een reden om op 
11 juli de leeuw te hijsen. Maar welk is 
de echte leeuw voor allen ? Dat lezen 
we in « Voor Allen ». 

DE RODE VAAN 

Men zou niet zeggen dat Jan Debrou-
were afwezig was op de IJzerbedevaart. 
Het proza dat hij over de IJzerbedevaart 
ten beste geeft, kon zo geschreven zijn 
na een zonneslag, opgedaan op de IJzer-
vlakte. « Amnestie is liefde ? ». Haat, 
haat, haat bezielt het hele geval daar in 
Diksmuide, meent hij. 

« Geen haat. predikt de V.M.0. Wan
neer in dit Vlaanderen iemand door 
haat voortbewogen wordt, dan zij ! 

Haat voor wat progressief is. Haat, 
voor hen voor wie Vlaanderen nog wat 
meer is dan een fancy-fair op een ach-
"tergrond van amerikaanse of westduitse 
reuzenkoncerns die aan gang zijn dit 
land op korte termijn te herleiden tot 
een asfalt- en betonjungle. 

O ja, haat voor « Moskou ». Omwille 
van Praag ? 't Mocht wat. Zij hebben 
ergere dingen goedgepraat, in andere 
zaken mede verantwoordelijk genomen. 

Haat voor het socialisme, dat is het. 
Haat voor de arbeider. Het stuntelige 
paternalistische praatje dat Borginon 
verleden jaar te Diksmuide voor de 
« Vlaamse arbeider » veil had — en dat 
de vreugde maakte van enkele goedbe-
doelenden die dachten dat de IJzerbede
vaart eindelijk de nieuwe kant uit zou 
gaan... — kon er dit jaar niet meer af. 
Best zo, trouwens, ergens moet het boe
renbedrog zijn grenzen kennen. 

Haat voor de demokratie. Haat voor 
de hergroepering en de frontvorming 
der vooruitwillenden. Begrijpelijk, trou
wens. Want de jammerlijke rechts-radi-
kalizering der IJzerbedevaarten, waar
over men zich liefst geen illuzies make, 
past als gegoten in het kader van een al
gemene, sluipende rechts-radikalizering 
in dit land. 

Men heeft ons destijds het verwijt ge
maakt dat we ons te Diksmuide niet 
wilden laten zien. Men heeft ons ge
vraagd te komen, men heeft ons gezegd 
dat het voortaan anders zou zijn, en dat 
de knokploegen die voor 1939 socialisten 
en kommunisten van het terrein ransel
den, nu de armen zouden spreiden in 
een hartelijk welkom. 

Vele oprechte progressieven zijn ge
gaan. 

Wil hebben steeds verkozen er weg te 
blijven. Wie die weigering beschouwt 
als een graadmeter voor de autenticiteit 
van ons Vlaming-zijn, mag rustig zijn 
gang gaan. Wij halen er onze schouders 
voor op ». 

COMBAT 

De waalse sindikale leider J. Yerna 
bekijkt het heel wat rustiger. Als men 
hem bezig hoort zou men allicht menen 

met deze Waal heel wat gemakkelijker 
tot een gesprek te kunnen komen dan 
met hogergenoemde kommunist. Waar 
het blad elders spreekt van een indruk
wekkende massamanifestatie vooral van 
de jongeren, geeft Yerna volgende po
litieke beschouwingen 

« Juiste verklaringen werden afgelegd 
te Diksmuide Geen enkele ware oplos
sing kan aan de problemen in dit land 
gegeven worden zonder echt federalis
me. Het kulturele zelfbestuur dat men 
aan de gemeenschappen wil gaan geven 
is slechts een karikatuur, heeft een van 
de voornaamste redenaars gezegd, in
dien men in de gewesten geen echte uit
voerende organen schept, die verant
woording moeten geven aan een wetge
vende vergadering en begiftigd zijn met 
eigen financiële middelen. Dit is ook 
onze mening, maar wij breiden het voor 
ons ook uit tot de ekonomische sektor. 
De bedevaarders hebben zich ook uitge-
sprokpn tegen de grendels en de alarm
bel die de C.V.P in de grondwet wil 
voorzien. Vlaanderen zou in het kader 
van een unitair België beroofd zijn van 
het wanen dat ziin macht uitmaakt, dat 
van zijn getal. En Vlaanderen heeft ge
lijk op dit punt ». 

HET VRIJE WAASUND 

« Geen grendels » was inderdaad de 
politieke beklemtoning door de IJzerbe
devaart meegegeven aan wie oren heeft 
om te horen, zegt dit grote weekblad uit 
het Waasland. Want anders wordt 1970 
voor de traditionelen weer een afrossing 
van belang. 

« Na Diksmuide hebben de vlaamse 
C.V.P., B.S.P. en ook P.V.V. geen enkel 
kloppend alibi meer inzake grondwets
herziening, nadat de stemming over de 
zes faciliteitengemeenten reeds de zo 
hoog geprezen autonomie van één dezer 
partijen in vlaamse aangelegenheden 
als een kaartenhuis deed ineenstorten 
en ook het vluchtmisdrijf-verwijt aan 
het adres van de oppozitie als een bal
lon heeft doorgeprikt. 

Een grondwetswijziging die in een 
unitair staatsbestel neerkomt op een af
grendeling van de vlaamse meerderheid 
in ons land is na 29 juni 1969 ondenk
baar geworden. Over het wangedrocht 
dat' deze regeringsvoorstellen hebben 
uitgebroed mag men nu definitief een 
kruis maken. Het is gebleken dat het 
bewuste Vlaanderen van elke opinie lie
ver helemakl geen grondwetswijziging 
heeft dan een karikatuur en een ont
manteling, dan een noodlottige rem op 
de eigen volkse ontplooiing en ontvoo^ 
ding. Nemen de traditionele partijen 
deze waarschuwing niet ter harte, dan 
wacht hen reeds in 1970 een hachelijk 
rendez-vous. Veel wijst er ten andere op 
dat men niet tot de volgende bedevaart 
zal moeten wachten om de druk van de 
vlaamse opinie inzake gemeenschaps
problemen tot uiting te zien brengen ». 

GAZET VAN ANTWERPEN 

Durft de zaken nog zien zoals ze zijn. 
De hele grondwetsherziening zou best 
stranden omdat ze met de voorstellen 
van de regering geen oplossing kan bie
den voor de waals-vlaamse verhoudin
gen in deze staat. 

