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V.U. - HOUDING BESLISSEND 
ONDANKS HOUDING VAN 
DE VLAAMSE KLEURPOLITIEKERS 

GRONDWET DER 
SCHANDE 
VASTGELOPEN 
NU DOORZEHEN: 
FEDERALISME 

Waarom zouden wij tans oneerlijk zijn en verzwijgen, dat we ons hartsgron-

dig verheugen in de nederlaag die de regering deze week geleden heeft ? We heb

ben deze nederlaag hartstochtelijk gewild, niet uit partijpolitieke berekening 

of oppozitioneel negativisme, maar omdat Vlaanderen alleen zo — en op geen an

dere wijze — kon gespaard blijven va'" de onherroepelijke gevolgen der fatale 

grondwetsherziening. In plaats van ons ook maar één ogenblik te storen aan 

het stompzinnig verwijt van « vaandelvlucht », zijn we er in tegendeel fier over 

dat de Volksunie-taktiek van beslissende betekenis is geweest bij het kelderen 

van de grondwetsherziening. We zijn er trouwens van overtuigd, dat ook bij de 

Vlaamse kleur politieker s er niet weinigen zijn die in hun hart stilletjes blij zijn 

dat het zo is gelopen en dat hun ja-stem geen onherstelbare gevolgen zal hebben. 

We verwachten tenslotte dan binnen een paar weken, als er overzicht en inzicht 

gegroeid is in Vlaanderen, ieder verstandig mens zal beamen dat het kelderen 

van de grondwetsherziening een zegen is geweest. 
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Want het ging ditmaal niet om alleen 
maar de zes randgemeenten, om alleen 
maar de Voerstreek, om alleen maar 
een probleem dat — hoe belangrijl?: ook 
>— tenslotte toch de essentie van de 
Vlaamse politieke kracht niet zou kun
nen aantasten. Het ging om het aller
laatste : het al of niet prijsgeven van de 
Vlaamse meerderheid in het parlement. 
Al het andere — hoe belangrijk ook en 
hoe schrijnend zelfs — verzinkt daarbij 
in het niets. Zolang wij de macht van 
onze demokratische meerderheid behou
den, is de Vlaamse volkswil in staat om 
ons gebied en onze mensen te bescher
men, in afwachting dat we betere rege
lingen en hervormingen kunnen afdwin
gen. Hadden we echter — zoals het de 
wil was van de regering en de kleurpo-
litiekers — onze meerderheid deze week 
definitief verloren, dan hadden we het 
lot en de toekomst van onszelf, van on
ze kinderen en van gans het vlaamse 
land overgeleverd aan de slechte wil 
en de kwade trouw van een w^als-brus-
se frankofone minderheid. 

De Volksunie heeft in het parlement 
wekenlang een razend offensief ge
voerd, in de vage hoop dat het moge
lijk zou zijn om de vlaamse kleurpoli-
tiekers te overtuigen met redelijke ar
gumenten, met tekstverbeteringen en 
amendementen. Het was vergeefs : alles 
wat wij voorstelden werd afgewezen. 
En het herhaald aandringen van de 
Volksunie op overleg tussen de vlaamse 
parlementsleden werd onthaald op ho
nend gelach 

Vooral de verantwoordelijkheid van 
de C.V.P. is reuzegroot. Zij heeft in 
laatste instantie nog een ultiem aanbod 
voor overleg met de Volksunie afgewe
zen. Ze gaf hooghartig de voorkeur aan 
een bondgenootschap met de P.V.V.; ze 
betaalde dat bondgenootschap onmid
dellijk met het omzetten van de gren
dels in supergrendels. Ze is er — geluk
kig ! — slecht voor belobnd geworden : 
haar kersverse bondgenoten waren wél 
in staat om de regering te chanteren, 
maar niet om haar een meerderheid te 
bezorgen. 

De Volksunie heeft uit dit alles de be
slissende konkluzies getrokken : ze 
heeft haar verdere medewerking aan de 
grondwetsherziening stopgezet. Ze nam 
deze beslissing helemaal alleen, temid
den van het vijandig kommentaar van 
de hele vlaamse partijpers. Het was een 
moedige beslissing, want de leden van 
de Partijraad en van de Volksunie-frak-
ties beseften terdege, dat de publieke 
opinie slechts met moeite klaar zou zien 
in de ingewikkelde materie van de 
grondwetsherziening. Louter elektoraal 
gezien had de Volksunie er best aan ge
daan, 3-ter te stemmen en verder haar 
handen te wassen in de onschuld, de 
verantwoordelijkheid voor de grondwet 
der schande overlatend aan de meerder

heid. Er is echter geen aarzeling ge
weest : de Volksunie heeft niet de weg 
van het elektoralisme gekozen, maar 
de weg van de verantwoordelijkheids
zin. Ze nam de beslissing om het enige 
te doen wat de grondwetsherziening 
nog kon kelderen ; wegblijven. 
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We rekenen op het politiek inzicht 
van de Vlamingen, op de onverdroten 
aktie van onze kaders en leden, op de 
slagvaardigheid van ons eigen propagan-
dafront om gans Vlaanderen te scharen 
achter het standpunt : beter geen dan 
een slechte grondwetsherziening. 

Deze taktiek is met sukses bekroond 
geworden. Onze jarenlange kampanje 
« geen grendels » werd besloten met het 
rezultaat, dat de grendels inderdaad ook 
opengebroken werden. Degenen die tans 
verontwaardigd zijn of zich verbazen 
over de houding van de Volksunie, 
hoeven zich alleen maar te herinneren 
dat ons standpunt altijd hetzelfde is ge
weest. Herhaaldelijk hebben we de re
gering ervoor gewaarschuwd dat we 
haar geen diensten zouden bewijzen 
door te zorgen voor wisselmeerderhe
den. Zelfs niet als het Brussel be+/of. 
Want 3-ter — in al zijn onvolkomenheid 
trouwens een bespotting van een echte 
afgrendeling der brusselse agglomera
tie — was slechts het lokaas waarmee 
men de Vlamingen aan de haak wou 
slaan. 

En we gaan onmiddellijk over naar 
de volgende faze van onze strijd. Het 
onvermogen der unitairen opent de weg 
naar een echte hervorming, naar een 
eerliike grondwetsherziening : naar het 
federalisme. 
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Donderdagavond werd in de Se
naat het wetsontwerp 125 op de 
ekonomische decentralizatie ge
stemd, evenals het regeringsamen
dement dat voorziet dat de rege
ring zelve de bevoegdheid krijgt 
om de kwestie van de zes randge
meenten te regelen. Wanneer we 
dit donderdagavond schreven, liet 
alles voorzien dat 125 en het rege-
ringsamedement ook zonder grote 
moeilijkheden door de Kamer zou
den komen, zodat we mochten be
sluiten dat het parlementair reces 
ingegaan was zonder dat de rege
ring in gevaar kwam. 

Het einde van de parlementai
re zittijd werd gekenmerkt door 
de zoveelste — en ditmaal zo mo
gelijk nog ongehoorder — kaüitu-
latie van de vlaamse C.V.P. 

Verleden jaar diende de C.V.P.-
er Lindemans in de Kamer een 
amendement in bij 125, waarbij 
de zes randgemeenten uitdrukke
lijk bij Vlaanderen werden ge
voegd. Onder druk van de rege
ring liet Lindemans zijn amende
ment vallen; toen de Volksunie 
het overnam, stemde hij zelfs te
gen zijn eigen tekst. Hij troostte 
de goegemeente met de verkla
ring, dat de C V.P.-senaatsfraktie 
de kwestie wel zou regelen. 

VAANDEL-
VLUCHT 
VAN DE 
C.V.P. 

En inderdaad, enkele weken ge
leden diende p.V.P.-fraktievoor-
zitter Hulpiau in de Senaat het 
amendement opnieuw in. Het zou 
ditmaal menens worden, zegden 
de C.V.P.-ers. Het werd ook me
nens : eens te meer werd het 
C.V.P.-amendement ingetrokken. 

Even later kwam het ogenblik 
dat de Volksunie haar medewer
king aan de grondwetsherziening 
stopzette. De C.V.P-ers huilden 
van alle daken dat d^ VU. daar
mee verraad pleegde aan de 
vlaamse gemeenschap te Brussel 
en aan de zes randgemeenten 

Van deze scheeuwers en huile
balken mocht en moest verwacht 
worden, dat zii bij de uiteindelij
ke stemmingen over 125 het been 
inzake de randgemeenten zouden 
stijfhouden Niets daarvan • ze ka-
pituleren in zeven haasten. De 
Waalse socialisten hadden met 
ontslag gedreigd Wie zelfs niet op 
het idee kwamen om met ontslag 
te dreigen, waren de vlaamse 
C.V.P.-ers. Eens te meer — voor 
de zoveelste maal sinds Hertogin-
nedal — pleegden zij lafhartig 
vaandelvlucht inzake de randge
meenten ! 
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NOG « DIREKTE AKTIE 

In een recent nummer van 
8 Wij » komt H. B. uit Antwer
pen nog eens te voorschijn met 
eijn « direktie aktie » inzake 
het optreden van de V.U., dat 
hij te zwak en te weinig doel
treffend acht. Het is niet de 
eerste maal dat zulks gebeurt. 
Maar we hebben H. B. tot nog 
toe geen enkel voorbeeld weten 
geven van zijn « direkte aktie ». 
En daarin schiet zijn kritiek 
dan ook te kort. Want hij die 
kritikeert en afbreekt, moet 
wat beters in de plaats kunnen 
zetten en de doeltreffendheid 
ervan bewijzen. Dat ware dan 
pozitieve, opbouwende kritiek. 

V. F., Kester. 

DE GRONDWETSHER
ZIENING 

In het tv-gesprek « V.D.B.-
van Rijn » op R.T.B. (21 juni) 
waren beide partners het gron
dig eens het vlaams nationalis
me — natuurlijk ! — maar niet 
het brussels chauvinisme (met 
zijn anti-vlaamse uitwassen) te 
verafschuwen en het « bodem-
recht » (uit al zijn macht, zeg
de de zwartgelinte hoogleraar)', 
te veroordelen. Voorzeker zijn 
zij in gedachte meer « restrik-
tief » en bedoelen zij het 
« Vlaamse bodemrecht », zich 
wachtend een algemeen oordeel 
uit te spreken, omdat elk 
rechtsgeleerde in elk ander 
land hen radikaal zou tegen
spreken. 

Op burgerlijk vlak betekent 
dit letterlijk dat een staatsbur
ger machteloos zou moeten toe
zien als zijn naaste buren hem 
een lap grond ontvreemden : 
de ene om zijn zaak uit te brei
den, de andere om zich een uit
weg te verschaffen. In dit ge

val zou de benadeelde niet meer 
een « staatsburger » zijn, maar 
een « lijfeigene » of een « vo-
gelvrijverklaarde ». 

Deze politiek verwrongen 
mentaliteit werd geschapen 
door de staatsstruktuur van 
1831, die het nationaal bestaans
recht — uit wraak of haat — 
voor Vlaanderen miskende. Dit 
feit impliceerde dan « alleen » 
een bodemrecht voor Wallonië 
en voor de tans veelkoppige, 
hibridische hoofdstad Brussel. 
Beide entiteiten hebben dan 
ook het recht, naar hartelust 
te knagen aan het vlaamse 
grondgebied (omdat wij tevens 
zo laks zijn het te gedogen) ten 
einde Vlaanderen te verzwak
ken en zo ver mogelijk op te 
slorpen. 

De frankofone taktiek is door
zichtig ! Nemen wij het geval 
van de zes randgemeenten 
(maar ze spraken onlangs al 
van twintig - voorlopig, heus !) 
Het begint met « faciliteiten » 
en loopt uit — door stelselma
tige toevoer van fransspreken-
den — op « rechten », wat in 
een normaal gestruktureerd 
land onbestaanbaar is. 

Dat is de reden waarom 
Vlaanderen territoriaal geen 
scherp afgelijnde begrenzing 
krijgt en Brussel, voor zich zelf, 
dit niet wenst ! Er moet altijd 
een kans openblijven om de 
vlaamse volksgemeenschap aan 
de een of andere zijde te on
dergraven en onder de knie te 
krijgen. 

J. V.. Gent. 

GORDEL VAN SMARAGD 

In de huidige politieke om
standigheden kan men zich niet 
ontdoen van indrukken, die wij
zen in de richting van toch iiit-
breiding van Brussel langs de 
omweg van ekonomisch gewest, 
stedebouwkundige zones, ver
stedelijking, verdere centrali-
zatie en noem maar... 
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Federaties van gemeenten 
kunnen heel doeltreffend lij
ken tegen die uitbreiding, maar 
zijn zij geen tussenschakel in 
de vorming van een groot brus
sels gewest, van- waaruit Brus
sel de franse plak kan zwaaien? 

In Overijse en Hoeilaart is 
de verstedelijking reeds flink 
aan de gang. Die verstedelij-
kmg lijkt nu niet zo toevallig, 
ze is duidelijk georganizeerd. 
Tegen het uitrollen van de 
brusselse matten tot in onze 
vlaams-brabantse gemeenten 
hebben wij als enig wapen het 
organizeren van een sterk 
Vlaams bewegingsleven. Als U 
wil, per federatie uitgebouwd, 
waar Vlamingen uit alle strek
kingen aan deelnemen. 

De 11 juliviering 1970 is daar
van te Overijse - Hoeilaart een 
uiting. Davidsfonds, Vlaamse 
Klub, Willemsfonds, V.T.B.-
V.A.B. van beide gemeenten, in 
samenwerking met het gemeen
tebestuur van Overijse, organi
zeren op 11 juli te Overijse een 
grootse 11 juliviering te 20 u in 
de Markthalle. Ware het niet 
aangewezen dat de Vlamingen 
uit de omringende gemeenten, 
waar geen Sporenherdenking 
plaats heeft, samen met Ove
rijse - Hoeilaart te Overijse 
zouden getuigenis afleggen van 
hun wil dé gordel van smaragd 
uit te bouwen tot kernen van 
Vlaamse strijdbaarheid, waar 
men bij machte is de brusselse 
stadbezoedeling te neutralize-
ren en voor goed de pas af te 
snijden ? Moge 11 juli te Ove

rijse een trefpunt zijn van vele 
Vlamingen uit Vlaams-Brabant. 

D. B. M., Overijse. 

DE VOERSTREEK 

Volgende bedenkingen zijn 
er te maken in verband met de 
gebeurtenissen in deze streek. 

Sinds 1964 laten al de verant
woordelijke instanties toe, dat 
de franskiljonsgezinde vlaamse 
mensen hun kinderen door ge
ronselde onderwijzeressen uit 
het Luikse laten verfransen. 
Deze kinderen zijn na zes jaar 
« de Waaltjes » van de Voer
streek geworden. Nu vragen 
deze mensen, met aan het 
hoofd de burgemeesters, waalse 
scholen, want in de Voerstreek 
zijn er nu « franssprekenden ». 
Door de inspektie werden in 
1964 en de volgende jaren ge
regeld inspekties verricht. 
Waar zijn de verslagen geble
ven ? Daar moet beslist in
staan, dat deze kinderen neder-
landstalig waren. Wie gaat de
ze dossiers voor het welzijn van 
de Voerstreek opzoeken en pu
bliceren ? 

Sinds 1964 werden de vlaam
se leerkrachten en ouders stel
selmatig door alle middelen, 
liefst onwettelijke, bestreden. 
Vele leerkrachten werden uit 
de gemeentescholen verwij
derd. Gezien er vele gevallen 
een onwettelijk verloop ken
den, werden bij de gerechtelij
ke instanties gegronde klach
ten neergelegd, die tot op he
den nog niet behandeld ;ver-
den. De burgemeester en sche
pen van een der Voergemeen-
ten spraken elkaar tegen in 
hun verklaringen betreffende 
het slaan van leerlingen, zodat 
zij zelf hun schuld bewezen. 
Alles blijft zonder gevolg ! 

Verklaarden twee leden van 
gerechtelijke instantie niet dat 
« alles wat naar taalkwestie 
nekt, wordt geklasseerd » ? 

Welke Vlaming (en) wiUlen)' 
dit dossier even uitpluizen ? 

De laatste parlementaire ver
kiezing kende te Sint Martens 
Voeren honderd ten honderd 
een onwettelijk verloop. De 
wettelijke aangestelde sekreta-
ris van het kiesbureel werd on" 
der druk van de burgemeester 
door de rijkswacht verwijderd, 
dit ten gunste van de zoon van 
de burgemeester. De reden : dé 
sekretaris was een Vlaming ï 
al de klachten ingediend bij dé 
rijkswacht werden geweigera. 
De klacht per aangetekencj 
schrijven aan de prokureur g«t 
richt, bleef tot op heden zoi^ 
der gevolg. Het schrijven van 
voornoemde sekretaris aan de 
heer minister van Justitie werd 
beantwoord, ondertekend door 
een onleesbaar handteken, zon
der vermelding van persoon. 

Zouden deze « onwettelijkhe-
den » niet bestraffenswaard 
zijn ? 

Zo kan men vaststellen daf 
de « faciliteiten » wel erg uit> 
gebreid worden ; niet enkel in 
taalaangelegenheden maar op 
alle gebied worden deze facili-
teiten soms gebruikt, maar nog 
veel meer « misbruikt ». Zou
den deze feiten niet vóór de ge
meenteverkiezingen uit de doe
ken gedaan moeten worden ? 

Als de franskiljons zo onge
straft mogen verder gaan, zul» 
len zij rustig de volgende ge
meenteraadsverkiezingen win
nen gezien ze de «ongewenste» 
gasten ongestraft mogen ver
wijderen zodat zij de uitslag in 
hun voordeel kunnen wijzigen. 

Welke Vlaamse organizaties 
of rechtskundigen willen zich 
m verbinding stellen met rnenr-
sen uit de Voerstreek om deze 
feiten eens te onderzoeken, be
kend te maken of misschien 
voor de Raad van State te 
brengen ? 

V.D., Voerstreelc. 

De redaktie draagt geen ver» 
antwoordelijkheid voor de i7t>-
houd der gepubliceerde lezer»-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieveii 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 

van de redaktie 
Brussel, 2 juli 1970; 

Betr.: voorbeeldige d iens t . . . 
Het wordt een eentonig lied maar het d5 ent ..niet

temin voortgezongen, want de post - daarover gaat 
het natuurlijk nog een keer -houdt niet OD ons 
te verbazen er» te ergeren. 
Ook al beweert de direktie van de post dat er 

tans geen grotere vertraging in de postbedeling 
is dan enkele maanden geleden en dat er integen
deel minder vertraging,is, van di t zgn. verschil 
bemerken we niet veel. Als exkuus wordt gezegd 
dat van de vele honderden nieuw aangeworven be
dienden er e t te l i jke honderden na enkele dagen de 
brui aan gaven toen ze zagen dat ze "in de aap 
waren gelogeerd" maar dat men niettem.in niet op
nieuw een beroep op het leger hoeft te doen, een 
exkuus dat een bekentenis is van onmacht en van 
geknoei in het algemeen postbeleid. 
Geknoei? Is het. geknoei.'of niet dat onlangs een 
uitgeverij foto's naar een klicheerderij stuurde 
t e r vervaardiging van i l lustrat iemateriaal voor 
een boek en dat deze klichees veertien dagen na 
verzending nog steeds niet in de drukkerü waren 
aangekomen? Op klacht van de klient ging men op 
zoek en vond men de klichees in een paar "verge
ten" postzakken*. Dat werd doodgewoon aan de klient 
medegedeeld alsof het de gewoonste zaak ter wereld 
was. Ja, dergelijke staaltjes van vewaarlozing 
zijn inderdaad in de belgische post dageli-^kse"" 
kost geworden. Een ander* staaltje: onze medewer
kers zijn dagen na verzending nog steeds niet in 
het bezit van hun in deze vakantiedagen zo welko
me blauwe check. 
Sociaal en efficient .zijn ze in die post van ons. 

-U even "eff*icient" als de grondwetknoeiers .. .(̂ /| 
^ ^ 



WIJ 

hadden wij ja dan neen gelijk ? 
WAT WIJ VERHINDERD HEBBEN 

De afstand van de Voerstreek, zoals voorzien in artikel 1 , vierde lid en 
aangekondigd in de bijkomende verklaring van de eerste-minister. 

De fameuze grendel op de taalwetten, zoals voorzien in artikel 23. 
Deze grendel zou de frankofonen toegelaten hebben, iedere verbete-
ring of aanvulling van de taalwetten te eeuwigen dage te beletten. 

De alarmbel van artikel 38-ter. Door deze grendelformule kreeg een 
frankofone minderheid de kans, zich in praktisch alle aangelegenhe
den te moeien die voor Vlaanderen van levensbelang zijn en ledere 
verwezenlijking terzake te beletten. 

De eeuwigdurende aanwezigheid van de franstalige universiteit te 
Leuven, die de mogelijkheid kreeg om grondwettelijk in alle gemoed
rust haar mollenwerk in de driehoek Leuven - Brussel - Waver te ver
richten. 

De grendels, die op P.V.V.-verzoek supergrendels geworden waren, 
van de bijzondere meerderheden die het onmogelijk maakten om ie
dere rechtmatige vlaamse eis anders te doen inwilligen dan met het 
betalen van een chantageprijs aan Walen of Brusselaars. 

WAT WIJ M 0 E 8 Ï Ï N " PRIJSGEVEN" 
• Een kultuurautonomie die over geen eigen financies mocht beschik

ken, die zich tot een veel te eng terrein beperkte en die dus slechts 
een fopspeen was. 

• De fameuze afbakening van het taalgebied Brussel door artikel 3-
ter : een afgrendeling die er geen was, vermits de hoofdstad zich 
als agglomeratie en als ekonomisch gewest naar believen kon uibrei-
den, zonder grendel of bijzondere meerderheid. 

• Het statuut voor Brussel waar wi j , !n ruil voor kultuurkommissies, de 
prijs moesten betalen van de liberté du père de familie en waar we 
gepaaid werden met het boerenbedrog van een pariteit-behalve-de-
voorzitter. 

DERDE KLOP 

Voor de derde maal in negen 
jaar tijds klopt Groot-Brittannie 
op de poort om toegelaten te wor
den tot de Europese (voorlopig 
met vier landen uit te breiden) 
Elionomische Gemeenschap. Vol
gens de nieuwe britse minister 
Europe (minister Barber) is de 
kans groot, dat het voor betrekke
lijk lange tijd ook de laatste 
« knock on the door » is voor het 
geval dat de tans te Luxemburg 
ingezette besprekingen zouden 
mislukken. Dat heeft men in de 
E.E.G. blijkbaar wel beseft ver
mits men afgezien beeft van 
mooie, ronkende « europese » vol
zinnen en integendeel zeer zake
lijk is gestart. Wat trouwens die 
derde klop betreft dient toch ook 
gezegd, dat toen Groot-Brittannié 
vóór het afsluiten van het beslis
send Verdrag van Rome de kans 
kreeg om mee te doen, het toen 
vriendelijk maar beslist bedankte. 
Het gaf er de voorkeur aan. een 
handelsassociatie met Noorwegen, 
Zweden. Zwitserland. Oostenrijk, 
Portugal en IJsland aan te gaan, 
de zgn. E.F.T.A., die het echter 
niet tegen de E.E.G. kon bolwer
ken en kapseisde. Waarna Londen 
het over een andere boeg gooide 
doch twee keer, vooral door het 
franse veto, de toegang tot de eu
ropese klub werd ontzegd. 

Dit veto is met het heengaan 
van de Gaulle zoniet totaal ver
dwenen dan toch praktisch onbe
staande geworden, mede door de 
stijgende invloed van West-Duits
land in de Zes, waardoor meteen 
het verlangen van de Beneluxlan-
den om de E.E.G. met de britse 
partner te versterken, meer arm
slag kreeg. 

Het is ook de eerste maal sinds 
lang (toen Frankrijk de eerste po-

beroepsHALVE 
bekeken 

ging tot europese politieke inte
gratie kelderde nl. de zogenaam
de Europese Defensiegemeen
schap) dat er nu opnieuw over po
litieke integratie gesproken wordt. 
Engeland drong daarop aan nadat 
vooral de belgische voorzitter van 
de E.E.G.-konferentie Harmei zo
wel als de scheidende belgische 
voorzitter van de Verenigde Euro
pese Kommissies met klem voor 
het doortrekken van de politieke 
lijn hadden gepleit. Ex-voorzitter 
Rey zei dat het uiteindelijk niet 
om een tariefakkoord doch om de 
op- en uitbouw van een kontinent 
gaat, welke « fcontinentale » op
vatting zeker konkreter gestalte 
zou krijgen wanneer binnen af
zienbare tijd de Zes zouden ver
voegd worden door Engeland De
nemarken, Ierland en Noorwegen: 
een geografische uitbreiding naar 
het westen en naar het noorden. 

Het mag dan zijn dat inderdaad 
de grootse vizie zou moeten bepa
lend zijn bij de onderhandelingen; 
zoals het zakelijke mensen past 
ontveinsden de deelnemers zich 
de moeiliikheden niet, die zich 
zullen voordoen. Voor Engeland is 
het financieringssisteem zoals het 
door de Zes in 1969 werd vastge
legd, het knelpunt terwijl de brit
se eisen (oprichting van een insti
tutioneel apparaat en doortrek

king der integratie naar de defen
sie en de buitenlandse politiek) 
voor een partner als Frankrijk 
een zware dobber kan worden De 
drie andere kandidaten baren wei
nig of geen zorgen, Noorwegen uit
gezonderd wiens landbouwprijzen 
40 tot 50 t.h. hoger liggen dan bij 
de Zes, wat een langere overgangs
periode dan twee jaf zal vergen. 

In feite is het zo dat de westeu-
ropese integratie zonder de uit
breiding van de huidige Zes zou 
stagneren (wat tot aan de konfe-
rentie van Den Haag dreigde te 
gebeuren) en dat beide groepen er 
alle belang bij hebben tot een po-
zitief rezultaat te komen (ook En
geland dat op zich zelf niet langer 
in staat is de lasten van de status 
van vierde wereldmogendheid te 
dragen ; vandaar ook het britse 
aandringen op militaire en politie
ke integratie, wat dan toch een to
tale breuk met het recent verleden 
betekent). Dat het « Europa der 
Volken » bij deze nieuwe konfron-
tatie van het staatsnationalisme 
niet aan bod komt is niet verwon-
derliik, maar wel te betreuren Dit 
zal slechts gebeuren naarmate de 
europese minderheden zich meer 
doen gelden en naarmate het eu
ropees regionalisme geleidelijk de 
oude staatsgrenzen zal doen wij
ken. 

KARDINALE REDE 

Het schijnt wel het fatum van 
koning Boudewijn te zijn telkens 
hij Kongo bezoekt een « verras
sende » rede te moeten aanhoren. 
Stellig was de verrassing tien jaar 
geleden met de scherpe Loemoem-
barede, die een ontlading was van 
een decennia lang opgekropte kon-
golese rancune veel groter en on
aangenamer voor de belgische 
vorst dan de toesoraak die kardi
naal Maloela tijdens de dankmis 
in de katedraal van Kinsiasja 
hield naar aanlpïding van de tien
de veriaring van de onafhankelijk
heid. In essentie komt deze rede 
neer op een verzet tegen de offi
ciële nolitiek van de republiek 
wat de — belgische — ontwikke-
Iiner<:hulp betreft De kongolese 
kardinaal vraagt dat men zich 
niet blind zou staren op de wester
se technologische ontwikkeling 
doch ook zou putten uit eigen, 
kongolese en menselijke geeste-
lilke waarden. 

De reaktie was ongunstig zowel 
bij het belgisch als het kongolees 
gehoor In belgische kringen vond 
men deze inmenging van kerke
lijke zijde geen aanmoediging tot 
kanitaalsinvesteringen waarop het 
politiek gezag zo sterk de nadruk 
legt ; van kongolese zijde zag men 
er een verkapte aanval op het Mo-
boetoe-regime in 

Men hoeft de draagwijdte van 
deze « wanklank » in de euforie 
van het koninkliik be7oek aan een 
feestvierend Kongo niet te over
drijven, maar ergens is ze toch 
een korrektie on het beeld dat 
Kongo ons dezer rtasren biedt het 
Kongo van de dubbele personen-
kultus en van de keiharde ekono-
mische belangen waarvan dit ko
ninkliik bezoek en deze onafhan-
kelijkheidsfeesten de bedrieglijke 
fa<;ade zijn. 
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Het Brussels carcan ( 1 ) 

de dromers 

van 

1830 
(m.v.d.b.) Om maar ineens met de 

deur m huis te vallen : ik behoor tot de 
Brusselaars die er heilig van overtuigd 
2ijn dat de « carcan » werkelijk bestaat 
en dat er dringend iets moet aan gedaan 
worden. Ik vermoed echter dat mijn vi-
zie op de « carcan » niet dezelfde is als 
die van de frankofone « carcan »-
schreeuwers, die sinds jaar en dag de 
efeer in de hoofdstad en meteen in Bel-
giè vergiftigen en die aldus de grootste 
hinderpaal voor een harmonische koëk-
sistensie van onze twee gemeenschappen 
uitmaken. 

De frankofone Brusselaars willen ab
soluut op verdere verovering in 
Vlaams-Brabant kunnen uitgaan. Maar 
niet alleen de Brusselaar is bezeten door 
die veroveringsdrang : achter hem staat 
de Waal die, met zijn allergische afkeer 
voor het Nederlands, het steeds vertikt 
heeft al was het maar één enkele stap 
te zetten in de richting van een taal
kundige toenadering tot zijn vlaamse 
landgenoten. En het absurde van heel 
de zaak is wel dat de Walen, die zo be
gerig uitkijken naar vlaams grondge
bied, niet eens de nodige demografische 
groeibazis hebben om een volledige be
zetting van het eigen waalse grondge
bied te verzekeren en daarbij moeten 
geholpen worden door enkele honderd
duizenden vreemdelingen van alle her
komst. 

En aangezien de brusselse agglomera
tie méér uitvalswegen heeft naar 
Vlaams-Brabant toe dan naar Wallonië, 
kan het als normaal worden beschouwd 
dat vooral de vlaamse randgemeenten 
de uittocht der Brusselaars heeft opge
vangen. Maar de frankofoon die zich 
als dusdanig in een vlaamse gemeente 
komt vestigen, is er dadelijk een bron 
van dispuut en de drager van een ver-
basteringskiem. Wij mogen hem niet 
toestaan wat de Walen zelf voor Wallo
nië hardnekkig weigeren, n.1. een aan
slag te plegen op een integriteit die zij 
in 1932 zelf hebben gewild. De franko-
lonen beginnen met een onthaalregime 
en faciliteiten te eisen, als voorbode tot 
de volledige inpalming van steeds meer 
vlaamse gemeenten. Het is nogal nor
maal dat Vlaanderen die brusselse voort
schrijding wil afgrendelen. Vandaar al 
dat misbaar, omdat Brussel zogezegd 

in een dwangbuis wordt geprangd 
De waarheid is dat de fransééntalige 

Brusselaars zich zelf een dwangbuis heb
ben aangepast : het dwangbuis van de 
ééntaligheid, dat hun de totstandbren
ging van normale betrekkingen met 
het vlaamse randgebied bemoeilijkt, zo
niet onmogelijk maakt. Zij hebben zich 
als het ware opgesloten in een getto, 
met enkel twee uitkomsten : Nederlands 
leren of hun omgeving verfransen. Een 
vergelijking met de uitbreidingsmoge
lijkheden van andere steden zoals Ant
werpen of Luik gaat hier niet op, omdat 
die steden in eentalige gebieden liggen. 
De Brusselaars weten dat trouwens ook 
wel, maar zij veinzen dit niet te zien. 
Indien de Brusselaar die zich in een 
Vlaamse gemeente gaat vestigen Neder
lands wilde spreken, dan zouden er 
geen problemen rijzen. Daar en nergens 
elders ligt de knoop van onze moeilijk
heden : de onwil van de Walen om Ne
derlands te leren, en de onwil van de 
frankofone Brusselaars Nederlands te 
spreken, ook indien zij dat wel kunnen. 

