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WIJ 

en gij 
FACE A LA PRESSE {1) 

Betreft tv-uitzending « Face 
I la presse » twee weken gele
den op de R.T.B. 

Het was een gemeen zetje 
iran Piet van Brabant van «Het 
Laatste Nieuws», de Volksunie 
als een troep vechtersbazen te 
tvillen voorstellen omdat de 
volksvertegenwoordigers en se
natoren van die partij onlangs 
in het parlement op vrij luid
ruchtige wijze uiting gegeven 
hebben aan hun misnoegen 
over het gesjacher en geknoei 
rond de grondwetsherziening. 

En het was nog gemener, 
daarbij Hugo Schiltz de vraag 
te stellen of hij zich wel thuis 
gevoeld temidden van zo'n zoot
je, om op die wijze Schiltz er
toe te bewegen zich te distan
tiëren van zijn kollega's. 

Het antwoord van de heer 
Schiltz lag reeds klaar in zijn 
van pret twinkelende ogen en 
Pietje zal het gevaar waar
schijnlijk pas te laat bemerkt 
hebben : « ...En de schoolstrijd 
dan, meneer van Brabant, en 
de staking van 1961... » ? 

Daarmee kon Piet, en met 
hem de komedianten van de 
grote vaderlandslievende par
tijen, het dan stellen. 

Ik heb het uitgegierd van 
't lachen. Jammer dat de kame
ra op dat ogenblik het gezicht 
van de ongelukkige vragenstel
ler niet in beeld gaf, want het 
moet goud waard geweest zijn 
om dat te zien. 

Doe zo voort, geef ze er van 
langs, de huichelaars van de 
kleurpartijen. 

K.C.. Vilvoorde. 

BONHEIDEN 

In onze gemeente werd het 
monsterverbond afgesloten. De 
« Vlaamse » C.V.P. gaat samen 
met franskiljon Saenen naar 
de gemeenteverkiezingen. Kwa-
tongen beweren dat dit werd 
bekokstoofd door boomhakker 
De Saeger. 

Dezelfde die de laatste mooie 
plekjes van Bonheiden en Rij-
menam gaat omhakken voor 
het aanleggen van een 250 me
ter brede autosnelweg. 

De Saeger werd immers blij
vend beloond voor de « Vlaam
se overwinning s van Hertogin-
nedal en heeft zijn laatste 
Vlaams refleks sindsdien dan 
maar afgezworen. De plaatselij
ke CV P.-huichelaars die het 
weer eens « doen », zullen op 11 
oktober van antwoord gediend 
worden. 

V.d.B., Bonheiden. 

BOMEN 

Uit het nieuws over de zin
loze en barbaars uitgevoerde 
boomrooierij te Schilde hebben 
we het zoveelste bewijs gekre
gen, dat de verantwoordelijke 
overheden (ministeries, pro
vincie, gemeente) de sistemati-
sche vernieling niet alleen 
oogluikend toestaan, maar bo
vendien nog aanmoedigen ook ! 
Zonder de minste planning, zon
der de minste planning, zonder 
advies van deskundigen gaat 
men in het wilde weg door met 
het vernielen van wat ons nog 
rest aan natuurschoon. Er be
staan afdoende beschermings
maatregelen, gedetailleerde 
plannen voor een meer geor
dende urbanizatie (de kanker 
van de verkavelingen en de 
üntbebouwing). enz. Er zijn 
degelijke wetsvoorstellen van 
diverse strekkingen. En toch 
blijven de heren, niettegen
staande het groeiend protest, 
door gaan met knoeien, alsof 
er ruimte en groen in eeuwig
heid bestaat Het is gewoon on
verantwoordelijk wanneer men 

met eigen ogen ziet hoe ons 
leefmilieu grondig verpest, ver
giftigd en vernield wordt, kort
om onleefbaar gemaakt. Be
voegde personen (o.a. de urba-
nist Renaat Braem) wezen er
op dat deze uiterst gevaarlijke 
ïvolutie zo snel vooruitgaat, 
dat die katastrofe in de eerst
volgende decennia moet ver
wacht worden als men niet 
dringend ingrijpt. 

J. P., Genk, 

GEEN WOORDEN 
MAAR DADEN ! 

Wat de redaktie in « WIJ » 
van 20 juni schreef onder de ru
briek « van de redaktie » wist 
ik al lang. De openbare opinie 
in Vlaanderen wordt slecht in
gelicht, ook door de zgn. «krant 
voor intellektuelen». In kalme 
periodes is men min of meer 
objektief, maar pas op als er 
iets scherp gesteld wordt : b.v, 
verkiezingen of de parlemen
taire knoeihoop van de laatste 
weken. Ik kan me echter wel 
voorstellen dat er iets zou ver
anderen als alle V.U.-kiezers 
voortaan zich zouden abonne
ren op één en dezelfde krant. 
Ik heb alvast voor het tweede 
semester een abonnement geno
men op de « Gazet van Antwer
pen ». Wie volgt ? 

M.C., Tessenderlo. 

NOG DE VOER 

De rijkswacht heeft een gro
te voorliefde voor Vlamingen ; 
dit zien we hier in de Voer. Er 
gebeurt iets... bel maar op : de 
rijkswacht is de of, of doet als
of. 

Zelfs vóór het gerecht dur
ven ze niet de waarheid zeg
gen. Vraagt men inlichtingen 
over een inboorling... eerst we
ten : « is het een vieze Vlaming 
of een waalsgezinde ? ». Van de 
eerste niets dan kwaad, van de 
andere lofbetuigingen zelfs te
gen de waarheid in. 

En dan durft men zeggen t 
« Alle Belgen zijn gelijk voor 
de wet ». Behalve die van de 
Voer ! 

J.B., Teuven. 

PROFICIAT 

Regeringen gaan, goedgekeur
de wetteksten blijven. Bij de 
huidige grondwetsherziening 
gaan de pokerspelers hun kans, 
het bilan van een zwarte week 
in de Senaat is gekend. Wat 
blijft er over van onze Voer
streek, Leuven vlaams. geen 
grendels, enz ? 

Hoe is het mogelijk dat het 
onaanvaardbare prijsgeven van 
onze Vlaamse meerderheid, 
voor de vlaamse traditionelen 
(C.V.P., B.S.P. en P.V.V.) nog 
altijd niet tot de denkwereld is 
teruggezonden ? 

De huidige regering zal met 
haar vlaamse knechten de ge
schiedenis ingaan van verko
pers van onze rechtmatige 
vlaamse meerderheidsrechten. 

Toch een welgemeend profi
ciat aan onze V.U.-gekozenen, 
die tot vechtens toe onze rech
ten hebben verdedigd en die 
beslist hebben, aan deze onge
hoorde koehandel niet meer te 
willen meedoen. 

M.M.. Opoeteren. 

VAN HOGERHAND 

In de «Gazet van Antwerpen» 
las ik onlangs het volgende : 
« Waar het algemeen geweten 
is dat dergelijke editorialen 
X« Le Soir » van zaterdag voor

dien) doorgaans van hoger 
hand zijn geïnspireerd, is het 
duidelijk dat van zekere zijde 
alles erop wordt gezet, om de 
regering in de politieke krin
gen onder zware druk te zet
ten ». 

Hoe-zo « van hoger hand » ? 
Dacht ik naïef dat de hoogste 
instantie in ons gezegend land 
bestond uit de wetgevende ver
gaderingen. Blijkbaar bestaat 
een meer machtige, dus nog ho
gere hand dan de officiële 
hoogste. 

En wie dan wel ? Een kliek 
generaals, misschien de Société 
Générale de Belgique, of dan 
toch de Quai (d'Orsay) ? 

Nu, wij wisten onderhands al 
lang dat de regeringen van 
Quislingse aard zijn en de 
praatbarakkers een stel mario
netten die veel mogen vertel
len maar, als puntje bij paaltje 
komt, zoetjes moeten bij
draaien. 

J.D., Deinze. 

FACE A LA PRESSE (2) 

Langs deze weg houd ik 
eraan, volksvertegenwoordiger 
Schiltz geluk te wensen voor 
de virtuoziteit (enkele lichte 
taalfouten uitgezonderd) waar
mede hij de houding van de 
V.U. ten opzichte van de grond-
wetsherziening verechtvaardig-

de in de R.T.B.-uitzending 
« Face a la presse » twee weken 
geleden. 

De smile waarmee hij zijn 
argumentatie onderlijnde, moet 
een doorn in het oog van veel 
vlamingenhaters geweest zijn. 

Grandioos was ook de wijze 
waarop hij Piet van Brabant 
kounterde toen deze in verband 
met de incidenten Major-Baby-
Ion en Struye-Bouwens meende 
te moeten verwijzen naar het 
V.N.V. Schiltz refereerde on
middellijk naar een meer re
cent verleden : de konings
kwestie en het schoolvraagstuk. 

Proficiat Hugo Schiltz ! 
Eén wens : meer V.U.-senato-

ren en kamerleden van dat 
soort bij de volgende parle
mentsverkiezingen ! 

DA., Ronse 

T.V. EN PARLEMENT 

Het zou niet meer dan billijk 
zijn dat op regelmatige tijdstip
pen rechtstreekse of voor mijn 
part opgenomen flitsen over de 
tv werden uitgezonden aan
gaande belangrijke debatten in 
het parlement. In de N.O.S. heb 
ik dat al enkele malen gezien 
en zulke aktualiteiten, vers van 
de lever, doen het altijd bij het 
kijkend publiek. Neem nu bv. 
het incident Bouwens. Het 
krantlezend publiek verneemt 
dan daar achteraf wel iets van 
en leest daar een uitvoerig ver
slag over in het daarop volgend 
« W I J »-nummer, maar zulke 
aktualiteit '(o.a. ook het verla
ten van de vergadering van de 
V.U.-parlementariërs) g e e f t 
meer indruk door het vizuele 
dan door het geschrevene. 

Vlaanderen gonst van de 
woorden « demokratie, vrijheid 
van meningsuiting, vrijheid 
van de pers ». Wordt het voor 
de B.R.T. dan geen hoog tijd 
om van deze woorden geen hol
le frazen te maken ? 

F.W., Boechout. 

DAVIDSFONDS (1 ) 

In de rubriek « Wij en Gij » 
van uw krant kunt u vermel
den dat ik samen met verschil
lende andere leden onmiddel
lijk na het bekendmaken van 
de oproep der drie fondsen, 
schriftelijk ontslag heb geno
men van mijn lidmaatschap bij 
het Davidsfonds. 

Alleen met onze meerder-
heidspozitie in dit land te hand
haven, kunnen we bekomen 
wat ons werkelijk toekomt. 

Aan onze parlementsleden i 
onze gelukwensen. 

A.d.S., Hekelgem. 

DAVIDSFONDS (2) 

Ik ben helemaal niet akkoord 
met uw stellingneming t.o.v. de 
Volksunie. 

Als puntje bij paaltje komt, 
d.w.z. als de verkiezingen in 't 
verschiet zijn, draaien jullie 
steeds langs de C.V.P. kant. 

De kritiek op de Volksunie 
die weigert mee te werken aan 
een grondwetsherziening die 
voor Vlaanderen meer negatie
ve dan pozitieve punten in
houdt, is niet gerechtvaardigd 
en u weet dat ! 

Daarom geef ik mijn ontslag 
als lid. Mijn lidkaart 1970 gaat 
hierbij. 

K.C., Vilvoorde 

De redaktie draagt geen ucr-
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 

van de redoktie 

Brussel, 8 ju l i 1970. 
Betr.: kritiek, lof, dank ... 

• Lezersbrieven zijn bij "WIJn steeds welkom. Dat 
zien de WlJ-lezers trouwens elke week op deze 
bladzijde lezersbrieven, waarin zowat alle onder
werpen behandeld worden, met nadruk op de vlaams-
nationale belangen, strijd, taktiek, strategie, 
noem maar op. D(x;h ook vaak met aandacht voor so
ciale of gewoon menselijke vraagstukken» 
Kritische lezers sparen ons hun kritiek niet en 
in volgorde - hoe betrekkelijk dat ook is, want 
s ta t is t isch hebben we dat niet vastgelegd - is dat 
naast de goedbedoelde raad ook de tweede tematiek 
van de lezersbekommemissen. In laatste instantie 
volgen lof en soms.een dankbetuiging. 
Daarom en ook omdat het om een sociaal geval ging 

maken we hier graag melding van een brief, een 
dankbrief. Via een zoekertje hadden we werk ge
vraagd voor een jonge Vlaaiing die wegens taalras-
sisme door zijn brussels-frankofone'werkgever aan 
de deur vas gezet. We sinjaleerden hem verscheide
ne vlaamse firmans die hem werk aanboden via ons 
blad. De vlaamse sol idar i te i t was hier geen i jdel 
woord. Hij heeft nu werk en schreef ons o.a, : 
"Tans heb ik weer werk en zal dus weer uw blad 
bmnen kopen. Hartelijk dank nogmaals voor uw 
steun, het heeft me ontroerd te weten dat er 
Vlaamse vrienden zi.ln, om een jonge, simpele 
Vlaamse werk jongen in het harde Bmssel te hel
pen." Wij van "WIJ" danken op pnze beurt de 
Vlaamse werkgevers die ons hielpen een goede 
Vlaamse daad in dat "harde Brussel" te s tel len. 



DE EEUWIGE VAANDELYLUCHT 
DE KARIKATURISTEN HEBBEN NIET HELEMAAL ONGELIJK. EYSKENS 

HEEFT WERKELIJK IETS VAN NAPOLEON. EEN HERHAALD WATERLOO 
KAN HEM NOG NIET DOEN GELOVEN DAT ZIJN RIJK WANKELT. OF IS 
DIT NOG MAAR ZIJN ELBA EN KOMT HIJ INDERDAAD NOG TERUG ? 

HOE LIGGEN DE GRONDWETSKAARTEN NADAT EYSKENS ZIJN KWO-
RUMGRENS STEEDS VERDER ZAG WEGEBBEN ? HIJ BLIJFT VOLHARDEN 
IN DE BOOSHEID. MET EEN HARDNEKKIGHEID EEN BETERE ZAAK 
WAARDIG KONDIGDE HIJ DEZE WEEK IN DE VAKANTIESNUIVENDE SE
NAAT AAN DAT HIJ ZIJN POGINGEN ZOU VOORTZETTEN. 

NOG VOOR OKTOBER ? NA OKTOBER ? OOK NOG NADAT MEESTER 
BORGINON EN MET HEM DE TIENDUIZENDEN VLAMINGEN VAN DIKS-
MUIDE HUN « NEEN » AAN DEZE GRONDWETSHERZIENING HADDEN GE
FORMULEERD, BLIJFT HIJ STAAN OP DE VERKEERDE PRINCIPES DIE 
DEZE PLANNEN BEHEERSEN : NIET DE AUTONOMIE VAN DE TWEE VOL-
KEREN MAAR ULTIEME REDDINGSPOGINGEN VOOR HET OUDE BELGIË 
ZIJN DE KRACHTLIJNEN VAN HET GEHEEL. 

DE ONTMASKERDE STRUDERS 

Het hele gebeuren vertoont alle ken
merken van de beginselloosheid, ver
warring, dag-aan dag-gedoe. Tipisch 
voor mensen die niet geloven in het 
nieuwe dat zij al half moeten belijden, 
maar zich vastklampen aan het oude, 
waarvan zij de eerste genieters blijven. 
Een zielig vertoon waarin de vlaamse 
C.V.P. de hoofdvertolker is. Met het 
massale wapen van een bijna gestroom
lijnde pers hebben zij nu weken uitge
bazuind dat « de begrenzing van Brus
sel » de kern was van de hele grondwets
herziening. De afzwakking die hun ei
gen Tindemansen er bij formuleerden, 
het doorwerken van het sociologische 
proces van de verfransing, de voortwoe-
kering van de liberaal-anarchistische 
urbanizatie rond Brussel, het verkopen 
van het bazisbeginsel « huistaal-school-
taal » voor het valse « liberté du père de 
familie », dat alles werd doodgezwegen. 
De vergiftigde pillen die in de rest van 
de grondwet aan de Vlamingen te slik
ken werden gegeven, bestonden niet 
meer. Met de leugenversterkers van 
hun informatiemiddelen werd de Volks
unie afgekraakt, het waarom van haar 
taktiek verzwegen, de smerigste insinu
aties gebruikt op een manier die het 
oude klerikale sisteem « voor de goede 
zaak is alles toegelaten » opnieuw tot de 
taktiek maakte. 

Heel dat lieg-maar-op-sisteem hebben 
zij zelf weer moeten ontkrachten. De 
kloeke strijders. De afgrendelaars van 
Brussel, de farizeëerpredikanten hebben 
zichzelf ontmaskerd. Wanneer vorige 
vrijdag bij de bespreking van het ont
werp over de ekonomische decentrali-
zatie de Volksunie voorstelde om duide
lijk te bepalen dat de vlaamse randge
meenten alleen onder de bevoegdheid 

van de Ekonomische Raad voor Vlaan
deren zouden staan, en Brussel tot de 
negentien agglomeratiegemeenten zou 
beperkt zijn, stemden zij plots niet meer 
mee 

Nu kon het toch ook gestemd worden, 
zonder de losprijs van grendels en al 
die rest zo scherp aangeklaagd door 
V.V.B, en IJzerbedevaartkomitee, te 
moeten betalen. Hun Brussel-barrikades 
weixlen roemloos opgeruimd. Zij slikten 
weer hun woord, want in feite was het 
amendement Schiltz een heruitgave van 
het amendement Lindemans dat zij 
reeds een jaar geleden verloochenden 
toen CoUard onder druk van zijn Brus
selaars zich hier had tegen verzet. Zij 
laten de beslissing nu aan de heren van 
de regering — die mogen met de rand
gemeenten doen wat zij met de Voer
streek van plan zijn. 

De toestand klaart terug op, ook voor 
de meest lichtgelovige Vlamingen. De 
traditionelen blijven wat zij zijn : be-
ginselloze partijmannetjes, waarvoor de 
vlaamse beweging slechts een toevallig 
gegeven is, hen opgedrongen door de 
vooruitgang van de vlaams-nationale 
partij, die zij, behandelen met de haat 
van een vastgeroeste kruidenier die de 
laster van zijn afgunst loslaat op een 
betergeschoolde konkurrent. 

WAARHEEN GAAT HET ? 

Het kan teoretisch alle richtingen uit. 
De mislukking van de Cyprus-veto-gren-
del-grondwet heeft de federalistische 

'stemmen feller dan ooit doen opklinken. 
In het persoverzicht geven wij waalse 
linkse reakties in die richting, die aan

tonen dat men ook daar het brussels 
spelletje begint beu te worden. Leo 
Collard die deze polslag best kan aan
voelen, schrijft al, via de Volksgazet-
vertaling : « Sommigen zijn de mening 
toegedaan dat er geen andere oplossing 
is dan het federalisme. Noch het woord 
noch de zaak boezemt mij vrees in. 
Maar welk federalisme ? ». En dan volgt 
het klassiek deuntje, ook gezongen door 
de unitaristische interpellanten van 
Schiltz en Baert op de tv. « Aangezien 
men nog niet akkoord is over een federa
listische formule, moet men maar voort-
ploeteren in het oude moeras ». Ook al 
loopt men steenvast. De belgische staats-
machine, met de frankofonen als manoe-
vreerders, de Vlamingen als gewillige 
paardekracht draait nog wel een tijd in 
ons voordeel, zullen de franstaligen in 
stilte denken. Daarom de tweede weg 
van Collard : « wachten » — na ons zijn 
het er misschien met houten koppen, 
zegt men in de Kempen. 

Ondertussen klinkt uit waalse C.V.P.-
hoek en Libre-V.D.B.-liedjes nog steeds 
de lokroep « Neem er de P.V.V. bij in 
een regering van nationale unie. Wat 
dat betekent als grootste gemene deler 
en aan gebogen ruggen van Vlamingen 
die blij zijn dat ze « tooh nog » minister 
mogen zijn, dat leert ons een kwalijk 
verleden. 

DE HOOFDVERANTWOORDELIJKEN 

« Brussel is onbetwistbaar vlaams 
grondgebied, vlaams in zijn diepere be
volkingslagen en de immigratie die er 
de bevolkingsaanwas heeft teweegge
bracht kwam uit Vlaanderen ». Deze 
tekst, van de hand van Gaston Eyskens 
in 1938, werd hem door Prof. Périn on
der de neus gewreven in het recente 
kamerdebat. Het is de scherpste samen
vatting van de verantwoordelijkheden 
van degenen die steeds in regeringen 
gezeten hebben die op korte tijd deze 
vlaamse stad hebben doen verworden 
tot een schijnbaar « petit Paris ». Rege
ringen die de Grammensen en de taal-
inspekteurs hebben gestraft, de taalwet
verkrachters hebben beloond. 

De Eyskens van die tekst is nu de 
man die de « liberté du père de familie » 
gaat loslaten op de vlaamse sociaalzwak-
'ken. Dat niet alleen heeft hij verloo
chend uit zijn vlaams verleden (dixit 
Borsinon). Ook het vlaams federalis-
tisdn beginselakkoord, dat hij met die
zelfde Borginon ooit heeft ondertekend 
Op dergelijke beginselen was t^-n op-f« 

gang van de Vlamingen in België te ves-
tigen. Hij verving ze door grendels. Om
dat hij als voornaamste stelregel zich
zelf ging nemen. De man van « j 'y suis, 
j'y reste ». Hij en zijn partijgroep, de 
zogezegd vlaamse zelfstandige C.V.PJ. 
groep, blijven zweren bij onvlaamse 
B.S.P.-ers en P.V.V.-ers, op wat zij noe
men een historisch keerpunt in de op
lossing van het volkerenprobleem. 

Het klassieke slagwoord : « Politiek 
is de kunst der mogelijkheden. Wij kon
den maar afdwingen datgene waarvoor 
het vlaamse volk al politiek rijp is » 
kunnen wij niet blijven aannemen. Men 
zegt inderdaad dat een volk de leiders 
heeft die het verdient. Maar bij een 
volk als het onze met zijn kwalijke voor
geschiedenis, konden die Vlamingen 
maar zijn wat hun leiders waren. Wij 
blijven bij wat wij ooit zegden in een 
debat tot Jos De Saeger, toen hij zijn 
versagen in Hertoginnedal ook afwim
pelde met die uitvlucht. Wat nu met 
veel moeite, met bloed en tranen soms, 
door de vlaams-nationaalbewuste min
derheid, moest bijgebracht worden stuk
je voor stukje « dat ook dit vlaamse 
volk recht op zelfbeschikking heeft ». 
Dat hadden die vlaamse C.V.P.-ers met 
hun massamiddelen, in sloganvorm des
noods, tot dit volk kunnen brengen. Dit 
« recht op zelfbestuur » op honderddui-
zendvoudige wijze via « Volksmacht », 
« De Boer », en « de Middenstand » aan 
onze mensen ingehamerd, had op enkele 
jaren de vlaamse beweging opgetild tot 
een vlaams-nationale konsekwentie, 
waar zij dan rustig de politieke leiding 
hadden mogen van opnemen, samen met 
de vlaamse socialisten als die federalis
tische konsekwentie ook hadden durven 
trekken, die August Vermeylen hen 
reeds voonhield in zijn « Kritiek der 
Vlaamse Beweging » in 1905. 

Dit verzuim Is hun historische mis
daad. Hun echte vaandelvlucht. 

Op hen zal bij later terugschouwen 
op deze periode van grendelgrondwet
ten en weigeren door te marsjeren naar 
de federalistische oplossing het woord 
gezet worden dat Victor Leemans (ja 
hij !) schreef in Jong-Dietsland in de 
jaren dertig over « de Vlaamse-belgicis-
tische leiders die afweken van hun 
vlaamse beginselen, geslagen zijn met 
onvruchtbaarheid en weldra met on
macht. Zij raden de gevaren en zoeken 
zich weer te vinden op het kronkelpad 
van hun opportuniteit. We kunnen ons 
inderdaad maar moeilijk voorstellen 
welke de afkeer zal zijn van de latere 
Vlaamse geslachten voor deze schijn-
mensen, hun schijnmaneuvers, hun 
schijnzegepralen. De vlaamse historie 
zal deze periode doodverven als een der 
onbenulligste, een der duisterste en 
domste van ons volksleven ». W.L. 

Het heeft te Kinsjasja kwaad 
bloed gezet dat de belgische rege-
ring wel enkele topfiguren naar 
Luxemburg kon sturen om een 
topbijeenkomst van Benelux bij 
te wonen en niet naar Kinsjasja 
om er de feestelijkheden naar 
aanleiding v. h. tienjarig bestaan 
van de kongolese republiek bij te 
wonen. Misschien was premier 
Eyskens maar al te blij tien jaar 
na datu m niet opnieuw de bel
gische regering te moeten verte
genwoordigen, want aan de kon
golese onafhankelijkheid kan hij 
toch alleen slechte herinneringen 
bewaren. Deze kongolese debacle 
legde immers de bazis voor zijn 
val enkele maanden later toen de 
regering Eyskens struikelde over 
de zogenaamde eenheidswet. De 
waalse strijd tegen deze eenheids
wet (naar loffelijke belgische ge
woonte een slechte vertaling van 
« loi unique ») gaf trouwens aan
leiding tot de geboorte van een 
waals sociaal-ekonomisch federa
lisme dat nu 10 jaar later met veel 
moeite, kunst- en vliegwerk een 
eerste voldoening heeft gekregen, 
ook al zou wijlen André Renard, 
moest hij nu nog leven, over dit 
flauwe afkooksel, waarmee de 
partijbonzen genoegen nemen, 
niet te spreken zijn. 