« De jongste debatten in de Senaat en 
het geharrewar in de Kamer over de 
randgemeenten, zijn niet van aard om 
het prestige van de wetgever groter te 
maken, zomin als om ons ervan te over
tuigen dat het met die grondwetsherzie
ning uiteindelijk nog wel üi orde komt. 

Zoals ze nu wordt opgevat, brengt zij 
geen definitieve regeling voor de 
vlaams-waalse tegenstellingen. En zoals 
ze broksgewijze en met veel gesukkel 
uitgevoerd wordt, mag de vraag worden 
gesteld of men er niet beter mee zou op
houden ? 

Ten ware men zich eens bezint over 
het V.U.-voorstel om wijzigingen te hou
den bij zuiver principiële verklaringen 
(zonder grendels dan) om details aan de 
wetgever over te laten. 

In die zin heeft de wallingant Perin 
ook al eens een voorstel gedaan. 

Waarom zou de regering hierover tij
dens de vakantie niet eens nadenken, zo

als het tot nu toe ging, kan het in elk ge
val na de vakantie toch niet verder
gaan ». 

VOORUIT 

De heren van « Vooruit », die met hun 
grendels de Vlaamse Beweging willen 
« achteruit » slaan, jengelen mee over 
de hoven van Beroep. Kameraad Van 
Eynde, zegde als goed socialist toch 
steeds dat het hele gerecht, vlaams of 
waals, toch maar een klassegerecht is, 
tenminste bij de grote staking van 1961. 

« Wat willen dergelijke mensen, die 
de uitdrukking van een gemeenschappe
lijke wil in de weg staan, nog spreken 
over « grendels » ! 
Is de ergste grendel niet diegene waar

mede men de weg afsluit naar een her
vorming die nodig en tevens haalbaar 
is "^ Die grendel hebben de Volksunie en 
de vlaamse P.V.V. donderdag in de Se-
naot gehanteerd en toegeschoven. Wat 
hun woordvoerders er ter poging tot 
verantwoording ook mogen over vertel
len, is allicht enkel bedoeld om hun ei
gen geweten te sussen en de openbare 
opinie zand in de ogen te strooien. 

Als vlaamse socialisten kunnen wij de 
boycot door de Volksunie en de vlaamse 
P.V.V. van de oprichting van een Hof 
van Beroep te Antwerpen, alleen met 
deze twee woorden takseren : ongeloof
lijk en ergerlijk. 

HET VOLK 

En in zijn ironische «randkrant» 
voert dit blad de P.V.V.-senator Hilari-
taire Lahaye ten tonele, als beste klown 
van het parlementaire cirkus. Wim Jo-
rissen heeft er blijkbaar een handje 
van weg om deze operette-Belg over 
zijn toeren te jagen. 

«In de Parlementaire Handelingen 
duikt de naam Hilaire Lahaye tiental
len malen op. De achtbare P.V.V.-sena
tor uit leper komt inderdaad, te pas en 
te onpas, in haast elk debat tussenbeide. 
Hetgeen echter beslist verloren gaat in 
de officiële verslagen, is zijn opgeblazen 
stijl en zijn zeer originele woorden
schat. Daarom enkele letterlijke citaten 
uit zijn tussenkomsten tijdens de be
spreking van de begroting van Kuituur. 
Zijn eerste deel handelde over de T.V.-

uitzendingen. Jammerend zei hij tegen 
de beide ministers : « Wij hebben in ons 
land twee zendingen, maar als we de 
Franse zendingen bekijken zijn die gans 
besneeuwd. Dat Is heel spijtig, want 
onze mensen moeten veelal met Frans 
hunnen boterham verdienen.» Van op 
zijn plaats roept V.U.-fraktieleider Jo-
rissen : «Richt fabrieken op voor uw 
mensen, dan moeten ze niet meer naar 
Frankrijk gaan werken!» Lahaye : 
« Meneer Jorissen, ge hebt mij nog nooit 
van mijn stuk gebracht; mijn geest is 
misschien verstomd, maar uw geest 
loopt helemaal los». 

«Ik ben maar ingeschreven voor 20 
minuten, meneer de voorzitter, en ik 
zou reeds gedaan hebben, als Jorissen 
me niet onderbroken had. Hij is het 
echter gewoon, hij heeft het met ieder
een aan de stok, hij zal het om te eindi
gen ook nog met zijn eigen mensen aan 
de stok krijgen. Van hem moet ge u aan 
alles verwachten. (Tot de C.V.P.-fraktie-
leider). Het is spijtig dat we niet meer 
tijd hebben, meneer Leemans, anders 
konden we eens samen gaan kijken. 
Meneer Jorissen zou ook veel meer le
ren met hier te brullen. Ik ben geen 
schoolmeester gelijk Jorissen, ik ben 
alleen maar een heel eenvoudig en be
scheiden man ». 

VOOR ALLEN 

Wij dachten het oude dispuut over 
«leeuw met rode pootjes en tong » reeds 
uitgestreden. Een Vlaams-nationalist 
mag er zich niet meer aan wagen op ge
vaar van voor middeleeuwse folklorist 
versleten te worden in Volksgazet of 
Vooruit. En wat lezen we nu in dit 
B.S.P.-vormingsblad. Het verslag over 
een fel bekgevecht tussen C.V.P.-bur-

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

Inlichtingen : 
VLAAMSE ZIEKENKAS ZIEKENFONDS FLANDRIA VTLAAMS ZIEKENFONDS BRABANTIA 

KIpdorp, 50 Keixer Karelstraat, 39 Steenweg op Ninove, 288 
ANTWERPEN CENT ANDERLECHT 

tel. (03)32.31.39 tel (09)23.52.27 tel. (02)23.87.77 

gemeester Baron Verhaegen en de so
cialistische verkozene de heer Guil-
liaems te Merelbeke. Wij hopen met 
deze socialist dat de leeuw die hij ver
dedigt onze echte nationale vlag wordt 
en nu op 11 juli reeds zal prijken aan 
de gevel van al zijn kameraden, waar
om niet met de rode vlag van de vlaam
se revolutie ernaast ? 

«Pgt Guilliaems. — Er heeft nog 
nooit een Vlaamse Leeuwenvlag aan 
het gemeentehuis gehangen, en als som
migen het beweren, slaan zij de bal mis 
en lopen er in. De bevolking misleiden 
met de officiële Oostvlaamse vlag als 
vlaamse vlag voor te schotelen en in 
Fransdolle kringen met fierheid verkla
ren dat nooit een Vlaamse Leeuw aan 
het gemeentehuis zal wapperen. 