• Het Brussels carcan ( 2) 

Zij 

leverden 
het bewijs 

(m.v.d.b.) De heren van Ryn, Simonet 
en Hougardy, die van op de trappen van 
het brusselse Beursgebouw de « car
can «-schreeuwers ook in het Neder
lands hebben opgehitst, hebben in wer
kelijkheid bewezen monumenten van 
schijnheiligheid en kwade trouw te 
zijn. Die heren hebben het bewijs ge
leverd dat zij zich heel gemakkelijk te 
Dilbeek, Meise of Sterrebeek (en noem 
maar op) zouden kunnen vestigen en 
voldoende Nederlands spreken, om zich 
zonder enige moeite aan hun nieuwe 
omgeving aan te passen. Maar dat juist 
willen ze niet : zij willen daar kunnen 
baas spelen en dan nog in het Frans. 
Van de meeste in de randgemeenten in
geweken Brusselaars kan hetzelfde wor
den gezegd : zij kennen voldoende Ne
derlands om geen faciliteiten nodig te 
hebben, maar aarzelen niet om zich op 
sleeptouw te laten nemen door de ge
ringe groep frans-ééntalige Brusselaars 
en Walen. Alleszins vormen zij allen te 
zamen een vrij rumoerige groep, des te 
meer daar zij zich flink gerugsteund 
voelen door de met elkaar wedijverende 
brusselse politiekers. 

Tenslotte mogen wij de heren van 
Rijn, Simonet en Hougardy dankbaar 
zijn omdat zij, met Nederlands te spre

ken, ons duidelijker dan ooit aan het 
verstand hebben gebracht, dat wij ons 
met hand en tand tegen enige versoepe
ling of uitbreiding van het faciliteiten
stelsel moeten verzetten. Zij kennen 
voldoende Nederlands om op geen 
gunstbehandeling aanspraak te kunnen 
rnaken. De uitsluitende drijfveren van 
die « carcan «-schreeuwers zijn niet de 
onkunde van de streektaal, maar wel de 
imperialistische begerigheid naar ge
bieden waarop zij historisch noch taal
kundig enige rechten kunnen doen gel
den. Die drijfveren wijzen wij kordaat 
van de hand ! 

De enige stap die wij kunnen en wil
len doen om de franstaligen tegemoet 
te komen, is het instellen van een ont-
haal-regime, dat er echter enkel en al
leen zou in bestaan de ééntaligen de mo
gelijkheid te verschaffen Nederlands te 
leren, opdat zij zo spoedig mogelijk in 
hun nieuwe milieu kunnen geïntegreerd 
worden. Wie bij ons komt wonen moet 
zich aanpassen en mag niet verlangen 
dat wij ons aan hen zouden aanpassen. 
Wat in Wallonië van de Vlamingen 
wordt verwadht, mogen wij ook van de 
Walen en van de franstalige Brusse
laars verwachten Niet meer maar ook 
niets minder 1 

STANDPUNT VAN DE Y.V.B. 
Deze week, aan de vooravond van de ultieme stemming over de grondwetsherzie
ning in de Kamer, heeft de Vlaamse Volksbeweging aan alle vlaamse parlements
ledeneen open brtef laten geworden waarin zij nogmaals zeer duidelijk haar stand
punt bekendmaakt. Alhoewel de kaarten inmiddels bloot op tafel liggen en het 
spel gespeeld is, brengen we hieronder toch nog enkele van de belangrijkste pas-
hi!ntfr.fLfl^f/r ^^^^hP^T""}^ blijkt dat het Volksunie-standpunt volkomen 
bijgetreden wordt door de V.V.B., die mag gelden als de emanatie van de meest 
brede vlaamsgezinde opiniestroming. Het V.V.B.-standpunt is daarenboven een 
klinkende weerlegging van het standpunt der drie fondsen 

Er is werkelijk van vlaamse zijde geen 
enkele behoefte aan een grondwetsher
ziening « te allen prijze ». 

Wij zijn er van overtuigd dat, indien 
de grondwetsherziening zou moeten uit
gesteld worden, de gevaren waarvoor 
men vreest kunnen afgewend worden 
door de vlaamse parlementaire meer
derheid en de vlaamse weerbaarheid. 

Wij willen ook duidelijk onderstrepen 
dat de schaduw van de gemeenteraads
verkiezingen van oktober aanstaande en 
dan speciaal te Brussel geen reden of 
rechtvaardiging mag zijn voor het over
haast aanvaarden van grondwetswijzi
gingen die op zichzelf voor Vlaanderen 
onaanvaardbaar zijn. 

Wij onderstrepen dus met grote na
druk dat er geen enkele reden is voor 
een houding van vlaamse zijde van « te 
redden wat er te redden valt » of voor 
een defensieve houding waarbij een aan
tal onaanvaardbare punten aanvaard 
worden uit vrees voor erger. 

Ook wij zouden gaarne een goede 
grondwetsherziening zien lukken, maar 
het is een volkomen valse voorstelling 
van zaken dat het nu de « dagen van de 
laatste kans « zouden zijn. 

Wij zijn overtuigd dat een voor 
Vlaanderen gunstiger oplossing dan de 
teksten van februari jl., nog afgezwakt 
door de laatste ontwikkeling, moet kun
nen bekomen worden, zij het nu niet 
dan binnen enkele maanden of volgend 
jaar. 

Er is twee jaar aan de grondwetsher
ziening gedokterd. Het is niet drama
tisch dat daar nog desnoods enkele 
maanden bijkomen om een evenwichti
gere oplossing te verkrijgen. 

Wij geven er ons volkomen reken
schap van dat er grote inspanningen 
van Vlaamse parlementaire zijde wer
den geleverd uit alle partijen ; dat som
mige artikelen zoals 3 ter inderdaad op 
zichzelf en indien zij los van alle ande
re konden goedgekeurd worden, een po-

zitieve betekenis voor de vlaamse ge
meenschap zouden hebben. Maar het is 
toch duidelijk in de huidige stand van 
zaken dat zij niet alleen staan en men 
niet redelijkerwijze kan hopen dat zij 
kracht van grondwet zouden krijgen 
zonder in de huidige omstandigheden 
de goedkeuring mede te brengen van 
andere voor Vlaanderen onaanvaardba
re teksten. 

Het tegenovergestelde hopen is rede
neren buiten de politieke realiteit. 

De V.V.B, verwacht dat in alle partij
en een vlaamse en nuchtere kijk op de 
grondwetsteksten in hun laatste ontwik
keling maar één konkluzie rechtvaar
digt, te weten dat de voordelige bepa-
Imgen niet opwegen tegenover de grote 
bedreiging die in andere teksten ligt. 

De huidige atmosfeer van toegevingen 
aan franstaligen om toch maar het ak
koord van enkelen meer te bekomen 
moet noodlottig zijn voor een evenwich
tige grondwetsherziening. 

Daarom is het veruit te verkiezen deze 
7o nodig enkele maanden uit te stellen 
Het moet mogelijk zijn een voor de 
Vlaamse gemeenschap aannemelijke en 
m Belgié evenwichtige oplossing in een 
serene atmosfeer uit te werken. Op dit 
ogenblik en gezien het geheel van tek
sten en toelichtingen waarvoor men 
staat, is de enige voor \/^laanderen aan
vaardbare oplossing de grondwetsher-
^lenmg te verdagen. 

Wat zal ons uit de grondwets
debatten in de Senaat het sterkst 
bijblijven ? Het sonore gebrom 
van Wim Jorissen op het ogenblik 
dat hij zijn fraktie aanspoorde ? 
De gentlemanlike onderbrekingen 
van de meester-in-de-parlementaire-
taktiek Ballet ? Het gehamer van 
een verontwaardigde Bouwens ? De 
opgestoken vinger, beschuldigend 
in de richting van de meerderheid, 
en de rake uitvallen van van 
Haegendoren ? De spitse en van 
evenveel geest als onverzettelijkheid 
getuigende opmerkingen van Elaut ?_ 

Ons blijft het beeld van een 
fraktie die een niet-aflatend offen
sief voerde om van de verfoeilijke 
regeringsteksten toch nog te maken 
wat er voor Vlaanderen kon van 
gemaakt worden en om, in het 
geval dat het niet lukte, de 
Vlamingen van de meerderheid 
steeds weer voor de keuze tussen 
vechten en verzaken te stellen. 

Bij dat offensief stond Frans Baert 
centraal. Vinnige debatter, gedegen 
jurist, jongensachtig met zijn 
kleine gestalte maar indrukwekkend 
op de hoogtepunten van zijn 
betoog : zo verscheen onze gentse 
senator steeds weer op de tribune. 
Tienmaal per dag. Vijftien maal 
per dag. Met losjes onder de arm 
het bundel papieren, dat hij nooit 
moest raadplegen tenzij om ergens 
een lid van de meerderheid vast 
te spijkeren aan een oud en door 
iedereen vergeten citaat. 

Zelfs Struye moest zich laten 
welgevallen dat hij terechtgewezen 
werd door Frans Baert. De oud 
geworden senaatsvoorzitter begint 
duidelijke sporen van sleet te 
vertonen en het gebeurde meer 
dan eens dat hij de tel kwijtgeraakte 
bij de tientallen amendementen, 
artikelen en paragraven. Aan 
zijn zijde, op het trapje van het 
het voorzitterlijk verhoog, 
verscheen dan telkens een ietwat 
ironische Frans Baert om de dingen 
terug in het goede spoor te leiden. 

De grofbekken die spreken over de 
« vaandelvlucht » van de Volksunie, 
weten dat zij liegen. Want zij 
hebben wekenlang meegemaakt hoe 
de hele senaatsfraktie, met als 
kern de slagvaardige Frans Baert, 
zich het vuur uit de sloffen heeft 
gelopen om op een pozitieve wijze 
iets te verhelpen aan de ramp die 
Vlaanderen boven het hoofd hing. 
Als Frans Baert aan het woord 
kwam, boog Custers het hoofd, ver
dween De Bondt ergens naar een 
wandelgang, bleef van den Daele 
met nauwelijks verholen 
goedkeuring op zijn anders zo 
onbewogen gelaat. 

Het heeft allemaal niet mogen 
baten. Frans Baert mocht zich dan 
al opwerpen als dé deskundige 
onder de vlaamse senatoren ; het 
woud van de meerderheid rees 
steeds weer recht om tegen alle 
oordeel en rede in goed te keuren 
wat slecht was. 
Nee, we zetten Frans Baert niet in 
de kijker omwille van hemzelf. 
Hij zou dat niet wensen ; hij denkt 
en zegt dat niet één man, maar 
een hele fraktie het grote werk 
heeft verzet. Wanneer we vandaag 
over Frans Baert schrijven, dan is 
het om de Volksunie in de 
bloemetjes te zetten. Na de jongste 
verkiezingen zond zij Baert en 
van Haegendoren als gekoöpteerde 
senatoren naar het parlement. 
Welke partij heeft een dergelijke 
verstandig gebruik gemaakt van de 
mogelijkheden der koöptatie ? 

dio Genes, 
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OPINIEPEILING 

Zowat iedereen doet tans in 
ons land aan opiniepeiling. Wat 
ernstige opiniepeilingen .(soms), 
waard zijn, hebben we zopas 
nog bij de britse verkiezingen 
kunnen vaststellen. Wat dan 
gezegd van opiniepeilingen, zo
als ze tans in belgische franko-
fone middens schering en in
slag zijn ? 

Van een zekere meneer M P. 
Vanderkerken, Etudes d'opi-
nion publique, square des Pri
vileges 4, Bruxelles, kregen we 
een eentalig-frans briefje van 
welgeteld 16 gestencileerde lij
nen, waarin we verzocht wer
den een kruisje in te vullen op 
een erbijgevoegde kaart ; deze 
kaart — ook eentalig-frans na
tuurlijk — vermeldde de na
men van de partijjen, vergezeld 
van de vraag : « indien de ver
kiezingen v a n d a a g zouden 
plaatsgrijpen, dan zou ik stem
men voor... ». 

Dit kaartje, « port payé par 
Ie destinataire », ééntalig-Frans 
sn schromelijk onjuist, is dan 
de bazis voor de « wetenschap
pelijke » studie waarmee mor
gen V.dB. of het F.DF. of Si-
monet of enige andere hoofd
stedelijke feniks fier als een 
gieter zal uitpakken in een der 
brusselse kranten. 

Moet er nog zand zijn ? 

DAVIDSFONDS 

Donderdagvoormiddag, toen 
ons blad bijna klaar was, ont
vingen we de juiste tekst van 
de Davidsfondsmotie die gepu-
blieceerd werd nadat de V.Ü. 
haar standpunt tegenover de 
oproep der Fondsen had be
paald : 

« Het Davidsfonds neemt met 
genoegen akte van de pozitieve 
reaktie van de Volksunie op de 
verklaring van de drie Fond
sen 

> Het vertrouwt dat de vlaam-
se parlementsleden van alle 
partijen de bereidheid tot on-
derlmg overleg zullen opbren
gen, ten einde de vlaamse be
langen veilig te stellen, zoals 
het Davidsfonds in zijn opeen
volgende verklaringen betref
fende de grondwetsherziening 
heeft gevraagd Dit geldt niet 
het minst voor Brussel, wegens 
de dreiging van de a s gemeen
teraadsverkiezingen. 

» Om het overleg mogelijk te 
maken dat in de verklaring van 
de drie Fondsen werd gevraagd, 
zal het Davidsfonds verdere ini
tiatieven nemen » 

DE VERRADERS 

In « Volksgazet » van 26 juni 
schnift Jos van Eynde, onder 
de titel « De zitting duurt 
voort .. », o.m, dat de Volksu
nie-parlementsleden verraders 
zijn ' 

Wat hebben ze dan verraden? 
De vlaamse meerderheid ? 

Keurde de V U de grendels 
en de alarmbel goed of waren 
het de vlaamse E S P C V P. en 
P.V.V ? 

De Voer ? Heett de V U zich 
bereid verklaard, de Voer aan 
Limburg te onttrekken ot was 
het eerste-minister Eyskens die 
het tot tweemaal toe plechtig 
beloofde in de Senaat, onder de 
toeiuichingen van vlaamse 
CV P B S P en P V.V. ? 

Waar zitten de verraders ? 
Onder meer op de banken 

van de B S P., waar men aan 
iedereen die het horen wilde 
verklaarde, dat die vierduizend 
boeren uit de Voer hen konden 
gestolen worden? 

Die « boeren » zijn er maar 
bijgesleurd, want de meerder
heid in de Voer bestaat uit ar
beiders ! 

Maar ja, konden de vlaamse 
arbeiders als « vlaamse » ar
beiders ooit op de B S.P. reke-

NOG EEN ZWARE 
UITSPRAAK 

Vorige week haalden we een 
zware uitspraak van de heer 
van Eynde aan over de Voer : 
de vlaamse socialisten zouden 
altijd achter de kleine vlaam
se man staan, ook al woonde 
die in de Voerstreek. We weten 
ondertussen wat de woorden 

van van Eynde waard zijn. Ze
ker geen oorden ! 

Op 26 juni schreef hij op
nieuw zulke zwaarwichtige 
woorden. We citeren : « Er zijn 
een paar kwesties, zoals deze 
van de 19 gemeenten, waarvoor 
alle Brusselaars op hun kop 
kunnen dansen, zonder dat dit 
iets verandert aan de vastbera
denheid van alle Vlamingf^n : 
primo, om verdere uitbreiding 
van de verfransing tegen te 
gaan en secundo, om in de 
hoofdstad, die niet enkel deze 
van de franstaligen is doch de
ze van alle inwoners van ons 
land, volledige gelijkberechti
ging en evenwaardige achting 
op te eisen ». 

Hoelang zal het duren eer de 
zwaargebekte ook deze woor
den zal inslikken ? Op de kapi-
tulatie van de Voer volgen er 
nog. De vlaamse B S.P. is ge
woon te kapituleren ! 

DOMHEID OF KWADE TROUW? 
Sommige C.V.P.-organen zoals « Het Volk », of een P.V.V.' 

krant zoals « Het Laatste Nieuws » drijven de onnozelheid of de 

kwade trouw zo ver, dat ze beweren dat de Volksunie tegen de 

begrenzing van Brussel is omdat ze in de Kamer 3-ter niet goed

keurde. 

Het is toch duidelijk voor ie
dere politieke volwassene dat, 
zo 3-ter goedgekeurd wordt, 
ook de afstand van de Voer er 
doorkwam en de afstand van 
de vlaamse meerderheid door 
de grendel (ondertussen ver
worden tot een supergrendel) 
en de alarmbel. De Senaat 
heeft dit duidelijk bewezen. 

Zelfs zo de Volksunie dan 
buitenging, zou dit geen effekt 
gehad hebben omdat de frans
taligen dit uiteraard zouden 
goedkeuren en de vlaamse 
C.V.P.. B.SP. en P.V.V. met 
hen. Ook dat hebben de senaats
debatten en -stemmingen be
wezen 

Overigens wordt 3-ter uitge

hold door het feit dat, de brus
selse agglomeratie met gewone 
meerderheid kan uitgebreid 
worden en dat in de opgeslorp
te randgemeenten de brusselse 
politieke en sociaal-ekono-
mische machtsstrukturen vrij 
spel zullen krijgen. Wat trou
wens nog versterkt zal worden 
door het brussels ekonomisch 
gewest, waarbij ook weer een 
20-tal vlaamse randgemeenten 
zouden betrokken worden. 

Wat betekent 3-ter dan nog ? 
Een lege dop ! Een platonische 
verklaring en een bestendige 
verkrachting. 

Waar zitten de volksverra
ders ' Bij ons of bij de vlaamse 
C.V.P., B.S.P. en P.V.V. ? 

DE ENIGE 

In de wandelgangen van het 
parlement heeft men verleden 
week P.V.V.-voorzitter Des-
camps met een tikkeltje af
gunst en heel veel spijt horen 
zeggen : « De enige partijvoor
zitter die nog gevolgd wordt 
door zijn troepen, is van der 
Eist van de Volksunie ». 

Dat is inderdaad de nagel op 
de kop ! Voor de traditionele 
partijen heeft de grondwetsher
ziening gewerkt als een splijt
zwam. Wanneer de regering 
twee of vier stemmen te kort 
kwam, dan mag niet vergeten 
worden dat zij in haar eigen 
meerderheid zes stemmen — 
een P.SC.-er en vijf brusselse 
socialisten — had verloren. 

De B S.P. is op zijn brusselse 
naad gebarsten. Zodanig zelfs 
dat van Eynde tans meer ka
baal maakt tegen « zijn » Brus
selaars dan tegen de V.U. Tus
sen C.V.P. en P.SC. gaat het 
al niet beter, alhoewel deze 
beide kwalijke broeders aan 
mekaar gekluisterd worden En 
de PV.V.-P.LP, ? Tiens, be
staat dat nog ?... 

KINDEREN TOEGELATEN 

De «Soir» heeft zich gron
dig ingezet voor de Van Rynbe-
zorging te Brussel. Vooral Mar
cel Grégoire deed weer zot. Het 
is onbegrijpelijk hoe een noch
tans zo verstandig man alle 
zelfkritiek schijnt te verliezen 
als het om taaizaken gaat. In 
een popartikel op 24 juni 
schreef hij tegelijk dat Brussel 
«normaal» moet verdubbelen 
in oppervlakte, maar dat de Vla
mingen de imperialisten zijn, 
dat het Walenland tot een wan-
hoopoplossing zal genoopt zijn 
en dat de Vlamingen de grote 
voordeelhebbers zijn uit de wel
vaart van het land. 

Het zijn waarlijk onbegrijpe
lijke kinderachtigheden. Maar 
wat zal er gebeuren als men 
ooit eens werkelijke hervor
mingen onderneemt ? 

'H. 

Viak voor de definitieve stemming • de oppozitie verlaat de zaal Op de gezichten van hen die gaan 
en hen che bi-i]i>en ia met veel te merken van de « ernst » van de situatie. Op dat ogenblik was de 
V.U al geruime tijd weg De regering moet niet jammeren : de stemmen die ze te kort had, verloor 
ze m eigen meerderheid Vijf socialisten en een P.S.C.-er maakten de rekening te klein... 

JAN 
CAUDRON 

Te Moorsel overleed 
verleden dinsdag op 75-
jarige leeftijd de heer 
Jan Caudron, aktief 
Volksunie-lid en alom tn 
de streek gekende en gC' 
waardeerde vlaamse voor' 
man en boerenleider. 

De heer Jan Caudron 
behoort tot een familie, 
die steeds zeer aktief in 
het vlaams-nationalisme 
heeft gestaan. Hijzelf is 
oorlogsburgemeester van 
Moorsel geweest en hij 
kweet zich van deze on
dankbare taak op derge^ 
lijke wijze, dat hij zich 
de blijvende achting van 
al zijn medeburgers ver
zekerd wist. 

Van 1961 tot 1965 was 
Jan Caudron provincie^ 
raadslid van de Volksit> 
nie in Oost-Vlaanderen 3| 
hij vervulde zijn mani 
daat met stipte toewij
ding en hield zich vooral 
bezig met de verdediging 
van de beroepsbelangen 
der landbouwers. Hif 
werd in de provincie
raad opgevolgd door zijrt 
neef en naamgenoot, de 
jonge Volksunie-voorman 
Jan Caudron uit Aalst. 

Jan Caudron was itt 
hart en ziel een boer, die 
met haast dichterlijke 
woorden kon spreken 
over zijn bedrijf, de na
tuur en het leven op en 
rond het erf. Wie zich 
nog de Volksunie-publi-
katies over landbouw^ 
vraagstukken van enkele 
jaren geleden herinnert, 
heeft Jan Caudron gezien 
misschien zonder het zelf 
te weten : op onze affi
ches en brosjures stond 
hij gefotografeerd, zijn 
prachtige karakterkop af
getekend tegen de lucht, 
in zijn handen het leidsel 
an de twee zware « bra-
banders » die voor de 
ploeg gespannen stonden. 

Met Jan Caudron ver
dwijnt een oude trouwe 
nationalist van het taaie 
ras, dat op geen enkele 
manier klein te krijgen 
was. We zullen een dank
bare herinnering aan 
hem bewaren als een 
medestrijder die tevens 
een trouwe vriend was, 
een man uit het volk die 
op volkse en eenvoudige 
wijze getuigde voor de 
adel van een ingeborett 
vlaamse voornaamheid^ 
Aan de familie betuigen 
wij onze gevoelens van 
innige deelneming. 

De plechtige uitvaart 
heeft heden plaats fó 
Moorsel, om 10 u. 30 in 
de parochiekerk. 

NU DOORZETTEN: FEDERALISME 
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UEVER G E E N DAN EEN SLECHTE 
WilFRIED MARTENS 

De C V.P.-Jongetjes van Wil 
fried Martens hebben verleden 
week zaterdag een motie opge
steld, waarin een wrekende 
vinger opgestoken wordt naar 
4e Volksunie, terwiil de vlaam 
se parlementsleden met aan
drang verzocht worden de 
grondwetsherziening goed te 
keuren. 

Onder de vele ploertenstreek-
jes die Wilfned Martens reeds 
op zijn ambitieus aktief heeft 
is dit een van de grootste. 

Martens is een gewezen 
V.V.B.-er. De mensen die te 
Antwerpen de betoging organi-
zeerden. ziin iarenlang z'n 
vrienden en medestanders ge
weest. Een héél klein tikkeltje 
diskretie zou iemand er in der
gelijke omstandigheden van le-

Louis Major die. zich klaar maakt om de V U. het nekschot te 
geven ? Of om op « fascisten »-jacht te gaan 7 Neen : een late 
herinnering aan de « Nacht van de Naastenliefde » in het ant-
werps Sportpaleis, vlak na het einde van de staking in Limburg. 
Louis Major werd er door de aanwezige sporliefhebbers duchtig 

uitgejouwd... 

rug houden, als het ware een 
dolk te steken in de rug van 
gewezen medestanders 

Diskretie heeft would be-
« travaillist » Martens echter 
nooit gekend Om er te komen, 
gaat hij over lijken. Of dat nu 
lijken zijn van « vrienden » of 
tegenstanders laat hem koud. 

BANVLOEK TE LAAT 

Op het ogenblik dat enkele 
Vlaamse kranten nog uitpakten 
met de motie van de drie Fond
sen en banvloeken slinger
den naar de Volksunie had het 
Davidstonds al « cavalier seul » 
gespeeld en de antwoord-motie 
van de Volksunie « pozitief » 
bevonden. 

En meteen waren de jongens-
van-dienst in «Volk» en «Nieu
we Gids» het zoveelste stukje 
drop kwijt, waarmee ze zich 
zoet hadden kunnen houden in 
deze voor hen toch al zo benar
de tijden. 

BELANGRIJK OF NIET 

Professor Verhulst — wiens 
verdiensten we om één enkele 
misstap niet wensen te verge
ten — is voorzitter van het Wil
lemsfonds In die kwaliteit acht 
hij de gebeurtenissen rond de 
grondwetsherziening zo belang
rijk, dat hij er een motie tegen 
aanslingert, waarin (voor de al
lereerste keer) een parti j met 
naam genoemd wordt 

Professor Verhulst is even
eens voorzitter van de Beheer-
raad van de B.R.T. In die kwa
liteit acht hij de gebeurtenissen 
rond de grondwetsherziening 
zo onbelangriik dat zijn radio 
en tv er niet eens een half uur
tje debat konden voor uittrek
ken. 

Week na week heeft de R.T.B., 
met «Face a la presse» bijvoor
beeld, grondwetsherziening en 
inspraak een beurt gegeven De 
tv van voorzitter Verhulst be
perkte zich tot de nieuwsuit
zendingen En dan nog .. 

DE FONDSEN 
• Het Partijbesttmr van de Vol\sunie heeft kennis 

genomen van de oproep door het Davidsfonds, het 
Vermeylenfonds en het Willemsfonds tot de Volks
unie gericht. 

% De Volksunie verkjaart zich nogmaals bereid tot 

overleg met de vlaamse vleugels der drie traditionele 

partijen, doch herinnert er aan dat dit overleg tot 

nu toe door deze partijen geweigerd werd. 

• De Vol\sunie ver\laart zich vanzelfsprekend be

reid artikel ^-ter goed te keuren, op voorwaarde dat 

het Davidsfonds, het Vermeylenfonds en het Wil

lemsfonds respektievelijk van de CV.P., de B.S.P. 

en de P.V.V. de waarborg bekomen, dat de vlaamse 

mandatarissen van deze partijen de artikelen van de 

grondwet niet zullen goedkeuren die in strijd zijn 

met de talrijke moties door de drie fondsen in het 

verleden gepubliceerd en die van vlaams standpunt 

onaanvaardbaar zijn. 

• Zolang deze waarborg niet wordt verleend, hand
haaft de Volksunie haar beslissing om geen enkele 
medewerking aan de grondwetsherziening meer te 
verlenen. 

Brussel, j o juni igjj. 

«POZITIEF » 

Hierboven staat de tekst van de motie die door het Partijbe
stuur van de Volksunie gepubliceerd werd na de persmedede
ling van de drie Fondsen. 

Be Volksunie-motie lokte een onmiddellijke reaktie uit : het 
Davidsfonds deelde mee, dat het Volksunie-antwoord « pozitief » 
was en dat het Davidsfonds zelve steun zou verlenen aan een 
algemeen overleg tussen de vlaamse parlementsleden. 

Wat het Davidsfonds betreft, is het incident dus van de baan. 
Een andere houding van deze kult uurvereniging zou trouwens 
moeilijk begrijpelijk geweest zijn ; de jongste dagen werden 
immers door Davidsfonds-afdelingen en -gewesten tal van moties 
gepubliceerd waarin het heette « liever geen grondwetsherzie
ning dan een slechte ». 

Mogen w? even hardop denken en veronderstellen dat de 
tekst der drie Fondsen oorspronkelijk uitgegaan is van Willems-
en van Vermeylensfonds en dat, na de nieuwe stellingname van 
het Davidsfonds, het hele intermezzo herleid is tot zijn ware pro
porties 7 

Wij in nederland wij in nederland wij in nederland wij in nederland wij in nederland wij in nederland wij in nederland 

(jeeveedee; Het is niet eenvoudig om in een tijd 
waarin iedereen de mond vol heeft over « vernieu
wing », uit te maken wat die vernieuwing nu pre
cies omvat Nog maar al te veel randverschijnselen 
worden beschouwd als grote nieuwe dingen terwijl 
in zulke gevallen het wezen van de zaak onveran
derd blijft Deze opmerking moet ons van het hart 
m verband met de fkristelijk-liberale) nederlandse 
regering-De Jong en vooral dan naar aanleiding 
van wat zich de jongste weken in Den Haag heeft 
afgespeeld met betrekking tot zekere staatkundige 
vernieuwingen .. die niet doorgevoerd zullen wor
den 

D P regering laat weinig kansen passeren om in 
welgekozen woorden de bevolking duidelijk te ma
ken dat zij zich progressief opstelt en dat zij er he
lemaal met op tegen is om het hek aan nieuwe 
scharnieren te hangen. Sterker nog, de premier 
zelf zal nooit verzuimen om bij bepaalde maat
schappelijke verschijnselen waaruit wel degelijk de 
vernieuwmgswil van het (vooral jonge) volk blijkt, 
te verklaren dat hij « begrip » voor de situatie 
heeft. Moet er echter terzake worden gekomen, dan 
blijft er bij De Jong en de meeste van zijn minis
ters wemig van dat « begrip » over en Iaat men lie
ver alles zoals het was. Uitgesproken konservatief 
IS het huidige kabinet niet. maar progressief ? Ho 
maar ! 

Er waren zeer onlangs twee zaken waarin die 
weinig vooruitstrevende en o zo voorzichtige instel
ling van de regering — en mét haar de regerings
partijen — tot uiting kwam. Gezegd dient dat het 
u t 1 ^'"'^ ""^ kwesties waarbij de inderdaad zeer 
behoudende minister van Binnenlandse Zaken, mr 
Beernink (lid van de Christelijk-Historische Unie, 
vorig jaar in het nieuws gekomen door « sigaret
tensmokkel » tussen Turnhout en Tilburg) recht
streeks betrokken was. 

Tn het eerste geval ging het om de samenwerking 
tussen de nederlandse gemeenten Het is duidelijk 
dat de gemeenten het in een tijd van schaalvergro
ting op elk gebied, niet meer alleen af kunnen. Ge-

rneenten die aan elkaar grenzen kunnen dikwijls 
niet zonder wederzijdse hulp, bij voorbeeld wat be
treft het onderwijs, de brandweer, de energie-voor
ziening, de industriële planning, enz Hier en daar 
in het land (Rotterdam, Eindhoven) werken groe
pen van gemeenten al enigszins samen, maar veel 
schot zit er niet in. Meestal spelen allerlei rivali
teiten een grote rol of vreest men dat de gemeen
telijke autonomie (een intussen achterhaalde situa
tie) in het gedrang gaat raken. Er zijn maar weinig 
gemeenteraden die bereid zijn een deel van hun 
zeggenschap af te staan aan een overkoepelend 
streek-orgaan. 