Het is natuurli.jk toeval dat 
Eyskens verhinderd wordt door 
de belgische kommunautaire ge
schillen terug te keren naar de 
plaats waar hij een decennium 
terug de staat vertegenwoordigde, 
die oorzaak en getuige was van de 
eerste gevolgen van wat men al 
dadelijk het reinste amateurisme 
is gaan noemen als men spreekt 
over dekolonizatie. De verleiding 
is trouwens groot — en gewettigd! 
— dit zelfde woord toe te passen 
op de grondwetsherziening zoals 
deze in hoofde van Eyskens aan 
het land wordt opgedrongen met 
de medeplichtigheid van partijen. 

die zich grootmeesters in het poli
tiek bedrijf achten en in werke
lijkheid kworum- en koehandels
knoeiers zijn, die menen een utili
taire verdedigingsrefleks van een 
taai unitarisme te kunnen voor
stellen als een vernieuwende daad 
van staatshervorming. Toen als 
tans was Eyskens — afgezien van 

brusselse knoeiers-establishment. 
Indien de belgische gemeenschap
pen er zullen in slagen, een rede
lijk en eerlijk modus vivendi tot 
stand te brengen dan zal dat an
dermaal niet de verdienste van de 
huidige regering zijn, die precies 
een oneerlijk en onrechtvaardig 
nieuw kontrakt wil opdringen en 

beroepsHALVE 
bekeken 

zijn werkelijke bekwaamheid — 
het simbool van een politiek, die 
niet de naam van staatsmanskunst 
verdient. Indien Kongo er dan 
toch is in geslaagd (we laten bui
ten beschouwing met welke mid
delen want de omstandigheden en 
zovele andere beslissende fakto-
ren kennen we maar half) zich 
van deze amateuristische bel
gische notariële akte te herstellen 
dan is dat zeker niet dank zij het 

daarin voorlopig is mislukt, niet 
het minst dank zij een met eer
lijke en grondwettelijke midde
len strijdende Volksunie. 

BENELUX 

Op die voor Kinsjas.ia ergerlijke 
Benelux-top te Luxemburg werd 

dan toch maar een belangrijke 
stap gezet voor de Beuelux-ge-
meenschappen, nl. de afschaffing 
der tolformaliteiten per 1 januari 
a.s. uitzondering gemaakt voor de 
B.T.W. (die in ons land trouwens 
met enkele jaren vertraging op de 
zelfde dag start, tot grote bezorgd
heid overigens van de regering, 
die ook hier een zeer wisselvallige 
politiek volgt). Het werd tijd dat 
Benelux van zich liet horen, want 
een zekere stagnatie de jongste 
jaren was onloochenbaar, met als 
een der voornaamtse oorzaken een 
bepaald waals-brussels verzet te
gen wat deze kringen (te oordelen 
naar de benadering van de bel
gische regeringen ; ten onrechte) 
als heel-nederlandse integratie 
beschouwen, een bedreiging dus 
van de frankofonie. We kunnen 
slechts herhalen wat reeds vroe
ger is gezegd : Benelux krijgt pas 
een volledig en daardoor werke
lijk stuwend karakter de dag dat 
ook de betrokken volksgemeen
schappen hun zeg krijgen als we
zenlijke want volkse bestanddelen 
van deze superstruktuur, die ten 
slotte toch maar de logische maar 
verlate uitbouw is van een etnisch 
geheel, dat slechts als zodanig aan 
deze bestanddelen de volle kans 
tot volwaardig europees partner
schap kan waarborgen, niet alleen 
sociaal-ekonomisch doch ook kul-
tureel. De afschaffing der tolfor
maliteiten, hoe weinig ook door 
volkse en kulturele bekommernis
sen ingegeven, is dan toch eer 
verdere stap naar deze integratie, 
waarop wij Vlamingen al te lang 
hebben moeten wachten. Hoe 
meer belemmeringen wegvallen 
des te groter wordt de kans op een 
werkelijke start ter zake des te 
meer daar deze evolutie gepaard 
gaat met wat we in de aanvang 
van deze beschouwing behandel
den : de opmars van het federale 
alternatief in België zelf 



WIJ 

ZIJ EN HIJ 
Op dezelfde bladzijde waar zij het 
woord van Borginon op de IJzerbe-
clevaart bloklettert « Geen tranen 
voor de mislukking van de grond
wetsherziening» zet «Het Volk» een 
andere titel « Volksunie schonk an-
ti-vlaamse krachten het middel om 
essentiële vlaamse eisen te dwars
bomen ». Dat kwam dan niet van 
Borginon, maar van Hen. « Zij » dat 
zijn de grote bonzen van de C.V.P. 
'die de laatste dagen aan kommuni-
keetitis lijden Veel verzwijgen zi j , 
maar zelfs op wat zij zich beroemen 
werd het antwoord gegeven door 
'de Ijzerbedevaartvoorzitter, tenmin
ste voor hen die horen willen en 
hun oren niet afstoppen. 

ZIJ : 

BORGINON : 

Z IJ : 

HIJ : 

/ * * 

ZIJ : 

HIJ : 

ZIJ : 

HIJ : 

EN ZIJN SLOT 

« Het C.V.P.-hoofdbeslLim spiak zijn bewondering uit voor de volgehouden 
inspanning van eerste-mmister Eyskens en diens regering om een fundamen
tele grondwetsherziening door te voeren ». 

« Omdat men echter bij de aanvang voor iedere reëele autonomie was terugge-
gedeinsd stond de mislukking van meet af aan vast en kunnen wij niet anders 
dan met spijt te besluiten dat ons volk er beter aan toe is zonder herziening dan 
met wat ons nu werd voorgeschoteld ». 

« Mogelijk zou geweest zijn : de kultuurautonomie, de afbakening van de 
taalgebieden, de begrenzing van het brtissels taalgebied, het paritair bestuur 
van de brusselse agglomeratie en twee zelfstandige kidtuurkolleges te Brus
sel ». . 

« Over pariteit in de regering aan de franstaligen, al is ze ondemokratisch in een 
unitaire staat en houdt ze het prijsgeven in van ons meerderheidsrecht, zouden 
we misschien nog kunnen over heenstappen, als er te Brussel een evenwaardige 
tegenhanger zou zijn gekomen, maar dat is niet het geval. 
» Een schuchtere en ontoereikende stap in de richting van een zekere autonomie 
op kultureel en ekonomisch gebied werd grotendeels ontkracht door de weige-
ring van de onmisbare eigen financiële middelen. 
» De pariteit te Brussel zou naar het schijnt als tegenprestatie — gepaard 
gaan met de erkenning van de beruchte « vrijheid van het gezinshoofd » in de 
keuze van de onderwijstaal voor zijn kinderen. Om die verloochening van het 
aloude standpunt van de Vlaamse Beweging en van elk gezond pedagogisch in
zicht te rechtvaardigen, wendt men voor te geloven dat over zes jaar het neder-
landstalig onderwijs in Brussel voldoende zal zijn uitgebouwd en de toestand 
voor de Vlamingen normaal geworden zal zijn. 
» En wat met de Voerstreek op handen is, hoe de faciliteiten te Komen en Moes-
kroen genegeerd worden weet iedereen. 
» Behoudens nieuwe, nog voor de zoveelste keer laatste toegevingen van onzent-
wege, bleef alles bij het oude, werd Vlaanderen eens te meer gefopt en boven
dien in de grendels vastgeklonken ». 

« Daarenboven zouden de grondslagen gelegd zijn van een moderne staats-
stniktuur en een diepgaande regionalizering ». 

« Vlaanderen zou meer verloren dan gewonnen hebben bij wat in de loop van 
de parlementaire behandeling misgroeid was tot wat een gezaghebbend dag
blad kenmerkte als een WAALSE grondwet. 
» Van een scheppend staatkundig beleid, die naam waardig, is in heel dit ge
beuren niets te ontwaren Men is aan vlaamse zijde vertrokken van een uitgangs
punt waarbij reeds te veel van op voorhand was prijsgegeven ». 

« De Volksunie — en zij alleen — draagt de volledige verantwoordelijkheid 
voor de vertraging en de risico's welke dit uitstel van de grondwetswijziging 
medebrengt voor de vlaamse gemeenschap ». 

« Wij ontkennen niet dat van vlaamse zijde lofwaardige pogingen werden in 
't werk gesteld om te verhinderen dat deze verkeerd ingezette herziening te 
zeer in ons nadeel zou omgebogen worden. 
» Het is duidelijk dat de ingewikkelde kunstgrepen waartoe men zijn toevlucht 
heeft genomen, verre van bevrediging integendeel een onuitputtelijke bron 
zouden scheppen van nieuwe onrust en strijd, en het ganse staatsapparaat met 
verlamming bedreigen. 
» Wij worden elk jaar talrijker, meer zelfbewust, meer beslist I Wie of wat in 
België zal onze opgang tot een gezond en volwaardig volk nog stuiten en ons 
beletten de daartoe onmisbare FEDERALE STRÜKTUKEN af te dwingen ? ». 

« Maar of de belgische staat bestand zou blijken tegen de voortgezette spannin
gen en konflikten, die door de grendelprocedures geinstitutionalizeerd zouden 
geworden zijn, is een andere vraag 
» En maken aanhoudende, door de zgn. belgische partiotten uitgelokte, krizis-
toestanden dat het met België scheef loopt, dan weten wij dat niet de Vlamin
gen er schuld zullen aan hebben, tenifj misschien door overdreven lankmoedig
heid, en dat Vlaanderen ook dan, en wellicht gemakkelijker, zijn toekomst zal 
weten te verzekeren. 
» VLAANDEREN EERST ! 
» VLAANDEREN BOVEN ». 
En daar zetten WIJ ons onophoudelijk voor in en NIET ZU. 

« Zal de beroering rond het geval 
van de arme Irma Laplasse 
nu eindeijk de ogen openen, doen 
inzien welke kreupele rechtsbedeling 
hier na de bevrijding heeft gewoed, 
en aldus de weg banen voor een 
eerlijke amnestie zonder 
dewelke verzoening en inwendige 
vrede in België niet mogelijk 
zijn ? » Toen werden ook de praters 
even stil op de IJzerhevaartweide, 
en rilde er een getemperd 
applaus door de massa als algemene 
instemming met deze prangende 
passus uit de rede van Rik Borginon. 
Maar nu, wat verder, kunnen we 
ons afvragen. Want het mag 
inderdaad niet zijn dat het een 
zoveelste beroering wordt zonder 
verder gevolg. De Vlamingen 
zijn zoveel onrecht gewoon 
geworden, niet in het minst door de 
massale repressie dat het 
rechtsgevoel soms afgestompt lijkt 
en zelden kan doorzetten tot 
rechtsherstel. Er moet een 
samenloop van omstandigheden zijn. 
Misschien zijn er even tragische 
gevallen, wellicht zelfs koel 
berekende « juridische moorden » 
op andere Vlamingen, meegesleept in 
de repressiemolen. Nu 
echter heeft het boek van prof. 
van Isacker, met de talrijke 
perskommentaren en de politieke 
stellingnamen van de moord 
op Irma Laplasse een testgeval 
gemaakt. De verantwoordelijkheden 
liggen nu open. 
« Gerecht en recht moeten terug 
verbonden worden, dat kan maar 
als de hoogste juridische 
instanties in België zelf hun volle 
medewerking verlenen om deze zaak 
te heropenen » schreef kamerlid 
Babyion in zijn open brief 
aan Vossen. 
De belgische gerechtelijke 
instanties, de minister aan kop, 
kunnen hun belangstelling in deze 
zaak niet beperken tot het 
afschermen van rekwireerder Vossen. 
Al kan uit een (mager) dossier 
alleen dan niet zo onmiddellijk 
blijken dat hij meer of 
minder bloeddorstig was dan zijn 
medegetabberden uit die iaren. 

^Ten tijde van de inkwizitie en 
de heksenprocessen gold 
waarschijnlijk ook een zeer speciale 
« beroepsplichtenleer » die vele 
groot-inkivizitoren van toen, 
ook de nachtrust niet wegnam of de 
smaak van het avondwijntje 
er niet minder om maakte. 
Dat voorbehoud hebben onze 
parlementairen na het bezoek aan 
minister Vranchv dan ook 
duidelijk gemaakt, al hebben 
verschillende kranten hiervan 
« toevallig » geen melding gemaakt. 
Wii willen onze ironie niet bij 
de van « Pan » voegen, die 
blijkbaar prokureur Vossen zeer 
goed kent ina zijn gerechtshofrelaties 
en die over de zogezegde ontroering 
van Vossen bij het opdelven 
van het dossier Laplasse cinisch 
opmerkte « krokodillen schreien 
ook » « Maar meer dan ooit 
ben ik nu overtuigd van de on'ichuld 
van Irma Laplasse », zei prof. 
van Isacker na het bezoek bij 
Vranckx. Laat Vossen voor wat hij 
is. Er is een wet van de immanente 
gerechtigheid, die zich 
dikwijls reeds manifesteert in het 
vernietigen van het eigen 
levensgeluk. 
« Maar de Javaan blijft verdrukt » 
herhaalde Multatuli zijn 
aanklacht tegen het koloniale regime 
op Java « Er werd een vrouw 
vermoord, een familie vernietigd », 
Moeten wij blijven herhalen 
tot hersteld is wat in deze 
tragische zaak nog kan hersteld 
worden. 
Men kan dit toch niet oveilaten 
aam. deze eenvoudige familie zelf. 
Ligt hier geen taak voor het 
amnestiekomitee om fondsen en 
gerechtelijke bijstand te verschaffen? 
Of kan het niet nog breder 
worden ' Eertijds vond men mensen 
van alle strekkingen in het 
Dreyfuskomitee in Frankrijk die 
hebben doorgezet tot rechtshersel 
werd bereikt De brief van 
Hubert Lampo aan minister 
Vranckx. waarin hij ook de zaak 
Irma Laplasse stelde, opent 
misschien een perspektief in die 
richting. Het perspektief wellicht dat 
de niet-oordelende amnestie 
in toederzijdse nederigheid de 
innerlijke vrede in dit land 
kan herstellen. Of zullen 
onze achterkleinkinderen dan toch 
beladen moeten blijven met 
twisten, voortkomend uit wat gaat 
lijken op de Hugenotenoorlog of de 
boerenkrijg Z w r,. 



« WIJ » MET VAKANTIE 

Dit is het voorlaatste nummer 
van « WIJ » voor de vakantie. 
Het volgend nummer is een va-
kantienummer dat verschijnt 
pp 18 juli en opgevat is als een 
federalistisch dossier met de 
tekst van de jongste V.U.-bro-
chure ter zake. 

We verzoeken dan ook al onze 
medewerkers voor dit laatste 
nummer geen teksten in te stu
ren, ook niet voor de Bewe
gingswijzer. Het eerste nummer 
na de vakantie verschijnt op 
7 augustus a.s. Onze lezers en 
medewerkers gelieven daarmee 
rekening te houden. Intussen 
wensen we allen een prettige, 
zorgenvrije en zonnige vakan
tie : 

TER OVERWEGING 

« Tussen vadeiiandserij (bel-
gische) en nationaal gevoel 
Xvlaams) blijven de leiders der 
Vlaamse beweging hangen. Al 
wat zij vergen voert tot het 
vervangen van het tegenwoor
dige koninkrijk door een sta-
tenverbond (nader te verduide
lijken : federaal koninkrijk), 
daaraan zal wel niemand twij
felen, — en zij kunnen niet an
ders, willen zij hun beginselen 
volgen... 

« Heb de moed, niet terug te 
schrikken voor de gevolgen 
van een eerlijke en volkomen 
toepassing van wat de grond 
zelf der vlaamse beweging uit
maakt ». Wie dat schreef ? Au
gust Vermeylen in zijn beroem
de « Kritiek der Vlaamse Be

weging » verschenen in 1905 ! 
Vijfenzestig jaar later is deze 
« kritiek » nog altijd ter zake. 
En als we even mogen dromen 
over hen voor wie hij recht
streeks bestemd is, dan wordt 
dat géén vage en onduidelijke 
droom ! 

NOG ANDERE KOLONELS 

Sinds zijn mislukte parade
tochtjes als minister op de 
IJzervlakte is P.W. Sogers nooit 
meer verschenen op de IJzer
bedevaart. Hij heeft zelfs de 
lessen uit het verleden geleerd. 
Hoe franstaligen — in de slecht
ste koloniale tradities — vlaam
se IJzerjongens kommandeer-
den. 

Hij werkt hier zelfs aan mee, 
zoals de « Gazet van Antwer
pen » bitter opmerkte, bij de 
jongste kolonelsbenoemingen. 

Zestien franstaligen tegen 10 
Vlamingen, waaronder nog een 
deel « geografische ». Zo werd 
het onevenwicht nog groter 
zegt de antwerpse krant, wat 
dan weer de uitvlucht wordt 
om geen vlaamse generaals te 
benoemen bij gebrek aan kolo
nels. « Voor ons zijn kolonels, 
kolonels. Of het nu vlaamse, 
Waalse af griekse zijn » zegt de 
« Rode Vaan » erg anti-milita
ristisch op dit « Gazet van Ant
werpen »-kommentaar. Wij zou
den het rijtje nog verlengen en 
er aan toevoegen « en zelfs rus-
sische », want wij worden be
paald misselijk als we in het 
vaderland van de « pantserkrui
ser Potemkine » ganse tribunes 
kolonels en generaals zien vol-
zitten, over gedekoreerde mili

taristen, die wedijveren in 
goudvinkerij met Goering in 
zijn meest opgeblazen dagen. 

OOK DAAR 

Nu in de Oostkantons stilaan, 
heel stilaan ! enige tegenstand 
ontstaat tegen de al sinds 1918 
durende verfransing, krijgen 
deze « anti-franskiljons » daar 
dezelfde verwijten te horen als 
in Vlaanderen. Wie de verfran-
sende overheersing niet aan
vaardt wordt verdacht ge
maakt ! 

Krijgt verwijten te horen, 
3ie eigenlijk niets anders zijn 
dan beledigingen. Zeggen dat 
vlaamsgezind-zijn betekent dat 
men verantwoordelijk is voor 
lUe ellende van de voorbije 
jorlog, is wel lange tijd een ge
woon « argument » geweest, 
maar dat doét het nu toch niet 
meer ! Maar in de Oostkantons 
beweren, dat wie houdt aan het 
eigen volksleven, een verkapte 
« nazi » is, dat gebeurt nu nog ! 
Het is heel goed dat de Oost-
kantonners dat niet meer ne
men. Het ïs heel goed dat deze 
mensen, die belgische burgers 
zijn zo goed en zo kwaad als 
anderen dat zijn, hun recht op
eisen. En tot die rechten be
hoort ook het recht op respekt 
en het recht niet te worden be
ledigd. 

DRIE MUSKETIERS 

De « bevrijde » gebieden van 
na de eerste wereldoorlog, de 
Oostkantons, staan sinds jaar 
en dag onder zeer zware ver-
fransingsdruk. Het militaire 
bestuur waarvan zij na 1918 
mochten «genieten» en de bui
tengewoon harde repressie na 
1945 werden verbonden en ge
volgd door een elke dag op
nieuw ingriipende druk en ver
drukking. Hoewel de « Oost-
kantonners» niet zo talrijk zijn 
hebben zij toch een drietal ver
tegenwoordigers in het belgi
sche parlement. 

Die drie dapperen hebben 
hun werk buitengewoon «goed» 
gedaan. Als zij de uitroeiing 
van het duitse karakter van 
hun men=;en en van hun streek 
in hun programma hadden ge
schreven, konden zij het niet 
beter doen • De achtbare heer 
Schyns, P.S.C. - volksvertegen
woordiger en burgemeester 
van Kelmis trachtte de onwet
tige ft'anstalige scholen in het 
duitssprekend gebied te legali-
zeren. De even achtbare heer 
senator en socialist van Ver-
viers Miessen wilde bij de 
grondwetsherziening bestrijden 
dat de Oostkantons tot het 
duitse kultuurgebied behoren. 
De buitengewoon achtbare 
heer Balthus, P.S.C.-senator en 
burgemeester van Aubel be
reikte een toppunt van bela
chelijkheid met zijn bewering 
dat er niet meer dan 40.000 
duitssprekende inwoners zijn 
in België. 

Het verschil tussen die drie 
« heren » en de echte drie mus
ketiers is dat zij wel allen on
gewone figuren zijn, maar dat 
de drie die beweren de Oost
kantons te vertegenwoordigen 
niet alleen zichzelf ten schan
de maken, maar bovendien hun 
eigen mensen schaden en ver
laten. 

De nog jonge « Vereniging van Vlaamse Leerkrachten » ig 
ongewoon aktief. Na de aktie tegen het niet uitbetalen van 
achterstallige wedden begint zij nu een propaganda door het 
gehele vlaamse land om de aandacht van de ouders te vestigen 
op de keuzemogelijkheid wat betreft de tweede taal die hun 
kinderen zullen aanleren. De leden van de V.V.L. zullen elk 
twee eksemplaren toegestuurd krijgen van een dossier over 
het Engels als tweede taal, en er zullen 10.000 auto-affiches 
verspreid worden met de tekst : « Ouders denk aan de keuze
mogelijkheid Engels-tweede taal ». 

Er was een tijd dat het voldoende was Frans te kennen om 
tot in Siberië te kunnen reizen : de russische adel kende we | 
een beetje Frans. Die tijd is volledig voorbij. Als taal in de 
wetenschap domineert het Engels. Alleen het Duits heeft nog 
een zekere betekenis, maar ook de franse geleerden moéten in 
het Engels publiceren. Wie geen Engels kent is op dit gebied 
zonder meer uitgeschakeld. 

Er was een tijd toen heel het internationale leven door het 
Frans werd beheerst : zelfs Bismarck sprak na de duitse over
winning in 1870 met de overwonnen Fransen vloeiend Frans. 
Nu is daar helemaal geen sprake meer van : het Frans werd 
als internationale taal erkend mede dank zij de stemmen van 
België en Nederland in de Uno. En praktisch ? In het zaken
leven ? Misschien is dezelfde strekking daar nog sterker dan 
waar ook. 

Maar in dit land wordt het aanleren van het Engels als twee
de taal nog steeds tegengewerkt. Omwille van de belgische 
eenheid. Omwille van de leraars die nu eenmaal met het aan
leren van het Frans hun broodje verdienen. Hoe dan ook : tij« 
dens het schooljaar 1967-1968 waren er in gans Vlaanderen niet 
meer dan 99 leerlingen die het Engels als tweede taal hadden 
gekozen. y 

realistisch 

kiezen 

Uit een parlementaire steekproef in het antwerpse rijkson-
derwijs bleek echter dat de schooldirekties gewoon verzuimd 
hadden de keuzemogelijkheid bekend te maken, of zelf de for
mulieren netjes hadden ingevuld. Het grootste deel van de 
ouders wist gewoon niet dat er een keuzemogelijkheid bestaat. 

Voor het pas voorbije schooljaar is het ministerie er nog 
altijd niet ingeslaagd de juiste cijfers bijeen te krijgen Mis
schien omdai ze nu al wat gunstiger liggen ? De statistische 
diensten van het vrij onderwijs publiceerden hun cijfers a! op 
8 oktober 1969 In Vlaanderen koos, in dit onderwijs, 3,9 % het 
het Engels tegen 19,6 % in Wallonië 

Alle cijfers liggen in elk geval nog langs de heel lage kant. 
En toch moet dit veranderen. Al was het maar om deze heel 
eenvoudige reden dat kinderen die nu beginnen met een twee
de taal te leren die taal leren om ze pas binnen vijf, zes. zeven 
jaar praktisch te gebruiken. De toekomst voorzien is bijna on
mogelijk. Maar iets is zeker : dat de belangrijkheid van de 
kennis van het Engels steeds groeien zal. Op elk gebied waarop 
jonge mensen dan aktief kunnen zijn. 

Dat dit ingaat tegen de oude sleur Inderdaad Maar het is 
goed te veranderen als het verbeteren is. Wie zich opsluit in 
het Frans, sluit de wereld van morgen voor zijn kinderen Dat 
wil de V.V.L niet. en daarom verdient hun aktie méér dan 
belangstelling en medewerking 

Het algemeen sekretariaat van de Vereniging van Vlaamse 
Leerkrachten is gevestigd : Anjelierenlaan 25, 8400 Oostende 
(tel. : 059/80428). 



CIJFERKERMiS 

Het jaarlijks dispuut over het 
aantal aanwezigen was dit jaar 
snel beslecht. We kennen het 
klassieke verschil tussen in-
richterscijfers en die van de al 
of niet gunstig gezinde officië-
len. Tussen de 80.000 van het 
IJzerbedevaartkomitee en de 
70.000 van de •'orgvuldig tellen
de rijkswacht lag er weinig ver
schil. Het mirakel heeft zich 
weer voltrokken. Tienduizenden 
die rustig-vastberadén de hoop 
van de grondwetknoeiers zijn 
komen wegvagen dat « de Vla
mingen het zich allemaal niet 
aantrekken », Zelfs een krant 
als « Het Volk » gaf toe « tien
duizend meer », De Vlaminpen 
reageren minder oneret^^eachtig 
dan de klaxonnerende Brusse
laars, maar de aanwezigheid te 
Diksmuide, niassaler dan ooit ^ 
wp.t; hun reaktie op de rotgrpnd- . 
^e t . 

Voor ons niet irelaten als 
Grootians in « De Nieuwe Ga
zet 1) nijdig schrijft over de ont-
maskfring van de T.Tzerhede-
vaart die zich nu achter de 
Volksu^^p Viop-'̂ + rro-Tp* r>ï/̂  ""voe-
de komt voort uit afgunst. 

DE WERFI.D VFRANDERT 

Was het om uit te wissen wat 
een dwaze voorganger uit hun 
korps veertig jaar geleden had 
misdaan aan Antoon van Steen-
kiste bij « de stormloop van het 
jaar dertig » of het zoveelste 
bewijs dat het vlaamse bloed 
overal kruipt waar het niet mag 
gaan ? In elk geval we hebben 
het echt meegemaakt « ergens 
te velde » de dag van de IJzer-
bed-^vaart. Twee jonge rijks
wachters houden een oogje in 
het verkeerszeil in een kustge-
meente Het lange rijtje-aan
schuiven naar en van Diksmui
de beu haalt een «VT,»-chauf-
feur een maneuver uit dat reu
zegroot « inbreukte » on de 
belgische verkeer.sreglementen. 
Verkeerswachter x haaide het 
boekje al boven met een kor
daat gebaar. Wij hoorden let 
terlijk het volgende. Modever-
keer'ïwachter y - « Laat maar. 
Het is er een met een VT. » De 
boekieshouder • « Goed "/e zul
len liever een patriot pakken ». 

VOLTOOIEN 

Als Adiel De Beuckelaere bij 
de aanvang van de bedevaart 

zijn oproep herhaalt « steun 
mild » en er dit jaar de gede
tailleerde beschrijving bijvoegt 
wat het allemaal al heeft ge
kost in het verleden, duizelt 
men wel even. De laatste faze 
die nu wordt aangevat : de uit
rusting van de binnenzalen tot 
een steeds breder uitdeinend 
overzicht van de ganse vlaamse 
beweging heeft een bijzondere 
betekenis. Waar de belgische 
schoolwijsheid nog steeds grote 
hiaten laat op dat vlak bij de 
vlaamse jongeren kan het mu-
zeum van Diksmuide -dé .nlaats 
worden waar de jonge genera
tie de echte geschiedenis van 
hun" volk kunnen leren op een 
aanschouwelijke manier. Kan 
dit in de toekomst niet sistema-
ti.«ch uUgebouwd, bijvoorbeeld • 
met de medewerking van de 
Vereniging der Vlaamse Leer
krachten ? Met de weer meer 
d^n .Wnnoo ingezameld» fran
ken kan er een «tap verder ge
zet in die richting. 