Een mond die terzelfdertijd en koud 
en warm kan blazen, dat is mogelijks 
de kunst der politiek. Maar in dit geval 
hier gaat het om geen politiek, het gaat 
om de bewustwording van het Vlaamse 
volk, tegen het volksvreemd gedoe dat 
sedert eeuwen Vlaanderen onderdrukt. 

Geen politiek in Luik, waar onze 
broeders Walen, socialistische en kato-
lieke arbeiders samen manifesteren 
achter hun « Waalse Haan » en waar de 
bsschop van Luik, Monseigneur Van 
Zuylen onder'de manifestanten geteld 
wordt. 

Geen enkele der 11 gemeenteraadsle
den steunde pgt Guilliaems' voorstel, 
buiten mevr. Matthys, hebben ze allen 
gezwegen als vermoord. 

Het is moeilijk aan te nemen dat geen 
enkele der aanwezigen, iets van de zaak 
verstond. 

Schepen E. Smesman heeft de IJzer
bedevaart meegedaan (per fiets dan nog 
in de jaren dertig) hij moet toch weten 
dat daar slechts één vlag bestaat, één 
leeuw, een zwarte leeuw op geel veld. 
Maar hij heeft gezwegen voor mijnheer 
de baron. 

Een goede raad aan de burgemeester : 
Doorkruis in auto op 11 juli West-

Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, het 
Noorden van Brabant en tel op uw vin
gers hoevel Vlaamse Leeuwen van uw 
soort gij er zult ontmoeten. 

Neem de fiets op 29 juni naar Diks
muide en ook een computer mee om de 
Vlaamse Leeuwen van mijn soort te tel
len. 

Goede reis. 
Met, zonder of tegen de goesting van 

onze onbewuste of benauwde tegenstre
vers of burgemeester, toch, vroeg of 
laat... de Vlaamse Leeuw komt er.» 

W. LUYTEN. 

Groepen en maatschappijen 
allerhande I I I 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

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

INTERESSANT 

Avondmaal op vrijdag, 
zaterdag of zondagavond 

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

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

Inlichtingen ter plaatse 
TH IER BRAU HOF 

Leuven - Tel. (016)46311 
THIER BRAU HOF 

Hulste - Tel. (056)71536 
THIER BRAU HOF 

Antwerpen - Tel. (03)312037 
DE KLAROEN 

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

Tel. (02)18.74.89 



bewegi ingsliXIJzer 
ANTWERPEN 

Antwerpen 
BEVLAGGING 

Leeuwevlajjgen verkrijgbaar op 
hel sekretariaat. 
SEKRETARIAAT 

Zal wegens vakantieperiode ge
sloten zijn van 22 juli tot en met 9 
»iig-
B.T.W. 

brochures met duidelijke beknop
te inhoud speciaal voor kleinhande
laars verkrijgbaar op ons sekreta
riaat. 
SPAARPOTJES 

ü p verzoek kunnen de leden en 
simpatizanten uit onze afdeling een 
spaarpotje thuisbezorgd krijgen. 
Reeds tientallen werden er ge
plaatst. Dit initiatief is in het be-
zonder genoinen als een financiële 
aanloop tot kostendekking van de 
komende propaganda voor de ge
meenteraadsverkiezingen. 
JONGE KIEZERS 

Deze reeks kiezers in Antwerpen 
Stad werden allen bedacht met de 
besluiten van het V.U.-kongres. Na
dien werd hen een tweede maal ons 
kontaktnummer verstuurd, We kre
gen reeds tientallen vragen voor 
dokumentatie en aansluitingen als 
rezultaat 
B.R.T.-MEDEDELING 

Onze afdeling stuurde een mede
deling voor weergave langs de 
nieuwsdienst voor radio of T.V. 
Hierin werd verklaard dat onze af
deling de stellingname van de V.U.-
senatoren deelt in de kwestie van 
het beroepshof te Antwerpen. Geen 
plaatselijk belang mag-primeren op 
een algemeen vlaams belang. Tegen 
de grendelprocedure! Met of zon
der beroepshof te Antwerpen. 
ALGEMEEN PAMFLET 

Wenst onze afdeling in 80.000 bus
sen te verspreiden in gans de stad, 
zo mogelijk reeds in september. 

Hierin kunnen we dan het 
« Vlaamse » één-dags-mombakkes 
van Jef van Eynde van Volksgazet 
even lichten, die nu in een van zijn 
artikels over het Hof van Beroep 
te Antwerpen de V.U. ervan langs 
«teft. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
SENATOR H. BALLET 

Op vrijdag 18 juli van 18 uur 30 
tot 19 uur 30 bij hem aan huis. Jan 
van Rijs« ijcklaan 74, Antwerpen. 

selijke leider van de V.V.B. dhr. Lo
de Verreyt, die de deelnemers wel
kom heette. Alg. voorz. Daels sprak 
de aanwezigen toe en de aanwezi
gen ontvingen een verfrissing en 
een rokertje. Dank u. Hove ! 

ZEER BELANGRIJK 

Ten einde nutteloze verplaatsin
gen of telefoontjes te besparen ge
ven wij hierna de vakantieperiode 
van enkele bestuursleden : 

Dirk Stappaerts, tot einde juli. 
Frans Dirks, tot einde juli. 
Jos Verbergt, tot einde juli. 
Bert Verbeelen, van 19 tot einde 

juli. 
Piet Willems, van 19 tot einde 

juli. 
Erik Beeckman, tot einde juli. 
Men kan zich dus wenden tot de 

vriend Juul Dillen, Lode Van Ber-
ckenlaan 184, tel. 213090 of me
vrouw Raets, Vinfottestr. 41, tel. 
367997. 

Booischot 
GULDENSPORENVIERING 

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

Brasschaat 
GULDENSPORENFEEST 

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

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

Broechem 
DIA-AVOND 

Oi) vrijdag 18 juli om 20 uur in 
de zaal « Rome » wordt U door de 
V.U.-afdeling Broechem een kleu
rendiamontage aangeboden met als 
onderwerp : « Zwerven door de 
Kempen ». Meer dan vierhonderd 
dias worden getoond in overvloei-
ing (perspektief). 

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 gemeentevei kiezingen een 
flinke duit in het zakje hebben om 
onze m I te staan tegenover de fi
nanciële grootmachten van de 
kleurpoliliekers. 
GELUKWENSEN 

Aan onze medeleden, Chris Ha
zes en Cïerda Meeus, die op 27 ju 
ni een verbond voor hel leven heb
ben gesloten, bieden wij namens 
het bestuur van de Volksunie 
Merksem de beste wensen aan 
voor hun verder leven Wij wen
sen U, Gerda en Chris, geluk, voor 
spoed, gezondheid en veel liefde en 
trouwe verbondenheid. En zoals 
vroeger, rekenen wij op uw mede
werking daar waar de gelegenheid 
zich voordoet. 