In de Tweede Kamer (van volksvertegenwoordi
gers) kwam deze zaak van intergemeentelijke sa
menwerking ditmaal aan de orde. Het was 'vooral 
de oppozitie (o.a. socialisten en D"66) die aandrong 
op een wet waarin de vorming van regionale be
stuursorganen zou dienen te worden geregeld. « Als 
dit niet gebeurt » aldus de woordvoerder van de 
Part i j van de Arbeid, « krijgen we straks de meest 
verscheiden vormen van intergemeentelijke samen
werking, waarbij de wet er nog nauwelijks greep op 
zal hebben » De socialisten kregen zelfs de steun 
van een der regeringspartijen, de Anti-Revclutio-
nairen, maar desondanks wenste Beernink die hele
maal niet van nieuwigheden houdt, niet toe te ge
ve. Hij beweerde zelfs dat over tien jaar de vor
ming van streekorganen ongetwijfeld een eind 
gevorderd zou zijn. De oppozitie vond dit wel een 
heel erg ruime termijn en diende dan ook een 
motie in om wat komaf met de zaak te maken 
Toen lieten de Anti-Revolutionairen de socialisten 
in de steek zodat de motie voorlopig werd aange
houden. En wie de onvattingen van Beernink kent 
weet wel wat « voorlopig » betekent. 

Een tweede geval waaruit de behoudende geest 
van het kabmet-De Jong sprak, betreft de benoe
ming van burgemeesters en van de provinciekom-
missarissen (goeverneurs). De socia'listen Van 
Thijn (gemeenteraadslid in Amsterdam) en Fran
sen hadden voorgesteld een wetje samen te stellen 

waarin de gemeenteraden en de provinciale s taten 
het recht zouden krijgen om bij vakatures van 
burgemeesters en kommissarissen een aanbeveling 
van bepaalde personen te doen. Een zeker niet on
zinnige eis in een tijd waarin het alsmaar gaat om 
meer inspraak en zeggenschap van onderaf. Som
mige gemeente- en provincieraden hebben trou
wens bij benoemingen al aanbevelingen naar Den 
Haag gezonden, maar daar ging men meestal zijn 
eigen gang. 

Er ontspon zich in de Tweede Kamer een fel 
debat over het voorstel van de twee socialisten De 
regeringsparti jen drukten de vrees uit dat burge
meesters en kommissarissen der koningin politieke 
funktionarissen zouden worden, waarop de oppo-
zanten terecht aanvoerden dat parlementariërs en 
ministers toch ook politieke funkties bekleden, en 
dat zeker in de grote gemeenten de politiek een 
belangrijke rol speelt. Maar in het besef van de 
afwijzende houding der regering waren kristelijken 
en liberalen niet over te halen Ook al hadden de 
Anti-Revolutionairen enkele maanden geleden bij 
de provinciale verkiezingen in hun program staan 
dat het provinciaal bestuur inspraak moet krijgen 
bi] de bfenoemmg van een kommissaris, en al had 
de Katolieke Volks-Partij onlangs nog « gestoeft » 
op de bekwaamheid van de gemeenteraden. « En 
zouden ze niet bekwaam zijn om een burgemeester 
aan te bevelen voor benoeming ?» vroeg Van Thijn. 

Maar het hielp allemaal niets. De vier regerings
partijen stemden als één blok tegen het wetsvoor
stel, gesteund uiteraard door de kleine kristelijke 
partijtjes die in het « inspraak-modernisme » alleen 
maar een aanslag zien op het gezag (een woord dat 
zij steeds met een eerbiedige hoofdletter schrij
ven). 

Zo toonden parlementsmeerderheid en regering 
in Nederland zich de afgelopen weken van hun 
meest behoudende kant astublieft geen verande
ringen, géén inspraak laat alles maar bij het oude. 
Vernieuwingen vanuit Den Haag ? Het blijft voor
lopig een loze kreet ! 



afwezigheid niet demokratisch ? 

DE HUICHELAARS 
De twee regeringspartijen schreien krokodilletranen omdat 

de oppozitie het halfrond verlaat; dat zou, zo zeggen ze, « te
gen alle parlementaire tradities zijn ». 

Er is daar heel wat op aan te merken. Ten eerste (het argu
ment werd verleden zondag door Hugo Schiltz in « Face a la 
presse » ontwikkeld) : de grondwetgever heejt indertijd het 
kworum van twee derden aanwezigen gesteld en meteen de 
mogelijkheid opengelaten, dat een minderheid zich zou ver
dedigen door afwezig te blijven en het kworum onmogelijk te 
maken. Afwezigheid is dan ook, naar de geest van onze grond
wet, een volkomen demokratische politieke houding. 

Ten tweede hebben de regeringspartijen op dit stuk aller
minst iets aan de Volksunie te verwijten. Zowel de B.S.P.-ers 
als de C.V.P.-ers hebben in het verleden herhaaldelijk het 
parlement verlaten en geweigerd, deel te nemen aan de stem
mingen. Hoe kunnen diezelfde heren dan nu van « vaandel-
vlucht » spreken ? Zijzelf hebben deze taktiek gebruikt op 
ogenblikken, die politiek minstens zo geladen waren als de 
huidige grondwetsherziening : de dramatische hoogtepunten 
van koningskwestie en schoolstrijd. Het minste dat men daar
uit kan besluiten is ofwel dat ook zij « vaandelvluchtigen » 
zijn, ofwel — en dat ligt voor de hand — dat een dergelijke 
taktiek gebruikelijk en absoluut geoorloofd is in de parle
mentaire demokratie. 

Op 26 juli 1950, toen de koning terug naar het land kwam, 
greep er in de Kamer een zeer woelig debat plaats. De C.V.P.-
er Duvieusart was eerst e-minister. De socialisten Spaak en 
Buset nodigden de oppozitie uit om, op het ogenblik van het 
stemmen der vertrouwenskwestie, de vergadering te verlaten. 

Nauwelijks drie maand later, op 28 oktober 1950, verliet de 
hele linkse oppozitie — aangevoerd door de socialisten — de 
Kamer opnieuw op het ogenblik dat de begroting van Onder
wijs moest worden gestemd. 

Op 7 november 1950 en op 10 juli 1952 verliet de door de 
B.S.P. aangevoerde linkse oppozitie nogmaals het parlement 
op het ogenblik van de stemmingen. En op 4 februari 1954 
kon alleen een ijlings uit London teruggekeerde C.V.P.-er De 
Schrijver de homogene C.V.P.-regering redden, toen de hele 
oppozitie bij de stemming over de vertrouwenskwestie was 
buitengegaan. 

Niet alleen de socialisten echter gebruikten deze taktiek. 
Ook de C.V.P.-ers, die vandaag toch zo hard schreeuwen, 'heb
ben het wapen van de afwezigheid gehanteerd. 

De ironie van het toeval wil, dat de belangrijkste C.V.P.. 
« vaandelvluchtige » dezelfe heer Eyskens is, die vandaag als 
eerste-minister de regering voorzit Op 13 juni 1955 verliet de 
C.V.P.-Kamerfraktie het halfrond op het ogenblik van de 
stemming over de schoolwet. Vlak voordien was Eyskens op 
de tribune een verklaring konten afleggen : « Wij willen de 
regering, de socialisten, de liberalen en de kommtmtsten al
leen de verantwoordelijkheid over een beslissing laten, die 
wij als een aanslag op de meest elementaire vrijheden be
schouwen. Wij zullen helemaal niet deelnemen aan de stem
ming over de ongelukswet » 

Wat ons betreft : we kunnen de woorden van de heer Eys
kens inzake de schoolstrijd letterlijk tot de onze maken, maar 
dan inzake de grondwetsherziening. We bevinden ons, op 
stuk van parlementaire taktiek, in onverdacht gezelschap... 

De huichelaars van de meerderheid zouden echter willen, 
dat we door onze aanwezigheid het verlies van de Voerstreek, 
de liberté du père de familie en het prijsgeven van de vlaamse 
meerderheid zouden mogelijk maken. 

We zijn echter niet stapelgek ! En daarom hebben we het 
enige parlementaire wapen gehanteerd dat in de gegeven om
standigheden kans op sukses had en dat anderen vóór ons 
reeds zo vaak hadden gebruikt. Om het met de heer Eyskens 
te zeggen : « Wij willen regering en meerderheid alleen de 
verantwoordelijkheid over een beslissing laten, die we als een 
aanslag op de meest elementaire vlaamse vrijheden beschou
wen ». 

GROTE MOND 

Hoe slechter het met de 
grondwetsherziening ging, des 
te bitsiger werd de achtbare 
heer Jos van Eynde. En dat wil 
wat zeggen ! De socialistische 
bullebak nummer één heeft het 
de jongste weken zeer luidruch
tig met zowat iedereen aan de 
stok gehad. 

Verleden dinsdag liet hij 
zich weer briesend horen in de 
Kamerkommissie voor de 
grondwetsherziening, waar hij 
de Brusselaars voor moorde
naars en saboteurs schold en 

waar hij aankondigde, dat hij 
bij een volgende marsj op Brus
sel « er bij zou zijn ». 

JOS GAAT MEE 

Komaan dus, de volgende 
keer gaat Jos mee ! 

Alle gekheid op een stokje : 
de brussels-waalse arrogantie is 
zó groot, dat ze zelfs een gebo
ren frankofonenknecht als Jos 
van Eynde op het kookpunt 
brengt. 

SCHILTZ I N " FACE A LA PRESSE" 
Hugo Schiltz heeft verleden zondag in de tv-uitzending van de 

R.T.B. « Face a la presse » een zeer goede beurt gemaakt. Hij 
had het nochtans niet gemakkelijk : hij werd praktisch aan een 
regelrecht verhoor onderworpen door twee waalse joernalisten, 
door Piet van Brabant van « Het Laatste Nieuws » en door de 
moderator Frangois, die zijn rol helemaal vergat en herhaalde
lijk zélf trachtte om Schiltz in verlegenheid te brengen. Vergeefs 
echter ! 

Het politiek maneuver lag er 
nochtans dik op : het zal wel op 
influistering geweest zijn van 
P.S.C, of van de regering, dat 
Schiltz nu plots de kans kreeg 
om aan het frankofoon publiek 
uit te leggen waarom de Vla
mingen de grondwetsherzie
ning niet willen Schiltz is ech
ter niet in deze val getrapt en 
bracht het gesprek handig in de 
richting van het federalistisch 
alternatief. 

We zijn er van overtuigd dat 
een aantal Walen, die tans voor 
het eerst kennis konden nemen 
van het V.U.-standpunt, sterk 
onder de indruk zullen geko
men zijn van deze uitzending 
die een zeer hoge kijkdichtheid 
heeft. Het is niet toevallig dat 
Schiltz de dag na de uitzending 
een felicitatie-telegram Hreeg 
van een « francophone, mais 
Flamand de cceur »... 

Wie het deksel lelijk op de 
'(laatdunkende) neus kreeg, 
was Piet van Brabant. De man 

van het « Laatste Nieuws » 
voelde zich geroepen om de 
« vaandelvluchtige » Schiltz pu
bliek een afstraffing te bezor
gen. Het is hem uiterst slecht 
bekomen en Piet — die voor de 
rest een intelligente jongen is 
— zal wel geleerd hebben dat 
er katten zijn die men niet zon
der handschoenen mag aanpak
ken. 

Na deze « Face a la presse » 
kunnen we ons alleen maar 
blijven ergeren over het feit, 
dat onze bloedeigen (nou, ja...), 
vlaamse tv nog geen halve se-
konde zendtijd ter beschikking 
heeft gesteld voor een debat 
over de grondwetsherziening. 
De voorzitter van de B.R.T.-
Beheerraad prof. Verhulst, te
vens voorzitter van het Wil
lemsfonds, heeft het zo druk 
met het opstellen van moties 
tegen de Volksunie, dat hij er 
gewoon niet toe komt ook eens 
te denken aan demokratische 
voorlichting... 

Inmiddels zitten we met on
geduld te wachten op de « foto 
van de eeuw » : Jos van Eynde, 
kaalhoofdig en verontwaardigd, 
opstappend onder leeuwenvaan
dels voorbij de brusselse beurs. 
Zingend van « wij hebben zo 
lang vergeten, maar keren tot 
Vlaandren weerom »... 

OP ZOEK... 

Over de werkzaamheden vaa 
de regering gedurende het vooi> 
bije week-end kan een heej 
goede politieroman geschreven 
worden. Simenon zou er een 
vette kluif aan kunnen hebben. 

In onvervalst zuid-amerf' 
kaanse stijl — met het cheque» 
boekje of benoemingslijstje in 
de hand ? — trok de regering 
op zoek naar wat in de kranten 
« de twee witte merels » werd 
genoemd : een paar politici van 
de oppozitie die, in ruil voor 
tastbare voordelen, hun groep 
in de steek zouden willen laten 
om in de Kamer mede voor hef 
kworum te helpen zorgen. 

De week voordien was al uit-
gelekt, dat Eyskens in de wan
delgangen van het parlement 
hemel en aarde — konkreter 
gezegd : zes ministerportefeuil
les — toezegde aan de P.V.V.-
ers. 

...NAAR WITTE MERELS 

Om de regering haar delikate 
:aak in de toekomst te verge-
Tiakkelijken, stellen we voor 
dat parlementsleden die willen 
ingaan op zo'n koopje, zulks pu
bliek kenbaar maken. Bijvoor
beeld met op de rug een affi
che zoals men ze vaak ziet aan 
de huizen of appartementen : 
« te koop — a vendre » of « te 
huur — a louer ». 

Een dergelijke nieuwigheid 
zou van aard zijn, om de din
gen minder misterieus en meer 
efficiënter te laten verlopen... 

Dit zijn ze de carcan-brekers vav Ryn. Demuyter en konsoorten : door hun absoluut ongegrond en 
histerisch gebrul oorzaak van het feit, dat de C.V.P. zich totaal ongegrond en histerisch kan aan-
stellen als de « partij die Brussel afgrendelt ». Brusselaars en regeringsmeerderheid : twee handen 

op één belgische huik ! 

PARITEIT IS DIEFSTAL 



PARLEMENTAIRE KRABRELS 
in de senaat 

De senaatsgesprekken in hetgeen men 
de wandelgangen noemt liepen uiter
aard hoofdzakelijk over de grondwets
herziening. 

De regering en de voornaamste leden 
van de meerderheidspartijen zochten 
koortsachtig naar personen of groepjes 
die hen de twee derde-meerderheid kón
den verschaffen. Het was een prestige-
strijd geworden en op een toegeving 
meer of minder kwam het voor de heer 
Eyskens niet aan. 

Meer en meer heeft de heer Eyskens 
zich ontpopt als een foorkramer, die zijn 
waar tegen elke prijs wilde verkopen 
als hij maar het genoegen zou gesmaakt 
hebben wat te kunnen verkopen. Men 
wijt deze koopjeslust aan zijn afstam
ming. De heer Eyskens stamt immers 
uit een handelsfamilie, wat velen die in 
hem uitsluitend de knappe professor 
zien al te licht vergeten. 

Hij heeft in elk geval door zijn koop
jespraktijken van den Boeynants in de 
schaduw gespeeld. Zijn tot twee maal 
herhaalde plechtige afstandsverklaring 
over de Voer heeft dit maar al te duide
lijk onderstreept, om over de talrijke 
Bupergi-endels maar te zwijgen. 

In de wandelgangen werd ook om een 
andere plechtige verklaring flink gela
chen. Het betrof deze van Collard, waar
in hij het feit hekelde dat oppozitiele-
den de vergaderzaal verlieten op het 
ogenblik van de stemming. 

Druk omringd vertelde senator Pier-
son dat, toen hij nog volksvertegenwoor
diger was, hij een half dozijn maal op 
het ogenblik van de stemming de zaal 
verlaten had samen met voorzitter Col
lard en heel de socialistische fraktie. De 
heer van Eynde, die tans ook veront
waardigd doet, was daarbij altijd de 
eerste buiten. 

Woensdag trachtte senator van Hae-
gendoren vruchteloos, zijn voorstel voor 
bescherming van het Meerdaalbos er 
door te halen. Slechts enkele vlaamse 
P.V.V.-ers steunden de V.U.-fraktie. 

Meer geluk had hij bij zijn voorstel 
tot eentaligheid van de akademiën in 
het land. hervorming die senator Elaut 
meer dan dertig jaar geleden al verde
digd had. Het voorstel haalde een grote 
meerderheid, maar werd de dag nadien 
in de Kamer verworpen ! 

Senator Persyn kwam op het podium 
bij het wetsontwerp voor de ruilverka
veling. 

Stippen we nog aan dat bij de benoe
ming van kandidaten bij het Hof van 

Bij al de deining rond de onverwachte 
blokkering van de grondwetsherziening 
draait de molen der jaarlijkse begrotin
gen gezapig verder. 

Hektor Goemans nam Verkeersminis
ter Bertrand op de korrel. Hij had scher
pe kritiek voor het kronisch tekort bij 
de spoorwegen. Hij wees op de achter
stelling van het vlaamse land bij inves
teringen in de infrastruktuur. Spreker 
brak nogmaals een lans voor de lucht
haven van Deurne en nam een loopje 
met de Cassandra-uitspraken van de Sa
bena, waarvan geen biet is uitgekomen. 
Verder moest de verspilzucht van de 
Sabena het ontgelden en werd de taai-
politiek van deze maatschappij stevig 
onder vuur genomen. 

Vic Anciaux was evenmin mals voor 
de Sabena en de minister die steeds voor 
verstoppertje speelt. Hij kloeg het du-
pespel aan dat minister Bertrand op
voert, nu hij plots weer geen zeggen
schap over de Sabena schijnt te hebben. 
Moest Sabena verdwijnen, zei de Volks
unie-spreker hard, dan zou dat geen cka-
ma zijn. 

Hugo Schitz verdedigde het regerings
ontwerp waarbij de versmolten steen-
kolenmaatschappijen verplicht worden 
in de Kempen te reïnvesteren. Hij noem
de het een poging tot rechtsherstel van 
de vroeger gepleegde roofbouw waarbij 
de kempense bodemrijkdom werd ge
ëxporteerd. De vigerende regeling is 
handig georganizeerde diefstal waarte
gen geen prokureur wat kan onderne
men. De nieuwe wet zal de streekeko-
nomie ten goede komen. Tot slot vroeg 
hij de waakzaamheid van de regering 
voor de belangen van de kleine aan
deelhouder. 

Woensdag moest de grote dag worden. 
Dan zou de regering een laatste poging 

Kassatie, woensdag een kandidaat ver
kozen werd met een overgrote meerder
heid van stemmen, kandidaat die niet 
eens voorkwam op de lijst voorgedragen 
door het Hof van Kassatie, omdat men 
van hem niet wilde. Anderzijds strui
kelde de kabinetchef van minister 
Vranckx als eerste kandidaat. Zulke 
vriendjespolitiek werd door de Senaat 
klaarblijkelijk niet op prijs gesteld. 

De Senaat moest in zeer moeilijke om
standigheden de bespreking van het be
ruchte wetsontwerp 125 voortzetten. Het 
is een ontwerp waarbij de planning en 
de ekonomische decentralizatie wordt 
georganizeerd. 

Dit is een eis van de B.S.P. 
De moeilijkheid is echter dat de C.V.P. 

steeds « eiste », dat dit ontwerp alleen 
kon goedgekeurd mits goedkeuring van 
de bijzonderste artikelen van de grond-
\vetsherziening. De dreigende stopzet
ting van de grondwetsherziening wierp 
dan ook een grote schaduw op de be
spreking van dit ontwerp. 

Niemand was dan ook verrast dat de 
bespreking uiteindelijk verdaagd werd 
tot donderdag. Woensdagavond zou im
mers de beslissing vallen of men met 
de grondwetsherziening zou voortgaan 
of niet. 

Uiteindelijk kwam van de C.V.P.-eis 
niet veel terecht : de P.S.C, moest im
mers haar kredieten voor Leuven-Frans 
nog hebben en de socialisten dreigden 
deze niet te zullen goedkeuren wanneer 
ontwerp 125 niet werd goedgekeurd. 

Er was donderdagmorgen dan ook 
heel wat meer belangstelling. Eerste-
minister Eyskens kwam onmiddellijk 
met een regeringsamendement voor de 
pinnen. Dit amendement stelde de be
slissing over de zes randgemeenten uit 
door alles over te hevelen naar de mi
nisterraad. Tijdens zijn uiteenzetting 
hekelde de eerste-minister de Volksunie-
fraktie. Wat onvermijdelijk was, ge
beurde dan ook : fraktievoorzitter Jo-
rissen besteeg het podium. 

Het werd een wolkbreuk : de C.V.P.-
ers stonden huilend op hun banken. Al 
hun opgekropte vwok tegen de Volks
unie trachten ze te spuien. Elke zin 
van senator Jorissen deed hen meer 
pijn. Wanneer Jorissen uitriep « wij 
hebben u verhinderd de Voer te ver
sjacheren », kronkelden de vlaamse 
C.V.P.-ers zich in alle bochten. Zelfs de 
eerste-imnister stond recht in zijn bank. 

Senator Jorissen besloot zijn tussen
komst, zich tot de C.V.P. wendend : 

in de kamer 
doen om de gestrande grondwetsherzie
ning opnieuw vlot te brengen. Op de 
perstribune staan de tv-kamera's ver
dekt opgesteld, zodat de achtbare leden 
niet weten dat hun gedragingen voor het 
nageslacht zullen worden bewaard. Op 
de tribunes voor het publiek is het de 
grote toeloop. Enkele dames trotseren 
de barre verveling om hun nieuwe toi
letten en hun wat oudere, vertekende 
lijn te laten bewonderen. Tijdens de af
handeling van de oorspronkelijke on
schuldige agenda, klautert Eyskens een 
paar keer tot bij het spreekgestoelte 
van de voorzitter. Hij ziet er helemaal 
niet meer stralend uit en hij doet zelfs 
geen poging om zijn opgefokt optimisme 
verder te spelen. Naast hem zit vice-
premier Cools, als montere charmeur 
wie deze nederlaag niet raakt. Links 
naast de premier zit De Saeger, onbe
roerd, met een gietijzeren masker. Le-
fèvre, die destijds de vroegere regering 
Eyskens torpedeerde, veinst te lezen. Of 
zou hij toch bij Pascal vertroosting en 
soelaas zoeken ? 

De spanning stijgt als de gewone 
agenda afgehandeld is en van Acker 
aankondigt, dat over het geblokkeerde 
grondwetsartikel betreffende de brus-
selse agglomeratie zal worden gestemd. 
De brusselse P.S.C.-er Saint-Remy, een 
ploegmaat met een knechtenrolletje van 
van den Boeynants, komt naar de tribu
ne om zijn amendementen te verdedigen. 
Zij strekken er allemaal toe, de uitbrei
ding van de brusselse agglomeratie te 
vergemakkelijken. Het is het lokaas om 
de twee ontbrekende stemmetjes voor 
het aanwezigheidskworum bij de frans-
sprekende Brusselaars of P.V.V.-Walen 
te halen. Hij moet daarbij de tartende 
spot van de aanwezige Walen inkasse-
ren. En wanneer hij, nadat hij met van 

« Het is uw lot, van kapitulatie tot ka-
pitulatie te gaan ». 

Ondanks het feit dat men de zon niet 
voelt in de Senaat, was het heet geweest 
in de hoge vergadering ! 

Het bleef trouwens ook 's namiddags 
nog heet ! Plots rezen er, in verband 
met de « kommunautaire aspekten » 
van het wetsontwerp 125, nieuwe moei
lijkheden. Waar normalerwijze moeilijk
heden te verwachten zouden zijn van de 
C.V.P., die immers nul op het rekwest 
kreeg voor de randgemeenten, was dat 
niet het geval : met de staart tussen de 
benen kwam fraktieleider Hulpiau de 
trouw van zijn groep aan het regerings
werk betuigen. Het waren echter de 
P.S.C.-ers die bezwaren maakten. 

Voorzitter Servais kwam op de tri
bune om mee te delen, dat zijn groep 
zou tegenstemmen. Eens te meer was 
het ogenblik aangebroken voor een van 
de talloze schorsingen die sinds weken 
schering en inslag zijn bij senaats- en 
kamerdebatten. Achter de schermen 
werd weer druk gepalaverd, waarbij 
vooral de socialisten tekenen van stij
gende zenuwaohtigheid gaven. Het half 
uur onderbreking dat gevraagd was, 
werden twee uur. Maar eindelijk dan 
toch kwam de ^vergadering terug bijeen 
om dadelijk te vernemen dat de P.S.B., 
behalve de brusselse socialisten dan, 
akkoord ging om het regeringsamende
ment te aanvaarden. 

Het amendement kwam met de hak
ken over de sloot : 89 stemmen voor en 
76 tegen. Tussen haakjes : dit amende
ment zegt alleen dat de regering zelf 
de aanhorigheid van de zes randgemeen
ten zal regelen. Met deze dode mus 
stelden de C.V.P.-ers, die de jongste da
gen de mond vol hadden over « het 
V.U.-verraad inzake Brussel en de rand
gemeenten », zich gauw tevreden : de 
jongens wilden vooral de regering geen 
last aandoen en verlangden er zichtbaar 
naar, zo vlug mogelijk met vakantie te 
vertrekken. 

Tijdens deze laatste senaatsvergade
ring van de huidige zittijd was de Volks
unie weer zeer aktief. Jorissen kwam 
op de tribune een amendement verdedi
gen, waarbij een afzonderlijk ekono-
misch bureau voor de duitstalige gebie
den voorzien was ; het amendement 
werd — Volksunie tegen de rest — ver
worpen. Claes en Baert hielden opge
merkte tussenkomsten over ontwerp 125. 
Baert kwam overigens ook op de tribu-

den Boeynants heeft gepraat, braafjes 
zijn amendementen intrekt en schaap
achtig verklaart dat hij voldoening heeft 
gekregen wordt hij door de Walen van 
het Rassemblement Wallon en de P.L.P. 
bedolven onder honend sarkasme. De 
Brusselaar Persoons, die er achter zijn 
bril steeds als een verschrikte uil uit
ziet, kwam zijn standpunt en zijn boycot 
ditmaal met talent verdedigen. Na een 
nietszeggende tussenkomst van Eyskens 
werd er dan eindelijk gestemd. De Wa
len en franstalige Brusselaars buiten de 
regeringspartijen verlieten ijlings het 
halfrond. Eyskens trommelde zenuw
achtig op zijn lessenaar voor het ver
dikt. Op de borden flitsten de cijfers 
aan : 138 aanwezigen ! Het aanwezig
heidskworum werd wéér niet bereikt. 
De noodlottige grondwetsherziening 
werd gekelderd. De ministers en hun 
meerderheidspartijen dropen geslagen 
af. Niet allen echter. In het hart van me
nige Vlaamse C.V.P.-er en B.S.P.-er is 
opluchting gekomen, omdat hij daar
door niet medeplichtig is geworden aan 
een regeling die de inwilliging van de 
meest rechtmatige vlaamse eisen onmo
gelijk maakte. 

De Volksunie heeft meesterlijk ge
speeld. Zij heeft door haar taktisch op
treden de overige oppozitiepartijen op 
het spoor gekregen waarop de rampza
lige grondwetsherziening onhoudbaar 
wordt uitgerangeerd. 

Dit is het laatste kroniekje van de 
zittijd 1969-1970. Uw kroniekschrijver 
wenst u een prettige, ontspannende va
kantie onder verre azuren luchten of 
onder de zonnige wolkenslierten van dit 
vlakke land, waarop de vaderen hun 
stenen dromen deden groeiewt 

NIK CLAES. 

ne om Eyskens van antwoord te dienen, 
nadat deze geïnsinueerd had dat de 
Volksunie geen pozitief werk had gele
verd tijdens de grondwetsdebatten ï 
onze indiener en verdediger van tiental. 
len en tientallen amendementen nam 
dit verwijt niet. 

Vanzelfsprekend kwam er een V.U.-
amendement om de kwestie van de zes 
randgemeenten te regelen. Het kreeg 
steun van een paar C.V.P.-ers, maar de 
mannen die gisteren nog « vaandel-
vlucht » keelden, volgden tans gedwee 
de regering. 

Het stond echter geschreven dat er 
suspens tot het allerlaatste ogenblik 
moest zijn. Ergens iemand, die met het 
senaatsreglement naar bed gaat, had ont
dekt dat een over een geamendeerd 
wetsontwerp in een volgende zitting 
moet gestemd worden. Dat kwam het 
F.D.F.-Ë.W. ter ore en een van deze fran-
kofone knapen eiste dan ook de verda
ging van de stemming tot vrijdag. Daar
mee kwam de timing van de Kamer, 
die vrijdag zou stemmen, totaal in het 
gedrang. 

Struye interpreteerde echter het re
glement met een handigheidje : hij be
sliste dat « een volgende zitting » niet 
noodzakelijkerwijze de volgende dag 
betekende en dat, na een schorsing van 
een paar uur, nog dezelfde avond zou 
gestemd worden. 

Met het stemmen van het ontwerp 125 
— kwam donderdagavond een einde aan 
deze zeer bewogen zittijd van de Senaat, 
waarop we volgende week nog wel eens 
terugkomen. 

ONZE PARLEMENTSLEDEN 
STAAN HUN MAN 

• Tijdens het debat over het wetsont
werp ter bekrachtijring van de derde 
reeks koninklijke besluiten voor eko
nomische expansie, sociale vooruit
gang en financieel herstel oefende 
volksvertegenwoordiger Raskin kri-
tiek uit op het ontwerp. 

• Volksvertegenwoordiger Leys hield 
een uitvoerige uiteenzetting bij de 
bespreking van het ontwerp betref
fende fuzies van gemeenten, (en 
kwam later nog herhaaldelijk tus
sen) in welk debat ook volksverte
genwoordiger Raskin zijn standpunt 
toelichtte. 

• Volksvertegenwoordiger Lootens be
pleitte grenskorrektics inzake de fu-
zie van Koekelare, Zande en Bove-
kerke. 

• Volksvertegenwoordiger Belmans on
dervroeg de minister van Streekeko-
nomie over de beperking van de per-
soneelsbezetting te GeeL 

• Volksvertegenwoordiger Vansteen-
kiste ondervroeg de minister van 
Ekonomische Zaken over de bestel
ling van computers door het Rijk. 

• Volksvertegenwoordiger Anciaux on-
dervroeg de minister van Binnen
landse Zaken over de houding van 
de burgemeester van Brussel tegen
over politieke betogingen. Dezelfde 
volksvertegenwoordiger kwam tus
sen in de bespreking van de begro
ting van Verkeer 1970, evenals volks
vertegenwoordiger Goemans. 

• Een wetsvoorstel van volksvertegen
woordiger Leys tot wijziging van de 
wet van 16 maart 1964 betreffende 
het gemeentefonds werd in overwe
ging genomen. 

• Volksvertegenwoordiger Schiltz ver
tolkte het standpunt van de Volks
unie inzake het wetsontwerp betref
fende de steenkolennijverheid in de 
kempense bekkens. 

• Volksvertegenwoordiger Coppieterg 
lichtte de stemming van zijn fraktie 
over het wetsontwerp op het buiten-
gewoon onderwijs toe en kwam tus
sen in hei debat over het wetsont
werp betreffende de financiering van 
de universitaire investeringen, even
als volksvertegenwoordiger Anciaux 

• Schriftelijke vragen werden gesteld 
door volksvertegenwoordigers van 
Leemputten, Coppieters, Vansteen-
kiste, Raskin, Olaerts en Schiltz. 

• Senator Ballet oefende kritiek over 
de laattijdigheid waarmee het mi
nisterie van Buitenlandse Zaken over 
sommige verdragen uitleg verstrekt. 

• Senator Persyn kwam tussen in het 
debat over de ruilverkaveling van 
landeigendommen. 