DE NIET GENOEMDEN 

Essentiële stukken uit de re
devoering van voorzitter Bor-
ginon geven we elders in het 
blad — mede als antwoord op 
de farizeeërkommunikees van 
de vlaamse C.V.P. Maar toch 
enkele randbemerkingen. 

Borginon heeft geschakeerd 
een situatieschets gegeven van 
verleden, heden en toekomst in 
de vlaamse beweging Te ge
schakeerd vonden velen. 

Voor dergelijke massa moet 
op bepaalde og,enblikken een 
redevoeringsklimaks worden 
bereikt waarbij de kerngedach
ten er duidelijk worden inge
heid. Het leek soms op een uit
eenzetting in een rustige ver
gadering van een of andere af
deling van het Verbond der 
Vlaamse Akademici, 

En nog moet ons iets van het 
hart Wij kennen het bijbel
woord : er is meer vreugde 
over één zondaar die zich be
keert, dan over .99 rechtvaardi
gen die geen bekering nodig 
hebben. Tegen alle gewoonten 
in en sterk overdreven heeft 
als een liefdevolle biechtvader 
Borginon wat zeem willen sme
ren aan de baarden van de tra
ditionele partijen. Waar :1e 
Volksunie zich geweerd heeft 
als nooit te voren in de strijd 
tegen de grondwet (waarover 
Borginon geen traan, zal laten) 
had hij ook onze partij het 

recht mogen laten geworden 
dat haar toekomt in de vlaamse 
se strijd, zeker als wij in-ge
meen dagelijks werden afge
kraakt via de leugenverster
kers van de massamedia in 
handen van diezelfde traditio-
nelen. 

STIJGFND BFGRIP 

De hernieuwde stellingnamen 
van V.V.B., het duidelijk afwij
zen van de grondwetsherzie
ning door het IJzerbedevaart
komitee, onze uiteenzettingen 
op verschillende plaatsen doen 
ook de « schrikkerigen » het 
opgeblazene van het gekoncer-
teerde offensief tegen de Volks
unie inzien. 

Dagelijks bereiken ons nog 
reakties van Davidsfondsafde-
lingen en -leden die ons af- • 
schriften bezorgen van moties 
of brieven naar bet Davids-
fondshoofdbestuur, met steeds 
als kerngedachte dat de Volks
uniehouding de enig mogelijke 
was om het nadelig saldo van 
de nieuwe grondwet niet op de 
vlaamse nek te krijgen.. Ook 
wij willen niet de dood van de 
zondaar, maar hopen toch dat 
de verantwoordelijke aan de 
David=fonr?=tor> die zich door 
zijn liberale en socialistische 
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fondsbroeders zo liet manoe-
vreren voortaan elders raad 
vraagt in een dergelijke inge
wikkelde materie alvorens mee 
te gaan motieën. 

INCIDENT(JE) 

« Vlaanderen in België » dat 
was het verleden. «Vlaanderen 
in Europa » dat is de toekomst. 
Zo bedoelden het de inrichters 
van de IJzerbedevaart met hun 
twee grote leuzen aan de zij
kanten van de nieuwe toren, 
zegde het programma en ver
duidelijkte ons sekretaris Rik 
De Ghein, nadat sommige kran
ten daar 's maandags « het inci
dentje » hadden in gezien tus
sen Volksuniemilitanten en hun 
kamerlid Babyion en het dan 
ook fotografisch in de verf had
den gezet. De vork en de klas
sieke steel ? Enkele stevige ke
rels die dat verband niet si
tueerden kregen het zwaar op 
de zenuwen en grepen uit de 
handen van de een of andere 
Sneyssens die op de vlaggenpa-
rade wachtte, diens leeuwen-
vlag-Volksunieafdelingsvlag en 
drapeerden het voor dit « Bel-
g.ique de papa ». Enkele aasgie-
rende fotografen vlogen er op 
af: Mik Babyion maakte de 
« drapeerders » er op attent hoe 
ze dat weer in de reeds weken-
durende anti-V TI -hetze zouden 
inschakelen. Wat zij dan ook 

geredelijk aanvaardden. Het 
verhoopte incident : Mik en de 
vlaggenhangers eindigde dan 
ook in alle vriendschap. 

OVER DE SCHREVE 

De juliku-stbewoners, die van 
uii hun zeebazis naar Diksmui
de trokken, kunnen we nog een 
tweede tocht aanbevelen. 

« Over de schreve » in het 
frans-vlaamse Ekelsbeke (niet 
ver van Cassel) gaat op 19 juli 
de jaarlijkse vlaamse kultuur-
dag door. Om lOu.30 hoogmis 
met «Vlemsche» predikatie door 
kannunik Verdonck. Na de mid
dag in zaal van der Sluys de 
eigenlijke kultuurdag met uit
eenzettingen over de rederij
kerskamers in Frans-Vlaande-
ren (Valeer Aricx en kan. Les-
croart). Vondsten in de volks
taal (E.H. De Calf van Ekels
beke). Kan. Deswarte heeft het 
over « nieuwe kansen voor het 
onderwijs van het Nederlands 
in Frankrijk». Tot slot de jaar
lijkse prijsuitdeling voor de 
« leerlingen Nederlands ». 

Daarna is er het volksfeest in 
de tuinen van het kasteel. Ga 
en maak eens kennis met dit. 
stukje Vlaanderen in Frankrijk 
al was het om uw morele steun 
te geven aan hen « die niet moe
ten hopen om te ondernemen 
of te volharden ». 
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Alle generaties zijn vertegenwoordigd op de IJzervlakte : jong en oud verenigd in één aandacht voor 
het stijlvol en verheven herdenken van zovele offers. 

Alwie zelfs maar tracht zich ernstig bezig te hou
den met de kennis van de geschiedenis (en wat is 
dat ten slotte anders dan het doen en laten, het 
mislukken en het welslagen van de mensen ?), weet 
hoe moeizaam hij tot enig inzicht komt, hoezeer 
een afsluitend oordeel vrijwel is uitgesloten. Hij 
bekijkt met ironische of pijnlijke verbazing de ve
len, die met grote zelfzekerheid en als het ware 
zonder enige moeite of aarzeling tot zeer beknopte 
uitspraken komen. Zowel over het verleden als over 
bun eigen tijd. 

Misschien zijn dit inderdaad geniaal begaafde en 
ontzettend hard en vlug werkende geesten. Maar 
als ze dit inderdaad zijn, zullen ze wel de moge
lijkheid niet willen uitsluiten dat er nog enkele 
minder begaafde, minder zelfzekere, minder hard 
en minder vlug werkende mensen overblijven. Zij 
zullen zelfs hun bestaansrecht erkennen. Zij zullen 
wel aanvaarden dat er nog altijd vragen worden 
gesteld — domme misschien, maar die voor deze 
eenvoudigen van geest dan toch échte vragen zijn. 

Zo n domme vraag is bijvoorbeeld, hoe groot het 
verschil is tussen de mens die per ossewagen traag 
en moeizaam langs de « wegen » kruipt én de he
dendaagse mens die zoveel geld en tijd heeft dat 
nij over de snelste wagen beschikt en absoluut geen 

ERWIN 

tijd te verliezen heeft. Het machtsgevoel van de 
autorijder is ongetwijfeld veel groter dan dat van 
de man met de ossewagen— ten minste totdat de 
auto (en bijkomstig ook de mens die er in zit !) 
tegen een paal terecht komt. want die blijven zelfs 
als alle bomen afgezaagd zijn. 

Maar is de mens in de tweede helft van de twin
tigste eeuw, die zoals bekend begon in 1945, écht 
nimder barbaar dan de Mongool die de stijgbeugel 
uitvond en zo alle andere ruiters overtrof ? 

Deze vraag kan zeer persoonlijk worden gesteld, 
maar dat is hier niet de bedoeling. We mogen toch 
ook niet misdoen tegen dit andere dogma van deze 
tijd : dat op niemand, als persoon, iets aan te mer
ken valt vermits alleen de maatschappij voor alles 
verantwoordelijk is ! De vraag is : zijn er in onze 

tijd minder barbaarse elementen dan duizend jaar 
geleden '' 

De vormen zijn natuurlijk wel veranderd . men 
hoeft zijn vijanden niet meer de ogen uit te steken •;• 
men kan ze gewoonweg laten verhongeren. Maar 
is de kern niet dat men de waarde van hetgeen men 
ontmoet en wat vreemd is, zelfs geen blik waardig 
acht, maar het onverschrokken en zonder aarzeling 
geheel of gedeeltelijk begint te vernietigen '' En 
dit zowel voor wat de maatschappelijke orde als 
voor wat de produkten van het menselijk kunnen 
op elk gebied betreft ? Is de kern niet dat de « vij
and » ophoudt mens te zijn ? 

Over de gebeurtenissen en de misdaden tijdens 
de laatste wereldoorlog is heel wat gepubliceerd. 
Veel minder over wat daarna gebeurde. Wat met 
de nagelaten papieren van Rommel gebeurde kon 
zó in de tiende eeuw gebeurd zijn. De persoonlijke 
brieven aan zijn vrouw bijvoorbeeld werden na tus
senkomsten van Li ddel I-Hart, de generaals Young, 
Speidel en Eisenhower met zeer veel moeite in 
Washington terug gevonden : ze waren gekatalo-
geerd onder « Erwin ». Waarom ondertekende Rom
mel zijn brieven aan zijn vrouw ook met zijn voor
naam ? 

NEMROD 



DE VOER NIET LOSLATEN POZITIEF 

Het antwoord van de Volks
unie op de motie van de drie 
Fondsen werd door het Davids-
fonds al eerder als « pozitief » 
gewaardeerd. Zeer tot ons ge
noegen, natuurl i jk ! Zo pas 
heeft de « Raad van Beheer 
van het Davidsfonds » nog een 
verklaring bekend gemaakt <dn 
het kader van de snel wisse
lende evolutie der feiten gedu
rende de voorbije week ». Heel 
juist gezien, zouden we zo zeg
gen ' Tans verklaar t de « Raad 
van Beheer » heel duidelijk dat 
hun « drie-fondsen-motie m 
geen geval de aanvaarding in
hield van andere, voor Vlaan
deren nadelige artikelen ». 

Om enig gunstig rezultaat te 
bereiken was inderdaad Da
vidsfonds « dringend overleg 
onder alle vlaamse politici » 
noodzakelijk. Wie dit overleg 
heeft aangeboden, en wie het 
heeft geweigerd, mocht nu mis
schien ook wel met name ver-

De werkgemeenschap Oost-
Belgie heeft een steunlijst ge
opend voor de a.s. gemeente
verkiezingen in de Voerstreek. 
De werkgemeenschap, aldus de 
heer J. Goeverneur op de eer
ste steunlijst die deze week be
kendgemaakt werd, zegt, « al
hoewel het vierde lid van art i
ke l 1 van de komende Grond
wet de Voerstreek uit Limburg 
wegrukt dient meer dan ooit 
alles in het werk gesteld te 
worden opdat de Limburgsge
zinden in de Voerstreek voor-
tiitgang maken ». Reeds werden 
20.000 fr. bi.1 mekaar gehaald. 
Tussen de namen van de schen
kers vinden wi.i de senatoren 
Baert , van Haegendoren, Roo-
Sens, Ballet en tal van mensen 
Uit onze afdelingen. Het 
spreekt vanzelf dat wij het ver-
fclezingsfonds-Voerstreek heel 
Veel zaad in het bak.ie wensen 
en sporen bij deze al onze le-
Sen aan hun gift, hoe klein ook 
t e storten en zo de vlaamse 
Voer niet los te laten. 

Stort ingen op n.r. 2494.84 van 
Kredietbank - Tongeren voor 
W.O.B., rekening 6708 met ver
melding : Verkiezingsfonds-
Voerstreek 

PERS 
EN 
PRESSE 

We weten met wie we de lof moeten geven, maar eindelijk 
heef de vlaamse tv toch ergens begrepen waar haar informatie
ve plicht ligt in de demokratie Via het B R T -persoverzicht 
was de Volksunie gedurende weken aangevallen m uittreksel-
vorm, zonder repliekmogelijkheid W a n t kranteia uitgeven is 
meer en meer een kweste van superkapitahsme of staatsgelden-
mampuleerders van de smdikaten geworden 

De Volksunie met haar 20 t h. kiezers in Vlaanderen kreeg 
dan toch eindelijk de kans om zich na al die aanvallen te ver
dedigen voor het publieke forum Dat is mdei daad de taak van 
een open df^mokratische radio en tv onder staatsmonopolie als 
hier in België Het leek anders wel op egp « Beschuldigde sta 
op » 

Want de joemalisten-vraagstellers behoorden toevallig allen 
tot die kranten die het felst anti-Volksume waren in de voor
bije weken. « Gazet van Antwerpen » en « Standaard » ont
braken ditmaal, hoewel zij toch de voornaamste zijn m Vlaan
deren De advokaten zaten dus alleen op de beklaagdenbank. 
Terwijl het viertal aan de overkant het niet verder kon brengen 
dan de klassieke honden die blalten doch de karavaan niet 
konden ophouden Honden, bij manier van spreken dan Tenzij 
voor die ene wellicht De man van « Volksgazet » toonde zich 
zijn stal waardig Zijn onbeschoft geblaf tegen Hugo Schiltz 
droeg het merkteken van « His Masters Voice » De drie ande
ren gebruikten argumenten Zij het dan met van de sterkste. 
Een overschreeuwde afgrendehng van Brussel, die er geen is, 
bleef de weer waardoor de gezamelijke zaag niet geraakte Ook 
nog met als Frans Baert opmerkte dat de kans van brusselse 
uitbreiding toch onbestaande was zolang de heren par lemen
tairen van de partijen niet zouden stemmen Tenslotte hebben 
wij geen grendels nodig De Vlamingen vormen de meerder
heid m het parlement Piet van Brabant was heel wat rustiger 
en minder geladen dan m znn e Face a H 'ï'^hiltz » op de waal-
se ts 

Wie het meest ontgoochelde in 7ijn argumentat ie was Miei 
van Cauweaert, neef van Frans van « hoop op de vlaamse 
meerderheid » Hn als oud-meetmgist met prof Bologne van 
het Rassemblement Wallon m een tederahstische geloofbelij-
denis m 1960 te Leuven, zou meer dan wie ook de Volksunie-
redenen moeten begrijpen bij het boykotten van deze anti-
federalistische grondwet 

Camps was de hardnekkige doghond, maar had wat te wei
nig bagage tegen de doorwinterde flaminganten die Schiltz en 
Baert zijn : Frans Baert, zeer degelijk, maar iets te omslachtig 
voor een meer volks publiek Hugo Schiltz m een van zijn zeer 
goede dagen. 

En m het wekelijks zondagsprogramma, waarvoor we de 
Waalse kijkers maar kunnen benijden, zaten deze u e e k pre
mier Eyskens en zijn vice-premier Cools tegenover de «presse». 
Hier was Eyskens de ster, zij het dan dikwijls met ui tspraken 
a la Palice. Zijn adjunkt Cools was de trouwe paladijn die 
vooral de meester aan het woord liet 

En uit die woorden van de meester bleek zijn vaste wil om 
te blijven. « Ik ben niet van het soort dat zich terugtrekt » 
herhaalde Eyskens zijn vroeger « j ' y suis, j ' y reste » We kregen 
ook van die abstrakties als « De regering zal haar best doen. 
dat is al wat ik kan zeggen » En voor de bedreiging van de 
Waalse C.V.P. om antwoord te moeten krijgen op al haar vra
gen voor het einde van de vakantie bleef zelfs sfinx Eyskens 
sprakeloos. Wel geven wij hem toe dat hij de brusselse joer-
nalisten onomwonden zegde « Als Brussel nu de kans niet 
grijpt, komen er later oplossingen, die voor Brussel wellicht 
heel wat slechter zullen zijn ». 

En dat akteren wij, maar verhopen het ook ! 

meld worden ! Als men toch 
die gewoonte krijgt. 

Heel « pozitief » vinden wij 
dan dat « de grondwets
herziening alvast tijdelijk is 
vastgelopen .. de werkzaamhe
den niet mogen hervat worden 
dan na een open overleg onder 
de vlaamse par lementar iërs 
van alle parti jen ». Duidelijker 
zou hier weer eens geweest zijn 
als gezegd werd wie dan weer 
eens niet mocht worden uitge
sloten Graag noteren we ook 
dat de « groeiende strekking 
naar een reële autonomie moet 
de tweede te worden. 

We zullen deze oproep niet 
vergeten, en hopelijk noteren 
alle Davidsfondsleden wie r 
altijd al voor heeft openge
staan, en wie heel beslist ande
ren heeft afgewezen, om niet te 
zeggen heeft uitgestoten. 

MET WIE MEN VERKEERT 

Een socialistisch b a n k i e r 
heeft eens getracht de vlaamse 
politici bijeen te brengen voor 
overleg Die socialistische ban
kier had er mets tegen dat ook 
de Volksunie werd uitgeno
digd, integendeel, want ban
kiers zijn realistische mensen. 
En deze socialistische bankier 
weet heel goed dat de Volks
unie de derde parti j is in 
Vlaanderen, en flink op weg is 
de tweede te worden. 

De toch zo tot overleg bereid
de C V P . heeft echter haar 
veto gesteld. De Volksunie 
mocht er niet bij En de socia
listische bankier heeft gebogen. 
De Volksunie was er niet bij. 
En dan wordt daarna door die
zelfde heren gesproken over 
gebrek aan samenwerking. 

De personaliteit m kwestie 
zal ons niet tegenspreken : 
waai venijnige haat de richting 
aangeeft, daar is de mens ver
blind Wij « mochten » er niet 
bij zijn. Wel het is niet treu-

Dansende lila-pavavers aan de voet van de IJzertoren roepen het 
piachtige gedicht « In Flanders fields » op . herinnering aan de 

tattoze jonge doden van de eerste wereldoorlog. 

rig niet te behoren tot de groep 
van hen die bereid zijn zo wat 
alles op te geven om een poli
tiek bestel te redden. 

KREDIETBEPERKING 

Tegenover df halve^, alarm
stemming in hoge financiële 
kringen m verband met de fi
nanciering van de ekonomische 
expansie (die belemmerd wordt 
of heet worden door de krediet
beperking) staat de nuchtere 
vaststelling dat de hele grote 
maatschappijen het uitstekend 

Het puin van de vernielde toren in het teken van viede en ver
zoening. 

maken. De staalkoncerns, de 
petrochemische nijverheid, d^ 
elektriciteitstrusts, enz. waar
van de grote bazen zorgenrim* 
pels in hun voorhoofd trekken, 
worden alsmaar rijker (relatief 
en absoluut) doch doen mee 
aan de kritiek, omdat ze uiter
aard verder willen profiteren 
van het huidige regime, dat 
hen zeer bevalt : geëmbour» 
geoiseerde socialisten, die ge« 
neutralizeerd worden door de 
« kristelijken ». Aan werkeli j
ke hervormingen denken deze 
kringen doodgewoon niet en 
echte hervormingen zullen ze 
met alle middelen bestrijden 

Tiperend voor deze haute-fi-
nance-mentaliteit is t rouwens 
de uitlating van een der hoge 
omes van de Générale • « Het 
federalisme ' Maar wenst ge 
dan werkelijk hier een tweede 
Kuba te installeren ?! » En zo 
redeneren al deze heren wier 
macht meteen ook de hardnek
kigheid der grendelgrondwet, 
ters verklaart 

REAKTIONAIR 
EN ANTI-FEDERAAL 

De twee grote kenmerken vao 
het plan Eyskens inzake grond
wetsherziening zijn wel deze < 
reaktionair en anti-federaal. 
Reaktionair in de zin van het 
verhinderen van alle latere 
vooruitgang en het behouden 
van het statu-quo, dat voor de 
Vlamingen nadelig is Anti-fe
deraal • de unitaristen zijn ten 
slotte de grootste supporters 
geworden van Eyskens omdat 
diens schijnoplossing hun de 
voordelen van beide sistemea 
bood en o a de pariteit waar
borgde pariteit die voor Vlqaa-
deien neerkomt op diefstal 

Dit opzet is voorlopig mis
lukt, maar het is duidelijk dat 
de strijd in het najaar zal heP-
opflakkeren De Volksunie zal 
dan 7oals tijdens de jongste 
maanden paraat staan 

PARITEIT IS DIEFSTAL 
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PARLEMENTAIRE KRABBELS ONZE PARLEMENTSLEDEN 
STAAN HUN MAN 

In de senaat 
Dinsdagvoormiddag stonden niet min

der dan zes mterpellaties op de agenda. 
Dat dit weer optimistisch gezien was 
bewees het feit dat er slechts twee kon
den plaats vinden, omdat de voormid
dagzitting slechts twee en half uur 
duurt. Zo werd de interpellatie over de 
financiering van de Brusselse taalwet
schooltjes uitgesteld tot 's namiddags. 
Deze laatste tussenkomst van de Volks
unie kwam van senator Haegendoren 
die hiermede op de roos mikte Hii m-
terpelleerde minister Vermeylen erover 
dat het krediet door de taalwet van 1963 
bedoeld voor de nederlandstahge scha
len te Brussel, insgelijks gebracht wordt 
voor franse scholen. 

De voornaamste interpellatie van 
deze voormiddag ging over de krizis m 
de diamantsektor. Ze werd gehouden 
door senator Verhaegen, de burgemees
ter van de kempense gemeente Huls
hout, waar veel diamantwerkers wonen. 
De heer Verhaegen, die in A C.V.-knn-
gen populair is, komt niet dikwijls op 
het podium. Hij gaf een goed overzicht 
van het vraagstuk. Senator van Dor-
sinck (CVP.), burgemeester van He-
rentals en de socialistische senator uit 
de streek, Roelants, namen eveneens het 
woord. V.U.-senator Wim Jorissen be
klemtoonde het belang van deze sektor, 
die ongeveer 25.000 personen in ons land 
tewerkstelt, waarvan de kleine helft in 
de arrondissementen Mechelen en Turn
hout, wat betekent dat één derde van 
de diamantbewerkers uit de hele wereld 
in Vlaanderen tewerkgesteld is De dia
mant betekent 5 % van de totale bel-
gische uitvoer en Antwerpen is het 
voornaamste diamantcentrum van de 
wereld, samen met Londen. De invoer 
van diamant in de U.S.A. is voor de 
helft afkomstig uit ons land. De huidige 
werkloosheid in deze sektor weet de 
spreker aan twee hoofdoorzaken : de 
ekonomische recessie in de Verenigde 
Staten, die natuurlijk in de eerste plaats 
een weeldeartikel als de diamant treft 
en de groei van de diamantsektor in 
India, die door de lage lonen en de gun
stige koers van de roepie eigenlijk de 
grootste bedreiging uitmaakt voor onze 
diamantsektor. 

Senator Jorissen verwonderde zich 
over de geringe belangstelling van over
heidswege voor deze sektor, wat hij o m. 
toeschreef aan het feit dat de sindika-
ten er slechts zwak gestruktureerd zijn. 
De VU-senator vroeg welke maatrege
len de minister zou treffen om de groei
ende werkloosheid in de antwerpse 

Kamerlid Schiltz, de jongste weJcen zeer aUief en op dreef, zowel in de Kamer 
als voor de tv-kameia's. 

Senator Lode Claes was de woordvoerder van de V.U. tijdens de dehaten over de 
ekonomische decentralizatie. 

Kempen op te vangen. 
Het antwoord van de minister was te

rughoudend. Hij zou een kommissie op
richten om het vraagstug te onderzoe
ken... 
De grondwetsherziening, 's namiddags, 

nam niet veel tijd in beslag. De meer
derheid is ter zake gelaten. Zij is zelfs 
onzeker geworden of heel de operatie 
wel in haar voordeel zal uitdraaien. De 
kreet van bevrijding van een Vlaande
ren dat zich verlost weet van zijn gren
dels, verbaasde hen eerst, verontrustte 
hen nadien. Het bange voorgevoel wint 
veld of de Volksunie, die zeker voorlo
pig als winnaar uit het strijdperk ti-eedt. 
niet andermaal met het voordeel zal 
gaan lopen. 

Het sukses van de IJzerbedevaart en 
de uitspraak van voorzitter Borginon 
dat Vlaanderen geen traan zal laten 
over een getuimelde grondwetsherzie
ning verhoogt nog de onrust. 

Het kan de gewone belangstellende 
verwonderlijk toeschijnen dat de Vlaam
se C.V.P. zo ver gegaan is in haar toe
gevingen. Dit zal echter slechts diege
nen verwonderen die het parlement niet 
kennen. De vlaamse CV P. bestaat in de 
Senaat niet. Er zijn ten hoogste een do
zijn vlaamsgezinden bij de 45 vlaamse 
C.V.P.-ers 

De rest overwegend sindikalisten of 
verkozenen van middenstand of van de 
Boerenbond trekt zich van de vlaamse 
beweging weinig aan. Sommigen zijn 
zelfs niet in het minst vlaamsgezind. 

Bij de vlaamse B S.P. zijn er hoog-
stend 4 of 5 vlaamsgezinden, ruim ge
teld dan, en bij de vlaamse P.V.V. is het 
niet beter : Bascour, De Clercq, Poma, 
van der Poorten en het lijstje is volle
dig. Hoe wil men in zulke omstandighe
den dat de Vlamingen hun wil opleg
gen ? 

Dit gemis aan vlaamsgezindheid viel 
het sterkst op tijdens de behandeling 
van de laatste punten van de grondwets
herziening wanneer de V.U. de zitting 
verlaat. Dan waren de franstaligen in 
de aanval en de Vlamingen zwegen. 

Zonder de V.U zou Vlaanderen in de 
Senaat hopeloos in het verweer zijn. 

• Kamerlid Schiltz kwam herhaalde
lijk tussenbeide in het debat over het 
ontwerp van kaderwet inzake plan
ning en ekonomische decentralizatie. 
Hetzelfde kamerlid voerde het woord 
bij de bespreking van 2i,1n amende
ment en over het artikel 9 van het
zelfde wetsontwerp. 