J E F BASTIAENS 

Het was voor al onze bestuurs
leden een blijde verrassing de goe
de oude Jef hersteld terug in ons 
midden te mogen begroeten. Na 
een langdurige en nijdige ziekte, 
rnet enkele weken verblijf in het 
ziekenhuis, is de taaie Jef, ondanks 
zijn 73, er weer terug boven op. Wij 
verheugen ons allen in zijn beter
schap, maar dringen er bij de Jef 
op aan, een beetje voorzichtig te 
werk te gaan, want wij zouden hem 
nog lang in ons midden willen be
waren. 

GULDENSPORENMIS 
Zondag, 13 juli, om kwart voor 

tien, bijeenkomst van alle Vlamin
gen aan de Sint Bartholomeuskerk, 
voor het bijwonen van de Gulden-
sporenmis met kanselrede van E.H. 
Deken C. Mast. 

Mortsel 
PROFICIAT (1) 

Als eerste uit de rij \ a n elf huw
de Mej. Godelieve Claessens met 
dhr . B. Bauwens. De hartelijkste 
gelukwensen van afdeling en be
stuur aan de jonggehuwden en ou
ders. 
PROFICIAT (2) 

Voor de tweede maal wordt het 
wiegske dichter bij getrokken bij 
ons bestuurslid en Mevrouw Wal
ter Wilms. Dit maal voor een flin
ke zoon Lieven. Van harte profi
ciat aan de gelukkige oudeis, en 't 
allerbeste voor kleine Lieven. 

BAL-V. U.-MORTSEL 
Wij spreken nu reeds af voor ons 

Mortsel V.U.-bal dat doorgaat op 
zaterdag 18 oktober in de feestzaal 
van het « Parochiaal - Centrum -
St. Jozef » aan de Lierse steenweg 
te Mortsel (grens Boechout). Dit 
zal dan ook ons eerste aangenaam 
en gezellig wederzien zijn na deze 
verlofperiode. 

BRABANT 

Brussel (Arr.) 
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 Pilips. 
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 
ARR. SEKRETARIAAT 

Telefonisch Ie beieiken : nr. 
02-179218 elke avond van de week 
tussen 18 uur .30 en 21 uur .50. 

Adres : Dupontstraat 27 te 
Sch,iarheek-Bru,s,sel .3. 

Het arr. .sekretariaat zal gesloten 
zijn gedurende de gehele maand 
augustus. Dringen<le zaken zullen 
steeds kunnen afgehandeld worden 
met de arrondissemenlssekretaris 
Frans Adang, Ruisbroekse steen
weg 109 te St Pieters-Leeuw, of op 
afspraak. 
ARR, RAAD 

De eerstvolgende arrondisse-
mentsraad heeft plaats op zaterdag 
19 september 1969 om 14 uur .30 in 
het lokaal Waltra bij Stan Filips, 
Arduinkaai, Brussel. 

Diibeek - Itterbeek 
NIEUW BESTUUR 

Het nieuwe bestuur ziet er hier 
als volgt uit : voorzitter : Her. Al
bert Ringelé, Maalbeekstr. nr 23 te 
Diibeek (tel. 260998); ondervoorzit
ter : Emiel Van Wijmeersch, Oran
jelaan 4 te Diibeek (tel, 219974); se-
kretaris : Vic. de Winne, Kleine Ka
pellaan 27, Diibeek (teL 211779); 
penningmeester en lid arr. raad : 
Oswald Grauls, Vrijheidslaan 15, 
Diibeek (tel. 227289); organizatie : 
De Craene, Rerum Novarumlaan 2, 
Diibeek (tel. 227289); organizatie : 
raad : Frans Van CoppenoUe, Baron 
de Vironlaan 34, Diibeek (tel. 
229621) en propaganda organizatie 
Itterbeek : Erik Schoonjans, Oude 
Ninoofsebaan 22, Itterbeek (tel. : 
521815). 

Het arr. bestuur wenst het nieu
we bestuur veel siikses, en is zeker 
van een zeer vruchtbare samenwer
king. 

Jette 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

^^'ij brengen de belangstellenden 
ter kennis, dat op zaterdag 12 juli 
en 19 juli geen zitdagen worden ge
houden. Deze hernemen op 26 juli 
bij J an de Berlanger, Leo[)old I str. 
.354, Jette. 

St. Pieters-Leeuw 
GULDENSPORENBAL 

Op zaterdag 12 juli heeft hier 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-koniitee St. Pie
ters-Leeuw. inlichtingen : Gust 
Borloo, St. Stevensstraat 43 en 
Frans Adang, Ruisbroeksesteenweg 
109 te St. Pieters-Leeuw. Alle 
vlaamsgezinden uit het Brusselse en 
omgeving aanwezig. 

AGENDA REEDS BEZETTE 
DATA 

11 oktober : V.U.-bal te Wem
mei, zaal Pax, Schoolstraat te 
Wemmei. 

12 oktober : provinciale kaderdag. 
25 oktober : V.U.-bal Merchtem, 

zaal Oberbayern, Stoofstraat te 
-Merchtem. 

11 september : K.V. Ukkel. 
18 september : K.V. Schaarbeek. 
24 september : K.V. Asse. 
2 oktober : K.V. Wolvertem 
16 oktober : K.V. Vilvoorde. 
23 oktober : K.V. Anderlecht. 
30 oktober : K.V. Halle. 
6 november : K.V. Brussel. 
13 november : K.V. St. Kwintens-

Lennik. 
20 november : K.V. Molenbeek. 
27 november : K.V. St. Joost. 
4 december : K.V. Eisene. 

Z.W.-Pa{ottenland 

TALRIJK TE DIKSMUIDE 

Z.W.-Pajoltenland heeft weer 
eens zijn plicht gedaan jegens de 
l.lzerbedevaart. Een bus van 45 
man vertrok vanuit Oetingen, Leer. 
beek en Kester over Ninove, Neder-
brakel, Ronse, Roeselare om reeds 
te 9 uur Diksmuide te bereiken. Zo 
kon de toren en de kripte nog voor 
de plechtigheid bezocht worden. Te 
15 uur kon de terugtocht aangevan
gen worden o\er De Panne, leper. 
Menen, Kortrijk, Ronse, om zo rond 
middernacht de heimat te bereiken. 