• Senator van Haegendoren verdedigde 
zijn wetsvoorstel ter bescherming 
van het Meerdaal-woud en het He-
verlee-bos. 

• Senator Jorissen protesteerde tegen 
de voortdurende vertraging in de be
spreking van de begroting van Na
tionale Opvoeding. 

• Schriftelijke vragen stelden senato
ren Baert, van Haegendoren, Persyn, 
Jorissen. Ballet en Hardy. 
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ANTWOORD AAN 
DE DRIE FONDSEN 

De motie van de drie Fondsen, waarin een beroep gedaan wordt 
op de Vlaamse parlementsleden om de begrenzing van het taal-
gebied Brussel te stemmen, is een vrij eigenaardige tekst. We me
nen ons niet te herinneren dat in vroegere moties van de drie 
Fondsen ooit partijen met naam genoemd werden. Dat was tans 
wél het geval. Waarom het plots opgeven van vroegere rezerves 
terzake ? Het is overigens niet uitgesloten, dat deze motie op vrij 
eigenaardige wijze tot stand is gekomen. Werd de tekst goedge
keurd door het Davidsfonds-hoojdbestuur ? In ieder geval is er 
over deze kwestie aardig wat herrie in de schoot van het Davids-
fonds zelve... 

Maar nu ter zake. 

De V.V.B.-hetoglng verleden zaterdag te Anwerpen. 

VOOR OF TEGEN ? 

Laat ons uitgaan van de ver
onderstelling dat de drie Fond
sen (of dan toch één of een 
paar onder hen) in hun motie 
uiting hebben willen geven aan 
een reële bekommernis om het 
Vlaamse volksbelang. Het is 
volkomen hun recht om in vol
le onafhankelijkheid de partij
en op hun verplichtingen te 
wijzen en we gaan dat recht 
vandaag stellig niet betwisten. 

Er moet echter aan de Fond
sen een voorafgaandelijk vraag 
gesteld worden : wensten zij ja 
dan neen, of de huidige grond
wetsherziening er door komt ? 
Indien zij dat inderdaad wen
sen, dan wordt iedere dialoog 
met hen moeilijk, zoniet onmo
gelijk. Want dan hebben zij de 
zijde gekozen van hen. die in 
de grondwetsherziening een in
drukwekkend aantal punten 
hebben opgenomen die voor de 
Vlamingen — en dat is niet de 
Volksunie alléén, maar ook een 
indrukwekkend aantal strijd
en kultuurverenigingen — on
aanvaardbaar zijn. 

Wensen zij de grondwetsher
ziening, de ontkrachting van de 
demokratische meerderheid, 
het verlies van de Voer en 
noem maar op echter niet. dan 
moeten zij konsekwent zijn. 
« On doit vouloir les consequen
ces de ce qu'on veut » — « men 
moet de gevolgen willen van 
dat wat men wil », zeggen de 
Fransen zéér terecht. 

EEN GEHEEL 

Wie de grondwetsherziening 
in haar huidige onaanvaardba
re vorm niet wil, moet de mid
delen willen om haar te belet
ten of om altans een ernstige 
poging te doen ze te beletten. 
Het enig mogelijke middel, de 
enige poging met kansen op 
sukses was de houding van de 
Volksunie : weigeren nog ver
der mee te werken en het kwo-
rum in gevaar te brengen. 

Wat de drie Fondsen aan de 
Volksunie voorstelden, kwam 
er op neer dat de grondwets
herziening met al haar verfoei
lijke en gevaarlijke bepalingen 
er onmiddellijk en zonder 
moeite zou doorkomen, De 
Volksunie zou moeten gezorgd 
hebben voor een wisselmeer
derheid, waarna de rest — mét 
of zonder de Volksunie — er 
met wiskundige zekerheid zou 
gekomen zijn. 
De grondwetsherziening vormt 

inderdaad een geheel : zij is te 
nemen of te laten. Er is geen 
mogelijkheid om een keuze te 
doen tussen sommige artikelen 
'(of onderdelen van artikelen) 
die gunstig zijn, en andere die 
ongunstig en onaanvaardbaar 
zijn. Wanneer wij zouden aan
vaard hebben aanwezig te zijn 
voor de « brusselse » artikelen, 
dan zou alles gestemd zijn ge
worden zonder onderscheid. 
Ons standpunt echter is onge
wijzigd gebleven : liever geen 
gron''wp+sbpr7iPT)ine dan een 
slechte. 

Of hadden ie drie Fondsen 
liever een Volksunie gezien, die 
haar eigen speld uit het vuur 
trok, iie om zuiver elektorale 
redenen de zcgenaamd»? « goe
de >̂ artiJcelen stemde en die 
dan — als wijlen de heer Pila-
tus — haar nanden waste in df 
onschuld voor wat betreft het 
tot stan^ komen van de ramp
zalige grondwetsherziening in 
haar geheel ? 

Er is echter nog meer ! Wat 
de drie Fondsen van de Volks
unie vroegen, zou niet eens 
een essentiële bijdrage tot het 
beveiligen van het Vlaamse 
grondgebied en de vlaamse 
mensen geweest zijn. 

BRUSSELS BEDROG 

Moesten wij ja dan neen ver
leden week donderdag in de 
Kamer mede voor het kworum 
helpen zorgen, op een ogenblik 
dat er zou gestemd worden 
over teksten die uiteindelijk 
moeten leiden tot het invoeren 
van de beruchte « liberté du 
père de familie » te Brussel ? Is 
het dat wat de Fondsen wen
sten ? 

Of moesten we 3-ter stemmen. 
« per fas et nefas » ? Als dat de 
mening der Fondsen is, dan 
zouden we moeten veronder
stellen dat ze het dossier grond
wetsherziening niet of onvol
doende kennen, dat hun scherp 
vermaan aan de met name ge
noemde Volksunie ingegeven 
werd door onkunde. 
_Want 3-ter is niét de defini

tieve begrenzing van Brussel. 
Zij is slechts de begrenzing van 
het « taalgebied Brussel ». ter
wijl de «agglomeratie Brussel» 
en het ekonomisch « gewest 
Brussel » zich zullen uitstrek
ken over gebieden waarvan 
niemand — ook de drie Fond
sen niet — momenteel de be
grenzing kennen, maar waar
van met praktisch honderd ten 
honderd zekerheid te vrezen is 
dat zij de huidige begrenzing 
Van de negentien eemeenten 
zullen te buiten gaan 

Zouden de drie Fondsen zo 
naïef zijn, ook maar één ogen
blik te veronderstellen dat de 
uitbreiding van Brussel aua ag
glomeratie en aua gewest zon
der gevolgen zou büiven voor 
het nedprlands karakter van 
Viaams-Brabant, zelfs mét een 
3-ter ? 

HUN PLICHT 

Het is inderdaad een eensge
zinde vlaamse eis,, dat Brussel 
definitief zou beperkt blijven 
tot de negentien gemeenten en 
dat de zes randgemeenten dui
delijk tot Vlaanderen zouden 
behoren. De vlaamse publieke 
opinie staat zo eensgezind ach
ter deze eis. dat geen enkele 
vlaamse nolitieke fraktie daar
aan durft tornen. Welnu, de 
Vlamingen vormen een meer
derheid in het parlement Als 
zij terzake onverzettelijk blij
ven, als ze gewoonweg trouw 
bKjven aan wat zij altijd zelf 
gezegd en verklaard hebben, 
dan heeft Vlaanderen de tijd 
om even te wachten op een bé
tere grondwetsherziening waar 
de afbakening van ons territo
rium ten eerste zou gebeuren 
zonder achterdeurtjes en waar 
we deze afbakening ten tweede 
niet zouden moeten betalen 
met het prijsgeven van de ver
worvenheden van meer dan een 
eeuw Vlaamse beweeine en 
Vlaamse opmarsj. 

Het kan eigengereid klinken, 
maar we wensen er geen doek
jes om te doen : als de drie 
Fondsen ergens een plicht heb
ben, dan ligt zij daar ' 

Het is geenszins de plicht van 
de Fondsen, de laatste stui weg 
te slaan achter de dam waar
mee de grondwetsherziening in 
extremis wellifVit noe kon wor
den tegengehouden. 
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de ^^ereld 

Tien jaar zim voorhij sinds deze foto werd genomen, kort voor de verrassend scherpe antibelgische rede van de toenmaliae 
premier Patrice Loemoemha, hier samen met wijlen prezident Kazavoeboe en koning Boudewijn. De onafhankelijkheidsver
klaring van Kongo op 30 jum 1960 was het hegm van een lange reeks onlusten en onzekerheid. Bijna daa oo daa beleefde 
de koning tien jaar later een nieuwe verrassing door de toespraak van kardinaal Maloela, die de ontwikkelinoshulv meer 

menselijk en minder ekonomisch gekonditioneerd wenst te zien... 

TE BEPERKT 
DAT DE STUDIE VAN HET PRO
BLEEM VAN DE ONTWIKKELINGS
HULP NOG MAAR IN EEN BEGIN
STADIUM VERKEERT, BLEEK DE
ZER DAGEN UIT HET DEBAT OVER 
DE GEBOORTEREGELING OP HET 
WERELDVOEDSELKONGRES MET 
DE OPTIMISTISCHE VERWACHTIN
GEN OVER DE STRIJD TEGEN DE 
LEVENSMILIEUVERVUILING, OPTI
MISME DAT SOMMIGEN DAN WEER 
ALS VOORBARIG BESTEMPELDEN. 
IN ONZE VORIGE BIJDRAGE PLEIT
TEN WE VOOR EEN GRONDIGE EN 
ZO MOGELIJK MULTILATERAAL EN 
GEKOORDINEERD ONDERZOEK 
TEN EINDE AAN DE ONTWIKKE
LINGSSAMENWERKING DE ZO 
BROODNODIGE STRUKTUUR TE 
KUNNEN GEVEN. HOE MEER MEN 
TROUWENS HET PROBLEEM VAN 
DE ONTWIKKELINGSSAMENWER
KING BENADERT — DIE ALS ZODA
NIG NOG NIET BESTAAT EN ALS 
ONTWIKKELINGSHULP SCHROME
LIJK TE KORT SCHIET — HOE VA
KER MEN OP PLEIDOOIEN VOOR 
EEN MONDIALE EN GESTRUKTU-
REERDE ONTWIKKELINGSSAMEN
WERKING STOOT. 

Dat deze pleidooien niet overbodig 
zijn blijkt uit de waarneming en vast
stelling van velen dat nl. de overgrote 
meerderheid van de bevolking der rijke 
landen helemaal geen kijk heeft op het 
vraagstuk van de ontwikkelingslanden 
en de manier waarop deze landen tot 
welvaart zouden moeten gebracht wor
den Dat hoeft niemand te verwonderen 
als men nagaat dat de officiële diensten 
en beleidsorganen in de westelijke we
reld — al dient men eerder te spreken 
van Noord en Zuid in verband met ont
wikkelde en onderontwikkelde wereld
zones, vermits de rijke landen quasi 
zonder uitzonde'ing in het noordelijk 
halfrond liggen (Zuid-Afrika en Austra
lië uitgezonderd) — de ontwikkelings
hulp beschouwen als een onderdeel van 
hun buitenlandse politiek, die uiteraard 
in de eerste plaats gericht is op het be
hartigen van de eigen belangen, op het 
handhaven van de bestaande orde of 
van de expansie van de invloed van de 
betrokken landen. Bovendien bleek de 
aldus opgevatte en ingekalkuleerde ont
wikkelingshulp een uitstekend middel 
om deze traditionele opvatting van de 
buitenlandse politiek te dienen Door 
investeringen en technische bijstand 
helpt men inderdaad de doeleinden van 
de klassieke buitenlandse politiek na
streven en verwezenlijken Alleen een 
strukturering van de ontwikkelings

hulp door een multilaterale aanpassing 
kan de ontwikkelingshulp tot een echte 
ontwikkelingssamenwerking doen uit
groeien. Nederland heeft zich vrij vtoeg 
ingezet voor deze opvatting, die zou 
moeten leiden naar een internationale 
ontwikkelingsstrategie en naar een in-
terationaal ontwikkelingshandvest. 

Maar jammer genoeg gaat de evolutie 
in de tegenovergestelde richting en ont
aardt de ontwikkelingshulp steeds meer 
in een promotie en een expansie van de 
eigen handelsbelangen zonder te spre
ken van de pogingen om aan deze eko-
nomische uitbreiding ook nog ideolo
gische en machtspolitieke faktoren te 
koppelen. 

Als belangrijke tekortkomingen van 
de tot nog toe geldende aanpak worden 
doorgaans volgende vaststellingen ge
maakt : de ontwikkelingshulp heeft 
zich beperkt tot de zogenaamde tech
nische bijstand en kapitaalhulp en ten 
tweede tot de internationale handel. De 
verrichte inspanningen op deze twee als 
het ware bij voorbaat beperkte terrei
nen zijn minimaal geweest : de hulpver
lening was gering en bovendien profi
teerden zelfs de ontwikkelingslanden 
niet steeds van de gedane kapitaalsbe
leggingen, doch kwamen deze investe
ringen in allereerste plaats de inves

teerders ten goede. Het groeiritme van 
de globale hulpverlening boet daardoor 
aan belang in, vermits het slechts ge
deeltelijk ten goede kwam aan de ont
wikkelingslanden, die de stijging uiter
aard moeten delen — in een steeds na
deliger verhouding — met de zgn. hulp-
verleners. 

Het was een slechte start omdat men 
niet kon breken met de kolonialistische 
mentaliteit ook al deed men pro forma 
afstand van het kolonialisme met de 
paradoksale ontwikkeling — in Afrika 
— dat enkele niet onafhankelijk ge
maakte gewesten er vandaag beter voor
staan dan de meeste onafhankeli.ik ge
worden afrikaanse landen, al is ait re-
zultaat erg betrekkelijk en overigens 
geen argument tegen de onafhankelijk-
heidsverlening. 

Samengevat kan men dus zeggen dat 
de westerse aanpak te beperkt in opzet 
en in omvang is geweest. In een volgen
de bijdrage zullen we nagaan, waar 
reeds een begin is gemaakt met de ge
wenste omschakeling van ontwikke
lingshulp naar ontwikkelingssamenwer
king, zij het met tot nog toe bescheiden 
rezultaten dan toch in een geest, die 
wijst op een — aarzelend — begin van 
de zo noodzakelijke mentaliteitsveran
dering. 

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 

• Naar aanleiding van de in hechtenis
neming van Bernadette Devlin, jong. 
ste lid van het britse Lagerhuis voor 
Noord-Ierland om haar straf van zes 
maanden gevangenis uit te zitten en 
een protestantse « herhalingsmars » 
breken zware onlusten tussen pro
testanten en katolieken uit te Bel
fast en Londenderry met 7 doden en 
honderden gewonden. De britse troe
pensterkte wordt opgevoerd. De iers-
republikeinse regering stuurt vice-
premier Lynch naar Londen voor 
overleg met de britse regering, die 
op haar beurt minister Maudling 
naar Ulster stuurt voor onderzoek. 

• Nieuwe Jordaanse regering samen
gesteld uit voor elk de helft .lordaan-
se en palestijnse personaliteiten, met 
als opdracht een verdere verzoening 
tussen Jordaniërs en Fedajjins te 
bewerken en een krachtieer politiek 
tesrenover Israël te voeren. 

• Na hevige gevechten on sirisch gron-
gebied trekken de israëlische troepen 
zich terug. Het « nieuwe » amerikaan-
se plan inzake het Midden Oosten 
bevat als enig nieuw voorstel een 
wapenbestand van drie maanden, 
tussen Israël, Egypte en Jordanië, 
zonder Sirië te vermelden. De ara-
bische staten staan er afwijzend te
genover terwijl de russische druk 
op Washington toeneemt, om Israël 
tot een soepeler houding te bewegen. 
Israël wijst eveneens het plan af. 

• Nasser voert besprekingen te Mos-
kou. 

• Na de terugtrekking van de grootste 
eenheden blijken er nog slechts wei
nig amerikaanse soldaten in Kam-
bodja te zijn, waarvan de regering 
overleg pleegt met Zuid-Vietnam om 
het verweer tegen Vietkong en 
Noord-Vietnam te intensifiëren. 

• In de tweede kiesronde verhoogt J.J. 
Servan-Schreiber te Nancy zijn stem. 
menpercentage van 45 naar 55 t.h. 
De gaullistische en kommunistische 
tegenkandidaten lijden zware neder
laag. Schreiber, tot parlementslid 
verkozen, neemt ontslag als sekreta-
ris-generaal van de radikaal-socla-
listische partij. 

• Te Luxemburg beginnen officieel de 
besprekingen tussen de europese Zes 
en vier kandidaten voor toetreding 
w.o. Engeland, vertegenwoordigd 
door ministers Home en Barber. 

• De ministers van Buitenlandse Zakea 
van het Warschau-Pakt in de konfe-
rentie te Boedapest doen nieuwe 
voorstellen aan de Nato-Ianden voor 
het houden van een europese veilig-
heidskonferentie, waarbij rekening 
zou gehouden zijn met de westerse 
suggesties. 

• Doebtsjek als lid van de kommunis
tische partij geschrapt. Geruchten 
over strijd om de macht in de kom
munistische partijtop tussen de klan 
Hoesak en de klan Lenart. Italiaanse 
kommunisten keuren de uitsluiting 
en de russische inmenging af. 

• Harold Wilson ondanks felle kritiek 
op de Labour-kiespropaganda tot 
partijvoorzitter herkozen en dus tot 
leider van de parlementaire oppozi-
tie. 

• Wereldvoedselkonferentie te Den 
Haag wenst vluggere verhoging van 
het aandeel voor ontwikkelingshulp 
in het brutto nationaal produkt van 
de rijke landen. 

1 3 . 0 0 0 EILANDEN 
De oudere lezers kennen ongetwij

feld nog de uitdrukking « een gordel 
van smaragd », waarmee de oostin-
dische bezittingen van Nederland 
werden aangeduid en geroemd. (Er 
waren, en er zijn nog de West-Indi
sche gebieden !). En als ze ironisch 
nadenken over de op niets gegronde 
aanstellerigheid van sommige jonge 
« revolutionairen » herinneren zij 
zich al evenzeer de geschiedenis van 
Sa'da's buffel en de schrijver van 
dit verhaal, die inderdaad « veel ge
dragen » had (Multatuli ) en niet 
uitgebreid gsiprofiteerd en geplezierd 
had in dit land van rijkdom en el
lende. 

Dat Indonezië een eilandenrijk is 
dat zal wel iedereen weten. Maar dat 
het meer dan dertienduizend eilan
den en eilandjes telt, verwondert 
toch nog even wel. Minder verwon

derlijk is dan wel dat ongeveer de 
helft van dit aantal onbewoond is, 
want ook al zijn er meer dan hon
derd miljoen inwoners, de bevol
kingsdichtheid verschilt er tussen 
vierhonderd zevenenzeventig per 
vierkante kilometer op het overbe-
volktee Java en Madoera en twee 
per vierkante kilometer op het veel 
grotere Nieuw-Guinea (132.174 vler
kante kilometer voor Java en Madoe
ra tegenover 421.951). 

Het aantal staten met een bevol
kingscijfer van méér dan honderd 
miljoen is nogal vlug opgeteld ! Maar 
ook de aardrijkskundige uitgestrekt
heid van Indonezië is zeer groot : 
5.100 km. in de Oost-West-richting en 
1.900 km. in de Noord-Zuid-richting. 
Een reusachtig, én een onrustig ge
bied : er zijn ongeveer zeventig vul
kanen die nog werken en die meer 

dan drieduizend meter hoog zijn. 
Al even ver buiten de verhoudingen 

waaraan wij gewoon zijn, en die we 
zonder meer gebruiken om iets te be-
grijpen, ligt het aantal talen dat in 
Indonezië gesproken wordt. Sinds 
1947 is de officiële taal van de « Re-
publik Indonesia» het «Indonezisch». 
In feite is dit Maleis dat toen omge
doopt werd ! Voor de 13e eeuw had 
deze taal eigen schrifttekens, sinds 
de 15e eeuw werd het met arabische 
letters geschreven en sinds de 19e 
eeuw met latijnse. Maar daarnaast 
is er nog Javaans uiteraard op Java, 
Soendanezisch ; Balinezisch ; Batak 
op Soematra ; Boeginisch en Makas-
sarisch op Zuid-West-Celebes ; Taga-
log en er zijn nog verschillende Bisa-
Ja-talen. Er wordt ook nog Dajak ge
sproken op Borneo en er is Madagas-
sisch. En vermits deze opsomming 
niet eens ontleend is aan een gespe-
cializeerde taalkundige studie zullen 
er nog wel enkele meer zijn ! 

Dat zijn meer dan elf verschillende 
talen, dat is ook een minstens even 
groot aantal talen als het aantal dat 
in gans Europa langs deze kant van 
het IJzeren Gordijn wordt gespro
ken ! Wat een wereld ! Maar die 
maandenlang uit onze aandacht kan 
verdwijnen. 
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TOCH NIET VERGETEN 

Er worden veel opiniepeilingen gedaan Ze heb
gen een zekere waarde, maar zijn toch gevaarlijk. 
Vooral dan als men er te veel t racht uit af te lei
den Op grond van een opiniepeiling zal Edward 
Kennedy zich in 1972 niet kandidaat stellen voor 
het prezidentschap van de Verenigde Staten Een 
recente « Louis Harris poll » wees uit dat 55 % 
tegen 33 % van de ondervraagden menen dat de 
pongste Kennedy « m een knzis het hoofd verliest 
en daarom ongeschikt is voor een ambt als dit van 
prezident » Uit deze opiniepeiling blijkt in elk ge
val iets wat niet werd onderzocht • dat het auto
ongeval in Chappaquiddick waarbij Jo Kopechne 
om het leven kwam niet vergeten is Zou er dan 
toch nog geheugen overblijven, ondanks de televi-
zie ? 

Met de gevangenneming — wegens het opruien tot 
betogen — van Bernadette Devlm zijn in Noord-
lerland zware straatgevechten schering en inslag. 
Tot nu toe vielen zeven doden Wat doet de nieuwe 

regering Heath met dit onrustig gebied Z 

\ EEN « DE GAULLE » 

In de dagbladpers verscheen het bericht dat 
in Tsjaad een gouden munt met de « kop » van de 
Gaulle zou m gebruik worden genomen Het pikan
te van de geschiedenis vonden we echter in « Mi
nu te », een vmnig parijs weekblad Samen met de 
« de Gaulle » wordt dan ook een « Tombalbaye » 
geslagen. Tombolbaye is de prezident van Tsjaad, 
die de Gaulle echt wel dank verschuldigd is Dit be
let te hem echter niet de waarde van de « de Gaul
le » op tienduizend van zijn franken te bepalen, 
en de waarde van zijn hoogste eigen « Tombal
baye » bedraagt twintigduizend frank Dat betekeat 
dus dat één zwarte twee blanken waard is, of één 
« Tombalbaye » twee « de Gaulle's » 

MARSEILLE 

De franse oppozitiebladen vermelden met enige 
ironie dat met alleen de franse regering in het 
buitenland leningen moet aangaan, maar dat zelfs 
afzonderlijke franse steden hulp gaan zoeken bij 
duitse banken Zo heeft de franse havenstad Mar
seille met zuid-duitse banken een lening aangegaan 
voor honderden miljoenen duitse marken. Daarbij 
komt dat de industrializering van de franse Elzas 
en de tewerkstell ing van talrijke Elzassers al even
zeer van Duitsland afhankelijk is En zelfs de we
genbouw in dat gebied wordt mede door de duitse 
firma's beslist ' Zo komt men toch wel tot de (wel 
met zeer originele) gedachte dat een militaire over
winning inderdaad niet alles is ! 

FAMILIERUZIE 

In het politiek bureau van de franse kommunis-
tische part i j werd de plaats van de buitengezette 
Eoger Garaudy ingenomen door Gay Besse. Deze 
partijbonze blijkt een voorbeeld te zijn van hate
lijk sektarisme. Het eigenaardige van het geval is 
dat hij, ook zijn gewezen vrouw, Annie Kriegel, die 
lange jaren een vurige staliniste was, kan veroor
delen. Nu schrijft zij tegelijk in de burgerli jke 
« Figaro Lit téraire » en in de gaullistische « L'Ac-
tualité ». De familieruzie kan verder worden uitge
vochten. 

Jean-Jacqua Servan - Schreiber de sekretaris-ge-
neraal van de franse Radikale partij, de hoofdie-
dakteur van « L'Eocptess » en de man die men wil 
doen doorgaan als de franse Kennedy enz, enz heeft 
het gehaald bio tussentijdse verkiezingen te Nancy 
waar hij met een ruime meerderheid een gaulliS' 

tische en kommumstrsche kandidaat versloeg. 

VERDRAAGZAAMHEID 

Volgens het algerijns, bijna officiële blad « El 
Moedjahid » werd een franse vrouw uit Algerié 
gewezen omdat zij « als dominee van de gerefor
meerde Kerk en het religieuze genootschap « Le 
Tabernacle » te Marseille en te Alger zich in Alge
rié onder ' de dekmantel van hulp bezig hield met 
de evangehzatie van de nationale bevolking ». Dat 
dit is Algeriè een misdaad is zullen we dus maar 
aannemen Maar dat dit een teken is van de wereld
beroemde verdraagzaamheid, val t wel enigszins 
moeilijker aan te nemen. 

(Argos) Te Djakarta is op 21 juni Raden 
Achmed Soekarno overleden. Te Blitar, zi]n 
geboorteplaats op Oost-Java (6 juni 1901), 
werd hl] met alle eerbewijzen van de staat 
ter aarde besteld Op bevel van Soeharto, 
zijn geduchte tegenstander hingen de vlag
gen een wecklang halfstok Maar eerst heb
ben duizende Indoneziers afscheid genomen 
van hun eerste prezident die opgebaard lag 
m de Villa waar hit de laatste jaren van zijn 
leven onder huisarrest had doorgebracht. 
Ook ziin zeven vrouwen waren hem komen 
groeten, van Indit Karnasi tot Ratna Sari 
Dewi met haat 3-iariq dochtertje Karitka dat 
Soekarno nooit eerder had gezien Hl^ die 
twintig jaar lang de reus mocht heten van 
het aziatisch nationalisme is in stille afzon
dering heengegaan Voor onze noorderburen 
zal hij de man blijven die hen met alle mid
delen heeft verdaagd uit het paradijselijke 
Insulinde «dat zich daar slingert rond de 
evenaar o?' een gordel van smaragd » Al wie 
aankomt in de dorpen van Indonezie zal vra
gen •« Wie was de man die gestorven ts ' » 
en men zal zeggen • « Allah is groot Allah 
heeft hem tot zich genomen Zijn wil ge
schiede , . . . er IS een goed mens gestorven ». 
En m diezelfde dorpen zal ten teken van 
rouw de gamlang zwijgen en het gezang der 
meisies. 

De grote nationalistische leider, die zo ar
tistiek en belangstellend door het leven ging, 
kon niet bl^veiid haten Nog voor zijn dood 
had hij afstand van haat en wrok gedaan, 
ook tegenover Nederland waaimee hii meer 
bindingen had dan met andere landen die 
naar zijn politieke gunsten dongen Het Ne
derlands beheerste hn met een ook voor Hol
landers en Vlamingen benijdenswaat dige 
vlotheid Toch heeft hii zijn over meer dan 
1000 eilanden verspreid levende landgeno
ten een nieuwe gemeenschappelijke taal mee
tgegeven die door eenvoudige doeltreffend
heid verrast Op die manier heeft hii een 
nnd gemaakt aan de haast babelse taalver-
'oarring en aan een doolhof van regionale 
Hrukturen die zijn sociale en ekonomische 
lervormmgsplannen in de weg stonden 

Reeds op de HBS kioam Soekarno in kon-
akt met de teorieen van Sun Yat Sen en 
verd hn de overtuigde nationalist die hij tot 
~>ij zijn dood is gebleven Dit nationalisme 
leeft hit met oosterse felheid beleden en 
'yaak ontsnapte hn niet aan de kompleksiteit 
lie de term in de ontwikkelingswereld op-
'•oept Later op de techisrhe hogeschool van 
Bandoeng oromoveerde hii tot burgerlijk 
ingenieur in dp bourvkunde maar tegelijk 
bouwde hii aan de revolutionaire, politieke 

RADEN 
ACHMED 

SOEKARNO 

» 

organizatie waarmee hij het nederlands ge 
zag zou ondel najnen a Spreek nooit over ge
zag maar over imperialisme » zo luidde een 
van de instiukties die hn zond aan leden van 
de Parai Nasional Indonesia de beweging 
die hij op M ndi 1927 oprichtte 

Arrestatie en verbanning hebben hem nooit 
afgeschrikt Reeds in 1930 werd hij tot vier 
jaar gevangenisstraf veroordeeld Zijn vrij

lating —• hij zat niet eens de helft van zijn 
straf uit — werd aanleiding tot een entoe-
ziaste demonstratie. Maar in juli 1932 werd 
hij opnieuw gearresteerd en in 1934 naar 
Flores verbannen waar hij tot mei 1938 tech' 
nisch werkzaam was. Bij het uitbreken van 
de oorlog met Japan voerden de Nederlanders 
hem weg naar Padang op West-Sumatra, 
waar Soekarno ëich bij de aankomst van de 
'Japanners als tolk aanmeldde. In 1942 is hij 
te Djakarta, waar hij zich volledig achter 
de Japanse autoriteiten stelt. Met zijn jeugd
vriend dr. Hatta zal hij onder de bezetting 
blijven ijveren voor onafhankelijkheid. 

Die «onderdanigheid» aan de Japanners 
werd in elk geval beloond Op 17 augustus 
^1945, na de ineenstorting van het keizerrijk, 
krijgt hij de gelegenheid om de onafhanke
lijkheid van Indonezie uit te roepen Twee 
politiële akties en buitenlandse inmenging 
leidden tot de soevereiniteitsverklaring van 
27 november 1949, precies twintig jaar na 
Soekarno's eerste arrestatie. De strijd tegen 
het nederlands goevernement. die met niets 
ontziende onverbiddelijkheid werd gevoerd, 
betekende echter met het einde van Soekar
no's politieke peripetieën In 1962 immers 
verovert hij Nieuw-Guinea In 1963 annex
eert hij West-Irian Nu wil Soekarno ook Ma-
lezié veroveren, de vijand uit het noorden. 
Om die oorlog te doen slagen heeft hij op 
binnenlands vlak de hulp nodig van de kom-
munistische partij Maar de legerleiding 
keert zich tegen Soekarno schuift hem op 
zij en de sterkste kommunistische partij ter 
wereld, de PKI. met haar 20 000 000 leden, 
wordt na een mislukte staatsgreep (30 sep
tember 1965) hardhandig uitgeschakeld 
meer dan 300 000 leden en simpatizanten 
worden op beestachtige wijze afgeslacht 

Had Soekarno een hand in de mislukte 
kommunistische staatsgreep met zijn nasleep 
van hartverscheurende ellende en bloedige 
repressie ' Steeds heeft Soekarno die beschul
diging ook voor zijn rechters, met beslistheid 
afgewezen Hij werd ook nooit veroordeeld 
Soeharto heeft zijn tegenspeler gespaard 
want ook na zijn verwijdering was de eer
ste prezident van Indonezie bij miljoenen 
landgenoten populair gebleven. Allicht zal 
de geschiedenis doceren dat Soekarno opge 
jaagd door zijn ideeën over wereldhervor
ming en historische ontwikkelingen de pro
blemen van zijn eigen land is ontstegen 
maar nooit zal zij erin slagen hem weg te 
rukken uit de harten van de miljoenen die 
dank zij zijn rusteloze inzet en naar het pro
fetisch woord van Multatuli « óók mensen y 
zijn geworden. 