I Kamerlid Schiltz vertolkte het stand
punt van zijn fraktie na de verras
sende mededeling van de eerste mi
nister over de grondwetsherziening, 

I Schriftelijke vragen werden gesteld 
door kamerleden Vansteenkiste, 
Schiltz, Coppieters, Raskin, De Facq. 
Leys, 

r Senator Claes voerde herhaaldelijk 
het woord tijdens het debat over het 
wetsontwerp inzake planning en eko
nomische decentralizatie. 

I In hetzelfde debat kwamen eveneens 
en herhaaldelijk de senatoren Joris
sen en Baert tussenbeide. O.m. bij de 
behandeling van ingediende amende
menten. 
Senator Jorissen voerde het woord 
tijdens het debat over een wetsont
werp ter bekrachtiging van een ko
ninklijk besluit inzake ekonomische 
expansie, sociale vooruitgang en fi
nancieel herstel. 
Senator Jorissen diende een wets
voorstel in tot wijziging van de wet 
van 1 april voor de instelling van 
een gewaarborgd inkomen voor be
jaarden. Hij kwam ook tussenbeide 
na de interpellatie Verhaeghen tot 
de minister voor Streekontwikkeling 
over de toestand in de diamantnij
verheid, eveneens tijdens het debat 
over het wetsvoorstel tot uitstel van 
de gemeenteraadsverkiezingen in ge
meenten, die wel het voorwerp van 
een fuzie-voorstel uitmaken doch 
waarvan de fuzie op 31 juli 1970 nog 
niet besloten is. 
Volgende senatoren stelden schrifte
lijke vragen aan ministers via het 
bulletijn van Vragen en Antwoor. 
den ! Jorissen, van Haegendoren, 
Persyn, Blanquaert, Baert, Hardy, 
Diependaele, Claes, Ballet. 
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BIJ DE FOTO'S 
Vnr hr'i'; vnnr "echts ea iMn br "f naar onder ZaT?<;pi7 nnndranen 
voor « Het vendel moet marsjeren > vooruitzien naar moraen 
Vlaanderen m Europa ; eed van trouw kinderen dragen bloemen 
aan ter naaedachtems : evokatie ran het oifer van bedevaarder 
van '^teenkitte een beeld van de opeen aexiokf" •̂ '"̂ '̂ a dat heter 
dan woorden overtuigt van de massale helangstelling. 



de wereld 

EUROPA EN ONTWIKKEUNG 
OP DE JONGSTE BIJEENKOMST 
VAN DE E.E.G.-LANDEN MET DE 
VIER KANDIDAAT-LEDEN-LANDEN 
WERD ER O.A. OP GEWEZEN DAT 
DE EUROPESE GEMEENSCHAP NIET 
ALLEEN GERICHT IS OP DE INWEN-
DIGE UITBOUW VAN DEZE GE
MEENSCHAP DOCH OOK « EXTRA 
MUROS » WENST AKTIEF TE ZIJN 
OF TOCH HOORT TE ZIJN. MET NA
ME WERD GESPROKEN OVER DE 
ROL VAN DE EUROPESE GEMEEN
SCHAP IN DE ONTWIKKELINGS
HULP DIE OOK VOLGENS DE OP
VATTINGEN VAN SOMMIGEN ER 
TOE ZOU MOETEN BIJDRAGEN DE
ZE HULP TOT EEN ONTWIKKE
LINGSSAMENWERKING OM TE BUI
GEN DAT BLIJKT TROUWENS 
VOOR DE HAND TE LIGGEN VER
MITS EEN ONTWIKKELINGSSAMEN
WERKING VANUIT EUROPEES VER
BAND VANZELF MULTILATERAAL 
ZOU ZIJN, OOK WANNEER MEN 
MEER EN MEER TOT EEN EURO
PEES BLOK KOMT, DAT TROUWENS 
ALS BLOK MEER GEWICHT IN DE 
SCHAAL ZOU WERPEN. 

Het verdrag van Rome zelf trouwens 
schenkt meer dan voldoende aandacht 
aan dit extrovert karakter van de ge
meenschap, waarvan dit verdrag het 
charter is. De inleidende verklaring zegt 
o.a. « dat het niet alleen om de eigen 
voorspoed doch ook om die van andere 
landen gaat ». Verder wordt gesproken 
over de solidariteit van de gemeenschap 
met de overzeese landen, welke solida

riteit dient bevestigd te worden ten ein
de de welvaart van deze landen te ver
zekeren. 

Dat was echter de teorie. In de prak
tijk maakt de E.E.G. over het algemeen 
geen uitzondering op de tot nog toe al
gemeen geldende regel dat de rezulta-
ten van de ontwikkelingshulp aan de 
povere kant zijn. Het meeste rezultaat 
bekwam men nog inzake voedselhulp, 
waarbij aan ontwikkelingslanden kon
cessies werden verleend zonder het op
leggen van wederkerigheid. Maar voed
selhulp is niet alles in ontwikkelings
hulp en is zeker nog geen ontwikke
lingssamenwerking. 

De goede wil was er wel, getuige 
daarvan de instelling van een werk
groep ontwikkelingshulp in de schoot 
van de europese kommissie en de her
haaldelijk geformuleerde aanbevelingen 
van het europese parlement van Straats
burg, dat echter net zoals met de intro
verte werking ook naar buiten weinig 
in de pap te brokken heeft Wat er trou
wens in europees verband tot nog toe 
werd gepresteerd is steeds het werk van 
de europese kommissie geweest, wier 
bevoegdheid overigens herhaaldelijk 
werd aangevochten, niet het minst door 
Frankrijk dat het meest op zijn onge
deelde soevereiniteit aanspraak maakt 
en wiens aandeel in de ontwikkelings-
hulp_ evenveel bedroeg als dat van de 
overige vijf partners samen. 

Men heeft het dan ook vrij spoedig — 
bij ontstentenis van een gemtegreerde 
europese hulpprogramma en bij gemis 
een een mondiale aanpak — vrij spoedig 
over een andere boeg gegooid, deze van 
de zogenaamde associatie. Dat schiint 
eerder aan het toeval te danken te zijn 
geweest dan aan een werkelijk opzet of 
aan een geniele inval. De werkelijke 
oorsprong van de associatie-politiek is 
de koloniale erfenis, daar het niet op
ging na de onafhankelijkheid van de 
betrokken landen, wier ekonomie volle

dig was afgestemd op de voormalige 
moederlanden, ineens aan hun lot over 
te laten en te doen alsof ze niet beston
den. Het mag dan zijn, dat het ontstaan 
van de associatie-politiek (dit is een po
litiek van partnerschip, dus niet van vol
waardig lidmaatschap, in feite een poli
tiek van bevoorrechte relatie) een eer
der negatief karakter droeg ze bleek 
niettemin een goede aanloop naar ont
wikkelingssamenwerking te kunnen 
zijn. 

Stellig is de associatie-politiek van de 
E.E G. nog steeds in het experimentair 
stadium, maar dan een experiment met 
hoopgevende vooruitzichten. Dat blijkt 
uit de reaktie van de zogenaamde 
Yaoundé-landen (de 24 afrikaanse lan
den, met inbegrip van Madagascar, die 
een associatie^verdrag met de E E.G., 
deze als geheel en dus de 25ste partner 
fifgesloten) die zeer ingenomen waren 
met het feit dat de 25 partners elk jaar 
in de zgn. associatie-raad en dit in vol
strekt gelijke stemmenverhoudingen 
de algemene oriëntering van de finan
ciële en technische samenwerking tus
sen de partners bepalen. Dat is al heel 
wat anders dan de paternalistische be
nadering, waarbij de begunstigde heel 
en al overgeleverd is aan de willekeur 
van de donor. 

Ook al is het ideaal nog lang niet be
reikt, de europese associatie-politiek — 
die door de eventuele toetreding van 
Groot-Brittanië een nieuwe impuls zou 
kunnen krijgen, want het post-koloniaal 
imperium van Londen is nog groter dan 
dat van Frankrijk, om een zeer laag bij 
de grondse bedenking te maken... — is 
een stap in de goede richting, zeker wat 
de samenwerking met Afrika betreft. 
De waardering van de Afrikanen werd 
ter zake treffend vertolkt door een afri-' 
kaanse personaliteit die zei « De wijze 
van geven is de reuk van het geld dat 
men geeft »... 

BEVRIJDING 
Ierland is een der meest westelijk 

gelegen eilanden van West-Europa 
en is niet alleen maar geografisch 
gezien een eiland. Vooral Noord-Ier-
land vormt een van Sie eilanden-
van-armoe-en-onderdrukking in het 
welvaart-Europa van vandaag, om
dat het in feite nog steeds een britse 
kolonie is. alle vormen van zgn. au
tonomie ten spijt. Het protestants-
brits-konservatief establishment past 
er rigoereus de wetten toe op alwie 
zich tegen de sociaal-ekonomische 
diskriminatie of tegen de onderdruk
king van het gezonde streven naar 
een heel-ierse onlossing verzet De 
naam van een Lord Chief Justice 
Lord MacDemiott die het beroep van 
Bernadette Devlin op het britse Ho
gerhuis verwiern is simboli«''h voor 
de scheve verhoudingen in Ulster. 

De gewelddadige eskalatie in 
Noord-Ierland is een gevolg van ver
schillende faktoren. De jonge en wel
sprekende Devlin legt inderdaad de 
vinger op de wonde door de sociale 
dimensie van de strijd der Noord-
leren te duiden : ook arme prote
stantse tegenstelling is fout. Er is 
ke « geloofsgenoten » arm gehouden 
en de tegenstellingen in Ulster lou
ter herleiden tot eer katoliek prote
stantse tegensteling is fout Er is 
een sociaal-ekonomische tegenstel
ling, die door de huidige machtsver
houdingen de zgn civil rights van 
alle noordierse burgers tot een kari
katuur maakt, er zijn katoliek-prote-
stantse tegenstellingen die gelijk lo
pen met grens tussen rijk en arm. 
Maar de noordierse strijd is ten slo1> 
te een nationale bevrijdingsstrijd, 
die zich in laatste instantie richt tot 
het nog steeds als voogd optredende 
Groot-Brittannië of dat nu door La
bour of door de konservatieven 
wordt geregeerd In laatste instantie 
zal bij een verergering van de toe
stand de ierse republikeinse rege
ring betrokken worden, hoe voor
zichtig rich Dublin tot nog toe in 

gans deze krizis heeft gehouden, een 
houding die bi.i een verergering ech
ter niet vol te houden is. 

Het strekt Labour niet tot eer, 
geen zwaarder druk op Belfast in 
verband met de voorgenomen her
vormingen (o.a. on elektoraal vlak) 
uitgeoefend te hebben. Of de ironie 

nu zal bewerken dat de konservatie-
ve regering Heath dat zal doen wat 
men normaal van Wilson (overigens 
alles behalve als een socialist te be
schouwen) had moeten verwachten, 
zal de naaste toekomst ons leren. 
Maar voor Belfast en voor Londen 
en niet het minst ook voor Dublin 
dringt nu de tiid ten zeerste, wil 
men een burgeroorlog vermijden zo
als destijds met de Paasonstand. Een 
burgeroorlog die niet anders kan uit
monden dan in een hereniging met 
de republiek ook al zouden de noord
ierse armen (katolieken) de zwaar
ste bloertfoT mopten betalen, altans 
toch in den beginne. 

VLAAMS CENTRUM VOOR 

ONTWIKKELINGS

SAMENWERKING 

Te Brussel werd een « Vlaams 
Centrum voor Ontwikkelingssa
menwerking » gesticht. Dit Cen
trum wil de huidige organizatie 
en het beleid i.v.m. O.S. kritisch 
bestuderen en tevens ten gepasten 
ti.ide haar eigen pozitleve stand
punten formuleren t.a.v. beleid-
voering van de overheid. 

In een eigentijdse geest zal er 
naar gestreefd worden — liefst in 
samenwerking met andere organi-
zaties — projekten op te zetten, te 
financieren en uit te voeren. 

Het Centrum wil tevens ijveren 
voor een rechtvaardige vertegen
woordiging van de Nederlandsta-
ligen in de D.O.S. en in alle andere 
overheidsorganen voor ontwikke
lingssamenwerking. 

Voorzitter van het « Vlaams 
Centrum voor Ontwikkelingssa
menwerking » is de heer E. De 
Facq, lid van de Kamer. 

Het Centrum is gevestigd : Tri
bunestraat 14, 1000 Brussel ( 2de 
verdieping). 

Lerjende dam • onder de ivdruk van de doden die tijdens onlusten te BeJfn-t 
vip^en <:t<>Tden deze vromoen zich mdenk een nieuwe botsino tussen jonQe ''erse 
betogers en britse bezetUnqstrnenen op. Dit is het beeld -^ met prikkeldraad

versperringen en al — van een land en een volk in oorlog. 

DEZE WEEK 

IN DE WERELD 
• Sovjet-russische delegatie onder lei

ding van premier Kosygin naar Boe
karest ter ondertekening van het 
russisch-roemeens vriendschapsver
drag. De afwezigheid van Brezjnjev 
(die nochtans zi.in persoonlijke aan
wezigheid had toegezegd) geeft aan
leiding tot gissingen. Officieel lijdt 
de russische partijleider aan inge
wandenstoornissen. 

• Scherpe aanval van de tsjecho-slo-
vaakse partijleider Hoesak op ex-
partijleider Doebtsjek. Het is de eer
ste maal dat de nieuwe partijleider 
zijn voorganger quasi-officieel in be
schuldiging stelt. 

• Italiaanse regering Rumor als gevolg 
van stijgende onenigheid tussen de 
koalitiepartners uiteengevallen. Al
gemene staking afgelast. 

• Kommunisten ontruimen tempel van 
Angkor in Kambodja. 

• UNO-sekretaris-generaal Ge Tant be
pleit naar aanleiding van de 25ste 
verjaring van de UNO een verminde
ring van de bewapeningsuitgaven. 
Een besparing van slechts 10 t.h. zou 
reeds volstaan om aan de ontwikke
lingslanden het kapitaal te bezorgen 
dat ze nodig hebben. 

• Stijgende luchtmachtverliezen aan 
het Suezkanaal verontrusten Israël. 
Prezident Nixon overweegt maatre
gelen om de stijgende russische in
vloed in het Middellandse zeegebied 
te remmen. Israëlisch generaal Bar-
Lev beweert dat de Russen een nieu
we « Sam »-ketting aan het Suez-ka-
naal hebben gevestigd en dat de rus
sische « advizeurs » aktief deelnamen 
aan de afweer van Israëlische lucht-
aanval)p*i 

• Bij nieuwe onlusten in Ulstei . \oor^ 
Ierland, zijn weer 5 doden en talrijke 
gewonden te betreuren. Een Labour-
afgevaardigde van Belfast prote
steert in het britse Lagerhuis tegen 
het optreden van britse militairen te
gen de burgerbevolking. Bernadette 
Devlin kreeg geen toelating om haar 
gevangenis te verlaten ten einde de 
eed als brits parlementslid te Lon
den te gaan afleggen. 

• Portugal verlangt na de ontvangst 
door de paus van afrikaanse rebel
lenleiders «overtuigende verklaring» 
van het Vatikaan en roept zijn am
bassadeur bij de H. Stoel terug 

• Twee zware vliegtuigrampen : brits 
chartervliegtuig te pletter in Spanje 
112 doden) en kanadees liintoestel 
nabij Toronto (108 doden) 

• Norodom Sühanoek. ex-premier van 
Kambodja door militair gerechtshof 
te Pnomh Pen bii verstek ter dood 
veroordeeld. 

• Overleg Brandt-Pompidou : Parijs 
steunt duitse Oostpolitiek. 



Een qroep kinderen vit Peru. sJachtoffers van de 
laatsie grote aardbeving, vinden in Nederland een 

voorlopige thuis, deze week kwamen zij er aan. 

OOK DAAR 

Dat het veel gemakkeli jker is in een diktatuur-
staat een propagandamachine te laten werken dan 
in een meer anarchistische demokratie, is wel dui
delijk. Toch kan het ook daar wel gebeuren dat er 
iets scheef loopt. In het S E D.-orgaan « Neues 
Deutschland », waar Ulbricht on aangevochten 
heerst, schreef iemand met zeer veel lof over een 
zekere Hubert Martmetz. Hij wordt « ten zeerste 
gewaardeerd aan de Kongo-stroom », is de « tech
nische raadgever voor de opbouw van de nationale 
industr ie van de volksrepubhek Kongo » (Braza-
ville). Hij « wijdt zich volledig aan de versteviging 
van de vriendschap tussen beide volkeren », enz 
enz De lofuitingen werden gepubliceerd op 20 juni , 
Huber t Martinetz woont echter al sinds 16 april in 
'de Bondsrepubliek Er zal geen lof zijn voor deze 
late lof. en evenmin voor de verantwoordeli jke 
voor de rubriek waarin dit verscheen of voor de 
hoofdredakteur van « Neues Deutschland » ! 

KEN UW VIJAND 

Het is natuurl i jk niet goed mogelijk Sat ergens 
te r wereld alle talen, grotere en kleinere, bestu
deerd worden die in Azië worden gebruikt. Maar 
he t is toch wel merkwaardig, en eigenhjk pi jnhjk 
voor de amerikaanse orgsni/atie-geest en zorg voor 
efficiency, te vernemen dat in de Verenigde Saten 

HET 
LAND 
DAT 
GOD 
VERGAT 

wel negentig universiteitsstudenten Thai leren en 
meer dan zeshonderd Chinees, maar dat er nauwe
lijks dertig zijn die Vietnamees studeren. De oude 
regel « Ken uw vijanden » wordt er dus niet zo 
goed onderhouden. Tenzij iemand zou willen op
werpen dat er meer dan genoeg c studenten ter 
plaatse » zijn... 

MOTORFIETSEN 

Het is niet de bedoeling hier zelfs maar vragen 
te stellen naar alle mogelijke achtergronden en 
verklar ingen van een op zichzelf niet zo ingewik
keld sociaal verschijnsel. We willen het alleen maar 
signaleren. In Duitsland daalde het aantal motor
fietsen van één miljoen tweehonderdzestig duizend 
in 1960 tot honderd zesennegentig duizend in 1968. 
Onnodig met cijfers te bewijzen dat het aantal vier-
wielige motorvoertuigen in omgekeerde richting 
ontwikkelde. In de Verenigde Staten waren er 
daarentegen in 1960 niet meer dan vijf honderdze
ventig duizend motorfietsen maar in 1965 waren er 
al één miljoen driehonderdtachtig duizend. Sinds
dien is dit aantal nog gestegen tot twee miljoen 
driehonderdduizend. Hoeft het gezegd dat de pro
ducenten door de belangstelling van hun klanten 
plots ook nieuwe belangstelling kregen voor dit 
eerst en schijnbaar voorbijgestreefd voertuig ? De 
grote producent B.M.W. vergrootte en modernizeer-
de zijn produktie en zelfs Ford begon motorfietsen 
te maken wan t deze belangrijke markt kon toch 
onmogelijk overgelaten worden aan de Duitsers, 
de Brit ten en de Japanners ! 

WELKE NAAM ? 

Het gaat natuurl i jk niet op om het even welk 
land te verheerlijken. Alle landen en alle politieke 
sistemen hebben eigen gebreken. Maar er, is toch 
maar een enkel ontwikkelingsland dat afstand heeft 
kunnen doen, en ook heeft gedaan, van verdere ont
wikkelingshulp. De naam ? De Portugezen, die dit 
land tegen het einde van de 16de eeuw ontdekten, 
noemden het Formoza, de Chinezen noemen het 
Taiwan, en het aktuele politieke bestuur noemt het 
de « Chinese Republiek ». Het land waar Tjang kai 
tsjeh regeert, is zeker geen demokratie in de west-
europese zin van het woord. Het is evenmin een 
land zonder problemen. Waarschijnlijk worden de 

(argos) Dit is het land van koffie en bana
nen, het land ook van Miguel de Asturias. In 
dit land werd een minister gekidnapt, een 
bisschop ontvoerd en weer vrijgelaten, een 
amerikaans ambassadeur neergeschoten, graaf 
von Spreti, de ambassadeur van de bondsre
publiek West-Duitsland, in koelen bloede ver
moord, omdat de regering van ex-prezident 
Mendez Montenegro weigerde in te gaan op 
de eisen van de ontvoerders. Dit land heet 
Guatemala Het is een vruchtbaar land, met 
zonovergoten dalen en weelderige bergflan
ken. De zon wisselt er af met neerruisende 
regen, want « de toppen der bergen ziiigen de 
wolken des hemels ter aarde » Dit land is zo 
groot als de D D R., maar 2.2 t h van alle 
landeigenaars bezit drie vierden van zi\n to
tale oppervlakte en drie vierden van zim to
tale bevolking moet leven van 12 fr. per 
dag Dit land telt vijf miljoen inwoners • 85 
t h Mestiezen en Indianen Op ons beeld-
'icherm hebben we die Indianen gezien TAJ 
zijn sinds lang ontivend aan het « ruw bedrijf 
des jagers » Ze zitten voor hun scheefgezak-
te. met rottende waterplanten bedekte hutten. 
Afwezig gooien ze vervuilde viskoppen naar 
grote magere honden In close-up hebben we 
hun enorme handen gezien, hun schokkende 
gang als van schaaldieren in moeizame be-
weging Over de klankband hebben toe hun 
gutturale stemmen gehoord en het ritselend 
tasten van hun handen naar de beste bananen 
ter wereld. In onze huiskamer werden we 
weer eens gekonfronteerd met de armoede 
van een stukje ontiuikkelino'^land Onze ku-
linaire versnaperingetjes hebben we willen 
wegstoppen voor de weemoedige kraaloogjes 
van de neergehurkte veon die maïs stampte 
in een voorhistorische eetbak. 

Dit land heeft nu ook zijn nieuwe prezi-
dent In maart werd hij verkozen Op 1 juli 
werd hij als prezident beëdigd Hij heet Car
los Arana Osario Bij die verkiezingen heeft 
de helft van het kiezerskorps, gevolg gevend 
aan de wenken van de Fuerzas Armadas Re-
volucionaires, zijn stem niet uitgebracht. Van 
het resterende stemmenaantal wist Arana er 
meer dan 40 th op zijn naam te verenigen,. 
De linkse revolutionairen, wier leiders bij Fi
del Castro in de leer zijn geweest, verwachten 
blijkbaar veel van de nieuwe prezident Zij 
rekenen alvast met een onverbiddelijke re
pressie van alle kommuni.^ten en linkse sim-
patizanten met een meedogenloze rechtsra-
dikale terreur Zij gaan ervan uit dat de ge
nadeloze vervolging van Arana uiteindelijk 
de massale revolte zal op gang brengen, waar
van verwacht wordt dat ze een eind zal maken 
aan de nog vrijwel feodale strukturen van 

In de vlieghaven van Orly zitten de reizigers zo
maar op de grond te wachten. De staking van hei 
personeel bracht de hele uurregeling in de luar. Eet 

doeltreffende aktie in dit druk seizoen. 

Formozanen of de Taïwanezen het chinese bestuur 
ook al stilaan beu, maar het is een land dat tot een 
merkwaardige ekonomische ontwikkeling is geko
men. Onder de bescherming van de amerikaanse 
mili taire macht ? Inderdaad ! Maar zou het niet 
al heel wat zijn als hetzelfde kon gezegd worden 
van enkele sovjetsatellieten ? 

REKORDMAN 

Bijna vergeten, in elk geval in alle stilte, stierf 
op zesentachtigjarige ouderdom Henri QueuiUe, die 
vele tientallen jaren een belangrijke rol speelde in 
het franse poltieke leven. Zijn overlijden werd wel 
even vermeld. Misschien is het toch wel nuttig dit 
even aan te vullen met enkele konkrete gegevens S 
Queuille was gedurende een halve eeuw burgemees-
ter van zijn geboortedorp Neuvic-d'Ussel in Cor-
rèze Tussen 1920 en 1954, tijdens de derde en vierde 
repubhek was hij dertig keer minister en driemaal 
eerste-m'inister. Hij was zelfs een grote « resistant » 
tijdens de oorlog daarna minister van de GauUe 
en ten slotte tegenstander van de generaal. Een 
echte franse politieke figuur • zonder grote leidende 
gedachten, in geen enkel gebied, maar een meester 
in de parlementaire taktiek en in het persoonlij t 
sukses. In die zin een politiek « rekordman ». 

hun land. 
Arana is een gewezen kolonel van het leger. 

Als dusdanig vocht hij reeds m 19b7-1968 aan 
het hoofd van zijn reguliere 'roepen tegen de 
guerüleros die de bergstreek van de Sierra 
de las Minas onveilig maakten. In het depar
tement Zacapa liet hij meer dan 4 000 boeren 
neerschieten, zogezegd omdat ze de opstande
lingen onderkomen hadden verschaft. Arana 
is verder ook de stichter van de «Witte Handr>, 
een anti-kommunistische terroristische orga-
nizatie die sinds de moord op graaf van Spreti 
jacht maakt op aanhangers van de Fuerzas 
Armadas Revolucionaires (F A.R ) . Het de
vies van Arana luidt : ojo por ojo (oog om 
oog) Dit devies vindt men de jongste weken 
dan ook terug op de jaskraag van de vermoor
de politieke tegenstanders • hoogleraren, vak
bondsleiders en leden van de kommunistische 
bazis die niet tijdig de meksikaanse grens 
konden bereiken Dit laatste was ondermeer 
het geval met Marco Antonio Yon Sosa. sinds 
tien jaar erkende revolutionaire leider van 
Guatemala Hij werd door de « Witte Hand » 
gewurgd. De rechtsradikalen uiisten de jong
ste weken nog schernere reprezailles te be
dingen • voor iedere anti-kommunist die 'sneu
velt in de strijd tegen links zal de « Witte 
Hand » vijf kommunisten om de hals bren
gen Te Metapa. niet ver van de meksikaanse 
grens, heeft ze intussen al ivoord gehouden. 