Ook Lennik, met zijn aktieve 
jeugd, bracht een bus te been en 
gmg voor de eerste maal naar de 
graven van de IJzer. Wij kunnen 
niet nalaten Oetingen en Lennik ge
luk te wensen voor hun bijzondere 
inspanning. 

SURDIAC-Centraal 
meer kamerverwarming 
BULEX - TRI-MATIC 

SANITAIR 

K. Yerschraegen 
Dr. Em. Maeyensstraat 36 

ST. AMANDSBERG 
Tel. (09)28.45.05 

zoekertjes 
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 
Nan 19 tot 31 oogst : appartement 
met woonkamer, keuken, 2 slaap
kamers, koelkast, W.C., tel nr. (02) 
26.24.92 — T 92. 

Gevraagd : echtpaar voor zelf
standige uitbating van klubhuis en 
restaurant met standing — gunstig 
gelegen — zeer interessante voor
waarden. Inlichtingen : algemeen 
sekretariaat der Vlaamse Vereniging 
voor Watersport, Beatrijslaan 25, 
.Antwerpen-Linkeroever — T 93. 

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 CJe-
zellelaan 63, Heverlee — If 88. 

Jonge dame (20 j.), diploma AS-
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 

i'. van üverstraeten 
Hoofdredakteur 

Alle briefwisseling voor 
redaktie naar 
Rotatyp, Sylv Dupuislaan 
110 Brus 7. Tel 23.11.'3. 

Beheer . 
Voldersstraat 11. Brussel 1 
Tel. (02)125.160 

Alle klachten voor niet ont
vangen V blad op dit adres. 

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

480 fr. 
Steunabonnement 820 fr 

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

Verantw. uitg. Mr. F. Van 
der Eist, Beizegemstraat 20, 

Brussel 12. 

Borgerhout 
AUTOKARAVAAN V.V B 
TEGEN DE GRENDELS 

Hier enkele opgedane indrukken 
over de karavaan in het arrondisse
ment Antwerpen. 

Onder de wagens die het Ant
werpse doorkruisten bemerkten wij 
er een tiental van onze afdeling 
zodat het wel een goede opkomst 
was, rekenmg gehouden met de va
kantieperiode. 

Ik wil graag de puntjes op de 
« > «plaatsen en daarom verniel-
Oen dat ons bestuur, voor zover 
oiet op vakantie, volledig aanwezig 

K' '^ ' V,^ °"^ gemeenteraadslid 
Bert Verbeelen was van de partij 
en WIJ mogen ook Mevrouw Raets, 
Pnze afgevaardigde in de C.O.O. 
niet vergeten, ook Piet Willems 
was prezent. 

Volgens wij vernamen zegden al 
oe gemeentebesturen hun mede
wei king toe voor politiebegeleiding 
t!^G ^ ' i ''^^^^ ^^ »n «=lk geval geen 
Mn.f 'i"' '^?'! Borsbeek, Boechout, 
Mo/tsel, Edegem en Hoboken. 
Waren er te Wlrijk ? In elk geval 
een gelegenheid voor al de man-
"•^tanssen om in de toekomst het 
""d'ge, maar dan ook het « no-
" ge » te bekomen. Hiermee be-

sWh! ^ ^ " ' *^ Antwerpen was er 
on r!%^^" politiewagen die voor-
D mf ^" ®*" ^^ verkeersknoop-
Wer 1 "^""^^ "' 8̂ *=" t°^^'^l>t ! Daar 
DerH t ''^•"avaan totaal versnip-
ere«l ."^"^ '''* ^^ bedoeling ? Een 
hoitu ^""^ ^"^ ordediensten van 
Boigerhout en Hove die ons toelie-

op de kruispunten te dwarsen. 
van l,""*'"^!'."" eenmaal een van 
m e e m l t f ' " ' ' ' ' ' 8 ^ " die de tocht 
op dè n ^ P T ^° " '«t aanwezig 
korte oT^°" '^ ' " '=" ' '«- Wel op de 
huis te u " ^ ' °P ^^' gemeente
pen WiinJ"'^ '^'"»'' *>* eerste sche-
kolleea r l » * ° ' ' °™""Xd door zijn 
leden V S""" ^" «emeenteraads-

SekretarL P ^*^«"k'ste, Plochaert, 
^«aris Frans Slaets en de plaat-

Edegem 
DIENSTBETOON 

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

LOKAAL 
Belangstellenden in oprichting 

van een vergaderlokaal mogen zich 
aanbieden bij Ludo Luyten, Troost-
straat 12, tel. 53.05.71, of bij de voor
zitter, Graaf de Fienneslaan 47, tel. 
49.64.89. 

PUBLICITEIT 
Publiciteit in ons «Kontaktblad» 

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

Merksem 
DE AFDELING 

Alhoewel wij nu in de volle ver
lofperiode zijn, zal er ieder donder
dag op de gewone uur, dus vanaf 
20 uur 30 vergaderd worden door 
de beschikbare bestuursleden en 
kaderleden. 

SPORENHERDENKING 
BIJ ONS 

Wie wil mee doen aan onze spo-
renherdenking van de Volksunie 
Merksem, late zich inschrijven in 
ons lokaal Tijl. Wij herdenken H 
juli op zaterdag 12 juli, vanaf 20 uur 
30 in den Tijl. 

Wie mee doet wordt verzocht een 
klein maa r 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 stoppen, bij fa-

-a^..o WIJ vernamen zegden al 
oe gemeentebesturen hun mede
wei king toe voor politiebegeleiding 
t!^G ^ ' i ""̂ 8*=" ^^ »n «=lk geval geen 
Mn.f 'i"' '^?'! Borsbeek, Boechout, 
Mo/tsel, Edegem en Hoboken. 
Waren er te Wlrijk? In elk geval 
een gelegenheid voor al de man-
"•^tanssen om in de toekomst het 
"od'ge, maar dan ook het « no-
" ge » te bekomen. Hiermee be-

duTnst" ""' '• ^^"^ «°^'^^ P"''''«-
sWh, ^ ^ " ' *« Antwerpen was er 
on r!%^^" politiewagen die voor-
D mf ^" ®*" de verkeersknoop-
Wer 1 "^""^^ "' 8̂ *=" t°^^'^l>t ! Daar 
DerH t ''^•"avaan totaal versnip-
ere«l ."^"^ '''* ^^ bedoeling ? Een 
hoitu ^""^ ^"^ ordediensten van 
Boigerhout en Hove die ons toelie-

op de kruispunten te dwarsen. 
van It""*'"^!'."" eenmaal een van 
„ l e e m l t f ' " ' ' • ' • s e n <*•« de tocht 
jeemaakten en zo niet aanwezig 

korte oT^°" '^ ' " '=" ' '«- Wel op de 
huis te u " ^ ' °P ^^' gemeente
pen WiinJ"'^ '^'"»'' *>* eerste sche-
kolleea r l » * ° ' ' °™""Xd door zijn 
leden V S""" ^" «emeenteraads-

SekretarL P ^*^«"k'ste, Plochaert, 
^«aris Frans Slaets en de plaat-

Merksem 
DE AFDELING 

Alhoewel wij nu in de volle ver
lofperiode zijn, zal er ieder donder
dag op de gewone uur, dus vanaf 
20 uur 30 vergaderd worden door 
de beschikbare bestuursleden en 
kaderleden. 