12 wu 

OP 11 MEI JL. OVERLEED TE GOES (ZUiD 
BEVELAND) DE VLAAMSE KUNSTSCHIL
DER REIMOND JOZEF PIETER KIMPE, IN 
DE OUDERDOM VAN 84 JAAR. DE BE
GRAFENIS HAD IN ALLE STILTE PLAATS 
TE VEERE. DE KRANTEN BRACHTEN DIT 
BERICHT ZONDER VEEL KOMMENTAAR. 
TOCH WAS KIMPE NIET DE EERSTE DE 
BESTE : DAT WERD ZELFS VOOR DE BUI
TENSTAANDER KLAAR, TOEN IN 1964 
DE VLAAMSE TELEVIZIE ZICH NAAR 
MIDDELBURG — WAAR HIJ SEDERT HET 
EINDE VAN DE EERSTE WERELDOORLOG 
WOONDE — BEGAF OM HEM IN DE 
REEKS « TEN HUIZE VAN... » EEN 
PLAATS TE GEVEN. EEN PLAATS DIE HIJ 
ZEKER VERDIENDE... WANT KIMPE WAS 
EEN VEELZIJDIG MAN, IEMAND DIE ZO
WEL DICHTER, ARCHITEKT EN KUNST
SCHILDER ALS INGENIEUR WAS ; MET 
EEN VEELZIJDIGHEID DIE GENIALE TREK
KEN HAD, MAAR DIE HEM WEL EENS 
BELETTE UIT TE GROEIEN TOT WAT HIJ 
NOG VEEL MEER HAD KUNNEN ZIJN. 

IN HET ARTISTIEKE LEVEN IN VLAANDE
REN VOOR DE EERSTE WERELDOORLOG 
HEEFT HIJ EEN BELANGRIJKE ROL GE
SPEELD, HOEWEL VAAK OP DE ACHTER-
GROND. OOK IN DE VLAAMSE BEWE
GING VOOR EN TIJDENS DE EERSTE 
WERELDOORLOG NAM HIJ EEN NIET 
ONBELANGRIJKE PLAATS IN. 
WIJ KUNNEN ONMOGELIJK IN HET BE
STEK VAN EEN WEEKBLADARTIKEL EEN 
VOLLEDIG PORTRET, EEN BIJ BENADE
RING AFGERONDE GESCHIEDENIS EREN-
GEN VAN DE MENS EN ZIJN LEVEN. WIJ 
HOPEN TROUWENS, DAT OVER DE 
KUNSTSCHILDER KIMPE NOG NIET HET 
LAATSTE WOORD GEZEGD IS. ZONDER 
AAN DE SCHEPPENDE KUNSTENAAR 
VOORBIJ TE GAAN, WILLEN WIJ DAAR. 
OM VOORAL OP DATGENE WIJZEN, 
WAARMEE KIMPE ZIJN TIJD EN OMGE
VING BEÏNVLOED HEEFT, ZOWEL OP 
HET ARTISTIEKE ALS POLITIEKE VLAK. 
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REIMOND 
KIMPE 

VAN GENT NAAR LIER 

Reimond Kimpe werd geboren te (Jent c 
cember 1885. Altans officieel. Want zHn va 
slager was, had he t t e druk op de werkel 
boortedatum, 6 december en deed pas §angii 
dagen later. De ambtenaar schreet 'e dat 

wat 1 
olgde 

aangifte als geboortedatum in, iets 
meer gebeurd is. Na lager onderwijs i 
neum te Gent : hij zat er op de schc )ibanl 
Alber t Servaes en Oskar de Gruyter 
hij studeren aan de gentse universitj 
de Gruyter in de filologie — hoewel ] 
zou gedaan hebben — maar voor bu 
nieur, omdat zijn ouders, onder in\ 
vriend des huizes, meenden dat daa:" toek 
zat ! Onder de invloed van zijn lerajir dr 
von Ziegesar, werd hij flamingant. 

Aan de gentse hogeschool behaalde 
ma van burgerli jk ingenieur. Hij wen 
kondukteur van bruggen en wegen te 
einde 1909. Toen hij zich naar Lier be 
woonst te vinden — hij was inniu 
t rouwd — werd hij aan het station 
door Antoon Thiry en Felix Timmeri 
stond een vriendschap en een samerrj^erkir 
huis van Kimpe aan de Antwerpse ,V fcenwi 
aldra, volgens pater Vercammen in « Jf Jaar 

Daar 
it : ni 
ij dat 
'gerli. 
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hij he 
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verw-
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te r » door Kimpes verbazende belezeiï 
lijke kunstsmaak het « cenakel van d i 
minnende jongeren ». De jongste was 
mans, pas 16 jaar, die in 1910.zijn « 
zou komponeren. Een belangrijke figi 
se kunstwereld was ook de — evene i 
zen, en met buitenlandse kunst en i 
t rouwde — kunstschilder Raymond 
in 1914 sneuvelde in het fort van Ii 
daar, dat Timmermans ' idee van « P 
te : de naam blijkt zelfs door Kimti 
zijn. Delahaye had aan Thiry en Tim-
geraden. « Gosta Berl ins » te lezen er 
in die zin te schrijven. Zij hadden sa 
hofsproken » geschreven : nu zou i < 
gaan. Timmermans was begonnen r ;t ee 
dagboek, las bii Kimpe in de tuin enkffe hoc 
ken voor... Die raadde hem aan 
boek van. . . ». Het werk vorderde el 
brachten « dokumentat ie » aan : 7o\ i ;! Kii 
van Reeth vertelden anekdoten uit 1 
geschiedenis van het naakt te paai 
was vooral Kimpe, die daarop aandro 
soronkeli ike idee zo zuiver mogeli 
Later heeft Kimpe eveneens zoniet 
dan toch inspirerend gewerkt bij he' 
een ander werk van Timmermans 
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Maar Kimpe was niet alleen een > j/order 

de kunst ; hij was zelf een schepp' ld kun 
Het eigenaardige echter is dat dez. kunst 
van formaat debuteerde als dichter met v( 
« De Blauwvoet » van Maurits Sab. ' r*n in 
Leven ». In 1912 verscheen een b 
« Langsheen de gulden middenweg » 
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bundel verzen. Nadien volgden novel: jn : « 
wet ten », toneel (« Het bateloos of: 
vrije bewerking van het klassieke i Hekse 
« Iphigineia ». Schilder zou hij pas iaj)en la1 
den, na de eerste wereldoorlog. Toch 
gebied van de schilderkunst aktief H 
St Martens Latem, waar hij de beker dste s 
van toen ontmoette, een manifest o\ 
met Gust de Smet en Fri ts van den 
de luministen en tegen « Vie et Lun 
vereniging stichtte, waarvan Karel v, 
ne hoofdsekretaris, hijzelf hulpsekre 

Zelf zou hij pas in 1923 gaan schik 
38 was Na de oorlog had hij zich in J 
vestigd als aannemer, er huizen ge 
eerste betonweg in Brabant aangelef &. Dai 
er een krizis en zijn onderneming gi Ig fal 
werd ziek en gaf toe aan de reeds 1; hg aai 
drang om te schilderen, hoewel hn geen 
mische vorming had gekend en a i en te 
tekenen had geleerd. Hij ekspozeerdr in De 
de krit ieken waren gunstig. In 1931 qa 1932 
hij in Parijs, was er hd van de Surin 
kwam in de Grande Chaumière — \v 
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so en Chagall werkten — met hen ii kont; 
ook met de Zuidamerikaan Garcia, //iens 
hij onderging In 1940 werd Middelburg gel 
deerd Zijn atelier met meer dan 200 doeker 
de af, evenals een hele reeks tot»- -"jtf^n v; 
cheren. Kimpe was er een jaui.^j^A Ijin ' 
begon opnieuw na 1946, aan wat hii —"" 
periode » noemde, met het zoeken ns 
tussen abstrakt en figuratief (hij vol 
ker niet de mode, want hij had vroe? 
geschilderd) Hij maakte ook gebranc 
men : voor een villa van een vrien 
van het Philipsgebouw in Madrid, vo 
Hilversum. Een dertigtal gingen er 
nigde Staten. , 

Zijn werk, dat « een exakte geomc 
maar «verbonden met de betovering 
genoemd werd verraadt de beide asp 
persoonlijkheid : de koele beredener 
genieur en de gevoelsbewogenheid v 
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AKTIVIST 

Zoals wij reeds zegden werd Kimpe f lar 
door toedoen van zijn leraar Dr. H.iHer var 
sar, die later professor werd aan 
gentse hogeschool. Voor de oorlog v 
radikaal flamingant en hij zou tot 
uitingen van het vlaams politiek i 
dragen. Met Antoon Thiry en Maro ........c 
Kimpe het maandblad « De Bestuurhjke 
ding » uitgeven t e Gent, vanaf mei 1914. H 
kende slechts een kort bestaan. In august 
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derails 
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werd Kimpe gemobilizeerd als staatsambtenaar, en 
nam dienst in de genie met de rang van officier. 
Hij bleef dit, tot de val van Antwerpen. Daarna 
werd hij door de bezettende overheid als konduk-
teur afgezet. 

Te Gent had de kring rond « Bestuurlijke Schei
ding » kort na de val der stad op 12 oktober 1914 
reeds een vergadering bi.ieengeroepen. Domela 
Nieuwenhuis oefende met zijn pangermaanse 
ideeën een sterke invloed uit op deze groep jonge
ren en op 30 oktober werd een manifest door Kim
pe opgesteld : « Aan Duitsland, deze de uiting van 
Jong-Vlaanderens wens ». 

Deze radikale groep, die zich «Jong-Vlaanderen» 
noemde, was scherp anti-belgisch, wilde een eigen 
Vlaamse staat aanleunend bij Duitsland, (sommigen 
droomden zelfs van een « vlaams koninkrijk » en 
he t schijnt dat Felix Timmermans dit voor het 
eerst gelanceerd heeft !) en begon al zeer vroeg met 
de uitbouw van een eigen organizatie en de uitgave 
van een eigen blad « De Vlaamsche Post » Domela 
werd voorzitter, Kimpe sekretaris en tevens mede
werker aan het blad. 

Maar aldra waren er Jong-Vlamingen die de 
scherpe anti-belgische koers en de pangermanis-
tische geest van de beweging niet meer volgen wil
den, hoewel het blad zich tamelijk gematigd voor
deed om de mensen niet te zeer af te schrikken Op 
de vooravond van het eerste verschijnen hadden 
een aantal oudere flaminganten (onder wie latere 
aktivisten als Speleers en Meert) zich van Jong-
Vlaanderen gedistanciëerd. Leo Picard had in een 
art ikel in de « Vlaamse Post » een standpunt ver
dedigd, dat de aanhangers der radikale richting 
niet konden aanvaarden, en dat ook de negatie was 
van elk politiek vlaams nationalisme Hij verklaar
de er o.m. in, dat in het flamingantisme geen wil 
tot staat-vormen schuilt, dat het niet naar een eigen 
staat of een andere staat vraag. Dit veroorzaakte 
heel wat herrie en Picard nam ontslag. In au
gustus 1915 werd in een oproep « Aan het Vlaam
sche Volk » de wens ui tgedrukt het België van 
voor de oorlog niet hersteld te zien. De oproep 
drukte eveneens de wens uit tot de oprichting van 
een algemene Vlaamse Raad, bevoegd om in naam 
van het Vlaamse volk op te treden na de oorlog Op 
18 september 1915 werd een nrogramma in zeven 
punten aan de goeverneur-generaal von Bissmg 
overhandigd. Domela zou later deze tekst, samen 
met nog enkele brieven aan de rijkskanselier over
handigen. Uit deze teksten dienen wij vooral te 
onthouden dat 1° het herstel van de belgiscbe staat 
onder gelijk w?lke vorm werd afgewezen ; 2° de 
bestuurlijke scheiding wordt slechts gezien als een 
eerste stap naar een zelfstandig Vlaanderen ; 3" dit 
Vlaanderen wijst eveneens een inlijving bij Duits
land, met mogelijk verduitsing, scherp van de hand. 
Bij de ondertekenaars der zeven punten vinden wij 
o.m R. Ysabie. Felix Timmermans. Richard de 
Cneudt. Urbain van de Voorde : een heel l i terair 
gezelschap dus ! 

BETEKENIS VAN JONG-VLAANDERIEM 

De betekenis van Jong-Vlaanderen is duidelijk : 
de verscherping der s tandpunten en de radikahze-
ring der beweging trok ook uiteraard de anderen, 
hoewel tot gematigder pozities mee, en metter t i jd 
vogden ook een Speleers, een dr Jacob, een R. De 
Clercq, een H. Meert de aktivistische stroming. 
Zonder te beweren, dat Kimpe, als sekretaris van 
Jong-Vlaanderen, hierbij de s tuwende kracht was, 
mag zijn werk toch niet onderschat worden. 

Op 17 maar t 1916 schreef hij in « De Vlaamsche 
Post » : « Gedurende 85 jaar is België zowel op 
geestelijk als op stoffelijk gebied de bloedzuiger 
van Vlaanderen geweest en het zal zijn moorde
naar worden als het terugkomt . ». Het zouden de 
radikalen zijn die in het eerste vlaamse parlement 
de raad van Vlaanderen — de meerderheid hadden 
Op 11 februari 1917 werd deze raad gevormd Op 3 
juni stichtte hij een grondwetkommissie en op 29 
juli 1917 legde Kimpe het eerste volledig program-

Port re t van Felix Tim
mermans door Reimond 
Kimpe. Het doek werd 
tijdens de oorlog, in 1940, 
vernield. De auteur staat 
er op afgebeeld met « Pal
lieter » waarin en waar
rond Kimpe een grote rol 
speelde. 

ma over de inrichting van Vlaanderen voor, en te
vens ontwierp hij het schema voor de binnenlandse 
grondwet en het internationaal s tatuut van Vlaan
deren. Kimpe is dus de ontwerper van de eerste 
Vlaamse grondwet geweest. Zijn tekst werd echter 
te radikaal bevonden en een gewijzigde werd door 
Tack aan de vergadering voorgelegd. Ook treden nu 
voor het eerst openlijk politiek-grootnederlandse 
opvattingen naar voren met Ruddelsheim, Lib-
brecht, later van Roy (die een Grootnederlandse 
tezis opstelde tegenover de pro-duitse) en Richard 
De Cneudt, een vurig Grootnederlander In zijn ge
sprek met de vlaamse televizie verklaarde Kimpe 
in verband met die periode dat er toen toch tame
lijk veel schakering was in de politiek Hij was de 
oprichter van « Jong-Vlaanderen » in Lier en de 
jongvlaamse gedachte was daar. volgens hem meer 
grootnederlands dan politiek-duitsgezind. 

Toch heeft Kimpe, op een bepaald ogenbük wan
neer er over de wegvoerineen gesproken werd en 
stappen voorgesteld werden bij de duitse regering, 
o m gezegd : « Ons lot is nu eenmaal zo • het is aan 
de zege van Duitsland verbonden Daarom, moest 
het voor onze zaak nodig wezen dat ik zelf naar het 
front werd gevraagd, ik zou gaan » 

Wij dienen deze uitspraak — evenals de pate-
tische oproepen het verzoek tot oprichting van een 
vlaams Vrükorps tot annek«atie van vlaamse dor
pen in Walonië en van Frans-Vlaanderen, voor de 

vorming van een « Groot-Vla anderen » in het licht 
der omstandigheden te zien. Ook het pangermanis-
me van een Domela Nieuwenhuis en van zijn jong
vlaamse vrienden dient in dit licht gezien te wor
den. 

Na de vervlaamsing der gentse hogeschool een 
der 1ste programmapunten van «Jong-Vlaanderen» 
en een der belangrijkste verwezenlijkingen van het 
aktivisme — werd Kimpe er professor Zelfs indien 
de aktivisten niet meer hadden verwezenlijkt dan 
dit, en zelfs afgezien van het feit dat zij, om Jozef 
Simons' woorden te gebruiken in Vlaanderen heb
ben neergelegd » het ferment der zelfstandigheids-
gedachte », dan nog zou het de moeite geloond heb
ben Want uit de vervlaamste hogeschool ziin een 
reeks vooraanstaande Vlamingen gekomen die op 
elk gebied en in de meest-diverse richtingen ontre-
dend, — van Craeybeeckx tot Elaut van Herman 
Vos tot Rob. van Roosbroeck, van Willem Elschot 
tot Wies Moens — de nood aan een hewust-vlaamse 
elite hebben beantwoord en in het Vlaanderen na 
de eerste wereldoorlog een belangrijke rol gesoeeld 
hebben — en vaak nog spelen 

Kimpe is één der pioniers geweest die vanuit de 
vechtstad Gent het aktivisme over Vlaanderen heb
ben uitgeschreeuwd, opstandig en scherp en die 
daarmee onze toekomst hebben bepaald. Hü be
hoorde tevens, krachtens zijn intellekt en zijn kun
stenaarschap, tot deze Vlaamsbewuste elite deze 
aristoi waaraan wij onze heropstandins als volk — 
zowel geestelijk als materieel — voor een groot ge
deelte te danken hebben 

Toen zijn vriend Felix Timmerman? «tierf, 
schreef hij een ontroerend en ontroerd In Momo-
riam-gedicht dat wij nu. bii ziin heengaan on hem 
kunnen toeoassen : 

« / ^ heb zijn groet he?refi^n 

Hl] IS stil opgestaan 

HIJ heeft mijn hand gegrepen 

ts gaandeweg gegaan... 

Htj zal nog \eren \omen 

wanneer, il{ weet het wel : 

als 't woord hem is ontnomen 

maar ik de ietter< ^pel... ». 

Felix Timmermans op bezoek bij Reimond Kimpe. Timmermans, uiterst rechts, naast de gastheer. J. Dierickx. 
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Vakantie 

haar 

Eindeli jk is de spanning achter de rug. 

De vakantie is deze week los gebarsten als een onweer 
van pret en d romen. 
Is het naar de zee, naar de Ardennen , naar 
w i e weet waar overal , naar toe ? 
Jeugdkampen, f ietstochten, met de karavaan, per autostop, 
met het v l ieg tu ig misschien of gewoon in de tuin 
achter het huis waar twee maanden 
indianen en karnavalvierders zul len regeren. Het w o r d t 
weer een fiesta van ge lukk ig leven en onbezorgde 
pretmaker i j O f zit er voor sommigen 
misschien een wo lk aan de hemel : een hereksamen 
voor een van de kinderen ' 
Een triestig rezultaat van ons onderwi jssisteem ? 
Is het werke l i j k een noodzakel i jk kwaad ? 
Vakant ie, het tove rwoord , 
haast een n ieuwe « maand » van het jaar, 
een gesubl imeerde toestand, een t i jdspanne waar rond een 
hele industr ie is ontstaan. L 
Je merkt het ook een beetje aan de lektuur op ^ 
onze pagina, wat leesgenot voor « tussendoor », 
tussen het inpakken van twee 
val iezen en toch ernst ig genoeg om je er 
even bij neer te zetten. 
Gelukkige vakantie ! ï 

HEMELS 

De grote schoonmaak is « he
mels », zo meende een engelse 
dommee. Hiermede schaarde 
de Zieleherder zich aan de zijde 
der mannen, die met grote stel
ligheid volhouden dat zowel 
domme als intelligente vrou
wen uitzonderlijk veel voldoe 
ning beleven aan de Grote 
Schoonmaalc ' 

Voldoening ' Hemels, waar 
haalt hij het ? roept een van 
de verontwaardigde engelse 
huisvrouwen Wij maken alleen 
maar schoon omdat op een be
paald ogenblik de ellende om 
al ia t vuil en al die rommel 
aan te zien groter is dan de 
ellende om bezem en schrobber 
te oakken Zeker het is fijn 
een kraakheldere kamer te heb
ben maar zeg mij eens hoelang 
het duurt ' Vijf minuten en 
twee volwassenen (of één se-
konde en één kind) later blijft 
er van de schoonmaak niets 
meer over Tenzü je de kamer 
op slot doet, de stoelen met hoe

zen overtrekt en elk rokend fa
milielid middenin een reuzen-
asbak neerpoot. Wij haten niet 
het huishoudelijk werk, maar 
de onvermijdelijkheid ervan. Je 
kunt 's morgens niet kiezen : 
zal ik of zal ik niet ? Je moét. 
want er is geen alternatief. Er 
zijn misschien nog vrouwen die 
het zalig vinden Dat schijnen 
volgens de mannen super-vrou
welijke vrouwen te zijn Maar 
bestaan die nog ? Ik ken ze 
niet ! 

CINISCH 

Aan de Azuren Kust een brok 
frans-engelse geschiedenis ge
lezen : « Restaurant Jeanne 
d'Arc - Grillroom ». 

OMKEERBAAR ? 

Te Parijs werd onlangs een 
nian streng veroordeeld omdat 
hij in het openbaar een mini 
rok en een kleed volgens de 
jongste ontwerpen van Jacctues 

Esterel had gedragen. De man
nelijke rechter achtte dit on 
fatsoenlijk en niet mannelijk 
genoeg. Een vrouwelijke rech 
ter zou beslist niet over een... 
minirok struikelen. Kan men 
zich trouwens inbeelden, dat 
een vrouwelijke rechter een an
dere Eva zou veroordelen we
gens het dragen van een lange 
broek, een uniform-pak of kort 
geknipte haren ? 

DESKUNDIGEN 

Toen bepaalde insekticiden 
in Zweden werden verboden 
werd deze maatregel op telle 
kritiek onthaald. Niet alleen 
landbouwkrmgen. maar ook de 
deskundigen vreesden o m. een 
daling van de landbouwop-
brengst. Nu, enkele laren na 
het verbod stelde men vast dat 
de landbouwopbrengst was ge
stegen « Hoe kan dat '' » vraagt 
de ornitologische vereniging 
« De Wielewaal » m zijn mede-
delmgsblad. De zweedse minis

ter van Landbouw kon op de 
in ternat ionak konferentie te 
Straatsburg met een gerust ge
weten een algemeen en onmid
dellijk ingaand verbod op het 
gebruik van pesticiden aanbe
velen. 

MUZIKALE MELK 

De produktie van moeder
melk neemt met 50 tot 150 t.h. 
toe bij het luisteren naar de 
juiste muziek ! Zo is gebleken 
uit de proeven van dr. Ikuya 
Oka m de Rode Kruis-kraam-
klmiek te Tokio. Slechts vijf 
van de 120 vrouwen voor wie 
giammoloonplaten werden ge
speeld reageerden niet op de 
muziek. 

Opgewekte instrumentale mu
ziek koorzang en semi-klassie-
ke muziek voerden de moeder-
melkproduktie op maar som-
mit;e muziek daarentegen zoals 
swing en elektronische muziek, 
veroorzaakten een teruggang 
van de melkafscheiding. Jonge 

HopeZijfc 2rien wi] in 
deze vakantie die 
echte zon i^an lum 
tpruQ Die zon die 
ons naar parken en 
zwembaden dreef. 
Tiissen haakjes als 
wij niet meer zwem-
qejpoenheid kmqen 
— mede met de to-
tah' veronfrnit^^mrLQ 

van de waters ~— 
zullen wi') niet meer 
moeten paan zwem-
m.ev maar qewoon 
>n het water staan... 

vaders, die verlangen dat zij 
een welgevoede baby hebben, 
weten nu wat kiezen... 

KANKER EN WATER 

Verscheidene naties bouwen 
nieuwe nukleaire versnellers 
die niet alleen nutt ig zouden 
blijken voor kankerbestrijding, 
maar ook voor het ontzouten en 
het zuiveren van water. De 
franse installatie « Allice » 
wordt misschien nog dit jaar 
in gebruik genomen, de ameri-
kaanse en russische installaties 
zouden einde 1971 of in 1972 
voltooid zijn. De duitse installa
tie « Unilac » is pas in 1974 
gereed, maar zij zou nog grote
re mogelijkheden bieden. 

PLAFONDPRIJS 

De openbare mening te Ha-
nuabada een der grote dorpen 
op Nieuw-Guinea, is veront
waardigd omdat de prijs der 
vrouwen in de loop der jaren 
zo geweldig is gestegen Tijdens 
een woelige openbare vergade
ring werd oeolist de plafond-
pnjt. vast te stellen op iets meer 
dan 100.000 tr. Wie zijn bruid 
meer betaalt wordt beboet en 
kan voortaan zes maanden ge
vangenisstraf oplopen Traditie
getrouw kan elke man op 
Nieuw-Guinea zijn toekomstige 
kopen. Eertijds met schelpen, 
met voedsel ot varkens De 
blanken ie de beschaving 
Drachten kochten haai met 
geld. Toen de prijzen tot oijna 
300 000 fr. stegen werd in 1969 
- a n overheidswege Gesloten 
maatregelen te treften hoew ^ i 
gezinnen met vele meisje? te
gen elke orijsvermindering pro 
testeeiden 'A'it zijn bruia ab
soluut wi ' »n op de zwarte 
markt woekeipriizen oetaalt 
kan er nu zwaar vooi boeten. 



WIJ 

De grote 'diversiteit 'der ameri\aanse literatuur 
Kowel naar \waliteit, vorm, tentatief en centra 
(geografische en sociologische) blij\t uit en\ele 
(ver\en die aan deze literatuur gewijd werden en 
'die alle een of meer aspe\ten of figuren dezer 
zeer uitgebreide wereld, die de moderne ameri-
f^aanse literatuur bestrijdt, onder hun speciale aan-
'dacht nemen. 

Vooreerst een figuur. Een der groten waarrond 
het de laatste tijd stil is geworden, maar die nog 
steeds als « the great old man » van de amerikaanse 
liriek (en literatuur in het algemeen) mag be
schouwd worden : Ezra Pound. 

Pound wordt dit jaar 85. Behalve enkele sporadi
sche reizen naar de Verenigde Staten verbleef hij 
bet grootste deel van zijn leven in Europa : in En
geland, Frankrijk en Italië. Het was daar dat hij, 
tegenstander van Roosevelts oorlogspolitiek en be
wonderaar van Mussolini, tijdens de oorlog enkele 
radio-voordrachten hield. Na de oorlog werd hij ge
ïnterneerd in een psichiatrisohe kliniek, daarna vrij
gelaten op aandringen van vrienden, en keerde 
terug naar Italië. 

Over Pounds werk, over zijn ideeën op literair, 
sociaal, ekonomisch en politiek gebied is er zoveel 
te zeggen, dat het moeilijk valt zelfs in één enkele 
studie een volledig beeld te geven. Daarom is het 
boek, dat Eva Hesse, bekende Pound-biografe en 
vertaalster, samenbracht en inleidde, een bizonder 
goed vooii)eeld voor deze veelzijdigheid. « Ezra 
Pound : 22 Versucïhe über einen Dichter » dat voor 
enkele jaren uitgegeven werd bij het Athenaum 
Verlag, is echter geen werk voor wie een introduk-
tie tot Erza Pound wil in zoveel bladzijden. 
Het brengt echter, van diverse auteurs en op 
diverse niveaus, een levendige illustratie van 
Pounds betekenis : de namen der medewerkers ge
tuigen voor de degelijkheid dezer illustraties. Noe
men we er slechts enkele : Hugh Kenner, Guy Da
venport, Noel Stock. Eva Hesse leidt elke studie in. 

Een boek dat alle Pound-kenners zal bevallen om 
zijn degelijk^ieid en zijn rijkdom, en dat in de bi-
blioteek van de leraar Engels thuishoort ! 

Een ander boek, eveneens in het Duits, over de 
moderne amerikaanse literatuur is Annemarie 
Schönes « Abriss der amerikanischen Literaturge-
schichte in Tabellen ». De schrijfster heeft naast 
handboeken en lexikateksten over de engelse en 
australische letterkunde talrijke studies over temas 
jn de engelse en amerikaanse letterkunde gepubli-
ceerd, naast een « Abriss der englischen Literatur-
geschiohte in Tabellen » (1965). 

In 1967 verscheen eenzelfde bundel « tabellen » 
over de amerikaanse letterkunde vanaf haar ont
staan omstreeks 1600 tot op heden. De tabellen zijn 
ingedeeld in periodes : koloniale tijd, onafhanke-
r'jkheidsoorlog, romantiek en burgeroorlog, realisme 
en tenslotte de letterkunde der 20e eeuw. Dit laat
ste hoofdstuk is uiteraard het belangrijkste, omdat 
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de amerikaanse literatuur juist in deze eeuw tot 
volwassenheid kwam. Bij de indeling in genres (en 
auteurs) komt nog de verdere schakering per 
« school » of strekking. Het boek is een onmisbare 
gids voor al wie zich met amerikaanse literatuur — 
beroepshalve of uit interesse — bezighoudt en is 
vooral voor leraars warm aanbevolen. 

Leslie Fiedler, lange jaren professor in Engels 
aan de Montana State uniiversiteit, heeft reeds zeer 

vroeg zijn amerikaans publiek gesohandalizeerd met 
zijn literaire kritieken. Hij onderwees aan een aan
tal amerikaanse universiteiten : Princeton, Colum
bia, New York en doceerde als gastprofessor aan de 
universiteiten van Rome, Bologna, Athene en Sus
sex. 

Zijn « antropologische » benadering van het lite
raire werk heeft niet alleen de literaire kritiek op 
zijn kop gezet, maar ook veel Amerikanen doen na
denken over zichzelf. Zijn psicho-analitische onder
zoekingen naar de grond van het amerikaanse we
zen, en dit via zijn literatuur, via de miten die het 
schept, hebben de hele amerikaanse kritiek zoniet 
grondig gewijzigd, dan toch grondig doen nadenken 
over de geheimzinnige krachten die gisteren aan 
de bazis lagen van het leven en de levensweerspie-
gelende letterkunde. Freud, Marx, D.H. Lawrence 
zijn de beschermheren van Fiedlers kritische onder-
zoekingstocht. Eros en Thanatos, liefde en dood zijn 
de grote kontroversen die de amerikaanse literatuur 
— en het leven — beheersen. Hij besluit tot een 
onmogelijkheid van deze literatuur tot een volwas
sen seksualiteit en haar patologische obsessie door 
de dood. 

Men kan Fiedlers stellingen aannemen of ver
werpen : het feit blijft dat na hem niemand nog 
Twain of Poe of Hawthorne lezen kan zoals vroe
ger ; dat hij diepten heeft geopend, afgronden doen 
zien waarvoor men voorheen blind was. Een van 
zijn belangrijkste werken « Love and Death in the 
American Novel » dat in 1960 uitkwam, verscheen 
nu in paperback-editie van Paladin. Londen. 

En — om het met de geijkte engelse term te zeg
gen : last but not least — komen wij aan een werk 
over de moderne amerikaanse literatuur van een 

LEEUW OM LEEUW! 

bedrukte vlaggen 
1,5 m. X 1,5 m. 
2 m. X 2 m. 
geborduurde vlaggen 
1 m. X 1 m. 
1,45 m. X 1,5 m. 
1,45 m. X 2 tn. 
2 m. X 2 m. 
2,5 m. X 3 m. 
3 m. X 3 m. 
4 m. X 2,5 m. 
4 m. X 4 m. 
geborduurde wimpels 
1 m. X 2,5 m. (met lussen) 
1 m. X 2,5 m. (met sloof) 
wollen franjes aan drie zijden 
nylon franjes aan drie zijden 

katoen 
310 fr. 
530 fr. 
nylon 
460 fr. 
880 fr. 
990 f r 

.430 fr. 

.420 fr 

.750 fr. 

.740 fr, 

.290 fr. 
nylon 
900 f r. 
850 fr. 
: 15 fr. 