In dit land i? de vrede sinds 1930 nooit duur
zaam geweest Aan dit volk zijn revoluties 
voorbijgegaan als knettergekke karnavalstoe-
ten Na Jorge Ibico. de diktator met absolu
tistische volmachten was het de beurt aan de 
hbreale demokraat Arevalo Maar welke la
ding, zo mag men zich afvragen, dekt de de-
mokratisr-hé vlaa in een land waar ,ok een 
Arana zich op demokratische ortodoksie be
roept ' Toen kwam de « rode » Jacob Arbenz 
Guzman opdagen, die bezwaarlijk voor een 
zuivere demokraat kon doorgaan : tenslotte 
was daar de gematigde demokraat Cesar Men
dez die het reaktionaire. konservatieve leger 
tegen de opstandelingen inzette en tans door 
Arana werd opgevolgd. De burgers van dit 
land zijn gewoon geraakt aan het knetteren 
van de salvo's Arana ziveert bij recht en orde 
en vindt alvast gehoor bij de happy 2,2 t h. 
van de landeigenaars, die in een lang verge
ten verleden drie vierde van de landopper
vlakte naar zich toehaalde. 

De have-not. de wroeter in de brandhete 
koffie- en bananenplantages lacht krampacli-
tig naar de zoemende kamera's van de ame
rikaanse toeristen. Guatemala is het land dat 
God vergat. 



« T e Kortrijk in de beemden 

wordt- 'f- pleif- beslecht 

daar gaapt een graf voor vreemden 

of voor ons recht» 

z o SCHREEF WILLEM GIJSELS IN ZIJN WILLEM 

VAN SAEFTINGE-LIED, DAARMEE DE HISTO

RISCHE DRAAGWIJDTE AANDUIDEND VAN 

DE SLAG, DIE IN 1302 DOOR EEN VLAAMS 

LEGER GEWONNEN WERD OP EEN VEEL STER

KERE FRANSE INVAZIE-MACHT. WANT WAT 

DOOR EEN PIRENNE OF EEN FUNCK-BRENTA-

NA ALS EEN SOCIALE STRIJD WERD VOOR-

GESTELD, ALS EEN OPSTAND VAN VLAAMSE 

PROLETARIERS TEGEN FRANSE EN FRANSGE-

ZINDE ADEL, IS MEER GEWEEST DAN DAT. 

HET WAS IN HOOFDZAAK EEN NATIONALE 

STRIJD, ZOALS OOK BLIJKT UIT DE BRON

NEN, UIT DE GETUIGENISSEN VAN DIE TIJD. 

DE VLAAMSE HISTORICUS LEO DELFOS, AU

TEUR VAN « HET AVONTUUR VAN DE LIE-

BAARDS », EEN LIJVIG WERK OVER DE GUL-

DENSPORENSLAG EN WAT ER MEE SAMEN-

HANGT, HEEFT JAREN VOOR DE OORLOG 

EEN KLEIN BOEKJE GEPUBLICEERD WAARIN 

HIJ AAN DE HAND VAN TEKSTEN — O.M. 

UIT DE « SPIEGEL HISTORIAEL », UIT MELIS' 

STOKES « RIJMKRONIEK » ENZ. — EEN BEELD 

VAN DEZE STRIJD HEEFT OPGEHANGEN, 

WAARUIT DUIDELIJK DIT NATIONALE MOTIEF 

NAAR VOREN TREEDT : « OMME DIE DEFEN

SE VAN DEN LANDE » OF « OMME 'T LAND 

TE BESCERME » ZOALS DAT WORDT GEZEGD 

IN DE REKENINGEN DER STAD BRUGGE. 
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Dat Kortrijk tot slagveld werd in deze strijd, was 
te wijten aan zijn strategische ligging : vanuit het 
zuiden komende, was het de eerste belangrijkste 
vers terkte plaats. Daarenboven lag er toen in Kor
tr i jk een frans garnizoen op het kasteel, dat door 
de Vlamingen belegerd werd De franse legerleiding 
wilde eerst dit garnizoen ontzetten. Maar ook de 
Vlamingen kozen Kortr i jk en zijn omgeving als 
geschikt ontmoetingsterrein Het verloop van de 
strijd, de opstelling der legers enz. werd reeds her
haaldelijk op de meest uitvoerige wijze bescheven, 
waarbij er wel eens legenden voor historische 
waarheid opgedist werden. De Guldensporenslag 
blijft echter niet alleen een der belangrijkste data 

steden tot bloei en tot rust komen. Graaf Arnouf 
deed een kasteel bouwen en Boudewijn III liet de 
stad van muren en wallen voorzien (nog niet van 
torens- de Bruultorens zijn van latere da tum). Reeds 
onder Boudewijn IV liet Kortrijk zich niet onbe
tuigd , de bestuurder van het gewest Kortrijk, El-
bodo, trok het gezag over de stad en omliggende tot 
zich en riep zich zelfs tot graaf uit Elbodo stierf, 
maar de oproenge Kortri jkzanen ondernamen een 
strafexpeditie naar het loyaal gebleven Harelbeke ! 

In het begin der dertiende eeuw, toen onder druk 
van de franse koning Philip-August Johanna, de 
dochter van de ongelukkige graaf Boudewijn, kei
zer van Konstantinopel, met Fernand van Portugal 
huwde en deze zodoende graaf van Vlaanderen 
werd, kwam Kortri jk herhaaldelijk in het centrum 
van de gebeurtenissen te staan Fernand verbleef 
bij zijn intrede in Vlaanderen te Kortrijk, toen h i j 
vernam dat de verbolgen Gentenaren naar die s tad 
oprukten ; de Kortri jkzanen hielpen hem vluchten. 
Fernand was nochtans allesbehalve fransgezind ; 
hij verbond zich nadien met Engeland De vlaamse 
vertegenwoordigers kwamen in Kortr i jk bijeen. 
Toen Fernand vanuit Walcheren met hollandse 
hulptroepen naar het zuiden trok, vielen de Fran
sen het weinig versterkte en verdedigde Kort r i jk 
binnen en hielden er plunderend en brandend huis. 
Na de slag van Bouvines — waar Fernand gevangen 
genomen werd — regeerde zijn vrouw : zij begun-

De ingang tot de Groe-
ningevlakte, een majes- i**«*«««««i 
tueuze voort. 

in onze geschiedenis en een uiting van een natio
naal gevoel dat aanvankeliik wel tot de eigen streek 
begrensd bleef maar dat de grondslag legde voor 
het besef van een groter gemeensehapsvolk Bij de 
Brabanders van Velthem en Boendale klinkt de 
vreugde om de overwinnmg door in hun verhaal : 
de overwinning der Vlamingen zal immers ver
heugen « alle die sprecen dietsce tale » 

Doch de Guldensporenslag en wat er aan vooraf
ging en erop volgde is tevens een d^el van de ge
schiedenis der stad, die de overwinning van Groe-
ninge voor haar poorten zag : Kortrijk In zijn 
« Geschiedenis van Kortrijk » schrijft Frans de 
Pot ter : « Vele en gewichtige gebeurtenissen in ver
band met de algemene geschiedenis des lands zijn 
te Kortrijk voorgevallen Gelegen te midden van 
het graafschap Vlaanderen en aan de grote baan 
die uit Frankri ik langs daar tot in 't hart des lands 
geleidde, was deze stad menigmaal het schouwspel 
van feiten op welke de geschiedenis nu eens met 
fierheid, dan met rouw of verontwaardiging heen-
wiist » 

Een kort overzicht van deze geschiedenis lijkt ons 
daarom, bij de sporenherdenking. niet ongepast. 
Want het lot van Kortrijk is het lot van Vlaanderen 
geweest ' in zijn opkomst en bloei, in zijn zege en 
nederlaag, in zijn verval en verbastering. 

De stad Kortrijk is ontstaan uit een romeinse ne
derzetting de Cortoriacenses die m het romeinse 
leger dienden en het 22e legioen in Galliè vorm
den, waren de oudste bevolking De invallen der 
Noormannen in de tweede helft der negende eeuw 
verwoestten vele burchten kerken, kloosters en 
nederzett ingen Pas wanneer de Noormannen in 801 
definitief verslagen werden bij Leuven, konden de 

stigde Kortrijk o.m met een keurbrief in 1217, be
lastingvrijdom verlenend aan de vreemdelingen 
die er zich zouden vestigen. In 1224 verleende zij 
hetzelfde voorrecht aan de wollewevers die er zou
den komen wonen ; daarbij ontvingen zij het recht 
van vrije poorter Beide keuren lagen aan dr bazis 
van de ekonomische ontwikkeling der stad _ 

In 1285 volgde Philips de Schone Philip-August op 
als koning van Frankrijk Reeds zijn voorganger 
had hr-t oude federalisme der gewesten bestreden 
en Philips de Schone zou het franse central isme 
nog s t rakker en brutaler doorvoeren • een centra
lisme dat in botsing zou komen met de vrijheden 
van steden en gewesten en met de rechten van hun 
bestuurders De/e botsing tussen het vorstelijk ab
solutisme en de gewestelijke vrijheden zou in 
Vlaanderen dan nog het sterke ferment krijgen van 
een volksbesef, van de latijns-germaanse tegenstel
ling, van het onderscheid diets-waals, zoals reeds 
van Maerlant dichtte • « Kerstenhede is gedeeld 
in twee » Hiermede was de politieke en psicholo-
gische bazis gelegd voor een verzet dat tot op de 
huidige dag voortduurt , maar dat m Kortrijk een 
van zün weinige glansrijke overwinningen vieren 
mocht 

Kortijk zou, na de dood van Philips de Schone, 
opnieuw door een frans leger bedreigd worden in 
1.315 : het werd echter op de vlucht gedreven. Onder 
de opvolgers van Robrecht van Bethune — Lode-
wijk van Nevers en Lodewijk van Male — zou 
Kortrijk herhaaldelijk tragische momenten bele
ven : in 1325 deed de eerste een gedeelte der stad, 
die toen door de Bruggelingen belegerd werd. in 
brand steken waarbij ook het O L.V -hospitaal in de 

Op een oude engelse koffer uit die tijd werd het 
gebeitelde verüag van de Guldenspoienslag terug 

gevonden TE KORTRIJK 
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Dit rest er van wat 
eens gulden sporen wa
ren en « goedendags ». 
Stille getuigen van 
harde strijd. 

vlammen opgmg. Tijdens het bewind van de tweede 
kreeg Kortr i jk nog meer te verduren. De Kortri jk-
zanen riepen de schepenen van Gent, Brugge en 
leper op om de kastelein Wouter, heer van Hale-
wijn, die een waarachtige dwingelandij had uitge
oefend, te vonnissen. Hij werd dan ook terechtge
steld, maar de wethouders van Gent Werden ©p hun 
terugreis overvallen en gedood door partijgangers 
en familieleden van de veroordeelde. 

Nadat het Vlaamse leger onder Filips van Arte-
velde verslagen was te West-Rozebeke, trokken de 
zegedronken Fransen Kortri jk binnen en ze namen 
wraak over 1302 : de stad werd in brand gestoken. 

Toen Filips de Stoute, de boergondische hertog, 
in 1385 Kortrijk bezocht en de erbarmelijke toesiand 
zag waarin de stad zich bevond, gaf hij haar de pri
vilegies terug die de franse koning in 1382 had ont
nomen en stond hij de stad toe belastingen te hef
fen Kortri jk herrees uit zijn puinen en in 1434 telde 
het terug 25 000 inwoners. Dertig jaar later, in 1464, 
waren er zesduizend wolbewerkers 

Wij hebben hierboven zeer beknopt enkele feiten 
uit de kortrijkse geschiedenis aangehaald, waarui t 
blijkt hoezeer de stad in de geschiedenis van het 
graafschap aktief of passief een rol gespeeld heeft 
en hoe haar lot met dat van gans Vlaanderen ver
bonden was Dat zou ook zo blijven in de latere 
eeuwen. Stippen wü slechts enkele feiten aan. 
Vooreerst is er de periode der hervorming geweest 
en de opstand tegen Spanie Kortrijk kende een 
tijd lang een geuzenbewmd en de St Martenskerk 
werd opengesteld voor de hervormde godsdienst. 
De stad werd « bevrijd » door waalse «malkonten-
ten » die er duchtig huis hielden, plunderden en 
brandden Nog menige keer nadien werd Kortrijk 
bezet of belegerd : slechts het twaalfjarig bestand 
en de regering van Albrecht en Isabella zouden de 
stad enigszins doen verademen Maar daarna begon 
het opnieuw en nu waren het de Fransen die de 
Zuideliike Nederlanden binnenvielen : in 1646 viel 
de stad in franse handen Het bezit van Kortr i jk 
was van strategisch belang : herhaaldelijk werd 
de stad dan ook belegerd, doch slechts in 1648 werd 
zij doo>' de Spaniaarden terug veroverd Dat ai deze 
bezettingen en de doortrekkende troepen het eko-
nomisch leven geen goed deden, is verstaanbaar. 
Daarenboven moest de stad grote sommen geld uit
geven voor deze troepen • in 1650 bedroeg de schuld 
reeds 250 000 gulden, een zeer groot bedrag in die 
tijd Tijdens de 17e eeuw zouden de Zuidelijke Ne
derlanden ook af te rekenen hebben met de verove-
ringsplannen van Lodewijk XIV • de oorlog tussen 
Engeland en Oostenrijk enerzijds en Frankri jk an
derzijds zou ook hier uitgevochten worden en Kort
rijk kreeg zijn deel ervan Na een tamelijk-rustige 
periode onder Maria Theresia nam Kortri jk deel 
aan de brabantse omwenteling en zond een vijfhon
derdtal vrijwilligers naar het Patr iot tenleger : zij 

kregen een vaandel dat plechtig in de St Martens
kerk werd uitgereikt 

Na het herstel van het Oostenrijks gezag volgde 
een korte rustperiode, maar aldra kwamen terug 
donkere wolken opzetten : de franse republiek was 
in oorlog met Oostenrijk en de franse generaal 
J a r ry liet een gedeelte der stad in brand steken. 
Na tei*uggedreven te zijn door de keizerlijken, viel 
in 1794 een groot frans leger opnieuw Vlaanderen 
binnen ' Menen en Kortrijk waren de eerste doel
wit ten Kortri jk werd bezet maar er ontstond een 
hevig gevecht waarbij de Fransen meer dan 6 000 
doden en gewonden hadden : het O. L. Vrouwhospi
taal, het Kapucienenklooster, het stadhuis en vele 
andere gebouwen lagen vol gewonden De stad 
bleef gelukkig gespaard hoewel de franse generaal 
gepland had de Bruultorens, die vol buskruit lagen, 
in de lucht te doen vliegen, om zodoende zware 
schade aan de stad te berokkenen 

Tijdens de franse overheersing werden ook de 
« verworvenheden der franse revolutie » hier van 
kracht De kerk der paters werd arsenaal, de kerk 
van O L Vrouwhospitaal en die van de St Amands-
proostdij werden ziekenzalen en de St. Joriskapel 
werd een wachthuis voor soldaten. De Jeruzalem-
kapel werd omgevormd in een slachthuis de St 
Magdalenakapel in een schapenstal en van de St 
Michielskerk maakte men een tempel der rede . 

Uit dit kort overzicht van Kortrijks lotgevallen 
tot op de drempel van de moderne tijd blijkt, dat 
de Guldensporenslag slechts één der vele veldslagen 
geweest is, die in of bij de stad plaatsgrepen en dat 
Kortr i jk ruimschoots zijn deel in de tragiek der 
Zuidelijke Nederlanden heeft gehad : opmarsge
bied voor de legers, buit voor de roofzuchtige heer
sers. Maar naast deze tragiek heeft de stad, evenals 
gans Vlaanderen, ook haar bloei gekend, haar groot
heid. Noemen wij in dit verband slechts twee na
men : Zeger van Kortrijk en Jan Palfijn. 

Zeger van Kortrijk was een der beroemdste ge
leerden van de 13e eeuw : Dante vernoemt hem in 
zijn « Divina Comedia » Hij was leraar aan de 
Sorbonne en de florentijnse dichter leerde hem daar 
kennen 

Jan Palfijn, geboren in 1650 te Kortri jk en gestor
ven in 1730 te Gent, heelmeester en ontleedkundige, 
schreef verscheidene werken over anatomie en heel
kunde, die faam verwierven Zijn naam blijft ech
ter vooral verbonden aan de uitvindeing van de 
forceps, de verlostang 

Benevens deze twee internationaal bekende ge
leerden, heeft Kortri jk in de loop van zijn geschie
denis een groot aantal kunstenaars gekend, die er 
geboren waren of er vertoefden. Een der belang
rijkste figuren uit de vlaamse beweging, met Wil-
lems en David wellicht dé belangrijkste uit de be
ginperiode, was een Kortri jkzaan : Ferdinand Au
gust Snellaert. 

Mooi als een vrouw is de overwmmnq. 

Van Groeninge tot Snellaert, van het 
vlaams verzet tegen het trans imperialisme 
in de middeleeuwen tot het vlaams verzei 
tegen de franse verdrukking in de vorige 
eeuw, blijft de geschiedenis van Kortrijk zo
als die van Vlaanderen, één onafgebroken ge 
vecht om vrijheid. 

Een strijd, die nu meer dan ooit en scherpei 
dan ooit moet uitgevochten worden op een 
ogenblik dat de bedreiging door de brussels 
franskiljonse gebiedsrovers groter is dan 
ooit, tengevolge van het verraad van de Vla 
mingen in de belgische partiien. 

J.D. 

DE BEEMDEN 
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meerderheid 
In het kielzog van allerlei ontvoogdingsbewegingen Heeft 
ook de vraag van de vrouw naar gelijke kansen een ver
nieuwde innpuls gekregen. Verwijzen naar Dolle Mina, 
K.A.V.-dreigementen en joernalistieke stu-kjes is.dan ook 
bijna een onderschatting van het lezerspubliek. Bijaldien 
is er aan de situatie van de vrouw in het aktieve politieke 
leven nog niet veel veranderd. Het zit 'm in de mentaliteit, 
zowel van mannen als van vrouwen. Het is zeer de vraag 
of daar intussen wat aan veranderd is. Toch is de druk op 
de partijen groter geworden om aan de vrouwen verkies
bare plaatsen te geven. 

Vooral de partijen mot lood
zware top schijnen hiermee 
heel wat last te hebben. Omdat 
zij met geen enkele vorm van 
vernieuwing en verruiming uit 
de voeten kunnen De vrouwen 
van hun-kant laten zich ook te 
gemakkelijk afschepen Zij la
ten « zich vragen » om op de 
lijst te komen, zoals zii zich ten 
huwelijk of ten dans laten vra
gen Lukt het niet dan maar 
kniezen aan de kant. Stappen 

zij toch in het verkiezingsboot
je, dan zetten zij wellicht de 
zeilen naar de wind, op bevel 
van de kapitein. Zo maakt on
ze politieke mannenwereld aan 
enige vrouwen goed wat aan de 
massa der vrouwen werd ont
houden : direkte inspraak en 
beleidsverantwoordelijkheid. 

Die paar vrouwen Of hier 
door werkelijke vernieuwing 
wordt bereikt ot de vrouw 
hierdoor werkelijk als gelijke 

wordt aanvaard, of zij echt iets 
kan doen, dat alles blijven open 
vragen. 

Om tot waarachtige deelna
me van de vrouw aan het poli
tieke leven te komen is meer 
nodig dan ridderlijke mannen. 
Wie zich op het politieke ter
rein begeeft moet eerst en 
vooral een doel hebben en de 
politieke middelen aanwenden 
om de macht op te bouwen 
waarlangs dat doel moet ver
wezenlijkt worden. Keihard ? 
Soms wel. Dat doel kan er een
voudig in bestaan dat men het 
zelf zover mogelijk wil schop
pen en er zijn heelwat mensen 
die daar in lukken Soms hel
pen zij een zaak vooruit Al
leen, ie weet nooit voor hoe
lang Voor anderen telt de 
zaak Zij zijn in staat een grote 
dinamiek te ontwikkelen • zij 
bewerken mirakels als dat van 
de Vlaamse Beweging Waar
achtige vernieuwing moet ge

dragen worden door dit soort 
mensen, zowel mannen als 
vrouwen. 

DE VROUW EN DE MACHT 

Vermits het doel dat men 
zich stelt zo belangrijk is, moe
ten we daar even dieper op in
gaan. , t 

Zowel voor mannen als vrou
wen kan dit zeer verscheiden 
zijn. Om een goed C.O.O.-Iid te 
zijn is het onvoldoende dat u 
vlaamsgezind bent. J e zal het 
beter doen als je werkelijk be
gaan bent met bv de onmense
lijke reglementeringen in het 
bejaardentehuis, als je een vi-
zie hebt op wat het zou kunnen 
zijn, als je taktiek goed uitge
stippeld is om er wat aan te 
doen. 

Het is misschien mooi dat je 
bij de opening van een nieuwe 
wijk een mooie speech kan af
steken over hoe groen het er 
allemaal zal uitzien, maar mis
schien is het toch nog beter 
met de mensen van de buurt , 
met school, met politie eens te 
onderzoeken op welke hoekjes 
de kinderen bij voorkeur spe
len, hoeveel er ti jdens het spel 
betrokken raken in verkeerson
gevallen, stafkaarten te raad
plegen en met de gezinsraden 
en de jeugdraad een aantal 
konkrete ideeën uit te werken 
voor de aanleg van dat speel
plein. 

J e moet ook zien wat voor 
spelletjes de kinderen bij voor
keur spelen door welke voor
zieningen hun kreativiteit 
wordt genrikkeld welke spel
letjes gemeenschapsvormend 
werken Dan zal je afstappen 
van de metalen rekjes en de 
schommelbak Je zal zorgen dat 
er een uitnodiging tot avon 
tuu r van zo'n speelplein uit
gaat. Lage bomen om in U-
klimmen, stronken voor aller 
lei doeleinden -zandbakkpr 
plonsvijvertjes rolschaatsplein 
ties, rieten tenten enz Het i-
duidelijk dat hier een opdrachl 
ligt waaraan vrouwen rich he
ter ^an wie ook kunnen wij
den 

Wie zich als vrouw een doel 
stelt m het beleid, zal ook recht 
van spreken hebben als het er
op aankomt. 

PROGRAMMA 
EIST VROUWEN 

Wie het V.U.-programma voor 
de gemeenteradsv«rkiezingen 
doorleest, komt ongetwijfeld 
onder de bekoring van de fris
se geest en he t menselijk ka
rakter . Om het in dezelfde 
geest waar te maken, zijn e r 
vrouwen nodig. Immers, in een 
maatschappij met vrij s t renge 
rolverdeling missen de mannen 
vaak de juiste benaderingswij
ze van de verzorgende taken 
der gemeente : een menselijk 
beleid tén aanzien van vreem
delingen, kinderkribben, wo
ningbouw, onderwijs, kontakt 
met raden en bevolking, be
jaardenzorg, jeugdbeleid, ge
zinsbeleid, zorg voor gehandi-
kapten enz. 

Door deze opsomming van 
punten uit het V U -programma 
willen we enkel aantonen da t 
de totale inzet van dienstbare 
vrouwelijke mandatarissen no
dig is als we niet op een papie
ren vaalt willen stranden. 

Het zou fout zijn hieruit t e 
besluiten dat wij ons maar 
weer aan de traditionele rol
verdeling vasthouden Wij ki j 
ken gewoon rond wat in he t 
huidige bestel taken zijn waar
tegen een vrouw zeker opge
wassen is Toch onderstrepen 
wij nog eens dat de vrouwen 
zich op elke taak in het politie
ke leven kunnen voorbereiden. 
NTiet om « erbij » te zijn maar 
met een doel een lijn een 
werkmetode een taktiek Dat 
zal haar tot een waarachtige 
par tner maken en een volwaar
dig gemandateerde Uiteinde
lijk moeten wij van vrouwelij
ke mandatarissen niets méér 
verwachten dan van mannen, 
maar ook niet= minder Me
vrouw de burgemeester me
vrouwen schepenen mevrou
wen van de C.O.O dames en 
heren van de gemeenteraad 

Nelly MAES. 



UTOPIE OF 
MOOailKHEID ? 

Bij de « Nederlandsche Boekhandel » ver
scheen zopas de zevende dru\ van het boe\ 
van Ludo van Wauwe, « Federalisme, uto
pie of mogelijkheid ? », dat destijds reeds 
in ons Mad bespro\en werd. Wat toen ge
zegd werd, geldt oo\ nu nog : dit boe\ is 
uiterst leesbaar, grondig en toch vulgarize-
rend. De auteur heeft een voortreffelijke do
cumentatie bijeengebracht, die zodanig ver
werft is dat oo\ een ni'et-geschoolde lezer 
zich een duidelij\ beeld kfin vormen van het 
probleem en over al de argumenten, zowel 
pro als contra, beschi\t om een oordeel te 
vellen. Het boe\ bestaat uit een vijftal hoofd-
stuWen : het werd sedert de eerste uitgave 
m 196^ oo\ grondig bijgewerkt en een uit
gebreid hoofdstu\ werd aan de « speciale yi 
problemen gewijd : aan Brussel, de leuvense 
universiteit, de taalgrens, de duitstalige ge
meenten, de faciliteiten, het financiële pro
bleem. 

In het eerste hoofdstu\ bespreekt de au
teur de huidige situatie. In het tweede hoofd-
stu\ « Gisteren en vandaag » wordt een 
historisch overzicht gegeven van het federa
lisme en de federale bestrevingen in ons land. 
Daarna worden de argumenten pro en con
tra aangehaald ; de politicise, economische, 
'historische, levensbeschouwelijke en zelfs die 
van sentimentele aard. Het vierde hoofdstu\ 
onderzoekt de verscheidene voorstellen tot 
federalisme : van het federalisme met twee 
'tot dat met elf, waarbij de federalismen die 
niet op Communautaire bazis, onder de kri' 
tische loep worden genomen. 

Het hoe\ van van Wauwe is meer dan 
ooit van brandende a\tualiteit. 

'jd. 

Ludo van Wauwe : « Federalisme, utopie 
of mogelijkheid ». De Nederlandsche Boek
handel, Kapellen (Antw.), Prijs : ingev. 150 jr. 

LEEUW OM LEEUW! 

1. bedrukte vlaggen 
1,5 m. X 1,5 m. 
2 m. X 2 i n . 

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

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

katoen 
310 fr 
530 f r 
nylon 
460 f r 
880 fr 
990 fr 
.430 fr 
1.420 fr 
.750 fr 
740 fr 
.290 f r 
nylon 
900 fr. 
SSO fr. 
• 15 f r 

: 45 fr. 

wollanyl 
430 fr. 
750 fr. 

wollanyl 
545 f r. 

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

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

Eerst dit lezen, dan besteilen : 
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 folders) voor de Nationale Bevlaggingsaktie 
wordt geadresseerd aan hef sekretarlaat : Water
straat 133, 911 O-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 met de vlag en we wifken geen voet ! 