SPORENHERDENKING 
BIJ ONS 

Wie wil mee doen aan onze spo-
renherdenking van de Volksunie 
Merksem, late zich inschrijven in 
ons lokaal Tijl. Wij herdenken H 
juli op zaterdag 12 juli, vanaf 20 uur 
30 in den Tijl. 

Wie mee doet wordt verzocht een 
klein maa r 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 stoppen, bij fa-

N A C H T V A N J A B B E K E 
Gezien het enorm sukses van verleden jaar, beslooi de Vlaamse Kring 
van Jabbeke dit jaar met een tvireede uitgave uit te pakken. 
Het feest wordt dif 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 hebb*n wi j een parking voorzien voor 
meer dan duizend wagens. 
Toegang lot elke manifestatie : 50 #r. Globale kaart ; 100 fr. 



beweg ingsyjUzer 

BRABANT 

St. Jans Molenbeek 
In aanwezigheid van kantonale 

Sevolmachtigden Jan de Berlanger 
werd te Molenbeek een algemene 
ledenvergadering gehouden. 

Op de agenda : gemeenteraads
verkiezingen. 

Er werd besloten om gedurende 
de maand september alle krachten 
te bundelen en een massale kam-
pagne tot voorlichting te voeren. 
Alie hens aan dek ! Inlichtingen : 
Gust Knaepen, Van den Bogaard
straat 78, Brussel 2. 

OOST-VLAANDEREN 

Dendermonde 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Op het gewestelijk sekretariaat 
van het « Oost-vlaams centrum 
voor dienstbetoon ». Stuifstraat 7. 
Appels, tel. 052-247.76; elke dinsdag 
en woensdag van 20 tot 22 uur. 

AANDACHT 
Gedurende de maanden juli en 

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

Erembodegem • Haaltert 

Kerksken - Terjoden 

GULDENSPORENDAG 

ZiUerdag 12 te Haaltert 13 uur 
start van de Guldensporenfietsrally 
op het Dorpsplein. 

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

20 uur stipt . op de speelplaats 
van de meisje.s.school (ïuldensporen-
viering 

Treden op ; Cantate Domino, in
ternationaal bekend koor; Jan De-
wilde, kleinkunstenaar en De 
Kglantiers, 

Werken verder uiee : de lanlare 
n De jonge kunstminnaars »; turn-
club « St Paulus» en de jeugd
bewegingen. 

Lic Herman Santy, ondervoor-
/.itter van Lovan spreekt. 

Merelbeke 
SPORENFEEST 

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

Ninove 

KOLPORTAGE KANTON 

Even een balans van onze kol-
portages van de periode 1968-69 : 
tijdens dertien zondagvoormiddagen 
werden 11 gemeenten van de 14 
van ons kanton (met samen 21.150 
inwoners) bewerkt ! 

We verkochten er met 110 deel
nemers, 1.730 nummers. Dit geeft 
hel mooie gemiddelde van 1 num
mer per 3,7 huizen. Op een vrien
delijke en beleefde manier hebben 
wij kontakt gehad met de inwo
ners van zelfs de verst afgelegen 
wijken. Een pluim voor de man
nen van het vroegere Priester 
Daens-N'endel die de helft van de 
deelnemers leverden. Verder een 
eervolle vermelding voor afd. Nino
ve die voor meer dan een derde 
van de deelnemers instond. Ten 
slotte hartelijk dank aan de enke
lingen van Api^elterre, Denderhou-
lem, Denderleeuw, Denderwindeke, 
Iddergem, Okegem en Outer . 

Morgen, zondag 13 juli, verzame
len we om 9 uur 30 aan de H. The-
resiakerk van Ninove. 

Zondag 20 en zondag 27 juli is er, 
in tegenstelling met wat in het 
kontaktblad staat, geen kolportage. 

Ronse 
U JULI 

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

WEST-VLAANDEREN 

Brugge 

ZEEBRUGGE 
In een motie spreekt het bestuur 

van de stedelijke Volksunie-afde
ling de mening uit, dat na publi-

kalie van het verslag der Verschae-
V e-kommissie de nadruk dient ge
legd op de reële uitbouw van de 
vaslelands- en snelhaven van Zee-
brugge en tevens op de industriële 
uilrusting en expansie, die daaruit 
voortvloeien. Nu stelt zich vooral 
één eis : het onmiddellijk vastleg
gen van de geldelijke middelen. Een 
mobilizatie van de publieke opinie 
is dringend vereisl om de regering 
onder druk te zetten en tot een 
snelle beslissing te dwingen. 

Nog in verband met Zeebrugge 
werd het — geheim gehouden — 
blitz-bezoek van minister De Sae-
ger aan Brugge genoteerd, waar 
hij een bijeenkomst van de onlangs 
opgerichte studie- en werkgroep 
bijwoonde, waarin ook de V.U. is 
vertegenwoordigd. 
VERKEERSVRAAGSTUK 

Naar aanleiding van het debat 
over de aanleg van een onder
grondse parking op de mark t te 
Brugge vestigt de Volksunie van 
Brugge de aandacht op de nood
zakelijkheid het vraagstuk te zien 
in zijn globaal kader, waaronder 
de V.U. in de eerste plaats de .'.o 
spoedig mogelijke voltooiing van de 
ringlaan verstaat. Pas na deze vol
tooiing zal men Inzicht hebben op 
de verkeersstroom naar het hart 
van de stad. Zonder dit inzicht is 
het voorbarig parkings te voorzien, 
zonder daarvan het rendement of 
het effekt te kennen. Een parking 
op de markt is derhalve voorbarig, 
te meer daar deze parking in volle 
centrum het verkeer nog zal doen 
toenemen in plaats van het te ver
minderen. Er zijn andere en beter 
geschikte plaatsen voor parkingaan-
leg al dient men dan de moed op 
te brengen, zekere onteigeningen 
door te voeren. 