! 45 fr. 

wollanyl 
430 fr. 
750 f r. 

wollanyl 
545 f r. 

1.015 f r. 
1.115 fr. 
1.750 fr. 
2.900 f r. 
3.265 fr. 
4.350 fr. 
5.075 fr. 
wollanyl 

1.085 f r. 
1.015 f r. 
per m. 
per m. 

Eerst dit lezen, dan bestellen : 
1. De vlaggen moeten worden besteld bij de NA

TIONALE BEVLAGGINGSAKTIE, Tieltsesteenweg 
12, 8780-Oostrozebeke (tel 056 /60 .73 ) , of bij 
de KERN van uw woonplaats. 

2. Korrespondentie (niet de bestelling van vlaggen 
of folder*) voor de Nationale Bevlaggingsaktie 
wordt geadresseerd aan hei sekretariaat : Water
straat 133. 9110-Sint-Amandsberg (telefoon : 
09 /51 .15 .83) . 

3. U betaalt, na ontvangst van de vlag, aan de fir
ma die u de vlag mét de rekening toestuurde. 
De verzending gebeurt dus niet onder remboers. 

4. De verzendingskosten zijn niet begrepen in de 
opgegeven prijzen. Voor bestellingen van tien 
en meer vlaggen worden ze niet aangerekend. 

5. Geborduurde provincie- en verenigingsvlaggen 
(met teksten) kunnen op alle formaten worden 
gemaakt. Vraag een offerte. 

6. Wie ten minste tien vlaggen koopt, geniet de vol
gende korting ; 1 0 % op de bedrukte vlaggen, 
5% op de geborduurde vlaggen. 

7. Vergeet niet op te geven : a) of uw vlag aan 
een mast wordt gehesen of uit een raam gedra
peerd; b) of u 'n moderne of n' klassieke leeu
wefiguur wenst. 

Vooruit mef de vlag en we wijken geen voet ! 

Vooruit met de bestelling tegen gelijke prijzen voor 

excellente boeren en gestampte excellenties. 

NATIONALE BEVLAGGINGSAKTIE 
Waterstraat 133 - 9110 - Sint-Amandsberg - tel. 09/51.15.83 

GELIJKE PRIJZEN VOOR BOEREN m GESTAMPTE EXCELLENTIES 

Voor prijzen, bestellings- en verzendingsmodaliteiten alle inlichtingen op 

het sekretariaat, Tieltse Stwg 12 - 8780 Oostroxebeke, tel. (056)660.73 
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his is America 
landgenote ; « Mens en maatschappij in de naoor
logse amerikaanse roman (1944-1968) » van Emma 
Vorlat, uitgegeven door de « Nederlandsche Boek
handel ». Schrijfster, die zich in angelsaksische li-
teratuur specializeerde, schreef verscheidene opstel-
len en kritieken over werk en auteurs uit het na
oorlogse Amerika. 

In haar boek grijpt ze vooral naar de socioloj^ische 
stuktuur der huidige amerikaanse letterkunde. De 
verscheidene « centra » die zij aanduidt zijn eerder 
aan de rand der amerikaanse samenleving, niet in 
haar middelpunt gelegen, of zij streven altans er
naar om uit deze maatschappij te breken, om de 
meest diverse redenen. Het boek geeft een zeer goed 
beeld -'an de huidige amerikaanse letterkunde en 
wanneer dat beeld niet erg rooskleurig is, dan ligt 
dat niet aan de schrijfster maar aan de literatuur 
in kwestie en aan de maatschappij die zij weergeeft. 

Emma Vorlats boek is interessant genoeg, om er 
in een apart artikel, waarbij wij de hele evolutie 
dezer amerikaanse maatschappij moeten betrekken, 
op terug te komen. Inmiddels : aanbevolen voor de 
reeds hoger vermelde kategorie van het lezend en 
onderwijzend publiek 

• Ezra Pound 
— 456 biz -
Frankfurt. 

• 22 «Versuche über einen Dichtern 
DM. 48. — Athendum Verlag — 

• Annemarie Schone : « Ahriss der amerikanischen 
Literaturgeschichte in Tabellen » — 300 biz — 
DM 19,80. 

• Leslie A. Fiedler : « Love and Death in the Ame
rican Novel » — 474 biz. Paladin. Londen — 
Sh. 15/— 

• Emma Vorlat : « Mens & Maatschappij iv de 
naoorlogse amerikaanse roman (1914-1968) » — 
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen-KapeU 
len — 236 biz — 235 fr. 

DR. DE GRUYTERPRUS V A N V.T.B. A A N 
J. SCHOENAERTS 

De jury, samengesteld uit de toneelrecen 
senten van de vlaamse dagbladen, voor het 
toekennen oan de Dr. Oskar de Gruyterpnot 
1970 kende na een geamineerde bespreking 
de prijs toe aan de heer Julien Schoenaerts 
voor de rol van Davies in « De TJuisbewaa'' 
der » van Harold Pinter. 

De herinneringspenning en de prt]s vau 
15.000 fr. zal aan de bekroonde plechtig over 
handigd worden op vrijdag. 18 september, te 
n u., in het antwerps bondsgebouw. St. Ja 
kobsmarkt 45, in de raadzaal. 3e verdieping. 

file:///waliteit
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]aa\ Stervelync\ is met zijn \leine roman 
•<< Het Tuinfeest » niet aan zijn debuut. Hij 
schreef reeds verscheidene verhalen en ro
mans naast toneelstukJ{en. Stervelync\, wiens 
ambt in de magistratuur (hij is substituut-
procureur) hem met mensen in betrekking 
'brengt die in onze literatuur niet zo heel 
vaa\ voorkomen, kiest voor zijn verhaal zijn 
personages in die wereld : notaris, rechter, 
industrieel. 

het 

tuin

feest 
Het tuinfeest, dat de titel van deze roman 

leverde, grijpt plaats daags nadat het hoofd
personage, een notaris, vernomen heeft dat 
zijn begaafde zeventienjarige dochter zijn 
handtekening misbrui\t heeft om naar Afri
ka te gaan en er humanitair wer\ te ver
richten. De roman begint op het ogenbli\ 
dat man en vrouw zich gereed maken om 
naar het feest te gaan. Daar ontmoet hij de 
weduwe van zijn overleden broer, vroeger 
zijn geliefde. Uit gesprekken en herinnerin
gen wordt het verleden gere\onstrueerd. Hij 
ontvlucht het feest, bezoekt zijn aan een zie
ken wagentje gekluisterde oom Richard en 
keert dan terug om Irene, zijn schoonzuster, 
te gaan zeggen dat hij haar zal helpen de 
teloorgegane zaak t^^^g op de been te bren
gen. Hij deelt het haar mee in het bijzijn 
van zijn vrouw die wel de relatie die er tus
sen beiden geweest is vermoedt, maar toch 
vertrouwen heeft in de degelijkheid van haar 
echtgenoot. De notaris wil gedeeltelijk goed
maken wat hij in het verleden heeft ver
zuimd. Hij besluit tevens zijn dochter te 
gaan bezoeken die hij nu, evenals zichzelf, 
beter heeft doorschouwd. 

De konstruktie van deze roman is recht
lijnig : van de voorbereiding tot het tuin
feest tot de toast op de toe\omst, waarmee 
de roman besluit. Heel het werkelijk ge
beuren beperkt zich in de tijd tot enkele 
uren, maar door het inschuiven van herin
neringen deint het verhaal uit. Het verleden 
wordt retrospektief gezien en doorschouwd: 
soms is het slechts een flits, elders weer een 
anekdote of een uitgebreider flash-back... 

Zowel het traditionele verhaal als de nou-
veau-roman hebben de techniek *"*" Sterve-
lynck hier beïnvloed. De breuk ^et het ver
leden, de « k'^tharsis » tengevolge van een 
ontgoocheling is vlot verteld en aanvaard
baar gemaakt. Een braaf-burgerlijk tuin
feest als dit biedt meestal weinig gelegenheid 
tot het verhalen van spannende gebeurtenis
sen : de spanning die het verhaal boeiend 
moet maken ligt dus op het psicholigische 
vlak- ^" '^^e spanning is er, hoewel men wel 
eens hier en daar een scherpere aksentuering 
zou wensen, een duidelijker omlijning van 
de motieven. 

Jaak Stervelinck : « Het tuinfeest ». 226 blz, 
135 jr. Leden 90 fr. Boekengilde De Clavr 
waert, Kessel-Lo. 

DAT MOET U. 

...weten 

• Het Centrum voor kreatief Werk en Spel, 
Maria Theresiastraat 55 te 1040 Brussel, tel. 
02/192933 organizeert van 3 tot 8 augustus te 
Tielt een werkweek over « Wij en de taal 
van het schoolkind ». Nadere inlichtingen op 
bovenstaand adres. 
• De « Jagerskapel » in de Blauwvoetjedera-
tie, Gent organizeert op 11 juli een korte hul
de aan komponist Jef Tinel te Destelbergen, 
alwaar samenkomst van alle simpatizanten 
om 15 u. aan het station. De kapel brengt een 
serenade, waarna Fons van Holderbeke een 
bloementuil overhandigt. Deze korte hulde 
wordt besloten met het zingen van een lied 
van Jef Tinel en de « Vlaamse Leeuw ». 
• Naar aanleiding van de mogelijkheid van 
het opnieuw tentoonstellen van de « Emma-
•usgangers », toegeschreven aan Vermeer (na 
de bewering van Han van Meegeren dat hij 
de auteur van dit beroem,de paneel was) te 
te Rotterdam werd ook de vraag gesteld waar
om men ook de andere zgn. valse Vermeers 
niet zou tentoonstellen, bvb. het « Laatste 
avondmaal » bijgenaamd « van Nice » (omdat 
van Meegeren deze « Vermeer » daar zou ge
schilderd hebben, eigenlijk te Roquebrune in 
de omgeving van Nice). Tevens rijst de vraag 
wat er is gebeurd met het tafereel « De over
spelige vrouw » dat van Meegeren in de ge
vangenis schilderde, om te bewijzen dat hij 
de Vermeer-stijl grondig beheerste (overigens 
een slechte nabootsing, al dient men de om
standigheden in acht te nemen waarin van 
Meegeren moest schilderen : vrijheidsbero
ving, ander materiaal en werken onder toe
zicht/. 

Misschien wordt het nog een hele retro-
spektieve van het werk van van Meegeren 
(over een gedeelte waarvan nog steeds twij
fel bestaat en waarbij het niveauverschil 
de vraag wettigt, of er toch geen echte Ver
meers tussen zitten). Vermoedelijk zal het 
echter voorlopig bij de « Emmaüsgangers » 
blijven, want de van Meegeren-baksteen ligt 
onze boven-moerdijkse stambroeders nog 
altijd zwaar op de maag. 
• Het is nu aan de vlaamse kust de tijd van 
de grote tentoonstellingen, waarmee vooral 
de twee luxe-speelhuizen van Oostende en 
Knokke jaarlijks uitpakken. Dat was voor 
kort nog altijd een bijna exkluzief jranstalige 
aangelegenheid, zogezegd omdat het om een 
internationale manifestatie ging, de eeuwige 
dooddoener waarmee men lange tijd de Vla
ming in de hoofdstad en aan de kust hier te 
lande neervelde. Die tijd is nu ook voorbij, 
altans aan de kust waar zich vooral te Oos
tende onder druk van de Vlaamse Klub Kust 
en van de Volksunie (die er sterk is georga-
nizeerd en wier druk voortdurend toeneemt) 
de nederlandstalige en vooral nederlands ge
dachte en geïnspireerde manifestaties steeds 
meer laten gelden. Speerpunt van het franse 
kultuurimperialisme blijft het luxe-badoord 
Knokke, ondanks een zgn. vlaamsvoelend ge
meentebestuur. Maar ook deze stelling zal dit 
laatste bastion van verfransing aan de vlaam.-
se kust niet kunnen houden al wordt het tijd 
dat ook daar een vlaamse klub met een uit
stralende werking begint. 
• Het 8ste Salon van de Vlaamse Huyfior 
(1969) kende een zeer groot sukses. 

Het 9de Salon wordt voorbereid. De Vlaam
se Toeristenbond hoopt dat elke vlaamse kar-
toenist van formaat aan deze humor-mani
festatie zal willen deelnemen en verwacht 
in^n °^^i ""^^^ inzendingen vóór 15 december 
1970. Alle vlaamse kartoenisten die geregeld 
meewerken aan een periodische uitgave kun
nen deelnemen. 

Formaat : niet te klein, niet te groot. Het 
aantal inzendingen is onbeperkt. 

Elke tekening moet klaar zijn om op te han
gen en m een begeleidende brief dient duide
lijk te worden vermeld : naam en voornaam, 
ïi fv^ '^^'^^^' schuilnaam en titel(s) van het 
blad (de bladen) waaraan men meewerkt. Op 
de ruqzijde van elke tekening : de schuil
naam 
, De kartoens moeten voor 15 december in 
het V.T.B.-kantoor, St.-Jakobsmarkt 45, te 
Antwerpen zijn afgegeven, ofwel vóór 6 de
cember in een van anae andere kantoren. 

• Het Aktiekomitee Oude btaaskern te Ant
werpen verheugde zich in een motie over het 
bestaan van het zogeheten URCA-projekt, 
ontworpen in samenwerking met het ant-
werpse stadsbestuur met als doel het vrijwa
ren van de historische stadskern. Het aktie
komitee stelt vast dat na jaren onverschillig
heid het stadsbestuur tans het belang van dit 
vraagstuk inziet en legt er de nadruk op, niet 
te zijn geraadpleegd bij de voorbereiding of 
bespreking van dit ontwerp. Tot slot eist het 
komitee dat over de toekomst van het betrok
ken stadsdeel zo spoedig mogelijk een open
baar debat zou gehouden worden. 

Het stadsbestuur van Antwerpen heeft in
derdaad veel te lang gewacht om een politiek 
ter vrijwaring van oud en historisch stad-
schoon uit te stippelen, waardoor heel wat 
merkwaardige oude gebouwen en gevels orv-
der de slopershamer kwamen. 
• Onze medewerker Brasser (Paul de Valckf 
ontving de prijs van het publiek voor de Kar-
toenale van Heist voor zijn inzending van vo
rig jaar. 

...beKllKen... 
• De Kunst- en Kultuurkring Muizen stelt 
jongerenwerk ten toon in de raadszaal van 
het gemeentehuis aldaar heden zaterdag 4 en 
morgen zondag 5 juli. 

• Een tentoonstelling over André Gide (brie
ven, manuskripten, zeldzame uitgaven en por
tretten) wordt gehouden in de schenkingszaal 
van de koninklijke biblioteek te Brussel, 
Kunstberg van 4 juli tot 22 augustus. Het 
merendeel van het tentoongestelde is afkom
stig van verzamelingen uit ons land. 

• De Latemse Galerij heeft van 2 tot 21 juli 
de kunstenaar Hans Kitslaar te gast. Dagelijks 
van 15 tot 18 u. toegankelijk. Dorp, St. Mar-
tens-Latem, 

• Het « M^izeum van het Boek » in de ko
ninklijke biblioteek te Brussel Kunstberg, is 
elke woensdag en zaterdag van 14 tot 17 uur 
vrij toegankelijk. Dit muzeum, geopend op 17 
februari jl. bezit een keuze van handschriften 
en gedrukte werken, die een overzicht bieden 
van de geschiedenis van het boek van de 8ste 
eeuw tot op heden. Het gaat hoofdzakelijk 
om het westerse boek. al zijn er ter verge
lijking handschriften in een ander schrift dan 
het latijnse zoals het egyptische, het griekse, 
het arabische en het hebreeuwse schrift. 
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onze selektie 

Zaterdag 4 juli 
19U.30 : BRUSSEL NEDERLANDS 
Les animaux du monde (dokumen-
idzTe} 
20U.30 : BRUSSEL FRANS 
Ma pomme (jilm) 
19U.28 : BRUSSEL NEDERLANDS 
De erfenis (atcheologische doku-
mentaire) 
18U.30 : FRANKRIJK 2 
IJsland en zijn vogels (dokumen-
tCLlTe ) 
16U.30 : DUITSLAND 2 
Vit het dierenrijk (dokumentaire) 

Zondag 5 juli 
21U.30 : BRUSSEL NEDERLANDS 
Hildegarde Knej (portret van een 
zangeres) 
14u. : BRUSSEL FRANS 
Kim (film naar roman van Kip
ling) 
20U.35 : NEDERLAND 1 
José den Burgers (kabaret) 
21U.05 : NEDERLAND 1 
De laatste trein (tv-spel) 
17U.55 : FRANKRIJK 1 
Blanc comme neige (iilm) 
2ftu.40 : FRANKRIJK 1 
Ambre (film van Preminger) 
14U.15 : FRANKRIJK 2 
Le justicier impitoyable (film) 

Maandag 6 juli 
20U.35 : BRUSSEL NEDERLANDS 
Sususu^usiMsut (eenakter van Cy-
riel Buysse) 
22U.10 : BRUSSEL FRANS 
Jeanne d'Arc hij de koning (ge
schiedkundig programma) 
20U.45 : NEDERLAND 1 
Er bestaan zelfs gelukkige zigeu
ners (Joegoslavische film) 
19U.37 : NEDERLAND 2 
De wetten van de wildernis (do
kumentaire) 
21U.45 : NEDERLAND 2 
Abessinië (en de revolutie in dat 
land 
20n.30 : FRANKRIJK 2 
Le monde lm appartient (film) 

Dinsdag 7 juli 
19U.30 : BRUSSEL NEDERLANDS 
Oostende en Nederland (korte toe
ristische films) 
20U.35 : BRUSSEL NEDERLANDS 
De wals van de toreadors (toneel
stuk van Jean Anouilh) 
21u . : BRUSSEL FRANS 
De geboorte (dokumentaire) 
2IU.10 : FRANKRIJK 1 
Mr. and Mrs. Smith (film van 
Hitchcock) 
21u. : DUITSLAND 1 
El (meksikaanse film van Luis Bu-
nucl/) 
18U.30 : DUITSLAND 3 
De wereld van de atoom 

Woensdag 8 juli 
20ui£ : NEDERLAND I 
Annie get your gun (amerikaanse 
m,usical) 
19U.13 : NEDERLAND 2 
De States (reportage) 
17U.10 : DUITSLAND 1 
Cornet in de nacht (kanadese 
film) 
17U.25 : DUITSLAND I 
In jenem Sommer (kanadese film) 
20U.30 : DUITSLAND 3 
Japan in de spiegel van zijn films 

Donderdag 9 juli 
19U.30 : BRUSSEL NEDERLANDS 
Overleven m zee (dokumentaire) 
20U.30 : BRUSSEL FRANS 
Frans I (film met oa. Fernandel) 
19U.04 : NEDERLAND 1 
Een zomer op woeste stromen 
(over de kanovaarders in de Al
pen) 
20U.45 : NEDERLAND 2 
De shows van Adèle Bloemendaal 
21U.15 : NEDERLAND 2 
Er gaat elke dag een boot (doku
mentaire) 
20U.30 : FRANKRIJK 2 
Hold-up au quart du seconde 
(film) 

Vrijdag 10 juli 
19U.23 : BRUSSEL NEDERLANDS 
Deltawerken (reportage) 
20U.30 : BRUSSEL NEDERLANDS 
Vlaanderen '70 (ll-juliprograrrir 
ma) 
20U.45 : NEDERLAND 1 
Het einde van de Wetmar-repu-
bliek (rekonstruktie van een poli
tieke moord) 
19U.30 : NEDERLAND 2 
Arizona Sonora Woestijnmuzeum 
n Tucson (dokumentaire) 

CANZONISSIMA 

de populaire liedjeswedstrijd s tar t weer 
in oktober. 

Gedurende tien zaterdagavonden zul
len fanklubs van grote en kleine vedet
ten weer hun hart je kunnen ophalen in 
het Amerikaans Teater. Namen van 
deelnemers zijn nog niet bekend, maar 
het drummen is in elk geval al begon
nen. Het wordt weer plezant. 

POPULIAR 

Een gespecializeerd brussels tv-week-
blad met heel veel zin voor humor, 
maakte deze week de uitslag bekend 
van een, door hetzelfde blad georgani-
zeerde, populariteitspoll. Kanidaat wa
ren alle dames en heren die regelmatig 
hun gezicht op het scherm laten zien. 
Met uitzondering dan van partijvoorzit
ters, eerste- en andere ministers. 

De eerste tien zijn in deze vo lgorde : 
Mike Verdrengh, J o Röpcke, Armand 
Pien, Pros Verbruggen, Zaki, J a n Theys, 
Nand Baert, Bart van de Laar, Omer 
Grawet en Louis Neefs. Geen enkele da
me dus. 

Op de vierentachtigste plaats komt de 
heer Paul van den Bussche, ex-aequo 
met Huber t Lampo. Waarvan akte. 

DANSEN OP KRISTAL 

is de titel van een toneelspel dat Luc 
Vüsen schreef naar aanleiding van de 
gebeurtenissen in Praag, nu bijna twee 
jaar geleden. 

Vorige week begon voor de Vlaamse 
tv de verfilming van deze produktie. 
Met in de hoofdrollen Jef Burm en 
Johny Voners. 

- tv - tv - tv - tv 

« Les Barhouzes », politiekomedie van Georges Lautner met Lino Ventura. Maar> 
dag, 6 juli, 22 u. 10, Brussel Nedeilands. 

VERSCHIL 

NOG TSJECHISCH 

en erg professioneel was zaterdagavond 
zomercarrousel vanuit het Casino te 
Knokke. De manier waarop de gastre-
gisseur met enkele eenvoudige rekwi-
zieten als lampen, glazen en schilderijen 
een sfeer wist op te roep>en was van een 
zeldzame hoogte. En zangers van het ka
liber van Karel Gott lopen ook niet zo 
dik rond. 

STUDIEVAKANTiE IN ENGELAND 
Voor de visamse studenten die hun Engels wensen aan te leren of te 
verbeteren biedt de V.T.B.-V.A.B. een veertiendaagse studievakantie 
aan. 

— Brigton « The English Language Center » : 6.295 fr, 
— Bournemouth « Anglo-Continental School of English » : 7.995 fr. 

In beide studiereizen zijn inbegrepen : 
- ~ vervoer per trein van Brussel naar de bestemming en terug, 
— de taallessen. 
— het verblijf bij een engels gezin met half pension (het week-einde 

volledig pension). 

Er zijn vier reizen voor onze leden voorzien t 
— 1 augustus 1970. 
— 8 augustus 1970. 
— 15 augustus 1970. 

Alle verdere inlichtingen en inschrijvingen op de sekretariaten van 
de V.A.B, en V.T.B, te Aalst, Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Has
selt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, 

Vilvoorde, Turnhout, 

Centraal Sekretariaat : Sinf-Jakobsmarkt 45-47 - 2000 ANTWERPEN 
Tel, 03/31.09.05 

Om onze kliënten nog beter te dienen blijven onze 18 kantoren, ver
spreid over Vlaanderen, de vrijdagavond open tot 20 uur. 

Kort na mekaar kennis gemaakt met 
twee (voor de vlaamse beeldbuis) nieu
we feuilletons. Please sir en Ho, Brot
her. Twee geestige pretentieloze brouw
sels. 

In beide gevallen komt er geen sex en 
geen vechtpartijen bij. Er wordt niet ge
schoten, er worden geen slechteriken 
achtervolgd en er zijn geen hemelsknap-
pe meisjes die in dure sportwagens van 
hnks naar rechts over het scherm evo
lueren. 

Telkens een vrij alledaags milieu me t 
doordeweekse mensen : in het ene geval 
een schoolklas, in het andere feuilleton 
een kloostergemeenschap. 
Deze beide feuületons moeten het heb

ben van geestige teksten in plezante si
tuaties. 

Ik weet niet of het toeval is dat deze 
twee nieuwe reeksen uit Engeland ko
men. Maar dat de engelse feuilletons met 
minder geld en zonder dure dekors stuk
ken beter zijn dan vele amerikaanse 
produkten, was onmiddellijk merkbaar . 
Nogal een verschi l 

HUGO 

In Face a la presse vorige zondag 
werd Hugo Schütz aan de tand gevoeld. 
Hij kwam er goed uit. Vlot, geestig 
soms, en toch bewust van het feit da t 
hij een eenzame Daniël was in de fran-
kofone leeuwenkuil. Het deed wel geK 
aan een V.U.-volksvertegenwoordiger 
met een joernalist van een vlaams dag
blad Frans te zien praten. Maar de 
Vlaamse tv beschikt niet over dergelijk 
programma. De franstalige Brusselaar 
wou effen geestig zijn door te vragen 
aan Schiltz of hij zich in de Kamer wel 
thuisvoelde in het gezelschap van «en
kele heethoofden die deden denken aan 
toestanden van voor de oorlog». Waar
op Hugo heel prompt vroeg of meneer 
misschien de schoolstrijd bedoelde, wanf 
dat hij echt geen verdere politieke her
inneringen had Waarop de penneridder 
in zijn schelp kroop. 

Hildegard Knef (Die Knef), film over 
het optreden van de duitse zangeres in 
de Berliner Philharmonie. Zondag, 5 ju

li, 21 u. 30, Brussel Nederlands. 
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WIELRENNEN 

TEGEN ZIJN BAAS ? 

Het is natuurli jk onmogelijk in een 
weekblad veel te schrijven over een 
wedstri jd als de ronde van Frankri jk, 
zolang deze bezig is, omdat er tussen 
het ogenblik waarop de tekst geschreven 
wordt en het ogenblik waarop hij gele
i en wordt, zoveel kan veranderen. Eén 
t aak staat echter al vast voor de lopen
de ronde van Frankri jk : Merckx zal 
niet, zoals Romam Maes ooit deed, heel 
de wedstrijd rijden met de gele leiders
trui om de forse lenden. Nochtans was 
het volgens sommigen voorzien dat het 
zo zou aflopen. Er is dan ook een aar
dig stukje gezeverd over de ploegmaat 
van Merckx, de Italiaan Zilioli, die zijn 
grote baas onttroonde en zelf de leiding 
in handen nam De vraag is natuurli jk : 
met of zonder de foestemming van 
Merckx ' Was het zonder, dan zal er 
wel een dikke vlieg aan de lamp zitten. 
Was het mèt, dan werd het handig ver
borgen 

DE RIVAAL 

Om er van het begin af een spoortje 
van spanning in te krijgen heeft men 
ons wijsgemaakt dat de lopende ronde 
van Frankrijk zou gekenmerkt worden 
door een bitsig duel tussen onze Eddy 
Merckx en de Spanjaard Ocana, die dit 
jaar de ronde van Spanje won. De kwa
liteiten van Ocana werden daarbij nog 
zo geen klein beetje opgeschroefd De 
man riidt als een beginneling, en dat is 
duidelijk aan het licht gekomen tijdens 
de laatste ronde van Luxemburg, waar 
hii op een beoaald ogenblik op een klein 
half uur werd gefietst, en zodanig 
« marsieerde » dat andere renners rond
uit zegden dat hij « te voet » ging Dat 
kan natuurlijk de beste al eens overko
men maar voor iemand die de ronde 
van Frankri ik zou moeten winnen, lijkt 
het ons toch bedprikeliik Al is in de 
kommerciële wielersport op hoog vlak 
de dag van vandaag zowat alles moge
lijk 

ANDIERS EN BETER 

Het wordt met de beroepsrennerij in 
Frankri jk blijkbaar een heel pover 
beestje Nu hebben ze — voor de tweede 
keer — al geen nationaal kampioen 
meer De overwinnaar van het laatste 
kampioenschap, Gutty, werd namelijk 
gedeklasseerd toen bleek dat hij teveel 
had gepakt Een jong frans advokaat, 
Ducret, wil de franse wielerbond nu een 
proces aan het been lappen — op gron
den die wij hier ook al lang kennen, zo
als procedurefouten bij het anti-do-
pingsonderzoek en zo — maar wij gelo
ven niet dat dit veel aarde aan de dijk 
'(van Gutty) zal brengen De heer Du
cret wil echter ook een aktie voeren om 

s:p:o:r:t 
nationaalj 

Jan Jansen, verleden jaar met aan bod 
gekomen houdt zich hij elke ontsnap
ping. Om dit jaar loeer de gevaarlijke 

te worden ? 

de bestrijding van de doping op andere 
paden te leideti, en dat lijkt ons inte
ressant. Men moet namelijk toegeven 
dat de manier waarop de strijd tegen de 
doping werd aangepakt, nul en generlei 
rezultaat heeft gehad, zoals jaren gele
den al voorspeld werd Het is dus goed 
dat men de zaak eens op een serieuze 
manier gaat aanpakken. 

BOKSEN 

SLAPPE KAMPIOEN 

De geprefabrikeerde europese boks
kampioen Urtain heeft nog maar eens 
zijn titel op het spel gezet tegen de 
Duitser Blin, en hij is er zowaar in ge
slaagd zijn uitdager te kloppen. Niet 
door K.O. deze keer, zoals hij bijna alle 
voorgaande wedstrijden won. Hij ging 
zelfs zelf voor acht tellen naar hét Vilt. 
Hij won dus op punten en de arbiter 
was blijkbaar de enige die Urtain had 
zien winnen, want Blin was stukken be
ter. Wij hebben een stukje van de wed
strijd (gefilmd) gezien, en zonder nu 
bepaald kenner te zijn, moeten wij toch 
zeggen dat Urtain on ons maar een zeer 
slappe indruk heeft gemaakt Er zijn 
trouwens genoeg mensen — wél kenners 
— die vlakaf beweren dat de jongen nog 
niet de elementaire technieken van de 
bokssport onder de knie heeft Wij moe
ten het gaan geloven, en ons meteen af
vragen waar het met de « noble art » 
naartoe gaat als men derse lnke mensen 
nu al kan oppeppen tot kampioen van 
Europa. 

VOETBAL 

Wahei Godefrood zo vaak door onkav 
getergd houdt voet bij stuk er zal het 

zeker met slecht doen I 

DE MARKT 

Met de wereldbeker in Meksiko, en 
met de ronden van Italië en Frankri jk 
werd de aandacht wel een beetje afge
leid van de mark t van « voetballers op 
voet » die zopas werd gesloten. In de 
eerste klasse lijkt de transfertaktiviteit 
ons tamelijk beperkt, altans voor wat 
betreft de « vedetten » De strafste ver 
kopers zullen wel Anderlecht en Beer 
schot zijn. Anderlecht bij voorbeeld ver 
koopt Bergholtz, De Vrindt. Hanon 
Plaskie en Cornells, maar koopt niet zo 
heel veel in de plaats Nu kan het wel 
zijn dat de Brusselaars nog een beetje 
de internationale markt gaan afsneurén 
om een paar sterke buitenlanders te 
vinden Wij vinden dat men vooral in 
tweede afdeling op zoek is gegaan naar 
versterking, en dat schijnt erop te wij
zen dat heel wat oloegen zich geroepen 
achten om de toegang tot de eerste af
deling te forceren DF strijd in tweede 
afdeling belooft andermaal spannend te 
worden. 

VOETBALKONCILIE 

De FIFA-vaders — en dat zijn zo eer, 
beetje de koncilievaders van het voet
balwereldje — hebben een paar belang
rijke beslissingen genomen tegen dat er 
nog eens wereldbekertornooien en zo 
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Wij Belgen, aldus Louis van 
Craen in de « Gazet van Antwer
pen » zijn toch maar «vieze sja-
rels» — hij zegt : eigenaardige 
wezens — omdat er onder ons nog 
zijn, nu wij eens een fenomeen 
bezitten dn de perzoon van Eddy 
Merckx, die vinden dat de heer-
schappij van Merckx niet zo for
midabel is. en dat zij niet eens 
zou bestaan als de kommerciële 
wielersport niet beperkt zou zijn 
tot vijf landen, maar m,eer ver
spreid over alle 's heren landen. 
Volgens de Louis houdt dergelij
ke redenering geen steek. Ook als 
alle landen aan wielrennen zou-

Ier Belgen, en de Belgen zijn de 
beste koereurs van heel de «i we
reld » en wij willen daar matig 
blij om zijn, als het de gazetten 
plezier kan doen. Maar het eeuwi
ge eentonige gedreun van «wees 
trots dat ge Belg zijt, want de Bel
gen zijn de beste koereurs » begint 
ons toch de keel uit te hangen. 
Het begint zomaar aan het «rode 
boekje » te herinneren. 