Vooruit met de bestelling tegen gelijRe prijzen voor 

excellente boeren en gestampte excellenties. 

NATIONALE BEVLAGGINGSAKTIE 
Waterstraat 133 9110 • Sint-Amandsberg - teL 09/51.15.83 

CELIIKE PRIIZEN VOOR BOEREN 'N GESTAMPTE EXCELLENTIES 

Voor prijzen, bestellings- en verzendingsmodaliteiten alle inlichtingen op 

het sekretariaat, Tieltse Stwg 12 - 8780 Oosfrozebeice, tel. (056)660.73 

Men Can zeCer niet beweren dat het zuid-
ameriCaanse ^o«//«(f«^ de laatste maanden 
in het nieuws werd veronachtzaamd : pa
leisrevolutie, moord, Cidnapping van diplo
maten hebben Zuid-AmeriCa in het middel
punt van de internationale belangstelling 
geplaatst, naast de Cj'izis in het Midden-Oos
ten en de oorlog in Azië. Over de Crachten 
die in dat Continent met elCaar in botsing 
Comen en over de toestanden die er voe
dingsbodem voor revolte en contra-revolutie 
waren en nog zijn, voor terreur en tegenter-
reur, geeft het boeCje « Latijns-AmeriCa in 
revolutie » van Gustavo Pérez een beCnopte 
maar zeer degeliJCe analize.^ 

AMERIKA 
In het eerste deel geeft de auteur een beschrij

ving van Latijns-Amerika : opkomst, historische 
achtergrond, geopolitieke faktoren, landelijke en 
stedelijke strukturen, marginale groepen in stad en 
land. Een tweede deel behandelt het bevolkings
vraagstuk ; oorzaken en gevolgen. In het derde deel 
wordt dan de revolutie in Latijns-Amerika onder 
de loep genomen : de verschillende vormen van 
« revolutie » waarbij alleen de radikale en funda
mentele hervorming van het sisteem, van de poli
tieke en sociaal-ekonomische strukturen als werke
lijke revolutie kan beschouwd worden : de mexi-
kaanse revolutie in 1910, Bolivië in 1952, Cuba in 
1954, de peronistische revolutie in Argentinië, de 
kristen-demokratische in Chili in 1964. De auteur 
onderzoekt de sociologische elementen voor deze 
revolutie en somt een zestal baziselementen op die 
het proces, zoals het zich in Zuid-Amerika voor
doet, beter doen begrijpen. Als zesde maar belang
rijk element noemt de auteur de ideologie, als een 
geheel van waarden en normen. Hier ligt juist de 
zwakte van de revolutie • er ontbreekt een eigen 
ideologie in funktie van de latijns-amerikaans rea
liteit ; de « mimicry », het toevlucht nemen tot mo
dellen en ideologieën die in funktie van andere si
tuaties ontworpen zijn overweegt (Perons « justi-
cialisme » was een poging in de richting van een 
eigen latijns-amerikaanse ideologie). 

De auteur wijdt ook uit over het geweld als ele
ment der revolutie : geen noodzakelijk element 
maar een dat gedeeltelijk door de starheid van het 
sisteem opgeroepen wordt. In een kort hoofdstuk 
besluit de auteur met het standpunt van de kristen 
in de revolutie te onderzoeken • hij dient een op
lossing te vinden die als alternatief kan gelden, 
anders dan het huidige sisteem en dan het kom-
munisme, anders dan de totalitaire en kollektieve 
politieke sistemen. 

Aansluitend bij het laatste hoofdstuk van bet 
voornoemd werkje is het boekje van Dom Helrlpr 
Camara. « Een spiraal van geweld ». Camara die 
door de enen geïdealizeerd. door anderen « de rode 
bisschop » genoemd wordt, zet in dit boekje zijn 
opvattingen uiteen over de revolutie. 

Hij herhaalt hier de bekende teorie van het « ge
weld » van de verdrukking, dat een tweede geweld, 
dat van de terreur, oproept waartegen dan weer 
gewelddadig gereageerd wordt met tegen-terrein-. 
Hij keurt echter deze gewelddadige revolutie af en 
ziet het heil in een geweldloze reformbeweging, in 
een ombouw der maatcchanpelijke strukturen niet 
alleen in de ontwikkelingslanden maar ook in de 
kapitalistische landen. De formule van een tussen-
sisteem tussen het totalitair kollektivisme en het 
kapitalisme werd reeds dikwijls vooropgesteld en 
dateert niet van vandaag. Het komt er echter op 
aan, deze formule in aanvaardbare en verantwoor
de schema's uit te werken zodat zij praktisch zoU 
realizeerbaar zijn. Wat de « geweld «-teorie betreft, 
IS er voorzeker een kern van waarheid in aanwezigj 
vooral wanneer men de zuidamerikaanse toestan
den nagaat. Er schuilt echter ook een gevaar In,-
vermits een dergelijke teorie elke terreur tegen hel 
gezag een zekere rechtvaardiging kan bezorgen. 
Dom Helder Camara onderschrijft deze uitoefening 
van geweld niet. wil ze alleen verklaarbaar maken 
en hij draagt zijn boekje op aan twee apostels van 
de geweldloosheid • Gandhi en Martin Luther King. 

Voor een kennismaking met de huidige proble
men van Zuid-Amerika en als analize van wat zicK 
daar nu afsneelt zijn beide boekjes aan te bevelen. 
Guitavo Pérez • « T^fiïvti Amerilca in revolutie » — 
77 hlz Da^ndsiondf hevvert - 60 fr. 
Dom Helder Carnarn • « 'Een 'sriiraal van aeweld » -» 
75 blz. Descleé De Brouwer, Brugge — 60 fr. 



HET LEVEN IN DE GEVANGENIS, DE BELEVENISSEN VAN 
HEN DIE ACHTER PRIKKELDRAAD OF GEVANGENISMU
REN EEN DEEL — SOMS EEN GROOT DEEL — VAN HUN 
LEVEN DOORBRACHTEN, HEBBEN STEEDS INSPIRATIEF 
GEWERKT OP DE LITERAIR-AANGELEGDEN ONDER DE 
GEVANGENEN. WAT ER ECHTER UIT AL DEZE IN DE 
NOOD VAN HET OGENBLIK AAN HET PAPIER TOEVER
TROUWDE FEITEN EN BEDENKINGEN AAN BLIJVENDS EN 
LITERAIR-WAARDEVOLS OVERBLEEF, WAS MEESTAL 
MAAR ZEER WEINIG. WIJ HOEVEN SLECHTS TE DENKEN 
AAN DE STORTVLOED VAN GROTE EN KLEINE BOEKEN 
EN BOEKJES DIE OVER DE GEVANGENISSEN EN KAMPEN 
VAN TIJDENS EN NA DE JONGSTE WERELDOORLOG GE
SCHREVEN EN UITGEGEVEN WERDEN. EEN GROOT GE
DEELTE BEZIT NIETS ANDERS DAN EEN — VAAK NOG 
ZEER BEPERKTE — DOKUMENTAIRE WAARDE. 

ER IS ECHTER NA DE OORLOG EEN NIEUW SOORT « GE
VANGENIS-DAGBOEKEN » ONTSTAAN, WANT NA 1945 
HIELD HELAAS HET TIJDPERK DER KONCENTRATIE-
KAMPEN NIET OP : ACHTER HET IJZEREN GORDIJN WAS 
ER GELEGENHEID GENOEG OM INSPIRATIE VOOR GEVAN
GENISDAGBOEKEN UIT EIGEN ERVARING OP TE DOEN ! 
TWEE RECENTE WERKEN, DIE NIET ALLEEN EEN DOKU-
MENTAIR BELANG HEBBEN, WILLEN WIJ ZE EVEN ONDER 
DE LOEP NEMEN EN ZE VAN NADERBIJ BEKIJKEN. 

achter muur en 

DAT MOET U... 

...weten 

Vooreerst is er het boek van 
Anatolij Martsjenko, waarin de 
auteur zijn tragische geschie
denis en zijn lijden verhaalt. 
Het IS een aangrijpend boek en 
het geeft ons een beeld van de 
sovjetstrafkampen, dat een 
aanvulling en tevens bevesti
ging is van Soltsjenitsins be
schrijvingen ervan Martsjenko 
werd in 1938 geboren in Siberië 
(Barabmsk) en ontving een 
opleiding als specialist in bo
ringen Als 23-jarige kwam hij 
in iKaraganda in een vechtpar
tij tussen Russen en Tsjetsje-
nen terecht, werd door de mili
tie meegenomen en in « het 
verschrikkelijke kamp van Ka
raganda » opgesloten. Hij 
vluchtte, werd vlak bij de 
iraanse grens gevat en nu als 
« politiek misdadiger » tot zes 
jaar strafkamp veroordeeld. In 
1966 werd hij vrijgelaten. Maar 
tijdens zijn verblijf in de ge
vangenissen en zijn kontakt 
met de politieke-gevangenen — 
waaronder vele Oekraïense en 
baltische nationalisten — kwam 
hij meer en meer onder de in
druk van de wijze waarop het 
regime zich in stand hield, 
kwam hij in opstand tegen de 
onmenselijkheid en de wille
keur van een sisteem dat zich 
aan elke kontrole, aan elk 
rechtsprincipe onttrok. 

In juli 1968, kort voor de in
val der Sovjets in Tsjecho-
Slovakije dus, overhandigde 
hij op de ambassade van dat 
land te Moskou een brief voor 
enkele oost- en westeuropese 
kranten (L'Humanité - L'Unita 
- Morning Star) waarin hij de 
liberalizatie in Tsjecho-Slova-
kije begroette en er tevens op 
wees, dat de in de sovjetpers 
gevoerde kampagne wel eens 
zou kunnen leiden tot de inva-
zie der sovjettroepen — die dan 
ook gebeurde. « Ik schaam me 
voor mijn land, dat nogmaals 
de schandelijke rol van gen
darm in Europa op zich heeft 
genomen », schreef hij. 

Dezelfde dag werd hij aange
houden en tot een jaar « streng 
regime » veroordeeld : in de 
zomer van vorig jaar kreeg hij 
nog twee jaar voor belediging 
der Sovjetunie Op dit ogen
blik verblijft hij nog altijd in 
de gevangenis en is zwaar ziek 
Voor de « zieke » Theodorakis. 
die nu opeens springlevend 
blijkt, vloog Servan-Schreiber 
naar Athene. Voor iemand die 
tegen zijn wil in het raderwerk 
van de sovjetterreur terecht 
kwam, heeft men in het westen 
blijkbaar minder belangstelling 
De Zwitserse « Weltwoche » 
wijdde twee bladzijden aan de 
onlangs verschenen duitse ver
taling van zijn beridit. De ori-

prikkeldraad... 
ginele russische uitgave ver
scheen bij Pali Mall Press, Lon
den. « Moi Pokasanija », « Mijn 
getuigenis » werd vertaald als 
« Meme Aussagen » en ver
soheen bij het S. Fischer Ver
lag. Juri Daniel, de auteur die 
eveneens" in het strafkamp 
Mordwmien zat, schreef aan 
Martsjenko : « Jij bent hier 
wel doof, maar ook rijp gewor
den. Wees trots op uw onge
woon rezultaat, want niet iede
reen die ogen heeft, kan zien 
zoals jij ». 

Martsjenko zelf schreef om
trent zijn boek : « Mijn wens 
is het, daf mijn getuigenis over 
de sovjetkampen en gevange
nissen voor politieke gevange
nen aan de humanisten en pro
gressieven van alle landen be
kend worde . Want zij die 
zich voor de politieke gevange
nen van Griekeland, Portugal 
enz. inzetten, moeten aan hun 
sovjet-kollegas in de strijd te
gen de onmenselijkheid vra
gen : wat hebt gij ertegen ge
daan dat men in uw land poli
tieke gevangenen zelfs door 
honger wil opvoeden ? ». 

Het werk van Walter Kenv 
powski « lm Block » verhaalt 
van het achtjarig verblijf van 
de auteur in de gevangenis van 
Bautzen (Oostduitsland) Kem-
powski werd door de Sovjets 
gevangen genomen en veroor
deeld wegens anti-kommunis-
tische aktiviteit. Zijn « Haftbe-
richt » zoals hij zijn boek 
noemt, is geen politiek werk, 
geen aanklacht in eigenlijke 
zin : het is alleen maar de weer
gave van zijn achtjarig verblijf, 
van de mensen rondom hem en 
van de grote en kleine gebeur
tenissen. 

Hij doet dit in een uitzonder
lijk pregnante stijl De veertien 
hoofdstukken zijn de grote etap
pen in deze geschiedenis van 
een gevangenschap, zij zijn de 
chronologische en psichologi-
söhe kernen waarrond het ge
beuren van een bepaalde perio
de zich ontwikelt in kleinere of 
grote teksten, soms slechts één 
enkele zin : op zichzelfstaande, 
streng gesloten relaas of be
schouwende eenheden die ech
ter verbonden zijn. eerst door 
de grotere senheid van het 
hoofdstuk, vervolgens door het 

geheel van dit boek. De dina-
miek van deze elementen 
schept een voortdurende span
ning, zodat het boek van begin 
tot einde boeit... 

Behalve een uitvoerig rap
port over situaties zoals zij 
zich voordeden in een strafge
vangenis onder kommunistisch 
regime — een strafgevangenis 
voor politieke gevangenen van 
allerlei ouderdom, gezindheid 
en sociaal milieu —• leert dit 
boek ons twee dingen met be
trekking tot het sisteem van de 
opsluiting. In de eerste plaats 
wordt de gevangene in zijn af
zondering van de buitenwereld 
niét onderdanig aan het sisteem 
dat hem wil opvoeden, voegt 
hij zich niét naar de maat
schappelijke en politieke orde 
die men hem wil opdringen. 
Integendeel: het geheime, wijd-
vertakte en spontane verzet te
gen die opgedrongen orde is 
hoofdtema van dit boek. 

Opsluiting maakt de gevange
ne op zichzelf niet beter of 
slechter, ook niet vanwege het 
standpunt van de opsluiter ge
zien Zij belemmert hem alleen 
in zijn sociale en individuele 
ontplooing en versterkt in hem 
de wil om deze belemmering 
zo weinig mogelijk te ondervin
den. Wij zien dit in de poging 
der gevangenen om een eigen 
kultuurproduktie, een eigen 
kultuurleven te scheppen met 
datgene wat er uit het verleden 
overbleef De auteur beschrijft 
deze pogingen met geamuzeerd, 
soms ironisch-getint begrip In 
de tweede plaats stellen wij 
vast, dat in deze kleine maat
schappij buiten de maatschappij 
zich groepen vormen mechanis
men ontwikkelen die aan de 
buitenwereld doen denken : 
een hiërarchie die van bovenaf 
opgelegd of zelf geschapen 
wordt een elite die zowel op de 
geest als op de macht kan ge
stoeld zijn. 

«lm Block» van Walter Kem-
powski is een der niet zo tal
rijke boeken over het gevange-
nisleven die behalve een doku-
mentaire ook een werkelije li
teraire waarde bezitten • door 
de waarachtigheid door de 
pregnantie van de schildering 
en niet in het minst door de 
stilistische kwaliteiten. 

• Van 10 tot en met 15 augustus organizeert het 
Kadercentrum voor Kultureel Werk van de Stich
ting Lodewijk de Raet een ontmoetingsweek beel
dende kunst : bezoeken aan tentoonstellingen en 
ateliers, gesprekken met deskundigen en medekur-
sisten, filmprojekties enz. Via deze metode wordt 
gestreefd naar het verwerven van inzicht in de 
beeldende kunst, naar kennis van de vaktaal, naar 
vaardigheid in het hanteren van een metode van 
kun^tbenadering via het groepsgesprek e.d.m In
lichtingen Maria Theresiastraat 55, 1040 Brussel, 
tel. 02/19.29.33. 
• Uit de abonnementslijst van de K.V.S. Brussel 
blijkt dat 40,6 t.h. van het totaal in de brusselse 
agglomeratie wonen, 41,5 t.h. wonen in Brabant, 
12,5 t.h. in Oost-Vlaanderen en 4,8 t.h. in de provin
cie Antwerpen. Doch ook vanuit West-Vlaanderen, 
Henegouwen, Luik en Limburg wonen regelmatig 
abonnees de K.V.S.-voarstellingen bij. 

De K.V.S. zal in 1970-1971 een kampanje voeren 
voor 6000 abonnees. Dit cijfer zou de K.V.S. toela
ten een teater van europees formaat te worden en 
van ieder stuk tien voorstellingen voor een volle 
zaal kunnen geven. Het nieuwe seizoen zal op 12 
september geopend worden met « De lustige we
duwe » van Carlo Goldini. 

Alle nadere inlichtingen worden graag verstrekt 
tot 31 juli tel 18 39.40. Daarna sluiting tot 24 augus
tus 

• De negende Vlaamse Kultuurdag te Ekelsbeke 
in Frans-Vlaanderen heeft plaats op zondag 19 juli 
en wordt om 9.30 geopend in het kasteel aldaar met 
de opening van een tentoonstelling uit het archief 
van de rederijkerskamer. Om 10.30 wordt in de 
kerk een hoogmis opgedragen door mgr. H. Dupont 
met homelie in het Nederlands door kan. J Ver-
donck. Daarna aperitief-koncert in het kasteel, 
's Namiddags om 14 u. in de zaal van der Sluys kuU 
turele bijeenkomst met referaten door Valeer 
Arickx en A. Lescroart over « de rederijkers in 
Frans-Vlaanderen », R. Bonduaux en R. Romme-
laere over « de volkstaal over jacht en vogels », 
G. Delcaf over « nieuwe vondsten in de volkstaal » 
en door Maocime Deswarte over « mogelijkheden 
voor het Nederlands in het onderwijs in Frankrijk ». 
Prijsuitreiking en slotwoord door mgr. Dupont. 

Tot besluit heeft in de tuin van het kasteel een 
avondfeest plaats met volksdans, fanfarekoncert, 
jeugdkoor. dia-vertoning en doorlopende tentoon
stelling. 
• In een open brief « aan de gezagsdragers in 
Vlaanderen » braagt algemeen sekretaris van het 
Festival van Vlaanderen. Jan Briers, om steun voor 
dit « grootse festijn van ons land » met stijgende 
internationale reputatie en belangstelling. Alleen 
te Gent werden vorig jaar 25.000 bezoekers geteld. 
De heer Briers vraagt de prominenten het Festival 
zo vaak mogelijk te vermelden en door daadwerke
lijke sfèun automatisch lid te worden van de raad 
van beheer. 

, „ ,»»" •^•"' 'y,r -' «P i l r,,,,, • # 'I <w-

Anatolij Martschenko : « Meinc Aussagen » — S. Fischer Ver
lag, Frankfurt. Walter Kempowski : « lm Block » — Rohwohlt Ver
lag. Voor Vlaanderen : Internationale Pers. Deurne. Prijs : 320 fr. 
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onze selektie 

Zaterdag 11 juli 

16U.27 : NEDERLAND 1 
Op zoek naar uramuvi (geestige 
film van Walt Disney) 
21U.10 : NEDERLAND 1 
Riskante spelletjes (toneelspel) 
19U.30 : BRUSSEL FRANS 
Al de dieren ter wereld (dókU' 
mentaire) 
20U.30 : BRUSSEL FRANS 
Far Horizons (western) 
22U.35 : DUITSLAND 1 
Die rote Lola (jilm van Hitch
cock) 

Zondag 12 juli 

19U.05 : BRUSSEL NEDERLANDS 
De Garmantes (dokumentaire) 
16U.05 : NEDERLAND 1 
Afrikaanse verhalen 
20U.35 : NEDERLAND 1 
Maigret en de gangsters (naar 
Sinienon) 
21U.50 : NEDERLAND 1 
Het koolioitje (dokumentaire) 
21U.10 : NEDERLAND 2 
Van Cluny tot Chartres (doku
mentaire) 
12U.15 : BRUSSEL FRANS 
Face a la presse 
17U.30 : FRANKRIJK 1 
Tendresse (film) 
ZOu.40 : FRANKRIJK 1 
La Fayette (film) 

Maandag 13 juli 

20U.30 : BRUSSEL NEDERLANDS 
De wereld van de bever (doku
mentaire) 
21U.I0 : NEDERLAND 1 
'De eeuwige echtgenoot (tv-spel) 
19U.37 : NEDERLAND 2 
'De wetten van de wildernis (over 
Centraal-Af rika) 
22u. : BRUSSEL FRANS 
Orleans (uit het leven van Jean
ne d'Arc) 

Dinsdag 14 juli 

20U.35 : BRUSSEL NEDERLANDS 
't Porseleinen beeldje (tv-spel) 
21U.10 : NEDERLAND 1 
De opstanding (naar het werk van 
Tolstoi) 
21U.15 : BRUSSEL FRANS 
Het kind (en de relatie tot de ou
ders) 
16U.55 : FRANKRIJK 1 
De duikboot Nerka (film) 
21u. : DUITSLAND I 
Mijn schoon kort leven (over het 
leven van een hippie) 

Woensdag 15 juli 

21U.10 : BRUSSEL NEDERLANDS 
De vrouw van papa (schets van 
de sovjetrussische tv) 
17U.05 : NEDERLAND 1 
Alaska (dokumentaire) 
20U.20 : NEDERLAND 1 
De boekaniers (film) 
81U.30 : BRUSSEL FRANS 
Anna Karenina (film uit 1935 naar 
roman van Tolstoi) 
20U.30 : FRANKRIJK 2 
Het ogenblik van de waarheid 
(film over het stieregevecht) 

Donderdag 16 juli 

19U.30 : BRUSSEL NEDERLANDS 
De kinderen (dokumentaire) 
20U.30 : BRUSSEL FRANS 
Coplan neemt riziko's (film) 
20U.40 : FRANKRIJK 1 
Het geheim van de gele kamer 
(film) 
19U.25 : DUITSLAND 1 
Zigeunerinnen 
21U.45 : DUITSLAND 1 
Vlassov (dokumentaire) 

Vrijdag 17 juli 

ÏOu.30 : BRUSSEL NEDERLANDS 
En morgen ? (vlaamse film) 
50U.50 : NEDERLAND 2 
Graaf Carl-Gustav van Rosen (een 
Hlmportret) 
tOu.30 : BRUSSEL FRANS 
Les hussards (toneelstuk) 
eou.15 : DUITSLAND 1 
Claus Stauifenberg (dokumentair 
tpel) 
tlu.45 : DUITSLAND 2 
De kaalgeschorenen (monniken en 
•n politiek in Ceylon) 

DE VROUW VAN PAPA 
DOOR DE T.T.S. 

Deze ti tel kan enige verwarr ing stich
ten bij sommige lezers. Velen kunnen 
immers denken dat de russische tv, de 
T.S.S., een schets zou geven over zich
zelf, kwestie van het Westen eens t e la
ten zien en horen hoe de russische tv-
jongens het voor mekaar brengen. De 
titel, de vrouw van papa, zou dan niet 
zo slecht gekozen zijn want we weten 
nu wel heel goed dat de T.S.S. ui t de 
hersens van vadert je Staat ontsprotea 
is en het vrouwtje van papa is. Nee hoor 
he t is een psichologische schets, een 
simpel verhaalt je me t veel kinderpsi-
chologie. Een jonge stiefmoeder zoekt 
toenadering bij haar zesjarig pleegkind, 
dat lukt haar niet al te best. De vrouw 
van papa is echter een totaal v reemde 
voor het kind. De vertolking door het 
kind is verrukkeli jk. We zullen zien ! 

KLEUR 

In de west-duitse Bondsrepubliek 
heeft men onlangs 1,5 miljoen kleuren-
toestellen in gebruik genomen. Een goe
de ' 7,5 p.c. van he t totaal van kijkend 
West-Duitsland. In België werden er 
kort geleden 3.750 kleuren-toestellen ge
registreerd. 

Y MANANA ? 
Een speelfilm van de vlaamse kineast 

Emile Degelin. Deze fihn ver tel t het 
verhaal van een man, een vlaamse rijks
wachter, die naar Spanje op reis gaat 
om de dagelijkse sleur t e doorbreken. 
De vakant ie die hi j er doormaakt is 
weinig geslaagd en hij is reeds verheugd 
op een blijde thuiskomst. Wanneer hij 
echter het vliegtuig terug wil nemen 
stelt hij vast dat hij te laat een plaats 
in het vliegtuig heeft gerezerveerd. 
Rechtstreeks gevolg, de brave rijks
wachter moet op he t spaanse vakantie
eiland blijven en moet zelf zijn leven 
gaan vullen, want voordien « werd » hij 

Y Manana ?, En morgen ?, een miezerig vakantieverhaal van een vlaamse rijkS' 
wachter. Vrijdag 17 ju li, B.R.T. om 20 u. 30. 

geleefd. Het slot van het verhaal zit in 
de ontmoeting met een mooi meisje net 
voor het ver t rek met het vliegtuig... De 
kineast heeft de kijker drie mogelijkha-
den gelaten om aan het verhaal een ein
de maken. Ieder naar keus. Weinig dia
logen, veel te kijken, eigenaardige 
poëzie. Een produktie van de vlaamse 
filmindustrie die u zeker niet mag mis
sen. 

TREFPUNT 

Elders in ons blad wordt het program
ma Trefpunt besproken. Wij gaan het 
daarom hier niet zozeer hebben over de 
politieke inhoud van het debat noch 

N A T I O N A L E LOTERIJ 

13de TRANCHE 

E£N SUPERHOOG lOT VAN 

TIEN MIUOEN 

} TreHmg op 3 augustus 

HET BIIJET : 200 fr. 
HET TIENDE: 22 fr. 

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

over de beur t die onze mandatarissen 
er in maakten noch over de handige 
truukjes van de joernalisten. Wel over 
de inbreng van de B.R.T. in het geval. 
Lachwekkend is het te moeten horen 
van J a n Schots dat het programma het 
vervolg was van het laatste debat ergens 
in... het voorjaar, februari of m a a r t 
Met alle respekt voor de mensen die het 
klaarspeelden dit politieke trefpunt op 
he t laatste uur er dan toch door te druk
ken, moeten wij vaststellen dat er sinds 
de lente van dit jaar er op politiek vlak 
toch al heel wat voorgevallen is om er 
eens een deftig debat aan te wijden. De 
R.T.B, kan het haast elke week in haar 
« Face a la presse ». 