Ichtegem 
IN MEMORIAM 

Woensdag 2 juli werd de goede 
vrouw Irma Vanparys van ons ver
dienstelijk lid August Broek, 
schoonmoeder van Leon Devreese, 
arr . propagandaleider en uitbater 

van het Vlaams Huis, te Diksniuide 
begraven. Veel N'1. Nat. hadden er 
aan gehouden de kerkelijke plech
tigheid bij te wonen. 

Aan de geachte families bieden 
wij ons innig medevoelen aan in 
de zware beproeving die hen heeft 
getroffen. Mochten de vele blijken 
van simpatie steun en sterkte we
zen. 

Menen 
ADVIESRAAD 

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

DOKUMENTATIE 

Eventuele dokumentatie met be
trekking op specifieke aangelegen
heden voor de stad Menen worden 
met dank aanvaard. Teruggave na 
inzicht gewaarborgd. Wil daarvoor 
kontakt opnemen met de leden van 
het bestuiu- ofwel afgeven in café 
Belaard. 
O P R O E P 

De Volksunie-Menen heeft steeds 
meer en meer schrijfwerk te ver
richten. Na de vakantie zal het stil. 
aan naar de voorbereidingen van 
de gemeenteverkiezingen toegaan 
en dit betekent nog méér schrijf
werk. Indien iemand een (oude) de
gelijke schrijfmachine bezit dan zou 
de Volksunie-Menen zeer uit de 
nood geholpen zijn mocht ze deze 
schrijfmachine voor de duur van t 
jaar kunnen gebruiken. Geef uw 
naam op bij de bestuursleden of in 
café Beiaard, wij komen ze bij u 
thuis afhalen, met dank ! 

Ledegem - Dadizele 
DIENSTBETOON 

ledere 4de zaterdag der maand 
komt V. U.-volksvertegenwoordiger 
Mik Babyion zijn zitdag houden in 
café De Boonhoek, Rollegemstraat 
168 te Ledegem van 41 tot 11 uur 
30. Alsook iedere maandag ten zij
nen huize Westlaan 145, Roeselare, 
tel. 051-20208 van 17 uur tot 19 uur. 

WIJ IN LIMBURG 

ENGELS: tweede taal 
VUiamse Ouders, 

De toekomst van uw kinderen is 
uw xioornaamste zorg. Van het onder
wijs verwacht U terecht dat het goed 
zou voorbereiden voor die toekomst. 

De laatste eeuw ivas de kennis van 
het Frans de hoojdbekommernis, 
zelfs ten nadele van de moede) taal. 
Nog steeds zijn meer dan 90 t. h. der 
Iweetaligen Vlamingen. De frans-
sprekenden leerden niet de taal van 
de meerderheid in dit land. Toch 
bleven wij ondergeschikten, adjunk-
ten, vertalers. Wij werden niet be
loond voor onze tweetaligheid. 

Toen was het Fraais de wereldtaal. 
Het was de tijd van « zonder Frans 
kom je nergens >. iVu is het Engels 
hel Chinees van het Westen gewor
den. Dat merkt U zelf wel bij de 
T .V .-reportages over internationale 
samenkomsten en over kongressen 
allerlei. Engels is de belang) ijkste 
hontakttaal tussen politici, handels-
!ui, wetenschapsmensen Het Engels 
IS de tweede taal in Duitsland, Ita
lië, Nedeiland, Frankrijk. Alleen 
Vlannderen leert nog Frans als twee
de taal. 

Afinstens 35 t. h. der franstalige 
leerlingen kiezen het Engels als twee

de taal. Ook meer en meer vlaamse 
leerlingen geven de voorkeur aan het 
Engels. Dat is a.m. reeds het geval 
aan de atenea van Hasselt, Landen, 
Mortsel, Brasschaat, Veurne, en aan 
de rijksnormaalscholen van Tonge
ren, Brugge, Gent en Sint-Niklaas. 

Ah uw kinderen in de toekomst 
van het éénwordend Europa iets wil
len bereiken, zal hen gevraagd wor
den : « ken je Engels? >, en niet : 
« ken je Frans ? ». Wij schrijven hier 
dus over een wezenlijk sociaal pro
bleem en niet over een taalstrijd! 

Wettelijk hebben de ouders de 
keuze tusse-n Frans en Engels als 
tweede taal. De schooldirekties moe
ten bij de aanvang van het schooljaar 
de ouders van de leerlingen van de 
zesde, de gelegenheid geven om te 
kiezen. Het volstaat dat acht ouders 
het Engels aanvragen opdat de en
gelse les moet ingericht worden. 

Als U bij dit alles nog bedenkt dat 
uw kind met minder inspanning het 
Engels bete- zal beheersen dan een 
zo moeilijke taal als het Frans, dan 
ligt de keuze voor de hand. 

Met oprechte hoogachting. 

De Provinciale Kommissie Onder
wijs en Kuituur Limburg. 

" De wlize waarop de B.T.W. wordt inge
voerd is onsocaal !" 

Op donderdag 27 juni jl hield volksverte
genwoordiger J. Olaerts een opmerkelijke tus
senkomst in de Kamer van volksvertegen
woordigers. 

Als gemandateerd spreker van de Volks-
uniefraktie heeft de heer Olaerts in een k o h ^ 

rent betoog aangetoond dat de wijze waarop 
de B.T.W. in België wordt ingevoerd volko
men onsociaal is. 

Wijzen wij er tevens op dat Jef Olaerts 
reeds eerder het woord heeft gevoerd over 
dit probleem, nl. b!j gelegenheid van de eerste 

behandeling in de Kamer. 
Hiernavolgend geven wij de samenvatting 

van deze tussenkomst, zoals zij wordt afge
drukt in het Beknopt Verslag van de Kamer . 

a Ik kan niet de vaderlijke toon van de heer 
Dequae aanslaan, maa r hoop toch niet in her
halingen te vervallen. 

Heeft de Volksunie redenen om haar stand
punt in verband met de B.T.W. te wijzigen 
na de goedkeuring van verschilende amende
menten in de Senaat ? 

« Wij zijn niet tegen het principe van de 
B.T.W. Wij menen echter dat er nog steeds 
een onvermijdelijke stijging van de prijzen 
zal voortvloeien uit de toepassng van het 
B.T.W.-ontwerp in zijn huidige vorm. Een 
B.T.W.-systeem is goed realiseerbaar zonder 
invloed te hebben op het algemeen prijsni
veau. Bovendien had het heel wat demokrati-
scher en socialer kunnen zijn. Het werpt te
veel lasten op de gewone mian. 