Wat hebben wij tenslotte aan 
die koereurs ? Wij vinden het 
redelijk « mesjogge » ( om het eens 
m slecht Hollands te zeggen ) dat 
men er in ons land regelmatig 
voor zorgt dat uitstekende uit-

VIEZE SJARELS 
den gaan doen, dan zouden zij, 
volgens hem, onze «godenkinde
ren» nog niet kunnen overtref
fen. Zelfs niet « al kwam Mao Tse-
Toeng aandraven m.et een door 
het rode hoekje opgefokte chine
se kommunist om de wielerrevo-
lutie door te drijven na de kultu-
rele . . . » 

Wij zullen de Louis niet tegen
spreken. Wij weten er niks van. 
In ieder geval, zoals de kaarten 
nu gedeeld zijn — met troeven 
die veel meer bestaan uit geld
bundels dan spierbundels — zijn 
Belg en «be l s» de onbetwiste 
koningen van het wielerwereld-
je, of dan alvast van het gedeelte 
van het wielerwereldje dat op de 
fiets zit (de kommerciële profij
ten, dat is een andere zaak. ) Of 
zij dat ook zouden blijven als de 
kaarten herstoken werden — bij 
üoorbeeld door Mao, ja — dat zo^-. 
den wij toch niet zo kategoriek 
durven beweren. Wij kregen im
mers ook dergelijke beweringen 
m verband met kernwapens en 
ruimtetuigen voorgeschoteld, ja
ren geleden, en toch werden zij, 
inderdaad grotendeels door het 
:< rode boekje », naar het rijk zmn 
^agen en legenden verbannen. 
Daarenboven zal zelfs de échtste 
wielerliefhebher moeten toegeven 
dat het niet gemakkelijker is een 
waterstofbom of een kunstmaan 
in elkaar te boksen, dan een koe-
reur te fokken die na de nodige 
afspraken en mèt de nodige kom
merciële steun een stel, zo maar 
ondereen georganizeerde spekta
kels kan winnen. Of zijn onze 
grootse wielerfestijnen dat niet ? 

Persoonlijk vinden wij die on
eindig qerokken kruistocht voor 
meer belqische devotie voor onze 
koereurs niet zo erg gelukkig. 
Merckx is natuurlijk de beste al-

worden ingericht. Tot dusver was het 
zo dat bij wedstrijden die na verlenging 
nog onbeslist eindigden, de overwinnaar 
door het lot werd aangeduid Daarin 
komt verandering. Voortaan zal men in 
dergelijke gevallen overgaan tot het 
trappen van reeksen strafschoppen, en 
daarmee zal men doorgaan tot een of 
andere part i j er meer heeft ingetrapt 
dan de tegenpart i j . Vinden wij een ver
betering. De tweede beslissing vinden 
wij persoonlijk minder gelukkig De 
FIFA verzoekt de TV-zenders af te zien 
van het procedee van de vertraagde we
deruitzending van de voornaamste spel-
fazen. Op die manier hoopt men te ver
mijden dat het grote publiek teveel 
ezelstreken van de arbiter zou opmer-

ROTTORNOOI 

Verleden zondag zijn we ergens in een 
dorp van Brabant naar een voetbaltor-
nooi gaan kijken, betwist tussen vier 
rasechte straatploegen. Er was niks an
ders aan dat tornooi te verdienen dan 
een blikken beker, geschonken door een 
of andere brouwerij , en dergelijke be
ker kregen alle vier de ploegen Alleen 
was die van de winnende ploeg iets gro 
ter dan die van de verliezende Ge 
zoudt dus kunnen denken : die jongens 
spelen zo maar onder elkaar, voor de 
lol, en het gaat er daar allemaal gemoe
delijk aan toe. Ge zijt er wel mee Het 

vinders, industriëlen, wetenschaps
mensen, kunstenaars, denkers en 
andere meer rap de wijk moeten 
nemen naar andere en betere oor
den, terwijl men ons voortdurend 
de « m a k s » van onze eerbied en 
centen afperst voor een stelletje 
jongens, die harder op een velo 
kunnen rijden dan de enkele die 
zich in het buitenland nog aan 
dergelijke dingen begeven. 

Wij kunnen er wel inkomen dat 
men ons vewijt « rare wezens » te 
wezen, wij niet zonder voorbe
houd de kultus van Merckx en de 
zijnen beoefenen, maar dan zou
den wij toch lüillen vragen dat 
men ons eerst en vooral eens a + b 
zou bewijzen dat mensen als Dae-
le, die onlangs in een zorgvuldig 
doodgezwegen boek de kommer
ciële wielersport vergruizelde, 
dwalen ah ketters. 

Wij willen met Lotus van Craen 
araag geloven dat Merckx een ioie-
lerfenomeen is, uniek op aarde, 
onovertroffen in verleden, heden 
en toekomst, en wij zouden zelfs 
bereid zijn ons bleirend van be
geestering in het stof te werpen 
voor Hem. als wij onszelf maar 
eens konden wijsmaken dat de 
kommerciële wielersport, waar
van hij de parel is. zelf daarvoor 
waardevol genoeg is, en dat wij 
écht volmaakt gelukkig zouden 
zijn in het besef dat Eddy inder
daad volmaakt en hoven alle kri
tiek verheven is. 

Wij zijn voorlopig echter nog 
zulk een ezel niet te geloven dat 
wij van de wielersport, zoals wij 
ze op dit ogenblik kennen, alle 
heil moeten verwachten, alléén 
omdat « den bels » een staal van 
een mens is. Het is toch dat wat 
men er bij ons toil inkrijgen, of 
hebben wij er weer niks van ge-
?napt ? 

ontaardde al vlug in een woeste slach
teri j , waar alle regels van sportiviteit 
en fair-play duchtig de nek werden om-
gewrongen. Er werd zelfs gevochten. En 
nu zullen wij hier onmiddellijk aan toe
voegen dat vooral de toeschouwers oor
zaak waren van dat bedroevend spekta
kel, dat er nog maar eens op wees dat 
sport niet noodzakelijk de samenhorig
heid onder de mensen stimuleert . 

MODERNIZERING 

De koninklijke belgische voetbalbond 
heeft aan de wereldkampioenschappen 
in Meksiko een serieuze cent verloren. 
Men spreekt al over bedragen die liggen 
tussen de vier en de vijf miljoen. Niet
temin zal hij. volgens de beslissing van 
het uitvoerend komitee, eens grondig 
werk gaan maken van zijn modernize-
ring. Een van de eerste verwezenlijkin
gen zal zijn de aankoop van een elek
tronisch brein, waarmee men nu eens 
de administrat ie zal kunnen aanpassen 
aan de eisen van deze tijd Het is nu 
maar te hopen dat de computer van ma 
B.V B het beter doet dan het spul waar
mee men onfeilbaar de uitslagen van 
de wedstrijden in de wereldbekerkom
petitie in Meksiko ging voorspellen, 
want anders staat men er nog niet zo 
goed voor Voor de rest vinden wij dat 
de heren van de belgische voetbalbond 
vooral behoefte hebben aan enkele nieu
we en goede ideeën Of een computer 
daar echter kan voor zorgen... 
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Zwavel en vuur werd er gespuwd op 
de Volksunie, zelfs uit zeer klerikale 
monden. Wat het uiteindelijk zal wor
den weten we nog niet op deze woens
dagmorgen, want wat g^eft de stem
ming deze namiddag ? In de verwarring 
die over de brave vlaamse hoofden werd 
uitgestort, is er nog een veilige baken : 
de woede van de echte unltaristen als 
een « Libre » tegen haar frankofone 
taaigenoten die maar niet willen inzien 
dat de Vlamingen de dupe zijn van de 
hele grondwetsherziening. 

VOLKSGAZET 

In dit hele komediespelletje buldert 
van Eynde het luidst. De man die mee 
de faciliteiten goedkeurde in 1963 doet 
nu plots bekommerd over de randge
meenten. Voor de rest zijn die van de 
Vlaamse Volksbeweging geen « onder
zeeboten» meer, maar «mombakkesen», 
waar Jos zo zou gaan op troeven. 

« Maar de Volksunie-volksvertegen
woordigers zaten op de publieke tribu
ne te grinniken en zorgden voor een 
overwinning van Persoons, Demuyter, 
Mundeleer, Simonet en Cudell ! ! ! 

» Vandaag zal de Vlaamse Volksbe
weging hen toejuichen en toekomende 
week zullen zij op de IJzerbedevaart de 
grote Jan uithangen en de Vlaamse 
Leeuw zingen. Het is terzelfder tijd pot
sierlijk en erbarmelijk ! 

» Zouden de enkelen die niet tot de 
Volksunie behoren en die, tegen alle 
waarschuwingen in, verloren liepen in 
de Vlaamse Volksbeweging en in hoger 
bedoelde kultuurverenigingen. raden, 
komitees, drukkingsgroepen. eindelijk, 
met het schouwspel van de dezertie 
over de 19 gemeenten voor ogen. niet 
willen inzien welk spel met hen wordt 
gespeeld ? 

» Het zijn niets anders dan mantelor-
ganizaties, kamoeflages, mombakkesen, 
waarachter degenen zich verbergen die 
zich van het vlaams volk bedienen, 
doch het niet dienen. 

» En dat wordt goedgekeurd, toege-
jubeld, gedekt door een Vlaamse Volks
beweging en door allerlei zogezegde 
kultuurverenigingen. raden van dit en 
dat, drukkingsgroepen van links en 
rechts, die zich het recht aanmatigen al 
wie geen Volksunieman is voor verra
der van de vlaamse zaak te schelden ! ». 

HET VOLK 

Miei van Cauwelaert van de konings
kwestie en de schoolstrijd, ziet plots de 
demokratie zo bedreigd dat hij hoopt 
dat de kiezer de Volksunie eens zal af
straffen. Hij is blijkbaar de eindeloze 
reeks C.V.P.-nederlagen beu. 

« Wij aarzelen daarom niet te zeggen, 

dat de dag van gisteren ïn het parle
ment een zeer slechte dag is geweest. 
Slecht voor de vlaamse belangen, zoals 
later ten overvloede zal blijken ; slecht 
voor de taalvrede in het land, maar ook 
slecht voor onze demokratische instel
lingen. Inderdaad, indien de boycot van 
de Wetgevende Kamers door weigering 
aan de beraadslagingen deel te nemen, 
een normale en aanvaarde vorm van or>-
pozitie wordt, niet enkel voor de extre
misten maar ook voor parlementsleden, 
die beweren tot een regeringspartij te 
behoren, dan is de demokratie werke
lijk in gevaar. 

» Er is slechts één verhaal tegen een 
dergelijke kwaadwillige ontreddering 
van de instellingen en dat is de sanktie 
door de kiezers, bij de eerste gelegen
heid. In een demokratische staat als Bel
gië komt, in laatste instantie, alle macht 
uit het volk. Het kiezerskorps is de op
perste rechter. De kiezers alleen kun
nen de demokratie in ons land, door de 
saboteurs af te keuren, op de sporen te
rugplaatsen. Laten we hopen dat zulks 
te gepasten tijde zal gebeuren ». 

DE STANDAARD 

Wellicht is M. Ruys op vakantie, want 
een niet-ondertekend artikel in de 
krant met het versteende A.V.V.-V.V.K.-
teken, is heel wat klaarder dan wij het 
nog gewoon waren. Of is M. Ruys in het 
maquis gegaan en vuurt hij naamloze 
artikels af ? 

In elk geval de naamloze steller in de 
« Standaard » spreekt vlakaf van een 
« waalse grondwet ». 

« De grondwetsherziening werd in de 
eerste plaats van waalse zijde geëist. 
Sinds de zetelaanpassing voor het parle
ment zijn de Walen van oordeel dat ze 
als minderheid bescherming nodig heb
ben en staan ze o.m. op de pariteit in de 
regering en onder de topambtenaren 
van het Rijk. Daarom zijn zij in de zaak 
van de grondwetsherziening de eisende 
partij, die moet afwegen of het voordeel 
van de huidige teksten groter is dan het 
riziko dat er helemaal geen tekst komt. 

» De Vlamingen kunnen het ook zon
der kulturele autonomie stellen ; in de 
zogezegde « unitaire » staat van nu met 
taalgrens en taalwetten komt die er op 
de duur vanzelf. Nu reeds is Nationale 
Opvoeding gesplitst en het kultuurbe-
leid over twee ministers verdeeld. 

» Waarom zouden de Vlamingen nieu
we toegevingen moeten doen om de 
goedkeuring mogelijk te maken van een 
grondwet die de Walen winst ople
vert ? ». 

GAZET VAN ANTWERPEN 

Deze antwerpse krant heeft blijkbaar 
onder druk gestaan. Want na het moe
dige artikel van De Witte, dat wij vori
ge week aanhaalden moest er — onder 
welke druk ? — teruggekrabbeld wor
den in latere hoofdartikels. Onze argu
menten kwamen er dan toch door via 
een pozitieve en uitgebreide bespreking 
van het optreden van Hugo Schiltz in 
« Face a la presse ». 

« De uitzending « Face a la presse » 
had zondag jl. vaak iets van een ver
hoor. Maar dan een verhoor waarin de 
ondervraagde zijn ondervragers in het 
nauw drijft en soms zelfs beschaamt. 
Mr. Schiltz. volksvertegenwoordiger 
van de Volksunie, werd inderdaad op 
geen enkel ogenblik in moeilijkheden 
gebracht door de vragen, die door vier 
joernalisten op hem werden afgevuurd. 
Want van Brabant (Het Laatste 
Nieuws), was bepaald niet in een geluk
kige dag. Zijn pogingen om Mr. Schiltz 
het vuur aan de schenen te leggen wa
ren deerlijke mislukkingen, zeker de 
laatste. De h. Van Brabant meende in-
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derdaad een vergelijking te moeten ma
ken met het vooroorlogse V.N.V., in 
verband met het getwist in de Kamer. 
Mr. Schiltz kon gemakkelijk antwoor
den, vermits het er in ons parlement 
nooit beroerder aan toe ging dan tij
dens de koningskwestie en de school-
kwestie. Daarmee vergeleken zijn de 
huidige incidenten maar kinderspel. 

» Mr. Schiltz wees het verwijt van 
« vluchtmisdrijf » vanwege de VU van 
de hand. Zich terugtrekken om stem
mingen te hinderen, behoort tot een po
litieke taktiek, die in België dikwijls 
werd toegepast, ook door de grote par
tijen. De grondwetgever houdt zelfs re
kening met die mogelijkheid, vermits 
hij bepaalde dat tweederde van de le
den moet aanwezig zijn om de grond
wet te herzien. Dit betekent dat hij 
voorzag dat in bepaalde gevallen dit 
kworum niet zou worden bereikt ». 

LA LIBRE BELGIQUE 

Is de beste barometer om de werke
lijke verhoudingen af te meten in het 
hele debat. Nadat zij vorige week reeds 
onomwonden toegaf dat de Vlamingen 
het ontzettende offer van hun meerder^ 
heid moeten brengen, waarschuwt zij 
nu dat een mislukking van de herzie
ning van de grondwet de weg opent 
voor het federalisme. Zij heeft zelfs al 
vizioenen van een federalistische rege
ring Spaak-Schiltz-Outers. 

« Een mislukking zou inderdaad het 
avontuur betekenen, de stuurloosheid 
bij de vlaamse en waalse opinie, en de 
hoop om voor de federalistische zaak 
diegenen te winnen die zich nu neerleg
gen bij «het kommunautair en regionaal 
België» van de h. Terwagne. In deze 
verwarring en op de vooravond van 
woelige gemeenteraadsverkiezingen, is 
een « ommekeer in de allianties » niet 
onmogelijk. Een parlementaire meer
derheid voor een regering die het fede
ralisme voorbereidt is dan niet uitgeslo
ten. 

» In deze ploeg van ministers zou men 
dan een (jflinne, een Outers, een van den 
Daele. een Schiltz en zelfs een Risopou-
los kunnen terugvinden, onder de lei
ding van de h. Spaak een outsider, die 
de ene bokkesprong na de andere maakt 
en maandagmorgen cinisch in een neu
trale krant schreef : « De werkelijke 
vraag is te weten of de regering - Eys-
kens in staat is om zich inzake de grond
wetsherziening, wat beter op te stellen 
en de leiding te nemen in een nieuwe 
diskussie te voeren in het kader van het 
federalisme... ». 

DE VLAAMSE OUDSTRIJDER 

Iemand die duidelijk al heel wat er
varing heeft in de vlaamse beweging 
geeft nog eens de hele opsomming van 
wat de Vlamingen hier met gebonden 
pootjes te grabbel gooien aan de Walen. 

Pariteit in de hoge benoemingen, 
grendels. Voerstreek, enz. Wij laten het 
blad zelf zijn « grenzeloze afkeer « voor 
de gelen, roden en blauwen uitroepen. 

« Werkelijk ontmoedigend ! Wat onze 
eigen vlaamse politiekers ons vorige 
week bij de grondwetsherzienings-de-
batten te kust en te keur hebben gege
ven aan Lamme-Goedzakkerij. aan plat-
broekerij, aan lusteloosheid en onver
schilligheid bij het bevechten van onze 
meest-elementaire volksrechten ter
zake. 

» Daarnaast het onbeschaamde aan-

ABONNEER NU I 
De abonnementsprijs op ons 

blad bedraagt vanaf de eerste 
helft van de maand tot einde 1970 
170 fr. 

Men kan een abonnement ne
men in alle postkantoren, bij onze 
afdelingsbesturen of door storting 
van het gewenste bedrag op post
rekening 1711.39 « WIJ Vlaams
nationaal weekblad », Brussel. 

vaarden van die verderfelijke « liberté 
du père de familie », waartegen de Vos
sen vanaf de jaren 1920 en 1930, steeds 
en steeds opnieuw, een ongenadig» 
strijd hebben gevoerd ! Geloof mij vrij, 
reeds nu is die « liberté du père de fa
milie » toegezegd, evengoed door d^ 
tamme gele Davidsfondsverkozenen (op 
één of andere van den Daele na), als 
door de sukkelaars, die zo graag hun 
blauw of rood truitje met een « blauw 
of rode leeuwtje » willen tooien. 

» Maar laat ik nu eens erg onfatsoenr 
lijk zijn. Al is Vos steeds blijven staan 
buiten en boven alle partijpolitiek en al 
zal Vos, hoop ik rechtzinnig, deze stel
regel steeds en altijd trouw blijven, 
laat ik toch maar eens erg onfatsoenlijk 
zijn, en alle heren verkozenen des volk», 
allen in dezelfde mate, onze aartsgrom-
dige afkeer uitschreeuwen tegen het 
schandalige verraad, dat in trikolore 
driepartijen-eenheid nu wordt bekok
stoofd tegen ons bloedeigen volk en te
gen onze toekomst ! Wij zijn uw vet*-
raad en geleuter aartsgrondig beu, 
aartsgrondig beu !!! Zo links, zo rechts!». 

DE BOND 

Het blad waar eerbied voor het leven 
en voor de mens, de zwakken, als bazis-
begittsel geldt, kan niet langer zwijgen 
als het ziet hoe die Vlamingen van de 
Voerstreek als pasmunt worden te grab
bel gegooid door vlaamse politieke 
kruipdieren. 

« Wij zijn vandaag zeven jaar verder 
geleefd. Het intimideren van de eenvou
dige bevolking in de Voerstreek heeft 
nooit opgehouden, geen enkel minister, 
geen enkele regering verroerde sinds
dien een vin om de onophoudende reeks 
wetsovertredingen in die streek tegen 
te gaan. Men Uet de lokale potentaten 
maar betijen, en die konden er zich op 
beroemen dat hun « lange arm » zelfs 
tot in Brussel reikte. 

» En deze week beleven wij het dan 
dat de regeringsmeerderheid zich ertoe 
verlaagt tegemoet te komen aan de wen
sen van deze stelselmatige wetsovertre
ders. Grondwettelijk werd de mogelijk
heid geschapen de Voerstreek opnieuw 
los te maken van Limburg. Groen licht 
dus voor de verdere verfransing. In een 
volgende faze kan men ze dan weer in
lijven bij Luik. « Gezien de ontwikke
ling die zich in deze streek verder heeft 
voorgedaan ». En daarmee herhaalt zich 
de schandelijke geschiedenis van Edin-
gen : ook daar kreeg de ergerlijke wets
overtreding van plaatselijke heerschap
pen uiteindelijk de zegen van de brus-
selse wetgevers. En daartoe verlenen 
ook vandaag vlaamse parlementsleden 
hand- en spandiendiensten... « Het 
Volk » had gelijk : het is een politieke 
onwaardigheid. *wat voor drogrede
nen men er ook moge voor vinden ». 

WALTER LUYTEN. 

HEBT U REEDS 
de jongste uitgave van de VOLKSUNIE-PERSDIENST 

« FEDERALISTISCH VOORSTEL 
VAN DE VOLKSUNIE» ? 

• Een ontontbeerlijk dokument voor wie wil klaar zien in hel vraag
stuk van de staatshervorming in België. 

• Een klare en duidelijke uiteenzetting van het enig alternatief te
genover het huidig geknoei • het federalisme zoals de Volksunie 
dit ziet en voorstelt 

Te verkrijgen op hef Volksunie-Sekretariaat, Voldersstraat 71 , 1000-Brussel of door stor
ting van 15 fr. op postrekening nr 14.76 97 VZWO Volksunie Brussel I. 
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ANTWERPEN 
Antwerpen (stad) 
FINANCIËLE STEUN 

Twee of drie frank per dag 
wegleggen en dit tot aan de 
verkiezingen in oktober ; is dat 
iets onmogelijk ? Per maand 
berekend, een som, naar uw 
believen, op te sturen of af te 
geven op het sekretariaat Wet
straat 12, Antwerpen. 
VAKANTIE 

Het sekretariaat der afdeling 
!s gesloten vanaf woensdag 1 
juli tot en met woensdag 22 juli. 
Briefwisseling loopt door en 
wordt beantwoord. Geplande 
vergaderingen in de loop dezer 
vakantieperiode gaan gewoon 
door. Voor dringende zaken tel. 
voorzitter G. Bergers, St. Jans-
vliet 19, Antwerpen. Telefoon : 
33.91 65 
DIENSTBETOON 

Het sociaal dienstbetoon dat 
gewoonlijk op woensdagnamid
dag en donderdag van 18 tot 19 
u. gehouden werd, wordt we
gens de vakantie gedurende de 
maanden juli en augustus opge
schort. 
KONGRESBESLÜITEN 

Is er in uw omgeving of in 
uw familie nog een van die 
zeldzaam overgebleven idioten 
die beweren dat de V.U. geen 
programma heeft ? Stuur of 
geef hem een van onze speciale 
kongresbesluiten - brochures, 
verkrijgbaar op uw sekretari
aat. Ze kosten u geen centiem. 
BEVLAGGINGSAKTIE 

We hopen bij het verschijnen 
van dit nummer van «WIJ » 
weer terug in het bezit te zijn 
van Leeuwevlaggen. Nog nooit 
werden er zoveel verkocht. Op 
uw sekretariaat aan 195 fr. 

Balen - Olmen 
EERSTE ZOMERBAL 

Wat niemand voor mogelijk 
achtte in Balen is dan toch ge
beurd. Ons eerste V.U.-bal werd 
een zeer grote meevaller : veel 
volk en opperbeste stemming. 
Wij danken de leden van onze 
afdeling en vooral de dames 
van onze vrouwenklub Nele, 
die zich zo onbaatzuchtig heb
ben ingezet om tot dit rezultaat 
te komen. Verder een speciaal 
dankwoordje aan onze volks
vertegenwoordiger Jo Belmans 
met zijn echtgenote evenals aan 
het voltallige arrondissements-
bestuur voor hun zeer gewaar
deerde en simpatieke aanwezig
heid. 
BEVLAGGINGSAKTIE 

Leeuwevlaggen, evenals ande
re Vlaamse herkenningstekens, 
dienen besteld te worden bij 
onze propagandist Ivo Dillen, 
Zandstraat 3 te Balen, telefoon 
(014)33201. 
VEBKIEZINGSFONDS 
De komende verkiezingsstrijd 

zal veel geld kosten. Geen 
woorden maar daden. Wij ver
wachten uw steun op postreke
ning 150.15 van «Kredietbank» 
Balen, met vermelding « voor 
rekening 1193/00971 Volksunie 
Balen-Olmen ». Dank bij voor
baat. 

Borgerhout 
GULDENSPORENFEEST 

Het jaarlijks Guldensporen-
feest, ingericht door het Ge
meentebestuur Borgerhout, 
wordt dit jaar gehouden op 
donderdag 9 juli te 20 u. op de 
speelplaats van de Jongens
school te Boelaerpark. Willem 
De Meyer zal van de partij zijn. 
In geval van slecht weder gaat 
dit feest door in de feestzaal 
van genoemde Parkschool. Toe
gang vrij. 
PER AUTOCAR NAAR DE 
IJZERBEDEVAART 

Zij die nog niet inschreven, 
kunnen mogelijk nog terecht 
met de autobusreis van het ver
bond V.O.S. Dan nog heden za
terdag telefoneren naar V.O.S,, 
afdeling Antwerpen : telefoon : 
27 63 fi8 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
EN BESTUUR 

Naar aanleiding van de va
kantieperiode zullen ook be

stuursleden niet bereikbaar 
zijn. Wij hopen in een volgend 
nummer de data mede te delen. 
LEEUWEVAANDELS 

In aansluiting met ons vorig 
bericht : de voorraad te Borger-
hout is uitgeout. Mogelijk heeft 
men kans elders een Leeuwe
vaandel te bemachtigen. Denkt 
dus met onze hoogdagen aan de 
bevlagging ! 

Ekeren 
IJZERBEDEVAART 

Door het J.S.K., gewest Ant
werpen, worden autobussen in
gelegd voor de 43e IJzerbede
vaart te Diksmuide op 5 juli 

_ Deelnameprijs : 150 fr., alles 
inbegrepen. 

Inlichtingen bij mevr. Van 
Onckelen, Kruidenlaan 68, Eke-
ren 2, tel. 45.42.91. 

Vergeet niet op die dag uw 
leeuwevlag uit te hangen. 
GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 

Er moeten zeker twee Volks-
nie-gemeenteraadsleden uit de 
stembus komen bij de verkie
zingen. Optimisten rekenen op 
drie. 

Uw financiële steun zal nodig 
zijn voor de kiesstrijd. Ont
vang onze bestuursleden harte
lijk en geef mild, of stort uw 
bijdrage op postrekening nr. 
4513.82, van penningmeester G. 
Volant, Veltwijcklaan 65, Eke
ren. 

Hobolcen 
VERKIEZINGEN 

We danken allen die ons 
reeds financieel s t e u n d e n . 
Steun is steeds welkom bij Al-
fons Crick, Broydenborglaan 19, 
Hoboken. 

Onze dank tevens aan hen 
die ons een muur of een plaats 
ter beschikking stelden voor de 
propaganda. Nieuwe aanbiedin
gen zijn uiterst welkom. 

Heist-op-den-Berg -
Booischot - Hallaar 
GROOTSE 11 JULIVIERING 

Onze afdeling richt voor de 
tweede maal een grootse Gul-
densporenviering in op zater
dag 11 juli 1970. 

Om 8 uur 's morgens in de 
parochiekerk te Booischot-Pij-
pelheide eucharistieviering 
voor de overledenen. 

's Avonds volksverhuizing 
naar de reusachtige feesthal 
van N.V. Clovis te Booischot-
Station. Begin 19.30 u. ; inkom 
30 fr. Kaarten bij alle bestuurs
leden. Korte gelegenheidstoe
spraken door senator E. Bou-
wens en volksvertegenwoordi
ger M. Coppieters. Verder Pros 
Verbruggen, Kor van de Goten, 
Robby, Frans Heylen, Jeannine 
Callebaut, orkest Ewald Frof. 
Reuze-verrassing. 

Kontich 
VLAG MEE ! 

Het bevlaggingssekretariaat 
doet een laatste oproep. Wij 
hijsen de Leeuw : morgen, IJ
zerbedevaart en op 11 juli. 

Vlaggen nog te bekomen bij 
Ferre De Beukelaer : Kosterij-
straat 6 en in het lokaal « Al
cazar ». 

Merksem 
SEKRETARIAAT 

Gedurende het verlof blijft 
het sekretariaat open tot einde 
augustus, dagelijks : St. Lutgar-
disstraat 56, tel. 45.57.77. 
ROUWBEKLAG 

We betuigen onze leden Jan 
en August Vinken-Swaelen en 
familie ons oprecht leedwezen 
bij het heengaan van hun va
der Martinus Vinken, wiens 
uitvaart overtalrijk werd bij
gewoond. 
JEF BASTIAENS 

Onze trouwe en uiterst ver
dienstelijke vriend en mede
werker Jef Bastiaens onderging 
voor de tweede maal een zware 
heelkundige bewerking. Voor
lopig wordt alle bezoek gewei
gerd. We verhopen een goed 
herstel van deze kampioen der 
huisbezoeken. 

Mortsel 
EREMIS 

Aan tientallen huizen klauw
de vorig weekend onze Leeuw 
n.a.v. de eremis van pater Ka-
rel Mortelmans, die we hierbij 
samen met zijn familie nog
maals hartelijk feliciteren. 

Niel 
GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 

Wie onze kiesstrijd finan
cieel wil steunen, kan kontakt 
opnemen met één der be
stuursleden of kan zijn bijdra
ge (klein of groot) overschrij
ven op postrekening 370 van 
de Generale Bankmaatschap-
pii te Aalst voor Volksunie 
Niel, rekening 10/39473. Harte
lijk dank bij voorbaat. 
IJZERBEDEVAART 

Volksunie afdeling Niel legt 
op 5 juli een bus in naar Diks
muide. Prijs : 120 fr. per vol
wassene, kleine kinderen, die 
op de schoot kunnen zitten : 
gratis ; kinderen jonger dan 14 
jaar, betalen 60 fr. 

Vertrekuren : Hemiksem 
Muziekschool 6u.l5 ; Post St 
Bernard 6u.20 ; Schelle Fabio-
lalaan (Kapelstraat) 6u.25 ; 
Niel Kruisweg 6u.30 ; Hellegat 
6u.35 ; Boom Markt 6u.40. 

Inschrijven bij : Hemiksem: 
Campo Jozef, Atlethiekstraat 
120. Schelle : Delrue Lode, Fa-
biolalaan 106. Niel : De Koek 
Georges, Karl Marxstraat 42. 
De Decker Marcel, Schutters-
hofstraat 26 en Deheusch Luc, 
A. Vermeylenstraat5. Boom : 
De Koek Piet, Antwerpse
straat 55. 

Brabant 
Brussel ( s tad) 
NAAR DIKSMUIDE 

Vertrek 7.30 uur aan lokaal 
Uilenspiegel, Pletinckxstr. 38, 
Brussel I. 

Tot 3 uur in Diksmuide, na
dien gezellig samenzijn in de 
Vlaamse Ardennen, met breu-
geliaanse maaltijd, kwis, dans, 
enz. enz. 