Ofwel heeft de B.R.T. er geen interes
se voor, ofwel mag ze niet, ofwel heeft 
ze geen tijd, hoe dan ook : de vlaamse 
tv schiet te kort in haar p l i ch t 

DE SIMPATIEKSTE 

REKLAME DIE 

DENKBAAR IS... 
Onze sprookjesballons bedrukt 

met naam, merk, enz. . . 

De onovertrefbare reklame.. . 
om een art ikel te lanceren.. . of voor 
een w inke lopen ing . . . handelsfoor. . . 
b rader i j . . . reklamestoet.. . open dag . . . 
k iespropaganda.. . 
Zend ons onderstaande BON toe om a l 
les te we ten over « BALLONREKLAME 
met SUKSES ». 
Vraag tevens inl icht ingen over andere 
« bestsellers ». 
't Is kosteloos en zonder verp l icht ing. 

A. VANDENBROECK, Neerstraat 27 
HAMME ( O - V I . ) , Tel 052/47924, 

BON VOOR DOKUMENTATIE 

Graag ontv ing ik per omgaande uw 

dokumentat ie over : 

• reklamebal lonnen 

• reklamespeelballen in v iny l 

• reklamesponzen 

• bedrukte rekiamepetjes 
( jockey-model en t i ro le r ) . 

Naam : ., 

Beroep ; 

Adres : . . 

Tel. 



18 

NOG NIET ERG 

Er zijn in de huidige ronde van Frank
rijk al heel wat ongevallen geweest. 
Tenzij men werkelijk drastische maat
regelen neemt —̂  wat men o.i. wel mag 
doen — zijn die zelfs niet te vermijden. 
Bij het lezen van sommige verslagen 
over die ongevallen moet men soms toch 
wel eens even « slikken ». Zo lazen wij 
dat de renner Tammiazo bij een onge
luk de ruggegraat brak. Eén der inrich
ters, Levitan. had echter geruststellend 
verklaard « dat het niet erg was ». Wij 
zijn ook geen « doktoor », maar zoveel 
weten we toch wel dat beschadiging van 
de wervelkolom — het is best mogeliik 
dat de pers in haar berichtgeving weer 
eens de zaken wat te « groots » heeft 
gezien — altijd een ernstig ding is. Wij 
denken dat kerels als Levitan een ietsje 
tekort hebben aan werkelijk respekt 
voor de renners, want dat ze anders zo'n 
onnozelheden niet uit hun kloefen zou
den slaa" '̂ 

EN DE BOND ? 

Een paar maanden geleden werden 
twee kortrijkse voetballers betrapt op 
doping We hebben daar toen melding 
van gemaakt. De twee ' jongens houden 
bij hoog en bij laag hun onschuld staan
de, en het heeft er alle schijn van dat 
zulks inderdaad het geval is. De hele 
schuld ligt bij de trainer, die beide voet
ballers een middeltje tegen spierpijn 
toediende, zonder te weten dat het mid
deltje in kwestie op de verboden lijst 
staat. De rechtbank moet nu nog vonnis 
vellen, maar die uitspraak interesseert 
ons niet zo erg. Voor de voetballers in 
kwestie hopen wij dat hun onschuld be
wezen wordt, en dat zij vrijuit gaan. 

Wat ons meer interesseert is het vol
gende : wat denkt de bond te doen ? En 
dit dan ook niet zozeer wat betreft even
tuele straffen, als wel welke maatrege
len hij denkt te kunnen nemen om te 
verhinderen dat hem toevertrouwde 
spelers het slachtoffer worden van t rai
ners die — zij het nog ter goeder trouw 
-^ in al hun onbevoegdheid met gevaar
lijke medikamenten menen te mogen 
smossen ? 

SLECHTE BEURT 

Wij vrezen dat « Sport 70 » al.een paar 
keren een slechte beurt heeft gemaakt. 
Enkele weken voorspelde dit kultuur-
blad dat de ronde van Frankrijk dit j a a r . 
zou ontsierd worden door alle soorten 
gewelddaden, gaande van kidnapping 
van « den Bels » tot bomaanslagen en 

TOgnsr^tion^IJM 

Walter Godefroot hier tweede achter Houhrechts voor 
Bossche. 

?ian Rijkegem en van den 

E Mercka. in het cieel te midden van 
Zijn supporters. 

dergelijke fraaiigheden meer. Het blad 
wist zelfs te melden waar en wanneer 
die aanslagen zouden gepleegd vi^orden. 
Nu hebben wij wel niet de moeite ge
daan om die plaatsen en data te note
ren, maar het komt ons voor dat het al 
moest gebeurd zijn, als de profetieën 
van « Sport 70 » moesten waar gemaakt 
wortJen. BeSt zo natuurlijk, maar voor 
een blad dat alles weet... En wat Jan 
Janssen betreft, die door het blad zowat 
werd afgeschilderd als een dikke kon-
kelfoezer die met snood komplot onze 
Eddy wil ten val brengen, en die daar
om door de Brusselaars duchtig werd 
uitgefloten, het schijnt dat die Jan dus 
óók geen reklaamklevertje van « Sport 
70 » op zijn wagen wenst. 

NIEUW GELUID 

De koninklijke belgische voetbalbond 
heeft zijn vergadering gehouden. De he
ren dronken een glas, en ze maakten 
een... en ze lieten verder alles zoals het 
was. Over Meksiko kon nog mets ge
zegd worden. De rapporten waren nog 
niet klaargekomen. Het bestuur heeft 
het tot dusver uitstekend gedaan, en het 
kon dus herkozen worden. Eén nieuw 
feitje hebben wij toch kunnen opmer
ken. Het feit namelijk dat een lid van 
de hoge vergadering rechtstond op het 
ogenblik dat de Mechelaar Wouters, 
voorzitter, een verdienstelijk en gede-
koreerd — proficiat — lid ééntalig-
Frans aan het huldigen was. om te vra
gen of er ook een woordje Vlaams af-
kon. Naar het schijnt kon het woordje 
Vlaams er wel niet af, maar het feit al
leen dat het al gevraagd wordt vervult 
ons met vreugde Wie heeft dat ooit uit
gevonden, dat de Vlamingen veeleisend 
zijn ? 

BRUSSEL PROVINCAAL 

Wellicht is het u al opgevallen dat 
men met de ronde van Frankri jk de 
hoofdstad. Parijs, mijdt als de pest. Ver
trek en aankomst grijpen plaats buiten 
de stad. Ook de andere grote franse ste
den. Bordeaux uitgezonderd, worden ge
meden. Kwestie van organizatorische 
moeilijkheden, zoals druk verTceer en 
zo ? Neen, kwestie van gebrek aan be
langstelling vanwege het publiek Men 
moet dus de provincie i^i, «den boer op», 
Nu is er in feite maar één grote stad die 
wordt aangedaan — buiten Bordeaux 
dus, waar de belangstelling terloops ge
zegd, ook eerder aan de smalle kant 
is —, maar die ene stad is er dan ook 
een van formaat. La capitale de l'Euro-
pe elle-mème. Brussel Of de meeste 
Brusselaars het nu op prijs zullen stel
len qua mentaliteit op gelijke voet ge
steld te worden met de franse provin
cialen, dat weten wü natuurlijk niet. 
Wij veronderstellen dat zij er allemaal 
niks zullen van geloven, van die belang
stelling en zo. Maar dan dwalen zij. 

HERRIE 

Enige tijd geleden schreven wij dat 
men herrie kon verwachten bij de mo
tocrossers, in verband met de mm of 
meer verplichte deelname aan de proe
ven, tellend voor het nationale kam
pioenschap, dat, tussen haakjes geen 
enkele « grote » interesseert. De herr ie 
is er. De federatie heeft nu al gedreigd 
de renners die niet deelnemen aan de 
koersen voor de nationale titel verbod 
op te leggen te starten in zgn « grote 
prijzen », intern'-ti'-rialp wedstrijden 
dus die tellen voor het wereldkampioen-

WU 

schap, en die de « groten » wel interes
seren De kwestie lijkt ons tameli jk 
kies. Enerzijds 'kan men niet goedkeu
ren dat de bond de renners, die beroeps
mensen zijn, zou hinderen in hun be-
roepsbelangen. Anderzijds mag men van 
de bond terecht verwachten dat hij zich 
zou inzetten voor de belangen van de 
kleinere inrichters, zonder wie er van 
« groten » ook geen sprake zou zijn. Ho
pelijk vindt men een oplossing 

DOEN WE MEE ? 

Vooraleer met vakantie te ver t rekken, 
de ene naar het buitenland, de andere 
naar kust of Ardennen of Kempen, en 
nog een derde gewoon naar zijn tuin, 
zouden wij misschien eens kunnen af
spreken om allemaal eens een beetje 
aan sport te doen. Niet alleen vóór ons 
teeveetje, en niet alleen in de t r ibune 
of chalet van een stadion, maar werke
lijk, aktief. Het hoeven allemaal n ie t 
zo'n daverende prestaties t e zijn. 
Merckx kunnen wij toch niet ont t ronen, 
en de voetbalploeg van Standard is 
kompleet. Maar alleen zo'n beetje fiet
sen waar we anders in ons wagent je 
klimmen, of een uurt je flink s tappen 
vóór we aan het aperitief je beginnen, of 
gewoon de tuin maar eens een flinke 
beur t geven. Of maar eens meehuppe-
len met de gezinskilometer, of eens in 
het water gaan in plaats van ernaast, of 
nog eens een vergeten turnoefeningetje 
proberen. Zouden we het eens niet « r is
keren » ? Het kan ons tenslotte niet veel 
kwaad berokkenen, nie twaar ? 

SANERING 

Ze zeggen dat ze zeggen dat de man
nen van « den boks », meer bepaald de 
grote bazen, ook eens wat gaan doen. Ze 

„gaan er namelijk eens voor zorgen da t 
de boksers op tijd en stond aan een be
hoorlijk medisch onderzoek en dito at
test zullen kunnen komen. Dat ging tot 
dusver niet zo best, naar het schijnt 
omdat de dokter waar de boksers moes
ten te biechten gaan, doodgewoon wei
gerden nog één tong te bekijken of één 
papiertje in te vullen, omdat zij al 
« eeuwen » moeten wachten op hun cen
ten. Als er aan die mizerie een einde 
komt. bravo. Maar we vinden het toch 
aan de triestige kant dat precies in een 
sport, waar de beoefenaars zoveel ge
vaar lopen serieus letsel op te lopen van 
de,?;ware klappen die ze (soms) krijgen, 
jarenlang nalatigheden werden in leven 
gehouden op gebied van het medisch 
toezicht. Dat >ii'jkt.-©ns. waa r de^ schuld 
ook mag liggen, onvergeeflijk. 

R De Vlaeminck na spijtipe val uit de 
ronde verdivenen. 

ledei jaar rond deze tijd lijden wij aan een zeke
re vorm van neerslachtigheid, leder jaar rond deze 
tijd immers ervaren wij wat voor een « krabber » 
^vlj nog zijn, om niet te zeggen ezel, en hoe pietlut
tig onze sportideetjes, vergeleken bij die van de 
mannen in kompetitie voor het zwierigste stuk pro
za over « de ronde ». Onze semi-kollega's schrijven 
iedere dag, een maand land, vier vijf bladzijden 
vol over één enkele tourdag Zij waren daar voor 
de ronde al een maand mee bezig, en na de ronde 
houden ie dat nog drie weken vol. Waar die ronde 
voor ons vooral een soort von Rundstedoffensief is 
van een paar kleine kranten om het hoofd boven 
het konkurrentiewater te houden, schrijven onze 
semi-kollega's zinderend van geestdrift kilo-zware 
volzinnen vol epische kracht over de triomf van de 
pedalerende mens, snikken zij hun vreugde uit om 
de suksessen van de renners die zij aanbidden en 
hun mizerie als die 'anbedenen weer eens een zweer 
een kinderkop dik — m de tour is alles navenant — 
krijgen op dé plaats die buiten de ronde lachwek
kend en binnen de ronde sakraal-belangrijk is. Te
veel zout op de patatten en te weinig m de soep, het 
krijgt een onoverzichtelijke dimensie, en het wordt 
ons allemaal gekonterfeit in helle verven, het roos 
van de goeie franse rosé en het geel van de « ma-
jozjoon » Nooit in het zwart van de sneeuw die de 
inrichters zagen vliegen eer de roncle van de grond 
kwam. 

En dan moeten wij, stumperd, alle jaren dit arti
keltje van een hand groot schrijven over de ronde, 
en dan weten wij niet wat wij er zouden in neer-

kan het ons 

verdommen ? 

pennen. Is er iets dat nog niet gezegd werd ? 
Kunnen wij nu nog een keei vertellen dat Eddy 

groot is en Lomme zijn profeet ? 
Kunnen wij nog een keer onze belachelijke me

ning laten afdrukken, dat de ronde van Frankri jk 
geen koers is, gezien er maar één koereur meerijdt, 
omringd door vijftig helpers en vijftig figuranten "> 

Kunnen wij niet veel beter in alle gemoedsrust 
geloven wat Vlaanderens grootste en meest gevier
de spreker, de heer Fred de Bruyne, zeer naar waar
heid — maar hij wist het waarschijnlijk zelf niet — 
zei tijdens één van zijn reportages • wat kan het 
ons allemaal verdommen, als wij maar alle dagen 
onze portie spektakel krijgen ? ' 

Als w ij ons zo graag laten verslaven aan ons siga

retje, ons pintje, ons drugje, ons wagentje, ons el-
peetje en alles wat de konsumotiebazen voor ons 
nuttig en voor zichzelf winstgevend achten, wat 
zouden wij ons dan willen verzetten als men ons 
ook nog tot slaaf wil maken van een dergelijk 
sportspektakeltje "' Vooral als dat spektakel zó 
spektakulair is. Mét Eddy mét echte (verzwegen) 
en valse (gepubliceerde) kombientjes en fraude-
kens. mét reusachtige valpartijen, mét werkelijke 
ongelukken mét geld, mét doping, mét film en pers 
en radio en tv, mét publiciteitskaravanen, mét stunt
mannen, mét zangers en zangeressen, mét kermis
sen en handelsforen, mét bloed, mét doden. Kortom, 
het spektakel dat de gazetten wijs noemen : nog 
gejonde ontspanning 

En dat men in « 't passant » en in de naam van 
Eddy-die-wij-allemaal-als-goeie-Belgen-ondereen-zo-
geire-moeten-zien probeert ons een en ander aan 
te smeren een paar « zjartellen » of een foto van 
Hem of een sportwagen of een pakje koffie, in ruil 
voor de centen die wij toch allemaal teveel hebben, 
dat kan toch maar alleen een bezwaar zijn bestaan
de in de verbeelding van een of andere onsportieve 
zure vrek Dat is een prijs die tenslotte niks te hoog 
is voor al dat goede spektakel voor al die gezonde 
ont-,nqnning nietwaar ? 

Het is dus allemaal dik in orde met die ronde van 
Frankrijk Wij zijn al sportief genoeg om ernaar 
te hongeren en te dorsten om het eens schoon te 
zeggen i\taar waarom dat nu precies op een sport-
bhinziT^»» moet gezegd worden, dat is ons nog niet 
zo duidelijk. 

I 



matthieu's beddenbedrijf 
biedt voor elk probieem een wooninrichting ^^^^ 
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OEPVRIESTUNNELS 
KM1I0NK0EUNQ 
WlNK£UNRU3JiTlKSEN 

o.a. VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEURISSEN PVBA DeWinters t raat24 
Borgerhout/Antwerpen Tel.: (03) 36.11.35-36.59.31 

V.U.-MANDATARISSEN 
Het BESTE WAPEN in Uw 
KIESKAMPACNE 

na Uw WELSPREKENDHEID 
is de 

REKLAMELUCIFER ! 
Schrijft nu voor inlichtingen : 

« PUBLI-SPIECEL » - Pijckestraat 59 - 2000 Antwerpen 
Belien na 19 u. (03)37.95.92 

ZOPAS VERSCHENEN... 
...als nummer acht in de 

reeks « West-pockets » ; 

DOSSIER LIMBURG-

DE GROTE STAKING 

door 

Toon van Overstraeten, 

hoofdredakteur van «Wi j» 

136 biz tekst, 20 biz. pak

kend fotomateriaal, 80 fr 

Te Oestellen bi.i : Vlaamse Vrienden van de Westhoek, Mas-
kenslaan 33 te De Panne, prk. 9202.80 (met vermelding : 
« West-Pocket nummer 8 »). Bij afname van vier ex. wordt 

een vijfde gratis bijgeleverd. 

DEBROUWERI) M O O R T G A T 
2659 BREENDONK TEL (03)78.71.21 

is bekend o m haar beroemde en uit-stekende 

B I E R E N en L I M O N A D E N 

Breendonk l igt in V laanderen 

dus U W streek. U W volksgenoten I 

blankenberge 
141, de smet de naeyerlaan tel. (050)416.37) 

IMM 

breughel 

lullen tersl 
volledig pension 
kamers met ontbllt 
alle komfori 
tnaaltijden teger alle prlj ien 
speciale voorwaarden 
voor groepen en eutoeari 
vraag inlichtingen 

WALTER ROUND 
Ctdiplomuid opticien, erkend doof 

alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58, ANTWERPEN 

(Let op hel huisnummer I) 
Telefoon 35 86 « 

ALLE GLAZEN 
ALLE MONTUREN 

Voor leun yaa dit blad 110 Vl konmg 

Aanbevolen 
Huizen 

P A P Y R U S 
Boek- en Papierhandel 

Zaakvoerder : Fons Labeau 
de Ribaucourtstraat 7 

(nabij het Sint-Jansplein) 
Sint-Jans-Molenbeek - Brussel 8 

Telefoon : (02)28.87.09 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel. 015/714.47 
Vochtbestand - Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen s 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

tel. 051/612.84 

H. PELEMAN-MARCKX 
Van Den Nestlei 16, Antwerpen 

Tel. 39.19.27 
T.V. . RADIO - ALLE ELElCrRI-
SCHE TOESTELLEN - HERSTEL

LINGEN A A N HUIS 
T.V. PELMAR 61 scherm, 

11.995 fr. I.p.v. 16.995 fr. 
Andere merken grootste korting 

« PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraat 4 

(bij Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dinsdag gesloten 

Bezoek « Casthof 
DE VEERMAN D 

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

Mosselen • Paling 
Uitbater : Jan Brugman* 

3-2-68 

WIJ-LEZERS VRAGEN Bl | H U N OPTICIEN 

Brilmonturen 
Invoerders VANDERBRUGGEN & C, Provinetestraat 95. ANTWERPEN 

TEL (03)36.12.94 • Opticiens Vraagt h«) bezoek van onze 
vertegenwoordtgei 

VOOR EEN VEILIGE CEIDBELECGING 

VOOR EEN GOEDE BOUWGROND 

VOOR AANKOOP EN VERKOOP VAN 

ONROERENDE GOEDEREN 

via ' X R O E ? OF B O N D T 

Coremansstraat 22. Berchem-Ant-werpen 

Telefoon : 03/3C. 18.85 

/ # 

AiivEiriËEir 

HERMES 

Zuidlaan 54, Brussel 

Volledige 
sekretariaatkursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
in vier talen 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ. 

DAG- EN AVONDLESSEN 

M. Lemonnierlaan 211, Brussel 
TeL (02)11.00.33 

DE school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

^ RESTAURANT 

laSl l# 
BAAN ANTW6WPEN-TUBNH0UT 

tifftaï ie i^etüi Aa^lif/é 
iwf^m ietïlen uiMeAetid 

^unteten tmn echt 

DEGELIJKE WIJNKELDER 
CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT 

319 FR 

26.000 m̂  NATUUR 
HELIKOPTERHAVEN 

1^ ^ V(| 

wt 

MAANDAG GESLOTEN 

weekblad van het grote gezin 
troonstraat 125 
1050 brussel. tel. 02/13.91.70 
302.300 EXEMPLAREN WEKELIJKS 
OVER HET GEHELE VLAAMSE LAND 
2.100.000 VERBRUIKERS 

Geniet van een 
aangename 
levensavond 
in het rustoord 

HUIZE 
LOREIN 

FAMILIALE SFEER 
Paddegatstraat 133 
TEL 015 718.35 

2921 Nieuwenrode 
15 km /sn Brussel (4 km aiv 
tostrade Brussel-Antwerpen). 
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PERS 

Van hijna doodzwijgen, tot met lange 
fanden kommentariéren, met uiteinde-
mjk de lofwaardige uitzonderingen die 
^stemmen met de fundamentele gege-
niens die Rik Borginon voorhield hij het 
wolaamse « situatieonderzoek » te Diks-
pnuide. dat is weer, het wel te verwach-
men. perssaldo hij deze reusachtige 43ste 
^IJzerbedevaart. 

En wat nu kleine man ? vragen de 
icranten verder aan onze eerste minis
ter en zijn parlementaire voor- en tegen
standers, terwijl de meest woeste anti-
Volk suniehuien wat tot bedaren zijn ge-
Komen. 

GAZET VAN ANTWERPEN 

Krijgt terug de prijs van de meest 
doorborende kommentaar bij de rede 
van Ijzerbedevaartvoorzitter Borginon. 
Op de plaats waar Lefèvre hetzelfde 
zegde over de gedinamiteerde IJzertoren 
heeft het politiekbewuste Vlaanderen 
het herhaald over de gestruikelde grond
wet : « Hij ligt er en hij ligt er goed ». 

« Als voorzitter van het IJzerbede-
vaartkomitee heeft mr. Borginon deze 
hervormingsplannen via een intussen 
geblokkeerde grondwetsherziening kri
tisch onderzocht. Zijn redevoering was 
eens te meer weldoordacht, zonder pas
sie en in haar beslistheid niettemin vrij 
gematigd van toon. Hij bleef niet blind 
voor de uit vlaams oogpunt pozitieve 
winstpunten — om, de beperking van 
Brussel tot de negentien gemeenten — 
maar in haar totaalbeeld noemde hij 
deze grondwetsherziening totaal onaan-
vaardbaaar voor de vlaamse gemeen
schap die, zoals hij het uitdrukt, « in 
grendels wordt vastgeklonken ». 
_» Al bij al vindt Borginon de afwij

zing van de grondwetsherziening in de 
gegeven omstandigheden nog de beste 
oplossing omdat Vlaanderen er meer 
zou bij verloren hebben dan gewonnen, 
maar er is vast geen reden tot triomf : 
Vlaanderen rekende op ingrijpende wij
zigingen in de maatschappelijke struk-
tuur om zijn eigen weg te kunnen gaan. 
Daar komt voorlopig niets van en de 
nawerking van deze bedrogen hoop zal 
zich in verbittering ontladen. 

» Een aanzienlijk gedeelte van het be
wuste Vlaanderen zei te Diksmuide neen 
aan een reeds voorbijgestreefde grond
wetsherziening en ja aan de toekomst. 
Dat is zoiets als een spoedtelegram dat 
de Vlaamse parlementsleden nog net tij
dig zal bereiken vooraleer zij, in grond
wettelijke vrijheid, hun koffers pakken 
om de wetgevende mizeries voor een 
tijdje te vergeten in het vakantieland 
Europa en er — wie weet — nieuwe 
ideeën op te doen. 

zijn, blijft nu ook nog voor vele Vlamin
gen die zich niet aktief inzetten in een 
partij of zelfs in een drukkingsgroep, 
die van een gezaghebbende instantie die 
hun oordeel oriënteren kan. 

» Daarom kan men niet achteloos voor
bijgaan aan de ontleding die voorzitter 
Borginon van de grondwetsherziening 
heeft gegeven, ook ai beschikt zijn Ko-
mitee niet over de middelen en de in
vloed om in het dagelijkse politieke le
ven tussenbeide te komen. 

» Die ontleding was niet nieuw, noch 
in haar slotsom noch in haar overwe
ging van goede en kwade elementen in 
de voorgestelde grondwetsherziening. 
Toch zal iedere politicus die in de toe
komst nogmaals aan een staatshervor
ming wil beginnen, rekening moeten 
houden met het standpunt dat de grond
wetsherziening is mislukt omdat ze bij 
de start niet radikaal genoeg de auto
nomie heeft durven vooropzetten 

HET VOLK 

Jef Claes plukt er al de hloemenkens 
af en laat de doorntjes staan. Hij blijft 
ver van de duidelijke veroordeling van 
de grondwetsherziening en klampt zich 
vast aan de welwillende stijlhloempjes 
die advokaat Borginon ook eens in de 
richting van degenen gooit waarvan 
de asse op Claes' joernalistenborst moet 
kloppen. 

« Men kan" tot vervelens toe diskussï-
eren over de vraag of het passief van 
de grondwetsherziening sterker door
woog dan het aktief. De h. Borginon 
heeft uit zijn vooroorlogse parlementai
re ervaring voldoende inzicht en reali
teitszin overgehouden om te weten, dat 
de wensen meestal veel verder gaan dan 
de mogelijkheden. Wat de Vlamingen 
verlangen is politiek niet haalbaar. 

» Wellicht daarom was de h. Borginon 
zo mild ten opzichte van Eerste-minister 
Eyskens, « met zijn verdienstelijk 
Vlaams verleden en zijn groot talent ». 

» De h. Borginon verwacht, ter gele
genheid van de gemeenteraadsverkie
zingen, een verwoede poging om nieuw 
Vlaams gebied bij Brussel in te lijven. 

» De waarschuwing die hij ter zake 
het 'horen, was overbodig : geen enkele 
Vlaamse parlementariër zal zich daartoe 
lenen.-

» Helemaal gerust over het lot van de 
randgemeenten zouden wij slechts ge
weest zijn, indien hun pozitie was vast
gelegd in de grondwet ». 

moeten zich niet opblazen als de kikker 
van la Fontaine. Echt federalisme zal 
heel wat heter werken dan het einde
loos gehaspel van nu. 

« Indien op zuiver kultureel gebied 
bepaalde overeenkomsten bestaan tussen 
brusselse frankofonen en Walen, is 
daar toch weinig van te merken op poli
tiek gebied. 

_ » We hebben het gezien bij de recente 
incidenten in het parlement. De Brusse
laars wilden het regeringsvoorstel niet 
aanvaarden. Dat is hun recht, zelfs in
dien ze verklaarden dat ze minder ge
kregen hebben dan Walen en Vlamin
gen, maar ze vergeten dat ze vroeger 
veel genomen hebben. Ze gaan echter 
te ver, wanneer ze de noodzakelijke 
evolutie van het land en van de gewes
ten willen tegen houden, door het pro
bleem Brussel buiten alle verhoudingen 
op te blazen. 