IC Tijdens het eerste Kamerdebat hebben wij 
onze opvattingen hierover nader toegelicht. 
Volgens het Senaatsverslag zouden de Belgi-
sche en de Nederlandse belastingen niet kun
nen worden vergeleken. Ik kan het daarmee 
niet eens zijn. Wat mij, hoe dan ook, getrof
fen heeft tijdens ons parlementair bezoek aan 
Nederland, is de bezorgdheid ginds om de 
sociale gevolgen van de prijsstijging op te van
gen. Toen wij om uitleg verzochten i.v.m de 
mogelijkheid om de tarieven verder te verla
gen, wezen de Nederlanders erop dat de ta
rieven van hun indirekte belastingen reeds de 
laagste zijn in de E.E.G. Een verdere verla
ging zou de harmonisatie in de E.E.G, In ge
vaar hebben gebracht. 

ö België zou een les kunnen trekken uit het 
voorbeeld van de andere Europese landen. 
Het heeft niet mogen zijn. Door de toepas
sing van een verlaging waren we in de goede 
richting gegaan. Nu zien we slechts een uit
stel van exekutie. Een verdere verlaging zal 
toch moeten worden doorgevoerd. In plaats 
van een duurtepsychose zou er dan veel ncieer 
kalmte geheerst hebben. Wij pleitten vroeger 
reeds voor een verlaging vem de tarieven om 
sociale redenen. De reeds aangehechte wijzi
gingen zijn lofwaardig, maar zullen weinig of 
geen gunstige resultaten hebben. Krachtens 
artikel 99 zullen de voorraden gedetaxeerd 
worden, maar slechts over drie jaar terug
betaalbaar ! Dat uitstel in terugbetaling zal 
schadelijke gevolgen hebben Het ware ge
makkelijk hier een wijziging aan te brengen. 
Het is toch onrechtvaardig dat de Staat zo
maar de terugbetaling van achttien op zesen. 
dertig maanden brengt. 

( Wij staan voor een slechte improvisatie, 
voor een hervorming die niet sociaal is. Aan 
de wieg stonden ekonomisten en fiskalisten, 
maa r niet de Europese volkeren. Daarom 
kunnen wij dit ondentiokratjsch ontwerp niet 
goedkeuren. » (Applaus bij de Volksunie.) 

PLAATSELIJK NIEUWS 

Eigenbilzen 
BESTUURSVERGADERING AFDELING 

O p zaterdag 5 juli vergaderde de bestuurs. 
leden van de plaatselijke afdeling in café « De 
Kroon s. Brugstraat. 

Twee punten op de agenda : het jaarlijks 
bal van de afdeling en de geplande reis. 

Wat betreft dit laatste kunnen wij medede
len dat deze reis waarschijnlijk zal doorgaan 
in de maand augustus en dat de bestemming 
Duitsland is. 

Ten gepaste tijde zullen inlichtingen wor
den verstrekt. 

RECHT D O O R ZEE 
Het bestuur van de vlaamse harmonie 

a Recht door Zee » vergaderde op vrijdag 4 
juli In café Bangels, Dorpsstraat. Enig punt 
oj) de agenda : de muziekfeesten van halt 
augustus. 

Volgende week zullen wij het progratimia 
van die feesten publiceren. In elk geval kun
nen wij nu reeds meedelen dat het iets enigs 
zal zijn. 

Tongeren - Maaseik 

ARR. BESTUUR . _ „ 
Het arr . bestuur van de Volksunie longe-

ren-M aaseik vergadert op maandag 14 J 
e.k te Bilzen. 
IJZERBEDEVAART EN KARAVAAN 
V.V.B. . . 

Onze afdelingen hebben zich ernstig inge
spannen i v.m. de IJzerbedevaart en de auio-
karavaan van de V.V.B. 

Hartelijk darde l 



600 ARBEIDERS ..... 1001 MOGELIJKHEDE ff 

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

HET BESTE V A N HET BESTE... 

ZONDER EEN FRANK TEVEEL TE BETALEN ! ! ! 

Daar komt het inderdaad op aan... 

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

ONZE KLIËNTEN HEBBEN HET RECHT 

VEELEISEND TE Z IJN ! ! ! 

Stenen kopen = opbrengst verzekeren ' ! ! 

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

MEER D A N 6.000 TEVREDEN KLIËNTEN K U N N E N WIJ MET 

U BEZOEKEN EN DAAR ZIJN WIJ FIER OP !! ! 

WIJ VERWACHTEN U OP EEN V A N ONZE VIER ZETELS 

1/2 villa, vanaf 750.000 F 

Vanaf 1.950.000 F 

Vanaf 950.000 F 

Vanaf 600.000 F 

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

Naam . . . 

Adres . . . 
•• • • * »•• • • • . . . f .* M« . • • . . . . • • ••• . . . . . . . . . • * • »«• ftM . . . 

» . s.'v »#• sé> im« . . . M« ft.. «.̂  . . . . . . Woonplaats . M M« »«•».« »«• 

fe' privé „ . . . . Tel kantoor ^ . . . . . . 

I . over gronden voor vlllabouw D ^ — — — • ^ ^ — — 
over gronden voor hoogbouw D '''l voorkeur geleger te 
over gronden v eensgezinswoning D 

ever veilige geldbeleggingen D ^ ^ _ a — » i — > » 

l over het bouwen van « . . « . « . . . M M . .~ — 

bl| voorkeur gelegen te . . . M « . . « . . M « » i M . <« sw s» M CH »» — 

OT bezit rseds grond, gelegen te . . . . » sn «n sn c «.. c«i m »~ ».• 

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

ANTWERPEN 
Meir 18 
fel. 03/31.78.20 
vtif lifnen 

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

DRIJF 

GENK 

Wintersfagfstr 22 

tel. 011/54.442 

KUNNEN'^^ 

LEUVEN 

Brusselsestr 33 

tel 016/33.735 



wu 

BRASSER ZIET 
DE VAKANTIE 

j ^ ^ 
«Wil 

Ottze kust overwegend Franstalig 

Waarom zou ik met met vakantie mogen "> Ik hen wel groot en zwaar maar 
thuisblijven terwijl iedereen op reis gaat, dat nooit ' Ook al is het met de 

beestenwagen 

^M^O> 

« Is er nieuws van de ronde ' » 

Je lai toujouis dit ' . Ie mauvais temps c'est a cause des flamingants ' » 