Voor inlichtingen : Uilenspie
gel, tel. 02/12.13.74. 

Brussel (a r r . ) 

ARR. SEKRETARIAAT 
Het arrondissementeel sekre

tariaat is open elke werkdag 
van 19.15 tot 22 u. Tel. 17.92.18. 
Adres: Dupontstraat 27 Schaar
beek 1030. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
VOLKS VERTEGENWOOR. 
DIGER DR. VIK ANCIAÜX 
1ste dinsdag v/d maand : 19 tot 
^p uur • Arrond. sekretariaat, 
Dupontstraat, 27 te Schaarbeek • 
20,30-21 u.: Oude Balcaan. Wem
mei. 
2de dinsdag v/d maand 19,30 
20.30 u. : Gouden Voorn, Hout-
kaai, Vilvoorde ; 21-21.30 u. : 
Egmont, Dorpstraat, Machelen. 
3de dinsdag v/d maand : 19,30 -
20 uur : Fenikshof te Grimbei^ 
gen • 20 - 20,30 : Bij Buelens, 
bt Amandsplein, Strombeek 
21 - 21,30 uur : Kummelshof, 
Brusselsesteenweg te Asse. 
4de dinsdag v/d maand : 19 - 20 
uur : Bij Theo Pauwels, Haacht-
sesteenweg te Evere ; 20 - 21 
uur • Bij Pancken, Vilvoorde
laan, 60 te Zaventem ; 21 uur : 
Avondlust te SteenokkerzeeL 

Brimbergen 
IJZERBEDEVAART 

Morgen zondag 5 juli leggen 
wij traditiegetrouw een auto
bus in, vertrek stipt te 7.30 u. 
op het kerkplein te Grimbergen 

Iedereen vrij tot 15 u. waarna 
vertrek naar St Maria Horebe-
ke-Oudenaarde. 

In de « Witte Hoeve » staat 
ons een breugeljaanse schotel 
te wachten. Na de smulpartij : 
Kwis over Diksmuide. De win
naar krijgt zijn volledige reis 
en eetmaal terugbetaald. Daar
na dans en gezellig samenzijn. 

Reissom : 235 fr. (zonder 
breugelmaal : 135 fr.). Inschrij
vingen bij Mevr. vander Mae-
sen. Tel. 59,14,88 of 59.20.77. 
VLAGGEN AKTIE 

Uw leeuwevlag (vanaf 195 
fr.) wacht u bij onze vriend 
kunstfotograaf Jos Valgaeren, 
Abdijstraat, Grimbergen. 

VLAAMSE ZIEKENKAS 
Brabantia heeft nu ook een 

bijkantoor te Grimbergen : An
dre Keymolen, Vilvoordse Stw 
6, tel. 59,11.16. Uitbetalingen en 
inlichtingen : 2e en 4e vrijdag 
van 19.30 tot 21 uur. 

Kortenberg . 
Erps-Kwerps - Veltem 

43e IJZERBEDEVAART 
Het IJzerbedevaartkomitee 

Midden Brabant legt meerdere 
bussen in naar Diksmuide. 

Uurregeling : Winksele 
(Kerk) om 6u.25 - Veltem 
(Kerk) om 6u.30 - Erps-Kwerps 
(Schoonaarde) om 6u.35 - Meer
beek (Gemeentehuis) om 6u,38-
Everberg (Leeuwen) om 6u,40 
- Kortenberg (Gemeentehuis) 
om 6u.50. 

Prijs : 120 fr. voor volwasse
nen, 80 fr. voor minderjarigen. 

Adressen van de leden van 
het IJzerbedevaartkomitee : 
Boven F„ Parkstraat 22, Kor
tenberg, tel. 02/59,66,56 ; Dewin-
ter A., St. Michielsstraat 6. 
Veltem-Beisem, tel. 016/484.22 -
Penninckx A., Dorpstraat 15, 
Meerbeek, tel. 02/59,61.14 - Peys 
J., Leuvenstraat 21, Veltem-Bei
sem - Poels Jef, Klapstraat 24, 
Erps-Kwerps - van Beneden 
Marthe, Dr. Dewalsplein 5, 
Kortenberg - van Biervliet L., 
Erosestraat 152, Kortenberg, 
tel. 02/59.62.42 - van Frachem 
H., Hoekstraat 44, Everberg-
Vrebos - van Laer A., Dieriks-
groeve 201a, Winksele - van 
Rillaer R., Sterckxstraat 31, 
SteenokkerzeeL tel. 02/51.86.97 -
Vinckx J., Mechelsesteenweg 
67, Erps-Kwerps. tel. 02/59.60.24. 

Leuven ( a r r . ) 
IJZERBEDEVAART 

Reisonkosten : 135 fr. per per
soon. Kinderen 90 fr. 

Insdhrijivingen : Pol Clijsters, 
Naamsevest 134, Leuven, tel. 
234.84 ; Gislena de Deken, O.-L.-
Vrouwplein 91, Herent, teL 
296.77 : André van Hoof, Over-
winningsstr. 24, Kessel-Lo, tel. 
270.14 ; Norbert van Opstal, 
St.- Maartensdal 3143. Leuven. 
GULDENSPORENVIERING 

In de Stadsschouwburg op 10 
juli om 20 u. met feestrede door 
Jozef van Overstraeten, Alge
meen voorzitter V.T.B.-V.A,B. 

Medewerking van Mary Por-
celijn. Tamboerijn-groep (Turn
hout) en Karo-groep (Holsbeek) 

Toegangskaarten (50 fr. en 
20 fr.) te bekomen bij de plaat
selijke bewegingen en op ho-
gervermelde adressen. 

Oost-Hageland 
IJZERBEDEVAART 

Inschrijvingen (120 fr.) op 
ons sekretariaat : Roel Baets, 
Steenweg naar Kortenaken 30, 
Geetbets, tel. 011/87.314 of bij 
voorzitter Roger Lenaerts, Ha
lenstraat 3b, Hoeleden, tel. 
016/77,661, alsook in « Luna », 
Kalikst Hermans, Dorpstraat 
26. Kortenaken. tel. 011/83720. 

Strombeek-Bever 
NAAR DIKSMUIDE 

Onze afdeling legt een bus in 
laar de IJzerbedevaart te Diks-
-nuide : 's namiddags uitstap 
laar de Rodeberg en de Kem-
melberg. Vertrek aan de kerk. 
Prijs : bus en toegang 150 fr. 
Toeslag van 40 fr. voor een zit
plaats. 

Zo vroeg mogelijk inschrij
ven bij mevr. Jannes, Vander-
nootstraat 2. 

Oost-Vlaanderen 
Astene 
IJZERBEDEVAART 

De reisbus vertrekt uit Aste-
ne-dorp op morgen 5 juli om 8 
uur. Rezervatie en kaartenver-
koop : Laurens Coessens, Ach
terstraat 141. tel. 76.18.07. 

Beveren-Waas 
IJZERBEDEVAART 
In samenwerking met de Ame-
dee Verbruggenkrin^ en de 
jeugdgroeperingen legt het 
IJzerbedevaartkomitee een au
tobus in op zondag 5 juli. Ver
trek stipt om 6.30 uur op de 
markt te Beveren-Waas. 

Dendermonde (arr.) 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Zitdagen ten huize van dr. 
De Commer, volksvertegen, 
woordiger, Grembergen-Den-
dermonde, (behalve tussen 1 en 
17 augustus, wegens jaarlijks 
verlof). Elke maandag, woens
dag, vrijdag en zaterdag voor
middag van 8 tot 10 uur). 

Zitdagen op het gewestelijk 
sekretariaat van « Oost-Vlaams 
Centrum voor Dienstbetoon », 
Stuifstraat 7, Appels, telefoon 
052/247.76. Elke woensdag en 
donderdag van 20 tot 22 uur. 

Bij u ten huize : mits af
spraak met de gewestelijke se-
kretaris Meert R. 

zoekerties 
16 j . juffrouw steno-daktylo, 3 j'aar 
handel zoekt betrekking omgeving 
Kortrijk. Vansteenkiste L, Ouden-
aardsesteenweg 86, Kortrijk. T115 

Wegens uitbreiding gevr. reiziger* 
voor enkele prov. In het land, vool 
onze reklamelucifers. Enkel schrif
telijk : Publi-Spiegel, Pijckestr. 59, 
2000-Antwerpen. T 107 

• Jonge dame : uitstekende kennis 
van het Nederlands en het Frans, 
ook thuis in het Engels zoekt part. 
time betrekking als telefoniste, Schrj 
Wim Jorissen, Louisastraat 31, Me-
chelen. T 116 

DE KLEURFOTO - AFWERKCEN-
TRALE A VU, nabij Station te 
Schaarbeek zoekt : 
• JONGEMAN voor werk aan 
ontwikkelmachines. Vaste be
trekking. Opleiding wordt gege
ven. 
• PERSOON voor licht admi
nistratief werk. Eventueel half-
time, buiten seizoen en ful l
time in het seizoen. 
TELEFOON 02/15 19,05. T 113 

HERMES 
SGH^L 

Zuidlaan 54, Brussel 

Volledige 
sekretariaatkursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
in vier talen 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
EN^ 

DAG- EN AVONDLESSEN 

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

DE school waar Vlamingen 
xich thuis voelen 

f. van Overstraeler 
Hoofd redakteur 

Alle briefwisseling vee> 
redaktie naar 
Rotatyp Sylvaln Duputslaan 
110 1070 Brussel. Tel. 
23.11.98 

Beheer 
Voldersstraat 71, Brussel 1 
Tel. (02)125 160 

Alle klachten voor niet ent-
zangen van blad op dit adres 
Jaarabonnement 300 fr. 
Halfjaarliiks 170 ff. 
Orlemaandelijks 95 fr. 
Abonnement buitenland 

480 tr 
Steunabonnement 820 fr. 

(minimumi 
.osse nummers 8 fr 
Alle stortingen vooi i e l blad 
op Dostrekening 1711.39 
«Wi]« Vlaams-natinnaal week
blad 

*/erantw uitgever Mr F, Van
dor Eist Beizegemstraa' 20 

Brussel 1? 



DENDERHOUTEM 
11 JULI 

Op vrijdag 10 juli. Grote 11 
juli viering ingericht door 
•V.T.B.-V.A.B.-Davidsfonds ; om 
20 uur in de zaal « Hand in 
Hand » te Denderhoutem. 

Spreker : Walter Luyten ; 
Volksdans door de plaatselijke 
jeugdbeweging ; Animator : 
Karel Redant. 

Gent (stad) 
IJZERBEDEVAART 
5 JULI 1970 

Er wordt een autocar inge
legd met samenkomst en ver
trek aan lokaal «Vlaams huis 
Roeland» Korte Kruisstraat 3, 
Gent. Na de IJzerbedevaart uit
stap naar Kassei (Frans-Vlaan-
deren). Vertrek aan de Roe
land om 7,30 uur. Deelnemings-
prijs: 140 F, leden van het 
Vlaams Verbond der gepension
eerden : 100 F. 

Inschrijvingen in de «Roe
land », tel. 23.28.28 of bij Guide 
Dekeyzer, Oude Houtlei 6 Gent, 
tel. 25.09.08. 

Gentbrugge 
KANDIDATENLIJST 

1. Verpaele Aimé, burgerlijk 
kondukteur ; 2. De Moor Jan, 
uurwerkmaker-opticien ; 3. De-
pestele Roger, onderwijzer ; 4. 
van den Abeele Johan, student; 

5. Mevr. Jacobs-Boderez, zonder 
beroep ; 6. Vercauteren Raoul, 
technieker ; 7. Robert Libert, 
weefmeestergast . 8. Mevr. van 
Wettere-van Driessche, ver
pleegster ; 9. Niemegeers Lu-
cien, bediende N.M.B.S. ; 10. 
Vandersteene Erik, student ; 
11. Schobben Paul, arbeider ; 
12. van der Meys Remi, arbei
der ; 13. Waelput Ermelinde, 
computer-programmatrice ; 14. 
Matton Victor, arbeider ; 15. 
van der Haeghen Roger, foto
graaf ; 16. Mevr. Buysse-Cal-
lant, zonder beroep ; 17. van 
Ooteghem Oswald, bouwtech-
nicus. 

Munkzwalm 
ll-JULIFEEST 

Zaterdag 11 juli te 20 u. eer
ste 11-juliviering in het « Mo-
lenhuis » met dr. van Leem-
putten als feestredenaar en de 
zwalmse blaaskapel. Inrichters: 
« de Vrienden van de Zwalm ». 

Ninove (kanton) 
11 JULIVIERING TE ASPE-
LARE-NEDERHASSELT 

19u. : Eucharistieviering in 
de kerk van Aspelare. 

19u.45 : Autokaravaan naar 
Nederhasselt, zaal Madeion op 
de Geraardsbergse steenweg. 

20u.30 : Gezellig samenzijn 
met gratis Breugelmaal. Tafel
rede : Nelly Maes. 

Oudegem 
IJZERBED E VA ART 

Zondag 5/7/70 zal de afdeling 
Oudegem samen met de afde
ling Appels deelnemen aan de 
IJzerbedevaart te Diksmuide. 
Wacht niet tot het laatste mo
ment om U te laten inschrijven 
ofwel bij de heer Oskar de Bus, 
Bredastraat 51, ofwel bij de 
heer Vanderstreeck Etienne -
Ouburg 49, Oudegem. Prijs : 
75 fr. De reis loopt in de namid
dag over Brugge. Vertrek aan 
Oudegem Kerk om 6u.30. 

St. Amandsberg 
IJZERBEDEVAART 

Wie nog wenst in te schrij
ven voor de reis naar Diksmui
de wordt vriendelijk verzocht 
zich aan te melden bij onze be
stuursleden of telefonisch aan 
nr. 28.18.07 of 28.25.93. 

West-Viaanderen 
Brugge (stad) 
JOE ENGLISHKARAVAAN 
IJZERBEDEVAART 

Verzameling om 8 uur aan 
het Koningin Astridpark (naast 

de gevangenis). Te Diksmuide 
voorbehouden parking voor de 
deelnemende wagens, alwaar 
mogelijkheid tot middagmaal 
in de Broedersschool. Te 15.45 
uur vertrek naar Koksijde voor 
een bezoek aan de Duinenabdij. 
Daarna mogelijkheid tot avond
maal te Oostduinkerke. 

Inschrijven a 30 fr. in het 
Breydelhof te Brugge. 

Izegem 
IJZERBEDEVAART 

Voor de IJzerbedevaart wordt 
een fiets- en voettocht inge
richt. Voor alle inlichtingen : 
Vlaams Huis, Izegem. 

's Avonds feest in het Vlaams 
Huis. " 

Kortrijk (arr.) 
IJZERBEDEVAART 

Wie wil meereizen naar de 
IJzerbedevaart kan inschrijven 
in het lokaal « 1302 » te Kort
rijk. 

Vertrek om 8 u. - Afreis uit 
Diksmuide om 15 u. Bezoek aan 
de kust (Middelkerke) en terug 
langs de West-Vlaamse bergen. 
Prijs : 100 fr. 

Oostende 
NAAR DIKSMUIDE 

De afdelingsbus (prijs 50 fr.) 
vertrekt om 8.15 te Mariakerke, 
Nieuwpoortse steenweg 370 en 
om 8.30 u. sluit hij aan bij de 
karavaan aan het Sportcen

trum. Men kan tel. nog terecht 
bij de sekretaris, tel. 744.52 of 
Iwein Scheer, tel. 786.14. 

Roesela re 
IJZERBEDEVAART 

Voor de voettocht naar de 
IJzerbedevaart vertrekkende 
uit Izegem wordt in Roeselare 
aangepikt op de Grote Markt 
om 6.30 uur. Verzamelen voor 
de « Beiaard ». 

Steene 
GULDENSPOREN 

Woensdag 8 juli te 20 u. in 
« De Pekelton », Guido Gezelle-
straat, Konterdam. Feestrede
naar : Vik Anciaux. Muziek, 
kolder en zang. Toegang 50 fr. 

Torhout 
IJZERBEDEVAART 

Herkenningstekens zijn ver
krijgbaar bij Jef van Gheluwe, 
Ruddervoordestraat 29. Een 
fietstocht wordt georganizeerd 
met vertrek om 8.30 uur op de 
Markt. 

Zandvoorde 
FUZIE 

Kandidaten voor de gemeen
teraadsverkiezingen zullen na 
de fuzie met Oostende op de 
lijst van de stad Oostende moe
ten voorkomen. Kontakt bij elk 
bestuurslid of bij de voorzitter, 
Narcissenlaan 4, tel. 731.31. 

WIJ IN LIMBURG 
VOLKSUNIE KLAAGT AAN : 

STEENKOLENBELEID IS 

NOODLOTTIG 

Volksvertegenwoordiger Olaerts heeft 
nogmaals, met grote kennis van het dos
sier, het steenkolenbeleid onder de loepe 
genomen en de zwakke plekken aange
duid. 

Terecht kan ons V.U.-kamerlid zeggen 
dat de regering zijn zienswijze, helaas 
met stukmakende traagheid, volgt. 

Ziehier de interpellatietekst uit het 
« Beknopt Verslag » van 24 juni jl. 

De heer Olaerts. — De regering be
sloot onlangs een fundamentele wijzi
ging in haar kolenbeleid aan te brengen. 
Dat was een gevolg van de jongste sta
kingen. Uit het loononderzoek is geble
ken dat de mijnwerkerslonen zowat 10 
pet. onder de andere sektoren lagen. Dat 
vormde voor de regering een budgettair 
probleem. Daarom heeft de regering be
sloten de kolenprijzen vrij te maken en 
terug te keren tot ekonomische klaar
heid. 

Uit een interview van de minister van 
Ekonomische Zaken op 9 juni jl. blijkt 
dat de regering de beslissing '.ot loons
verhoging met tegenzin heeft genomen. 
Ze werd ertoe gedwongen. Vooral het 
Kolendirektorium speelde een reaktio-
naire rol. 

Na een objektief onderzoek, is echter 
gebleken dat men zelfs nog verder zou 
moeten gaan dan de inwilliging van de 
eisen van de mijnwerkers. Naast de 12,1 
pet. sociale programmatie komt nog 
een 10 pet loonsverhoging. 

Maar wat betekent nu de zgn. « terug
keer tot de waarheid » ? Sedert het ein
de van de oorlog is het steenkolenbeleid 
noodlottig geweest. Er is geen open 
steenkolenmarkt. Wenst de regering 
werkelijk een vrije prijsvorming ? De 
minister van Ekonomische Zaken zegt 
dat hij zich de kontrole op de prijzen 

VOLKSUNIE HIELD GESLAAGDE 

PROTESTMEETING TE HASSELT 

EEN VIERHONDERD V.U.-LEDEN EN 
SIMPATIZANTEN HEBBEN OP ZA
TERDAG 27 JUNI JL. TE HASSELT 
OP OVERTUIGENDE WIJZE HUN AF
SCHUW TEGEN DE HUIDIGE 
GRONDWETSHERZIENING BETOOND 
EN DE PARTIJLEIDING GESTEUND 
IN HAAR POLITIEK VAN DE RADI-
KALE MIDDELEN TEGEN DE DEFI
NITIEVE VERKNECHTING VAN 

voorbehoudt, en dat de prijzen kunnen 
bewegen volgens de europese en niet-
europese markt. Wat betekent dat ? 
Men kan todh de poolse prijzen niet 
richtinggevend maken ? 

Niemand schijnt de normale kooks-
prijzen te kennen. De juiste prijs gaat 
van 850 frank tot 1.300 frank per ton. 
Het ministerie heeft de prijsstijgingen 
in Duitsland met aanzienlijke vertra
ging gevolgd. Voor 1969 werden de kem
pense kooks minstens 1,5 miljard frank 
onder de prijs geleverd aan de staalin
dustrie. Ook in 1970 zullen het ministe
rie en het Kolendirektorium proberen 
de staalindustrie zoveel mogelijk te be
voordelen. 

De regering belooft een produktiepro-
gramma op middellange termijn tegen 
einde 1970. Maar dan moeten de staal
fabrikanten zich verbinden die produk-
tie af te nemen. Onder welke voor
waarden ? Met rijkssubsidies ? 

Naast het produktiebeleid is ook een 
prijzenbeleid geboden. Als de staalfa
brikanten het behoud van de kempense 
kooksproduktie wensen, dan moeten zij 
de kostprijs betalen. Zijn zij daartoe niet 
bereid, dan moeten wij hieruit de gevol
gen trekken. Dan kan worden uitgezien 
naar buitenlandse afnemers. Het spelle
tje van de staalmagnaten op kosten van 
de gemeenschap moet ophouden. 

Een europees konkreet produktiebe
leid en prijzenbeleid zijn noodzakelijk. 
De richtlijnen inzake kolenprijzen wor
den nu ontweken. Er heerst de grootste 
verwarring. 

Blijkbaar hebben wij geen lessen ge
trokken uit het recent verleden. Inzake 
steenkolenbeleid schijnt de geschiedenis 
zich te herhalen. In een memorandum 
van de Limburgse Ekonomische Raad 
van 26 oktober 1956 is sprake van kolen-
schaarste in West-Europa. 

Het tekort aan kooks was het gevolg 
van de stijging van de staalproduktie. 
Zonder passende maatregelen zal de ex
pansie van de zware metaalindustrie 
afhangen van overzeese kooks, vooral 
uit de U.S.A. 

Het memorandum wijst verder op de 
aanzienlijke invoer van amerikaanse 
kolen tegen prijzen die veel hoger wa
ren dan de belgische. 

Dat was in 1956. Mutatis mutandis 
staan wij nu voor een soortgelijke situ

atie. Plotseling kwam er in 1957 een 
grote steenkolenkrizis. Kolenmijnen in 
de zes landen en ook in Engeland wer
den gesloten. Maar overal elders ter 
wereld bleef de kolenproduktie stijgen. 

In België werden eerst de waalse, 
daarna de kempense mijnen gesloten. 
Na Houthalen volgde in 1966 Zwartberg. 

In de periode vóór 1966 werden belgi
sche of duitse barema's toegepast. In 
1965 slaagde België erin de Duitsers te 
bewegen hun lever ingsprij zen voor 
België te verlagen op grond van de toen 
gedaalde amerikaanse prijzen. Dat ge
beurde met de hulp van het Kolendi
rektorium. De staalindustrie moest 
zioh echter verbinden de belgische 
steenkolen af te nemen. 

Deze onthullingen zijn onthutsend. 
Ik kan de minister inzage geven van het 
vertrouwelijk dokument waarop ze ge
steund zijn. Daaruit blijkt dat de prijs
vorming in België abnormaal was en 
dat ze de produktie beïnvloed heeft. De 
sluiting van Zwartberg was een gevolg 
van de aanpassing aan de amerikaanse 
prijs, die als de wereldmarktprijs werd 
beschouwd. Toen deze amerikaanse 
prijs steeg, nam men plots de poolse 
prijs als richtlijn aan. Indien dat de weg 
van de ekonomische waarheid is, moeten 
we slechts in de wereld alle goedkope 
produkten gaan opkopen en onze mijnen 
en fabrieken sluiten. 

Tot slot stel ik nog enkele vragen : 
Op 6 mei jl. sprak de minister van een 

algehele overtolligheid van de kempense 
produktie en loochende dat er een on
betwiste kookskolenschaarste zou be
staan. Dat strookt zeker niet met de 
waarheid. Zo sprak de E.G.K.S. over de 
moeilijkheden van bevoorrading van 
kolen in de E.E.G. 

De regering draagt een grote verant
woordelijkheid. Welke is de konkrete 
betekenis van deze nieuwe steenkolen-
politiek ? 

Waren het budgettaire overwegingen 
of algemeen ekonomische die de rege
ring deden besluiten terug te keren tot 
de « ekonomische waarheid » ? 

Hoe zal men konkreet de vrije prijs
vorming uitwerken ? 

Krijgen de kempense mijnen de toe
stemming kontrakten af te sluiten met 
andere landen ? Hoe wordt de verdeling 
van de subsidies uitgevoerd ? Hoe hoog 
zullen de verliezen per ton liggen ? 
Wat zal de weerslag zijn van de « nieu
we ekonomische politiek » op de begro-
ring van het land ? 

Indien men op 10 juni 1969 naar mij 
had geluisterd, dan zou men alle moei
lijkheden hebben kunnen vermijden. 

PLAATSELIJK 

NIEUWS 

VLAANDEREN. VOORZITTER LUDO 
HENCKAERTS ZAT DE VERGADE
RING VOOR EN LEIDDE DE SENA
TOREN BAERT EN VAN HAEGEN-
DOREN IN. BAERT ONTLEEDDE 
GRONDIG EN MAGISTRAAL DE EVO
LUTIE, HET OPZET EN DE ONNOE
MELIJKE SMEERLAPPERIJ VAN DE
ZE GRONDWETSHERZIENING. HIJ 
STELDE DAARBIJ HET POLITIEKE 
WERK VAN DE V.U. IN HET LICHT 
EN HET NALOPEN VAN DE P.V.V. 
DOOR DE REGERING. VAN HAEGEN-
DOREN HAD ZICH AAN HET CIJFE^ 
REN GEZET OM AAN TE TONEN HOE 
VOORDELIG HET VOOR ONS WEL 

IS EEN FEDERALISTISCHE STAATS-
STRUKTUUR TE BEKOMEN. HIJ 
BORSTELDE MET KRACHTIGE TER
MEN EN MET ENGELSE WRANG
HEID ONZE FEDERALISTISCHE VI-
ZIE OOK ZEI HIJ DAT INDIEN DEZE 
MUILBAND - GRONDWETSHERZIE
NING DOORGAAT, DE VLAMINGEN 
MOREEL RECHT VAN OPSTAND 
HEBBEN OM HUN FUNDAMENTELE 
EN DEMOKRATISCHE RECHTEN TE 
VERDEDIGEN. 
DE UNITARISTEN MOGEN HET WE
TEN : ZO NODIG MAKEN WIJ EEN 
LANGE HETE ZOMER OP HET POLI
TIEKE VLAK. 

ARR. TONGEREN 

Viert 11 juli met een gezellig 
etentje vrijdagafvond 10 juli om 
20 u. in « Hove Malpertuus », Yvo 
Molenaars, Steenweg te Herderen. 
Inschrijvingen bij arr. sekretaris 
Willy Jorissen, Predikherenstraat 
2, 3700 Tongeren. Tel. 012/33140. 
Betaling ter plaatse (100 fr.). 

Overpelt 

LEDENVERGADERING 

Op maandag 22 juni jl. ging te Over
pelt een algemene leden/vergadering 
door op het domein van ons bestuurslid 
de heer Michel van Hoof. Twee en 
twintig leden woonden deze vergade
ring bij. 

Na een korte inleiding door de voor
zitter, de heer Willy Stevens, werd het 
woord verleend aan volksvertegen
woordiger E. Raskin, die in een uitvoe
rig betoog doel en wezen van de Volks
unie behandelde. Uiteraard kwam hier
bij ook de grondwetsherziening te pas. 
pas. 

Achteraf werden nog een aantal or-
ganizatorische problemen behandeld. 

Vermelden wij nog dat deze vergade
ring eveneens werd bijgewoond door 
provincieraadslid J. Olyslagers. 

ZEVENDE HEEL-LIMBURGS 
SPORENFEEST 

Deze sporenviering wordt een klein
kunst- en zangfeest en wel met de na
men van drie brusselse kleinkunstarties-
ten, n.1. de 19-jarige Leen en het duo 
Mark en Marleen. 

Dit sporenfeest heeft plaats op vrij
dag 10 juli om 20 uur in de feesttent. 
Marktstraat te Neeroeteren-Centrum en 
wordt ingericht door de werkgroep 
« Maas en Kempen ». 

Het brusselse duo Mark en Marleen is 
bekend als de leraar en zijn leerlinge. 
Hij is leraar wiskunde en Marleen is 
een leerlinge van hem : zij is de leidster 
van de muzikale groep « De Bootjes ». 
Onlangs verscheen hun eerste langspeel
plaat « 'n Eiland in de Grootstad ». 

Leen, eveneens uit het brusselse maar 
toch van kempische afkomst, heeft ook 
reeds een 50-tal liederen op haar pro
gramma, alle van eigen makelij en ei
gen kompozitie. 

De inrichtende werkgroep « Maas en 
Kempen » is verheugd en fier dit pro
gramma te kunnen aanbieden. Elk jaar 
tracht men het allerbeste te prezente-
ren, doch vaak lukt dit niet wegens de 
vakantieperiode. 

De feestrede wordt gehouden door FL 
Grammens. De inkom is 10 fr. 
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NIEUW 
A.B.K. bouwt voor IEDEREEN 

TOTAAL NIEUW 

Slechfs 
F 525.000,-

bouwprijs 

BESTUDEERD... 
makke l i j k aanpasbaar, voordeliger en snel real iseerbaar... dus 
geen PREFAB. Steunend op hedendaagse principes en t rad i t ione
le mate r ia len . . . slechts d ie, die bewezen hebben duurzaam en 
van bl i jvende kwa l i t e i t te z i j n , worden aangewend. 

320 lm =^^ 
tioo—* 

Slechts 
F 545.000,-

bouwprijs 

WERKELIJK « A F » G E W E R K T . . . 
door echte ar t is ten In hun v a k . . . marmer, tapisple in, a l um in i um 
ramen en deuren, geïnstal leerde keuken en badkamer, open haard 
e n z . . . e n z . . . zel fs schi lder ing der bu i tenmuren . Geen onderhoud 
w a n t PVC w o r d t gebru ik t waar het verantwoord Is, Geen kuns t 
we rken maar konfor tabele, gezell ige en voordel ige won ingen . 
Realiseerbaar op onze o f u w grond, m i t s slechts 1 5 % aan kon 
tan ten . 

• - 100 . - » 
-12.00-

•— uo —*> 

Slechts 
F 595.000,-

bouwprijs 
EERST VRAGEN .. D A N KOPEN . 
Raadpleeg nog vandaag één onzer in format iecent ra . . . bezoek on
ze realisaties : vi l la 's, eensgezinswoningen, bu i tenverb l i j f , appar
tementsgebouw, fabr iek . voor ieder van deze bouwdisc ip l ines 
staat een staf van gespecialiseerde medewerkers voor U klaar, o m 
U met raad en daad bl} te staan b i j de keuze van een geschikte 
grond, het aspekt en de nut t ige Indel ing van de won ing , alsook 
b i j de f inancier ing van d i t alles wo rd t U deskundig een leiddraad 
gegeven 

Sfuur daarom vandaag nog deze bon op en morgen zal U 
verbaasd opk i j ken naar de voordelen en mogel i jkheden 
die w i i U bieden. 

B O N 

NAAM : 

ADRES : 

600 arbeiders 
1001 mogelijkheden 

— beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

en wens de voordelen te kennen die U mij kan bieden. 
— beschik niet over een bouwgrond en verzoek U nfiij een 
aanbieding te doen voor 't bouwen van rijwoning, villabouw 
of half open bebouwing In volgende gemeenten : 

— houdt U ml| ter beschikking van één uwer afgevaardigden 
of zal Ik een bezoek brengen aan uw informatiecentrum te 
•••••• op te u. 

Handtekening 

Wat U niet a 

« KUNNEN » 
A N T W E R P E N 

Meir 18 
Tel. (03)31.78.20 

aankumif- kan <( KUNNEN » voor U klaarkrijgen. 

een wilskrachfige naam voor een groofs bedrijf. 
GENT 

Onderbergen 43 
Tel. (09)25.19.23 

GENK 
WInterstagstraat 22 

Tel . (011)544.42 

LEUVEN 
Brusselsestraat 33 
Tel. (016)337 .35 J 
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