» De blokkering van de grondwetsher
ziening blijft echter een feit. Zoals som
migen gezegd hebben, is het nu moge
lijk dat velen zich zullen keren naar een 
federalistische oplossing. Dat zal niet in 
goede aarde vallen bij M. Eyskens, die 
verklaard heeft dat het gemakkelijker 
IS een unitaire dan een federale staat 
te regeren. Maar is de gemakkelijkheid 
voor de regering wel een kriterium om 
een regime te beoordelen ? Het is zeker 
zo dat een federale staat die ervoor uit
komt federaal te zijn gemakkelijker te 
regeren zou zijn dan een unitaire staat 
die niet meer bestaat, en die weigert 
zich in die zin aan te passen ». 

ABONNEER NU ! 
De abonnementsprijs op ons 

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

Men kan een abonnement ne
men m alle postkantoren, bi.i onze 
afdelmffsbesturen of door storting 
van het gewenste bedrag op post-
rekenmg 1711.39 <t WIJ Vlaams-
nationaal weekblad ». Brussel. 

voegd, de kliek van de parlementaire 
saboteurs, na iveel aarzeling. 

» Wij weigeren te geloven dat zij hun 
laatste woord hebben gesoroken. Want 
als dit het geval moest zijn, op voor
waarde dat men hun hulp vraagt dan 
plegen zij politiek zelfmoord. Men heeft 
er dus belang bij dat men aan een partij 
die haar sukses dankte aan haar anti-
tederahstische kieskampagne, te vragen 
om te helpen het federalisme tegen te 
houden. 

» Dat men hen in de regering laat 
wmd^ ^"^ ^^' ^^^^ gemakkelijker 

DE STANDAARD 

Draait wat meer rond de pot. maar 
geeft toch toe dat voortaan als men nog 
eens wil gaan hervormen het bazishé-
ginsel moet zijn : radikaal zelfbestuur 
voor de volksgemeen.^chappen. Zeg het 
aan de afremmers van de CV.P.. beste 
Standaardheren. 

» De stem van 't IJzerbedevaartkomi-
tee, erfgenaam van de Frontbeweging 
die zoveel gewone vlaamse mensen be
wust heeft gemaakt van hun Vlaming-

COMBAT 

Het blad van de Mouvement populair 
wallon zegt duidelijk dat er nu in de 
toekomst kan gepraat worden over een 
definitief federalistisch akkoord tussen 
Walen en Vlamingen. Het spreekt in dit 
verband zijn waardering uit voor Hugo 
Schiltz in « Face a la presse ». 

« Het « latente federalisme » dat be
staat in het land zal niet langer onder 
de oppervlakte blijven in geval van de
finitief mislukken van de regering. Op 
dit ogenblik zal er zeker een meerder
heid te vinden zijn in het parlement om 
een regering te steunen die besloten is 
het federalisme voor te bereiden. Onge
twijfeld is er nu geen duidelijk akkoord 
tussen de federalisten. 

» Maar men is minstens akkoord om 
te onderhandelen op nieuwe bazis tussen 
Walen, Vlamingen en Brusselaars. Het 
Volksuniekamerlid H. Schiltz gaf er zo
pas een sdhitterend voorbeeld van bij 
een recent televiziedebat. 

» De ware extremisten zijn zeker niet 
degenen die men denkt maar wel zij, 
die m de traditionele partijen, voort
gaan zich vast te klampen aan de her
senschimmen van de belgische unitaire 
staat en zo zeker de ondergang hiervan 
voorbereiden ». 

LA WALLONIË 

_ Een nog pozitiever klank klinkt door 
in dit Waalse sindikale dagblad. Dat 
sterk voorbehoud geeft tegen een sa
mengaan met de franse Brusselaars Zij 

(Hotel 

DOSFELINSTITUUT : MEDEDELINGEN 
CIKLUS GEMEENTEBELEID 
• Alle deelnemers die hef brevet wensen te bekomen van de clklus « Ge
meentebeleid » worden dringend verzocht hun seminariewerkje in te sturen 
liefst zo vlug mogelijk. Eventuele achterblijvers kunnen dit nog doen vóór 
1 augustus e.k. 
• De brevetuitreiking zal plaats hebben op zondag 20 september te Sint-Niklaas 
Serwir). 

PROGRAMMA : 2 referaten door de direkteur en de voorzitter van het Dosfelinsfituut, een 
optreden van kabaretgroep « Melopee » en de brevetuitreiking. 
Alle kandidaten-brevethouders ontvangen nog een overzicht en een programma. 

PUBLIKATIES 

• Dosfelnota « Ontwikkelingshulp » is wegens onvoorziene omstandigheden later klaar 
m n^iJ^f bestellingen van deze nota worden een van volgende weken uitgevoerd. 
• Dosfe dokument nr. 2 over « Ruimtelijke ordening „ is bijna uitgeput, ook de andere 
Krf^ 1^ r"*\"oZV''^" ^ ° ^ ^ verkocht. Bestel voor de vakantie door storting op p.r. 
dina Br.t ?!•• ^ ^ ^ ° n ' ? ' ' i ! " ' " ^ ^'" '^^' Dosfelinstifuut nr. 3300/83.555 meT vermel-fling . Bestelling nr Dosfeldokumenten. 

VOLKSGAZET 

En hoerra, Jos van Eynde is ook tegen 
de grendels - dat denken wij toch te 
verstaan uit zijn schandegeroep dat 72 
parlementairen iets tegenhouden waar 
140 voor zijn, of telt dat alleen voor de 
grondwet. De hoze wolf in dit geheel is 
natuurlijk de Volksunie, die C.V.P.-jon
gens opeet. 

« Het is pas nadat de Volksunie, die 
reeds een eerste maal een gevaarlijke 
boycot had toegepast, doch deze in ver
band met de kwestie van de Hoven van 
Beroep had moeten opgeven, opnieuw 
haar toevlucht nam tot de vlucht uit het 
Parlement, dat ook de franstalige Brus
selaars, de waalse extremisten en de 
Waalse liberalen een kans kregen om, 
door de samenvoeging van de meest te
genstrijdige opvattingen in een gemeen
schappelijke dezertie alles te blokkeren. 
Op die manier konden 72 dezerterende 
volksvertegenwoordigers verhinderen 
dat hetgeen 140 andere goed vonden ook 
in de grondwet zal voorkomen ! 

» Er mag dan ook worden gezegd dat 
de eerste en de zwaarste verantwoorde
lijkheid voor deze situatie en voor de 
schade die Vlaanderen (inzonderheid 
de brusselse randgemeenten) er door 
zal lijden, door de Volksunie moet wor
den gedragen. 

» Mogen wij er dan onze verbazing 
nog over uitdrukken dat een paar bladen 
die met het geld van de katholieke pers-
propagandafondsen worden uitgegeven, 
na aanvankelijk jegens de Volksunie 
een houding te hebben aangenomen die 
rnet de onze overeenstemt, alweer be
ginnen met een poging om haar wit te 
wassen ? 

_» Zal men daar nooit begrijpen dat 
wie de extremisten achterna loopt, er 
uiteindelijk door opgevreten wordt ? » 

DE NIEUWE GAZET 

De hlauwe belgicisten die het woord 
federalisme nog opzettelijk verwarren 
met separatisme hebben via Grootjans 
al nachtmerries in die zin. 

^•?°^-*/f* "1*^ ^^"* «e^ vreemdelina, 
üiemetkon beanjpen dat een meerder
heid zich zo 130 jaar lang had laten on-
derdrukken door een minderheid. « Het 
ts beter dat een volk met zulke slaven-
mentaliteit zou verdwijnen en opge
slorpt worden ». 

.« De gematigden zijn niet genoeg tal
rijk in het parlement om het land met 
nieuwe strukturen voor de gemeen
schappen te begiftigen. Op het huidige 
ogenblik nu het vereiste getal niet kan 
bereikt worden om de grondwet te her-
zien moet een meerderheid dus kapitu-
leren voor een minder*heid. 

» De mislukking van de grondwets
herziening betekent in realiteit de over
winning van het separatisme ». 

LE RAPPEL 

Een andere waalse stem, van hen die 
de Vlaamse katolieken honderd jaar lang 
moesten noemen « onze waalse katolie-
ke broeders » en er de hele konsekwen-
tie van de vlaam.se beweging moesten 
aan opofferen. Deze waalse'CVP-ers 
smeken de hulp af van hun natuurlijke 
bondgenoten, de waalse liberale bour
geois. 

« In de schoot van de oppozitie hield 
de waalse P.V.V. het lot van de grond
wetsherziening in handen — en zij heeft 
de groep van de boycotters slechts ver-

HET VRIJE WAASLAND 

Omwille van rechtvaardigen als deze, 
onze _ volksvertegenwoordiger Maurits 
Coppieters, hier ten voete uit getekend 
tn dit Waas-weekblad, zal 'ook dit 
volk wel gered worden. Maar waren er 
vroeger geen tien rechtvaardigen nodia 
om een volk te redden ? 

« In de Bond van Grote en Jonge ge
zinnen bewerkte Maurits Coppieters de 
federalizering, lanceerde de jong-gezin-
nenaktie en lag aan de bazis van de 
huwelijks- en gezinsraden. 

» De Vlaamse Volksbeweging heeft 
hu van organizatie tot beweging ge
maakt. Coppieters was essentieel leven 
levenshouding. levende gedachte eii 
geest ». zegt Paul Daels, voorzitter van 
de V.V.B. 

» In 1965 bekende Maurits Coppieters 
zich politiek tot de Volksunie. Ongebon
den en ongeremd door enige andere 
dan Vlaamse belangen, achtte hij deze 
politieke formatie alleen geëigend om 
zijn idealisme en levensdoelwit op te 
vangen. Zijn rechtschapenheid, onkreuk
baarheid, politieke moed, werkkracht 
zijn standvastigheid, zijn eigentijdse 
menselijkheid, zijn vlaamse overtuiging 
en strijdbaarheid, maken hem tot speer
punt m- de kamp voor de totale ontplooi
ing in vrijheid en zelfbeschikking van 
het vlaamse volk. 

« Het vrije Waasland » wenst volks
vertegenwoordiger drs Maurits Coppie
ters van harte geluk en de spoedige ver
vulling van de strijdobjekten, die de 
Vlaamse mens eindelijk zullen meester 
maken in eigen huis ». 

W. LUYTEN 

3. Hervorming van da 
6. Het Europa der vol-

1. Universitair onderwijs 50 fr. • 2. Ruimtelijke ordening 50 fr 
staatsinstellingen 50 fr. • 4 . - 5 . Informatie en demokratie 100 fr 
ken 50 fr. 

• De volgende Dosfelnota zal handelen over de misbruiken van overheidssteun aan som-
mige bedrijfstakken. 

REGIONALE AKTIVITEITEN 
Ondanks drukke politieke bedrijvigheid, nationaal en regionaal, beginnen deze aktiviteifen 
steeds meer en meer door te dringen. Gespreksgroepen hadden plaats te Izegem (15 mei) 
over «Onderwijsbeleid >., Bredene (9 juni) over « Federalisme als politieke leer », Leu
ven (14 juni) over « Ideale gemeentepolitiek .., Asse (20 juni) over « Ruimtelijke orde-
nmg ». 

Twee gespreksavonden over « De vrouw in de politiek « moeten nog volgen (Booischof-
Izegem). = = i 

In verband met de uitbouw van de regionale organizatie en -aktiviteit had op zondag 14 
juni nog een vergadering plaats. 

PLANNEN 
Naast een colloquium over « Buitenlandse politiek » plant het Dosfelinsfituut verder nog een 
grote c.klus over „ Federalisme » en een studiereis naar Nederland i.v.m. ruimtelijke orde
ning en menselijk» aspekten van de agglomerafievormina. 

http://vlaam.se


bewegi 

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 
is gesloten tot en met woens
dag 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. 
ZITDAG SOCIAAL DIENST-
BETOON SENATOR DR. H. 
BALLET 

Op maandag 13 juli van 18.30 
uur tot 19.30 uur bij hem aan 
huis. Jan van Rijswijcklaan 74, 
Antwerpen. 

Balen - Olmen 
VERKIEZINGSFONDS 
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. 
POLITIEK KOMITEE 

Met het oog op de a.s. ge-
meenteraadsiverkiezingen werd 
het politiek komitee definitief 
als volgt samengesteld : Dillen 
I., Geuens A., Mosschella Suzy, 
Aubroeck J., Mertens V., Adri-
aens E. en van Ouytsel P. 
KERN-VERGADERING 

Daar verschillende leden van 
onze kern met vakantie gaan, 
wordt de volgende kernverga
dering vervroegd naar donder
dag 17 juli om 2a u. 30. 

Borgerhout 
LAAT DE LEEUW KLAUWEN 

Heden zaterdag 11 juli moe
ten wij ons tonen, door onze 
huizen te bevlaggen. Er is nog 
meer : laat alle huiselijke kar
weitjes in de steek, kleden wij 
ons op ons best, woon hier of 
daar, waar mogelijk een feest 
bij ! 
HEDEN ZATERDAG VOLKS-
DANSFESTIVAL 

Vanavond te 20 u. begint de 
eerste voorstelling met deelna
me van vele landen. Morgen 
zondag 12 juli, na een optocht 
door de gemeente te 14 u., twee 
voorstellingen : te 15 en 20 u., 
op dezelfde uren volgende 
maandag ; te 20 u., woensdag en 
vrijdag waarop het festival be
sloten wordt. Toegangsprijzen 
van 40 tot 80 fr. 
REUSKENSPRINSES 

Voor de eerste maal wordt 
een Reuskensprinses verkozen 
n.a.v. de borgerhoutse septem-
berfeesten. Alle meisjes van 18 
tot 30 jaar kunnen inschrijven 
bij het gemeentebestuur van 
Borgerhout, dienst Feestelijkhe
den, Gemeentehuis, Borgerhout. 
NOG DE 
SEPTEMBERFEESTEN 

Wie wenst deel te nemen aan 
de Driedaagse Handelsibeurs in 
het Te Boelaerepark of de tra
ditionele Reklamestoet waar 
ditmaal de « Reuskens » van de 
partij zijn, kunnen zich steeds 
wenden tot hoger vernoemde 
dienst, tel. 35.02.08. 
TELEFOONNUMMER 
ST^ ERASMUSZIEKENHUIS 

Het nieuwe telefoonnummer 
van het St. Erasmusziekenhuis, 
tans gelegen. Luitenant Lip
penslaan 55, is voortaan 36.99.80. 

EEN VRAAGJE 
Wij zouden het op prijs stel

len mochten wij op ons sekre
tariaat : Juul Dillen. Lode van 
Berckenlaan 184 te Borgerhout 
(postnr. 2200) bericht ontvan
gen met vermelding van de 
nieuwe telefoonnummers. 

Edegem 
OVERLIJDENS 

Wij betuigen onze deelne
ming aan kaderlid Frans De 
Pooler en familie bij het afster
ven van moeder. 

Pijnlijk werden wij getroffen 
door het overlijden van onze 
jonge vriend, Alfons Fraters, 
ten gevolge van een ongeval. 
Onze oprechte deelneming. 
VERKIEZINGSFONDS 

Ons verkiezingsfonds kan 
men steunen door overschrij
ving op p. r. 90 19 11 van Karel 
van Reeth, Drie Eikenstraat 
70, Edegem, met vermelding : 
« Verkiezingsfonds ». 

Ekeren 
GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 

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. 

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 f eesthal 
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. 

Merksem 
SEKRETARIAAT 

Gedurende het verlof blijft 
het sekretariaat open tot einde 
augustus, dageliiks ; St. Lutgar-
disstraat 56, tel. 45.57.77. 

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-
pij te Aalst voor Volksunie 
Niel, rekening 10/39473. Harte
lijk dank bij voorbaat 

Brabant 
Brussel (arr.) 
ARRONDISSEMENTEEL 
SEKRETARIAAT 

Gedurende de maand augus
tus zal het arrondissementeel 
sekretariaat gesloten zijn. Alle 
briefwisseling kan rechtstreeks 
naar de arr, sekret. Frans 
Adang, Ruisbroeksestwg 109 te 
St. Pieters Leeuw (1600). 
GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 
AGGLOMERATIE BRUSSEL 

Verplicht door de onwil tot 
frontvorming van de andere 
Vlaamse politieke formaties in 
een aantal gemeenten, zal de 
Volksunie als dusdanig in de 
volgende gemeenten een lijst 

indienen : Brussel, Jette, Evere, 
Ukkel en Schaarbeek. In de an
dere gemeenten blijft de Volks
unie pogingen tot een vlaamse 
frontvorming voortzetten. 

Grimbergen 
DINAMISCHE LIJST 

Er werd goed gevolg gegeven 
aan de oproep voor de samen
stelling van een Vlaamsbewuste 
lijst in oïize gemeente, oproep 
die uitging van de plaatselijke 
V.U.-afdeüng. Beantwoordden 
spontaan de oproep mevr. Pot-
toms en Verstrepen en de hh. 
Senne Rouffaer en Jan De 
Pauw. De lijst zal ingediend 
worden onder de benaming 
Vlaamse Volksbelangen, V.V.B. 

Jette 
HUWELIJK 

De besturen van de V.U. en 
de V.U.J.O.-Jette wensen dhr 
A. Depril en mej. L. van Horen
beek van harte veel voorspoed 
en geluk ter gelegenheid van 
hun huwelijk. Proficiat. 
GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 

11 Oktober moet en zal voor 
de Volksunie te Jette een suk-
ses worden. Steun op p. r. 
4062.21 van de VUJO-Jette of
wel rechtstreeks bij de penning
meester : R. van Bruaene, C. 
De Wiartlaan 88 te Jette (1090). 

St. Katharina-Lombeek 
GUST SPITAELS-HULDE 

50 Jaar vlaams-nationalist 
door dik en dun, dat is het 
beeld dat ons voor ogen komt 
bij het horen van de naam Gust 
Spitaels. 

Ten einde in te gaan op de 
laatste wens van onze overleden 
vriend, zullen zijn vlaamse 
vrienden, een vlaams hulde-
zerkje op zijn graf plaatsen op 
zondag 19 juli. Te 10 uur zal 
te zijner intentie een aange
paste H. Mis plaats hebben in 
de St. Jozefkerk op de Bos
straat. Onmiddellijk daarna 
stoetsgewijze naar het kerkhof. 

We doen dan ook een bijzon
dere oproep tot alle Vlamingen, 
talrijk aanwezig te willen zijn. 

Ukkel 
DANK ! 

Het bestuur van de Volksunie 
Ukkel dankt van harte de ganse 
afdeling Burcht en in het bij
zonder haar dinamisch bestuur 
voor de milde verkiezingssteun. 

Oost-Vlaanderen 
Impe 
11 JULI-VIERING 

Op zondag 12 juli om 11 u. 
in de kerk van Impe, traditi
onele Guldensporenmis, aan het 
orgel Wies Pee, zang Freddy 
Flamingo. Strijdrede na de 
mis : Szondi. 

Munkzwalm 
11-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. 

West-Viaanderen 
Blankenberge 
VERRUIMING 

Andermaal werd de bestuurs-
ploeg verruimd. Deze ziet er 
tans als volgt uit : Raf Ponjaert, 
voorz. : Hilaire Sabbe, ond 
voorz. : Julien Tersi, sekret. ; 
Mevr. Rika Buyse, dienstbe
toon ; Freddy Declercq, organ. : 

Enk Scherpereel, propaganda ; 
Hugo Persyn, penningmeester ; 
Jan van Nieuwenboven, om
budsman en kontaktpersoon 
met Wenduine. 

Bredene 
OOIEVAAR 

Bij onze afdelingssekretaris 
Hugo van Lede en Ghislaine 
van de Canneyt, werd op 3 juli 
een eerste kindje geboren, nog 
wel een jonge stamhouder : 
Siegfried. Van harte proficiat ! 

Brugge (arr.) 
3e NACHT VAN JABBEKE 
11-12/7/70 

Zaterdag 11 juli om 20 uur : 
Breugheliaans Bierfeest met de 
16-man sterke blaaskapel Tho-
riz. 

Zondag 12 juli om 14 uur : 
Mare Dex-show met een hele 
pleiade vedetten en drie orkes
ten (speciaal voor families met 
kinderen en onze tieners). 

Zondag 12 juli om 20 uur : 
Dansfeest met Knokke-vedette 
Ron Davis en zijn sextet. 

Toegang per manifestatie : 50 
fr. ; Abonnementskaart slechts 
100 fr. ; Kinderen : 10 fr. 

Waar ? In de reuze Europa
tent langs de Zandstraat. 2.000 
zitplaatsen. Parking voor 1.000 
wagens. 

Inrichting : Vlaamse Kring -
Jabbeke, mmv. 19 vlaamse vere
nigingen uit het arrondissement 
en het Brugsch Handelsblad. 

Oostende 
IN MEMORIAM 

Tot onze grote ontsteltenis 
overleed een onzer leden van 
het allereerste uur : mevrouw 
Madeleine Helsmoortel, geboren 
Verhelst. Te Diksmuide op de 
IJzerbedevaart aangekomen, 
voelde zij zich onwel. Met spoed 
werd zij met de ambulantie 
overgebracht naar Oostende, 
dodh overleed onderweg. Dit 
overlijden treft ons allen bij
zonder, temeer daar met haar 
weer iemand yerdwijivt die wij 
op al onze vergaderingen en 
aktiviteiten mochten ontmoe
ten., en bij wie nooit tevergeefs 
beroep gedaan werd om steun. 
Aan de familie onze oprechte 
deelneming. 

VUJO 
Op 30 juli ging in « Hotel 

Metropole » -een goed bijge
woonde perskonferentie door, 
waar de nationale jeugdbrochu-
re van de partij, met de nodige 
kommentaar overhandigd werd 
aan de joernalisten. In de plaat
selijke pers werd er ruim aan
dacht besteed aan deze konfe-
rentie, en gelukkig op een meer 
pozitieve manier dan « onze » 
pers dit deed ten aanzien van 
de grondwetsherziening. Wat 
onze Piers-wacht en het 
Nieuwsblad van de P.V.V. voor 
walgelijke teksten uitgekwald 
hebben, grenst aan het onge
looflijke. 

Oudenburg - Ettelgem 
BESTUUR 

In ons bestuur werd een 
nieuw lid gekoöpteerd nl. Lu-
cien Decleer, die de taak van de 
organizatie op zich wilde ne
men. Jacques Vereecke die dit 
voorheen deed neemt het se
kretariaat over ! Goed heil aan 
beiden. 

Torhout 
HUWELIJK 

Zaterdag trad ons lid Marcel 
Cornille in het huwelijk met 
mej. Annie Demarest. Hartelij
ke gelukswensen. 
DIENSTBETOON 

Vrijdag 17 juli te 20.30 uur 
komt volksvert. Pieter Leys bij 
voorz. apot. Pol Vlieghe, Hof-
straat 9 (tel. 22556) zijn maan
delijks spreekuur houden. 

MEDEGEDEELD 
VLAAMSE HARMONIE 
« PETER BENOIT » 

Ons konsert in het Provinci
aal Domein te Huizingen werd 
een dubbele meevaller : een 
puik koncert bij puik weer ! 

De laatste twee prestaties 
van het seizoen 69-70 vallen bei
de op 11 juli : 's namiddags 
koncert op de kiosk van de 
Warande om 15 uur en 's avonds 

optreden tijdens het Gulden-
sporenfeest van de afdeling 
Schaarbeek van het Davids-
fonds, te 20 uur in de zaal van 
de Brialmontstraat. 

REISGEZELSCHAP 
UILENSPIEGEL 

Het pas opgericht reisgezel
schap Uilenspiegel, zetel « Café 
Den Draak », Draakplaats 1 te 
Antwerpen heeft tot doel : het 
vlaamse gezelschapsleven in 
het Antwerpse gunstig te beïn
vloeden en onze vlaamse vrien
den gezellig bijeen te brengen. 

Wij vieren Guldensporenslag 
hedenavond om 20.30 uur met 
een gezellig samenzijn in ons 
lokaal. Verder voorzien wij 
voor begin september een be
zoek te brengen aan de Kalmt-
houtse Heide. Na de verlofpe
riode vangen wij aan met Film-
Dia- en Kwisavonden. 

zoekertjes 
16 j . j u f f r o u w steno-daktylo, 3 Jaar 
handel zoekt betrekk ing omgev ing 
Kortr i jk. Vansteenkiste L., O u d e n -
aardsesteenweg 86, Kortr i jk. T 115 

Wegens u i tbre id ing gevr. reiziger» 
voor enkele prov. in het land, voor 
onze reklamelucifers. Enkel schr i f 
te l i jk ; Publ i-Spiegel, Pijckestr. 59, 
2000-Antwerpen. T 107 

• Jonge dame : uitstekende kennis 
van het Nederlands en het Frans, 
ook thuis in het Engels zoekt part. 
t ime betrekk ing als telefoniste. Schr.-
W i m Jorissen, Louisastraat 3 1 , M e -
chelen. T 116 

DE KLEURFOTO - AFWERKCEN-
TRALE A V U , nabi j Station te 
Schaarbeek zoekt : 
• JONGEMAN voor we rk aan 
ontwikkelmachines. Vaste be
t rekk ing. Op le id ing word t gege
ven. 

• PERSOON voor l icht admi 
nistrat ief werk . Eventueel half-
t ime, bui ten seizoen en f u l l 
t ime in het seizoen. 
TELEFOON 02/15.19.05. T 113 

Heer, 41 jaar, d ip loma Grieks-La-
t i jnse humaniora, 13 jaar leraar 
middelbaar onderwi js , zoekt betrek
k ing als bediende, liefst in L imburg. 
Zich wenden volksv. E. Raskin, Ur-
sulastraat 1 te Eigenbilzen, te lefoon 
011/19454. T 118 

tvlan, 47 jaar, zoekt plaats als ma
gazi jnier of Iets dergel i jks. 
Ju f f rouw, 18 jaar, zoekt plaats als 
w inke l j u f f r ouw of verkoopster 
Voor belde geval len : kontakt sen. 
Bouwens, Eeuwfeestlaan 163, Lier. 
Tel 70.11 52, T 119 

Vlaamse organisatie te Leuven zoekt 
bedlende voor dienst economaat en 
verkoop Kontakt via sen. van Hae-
gendoren, Gu ido Gezellelaan 63, 
3030 Heverlee. T 117 

i. van Overstraeter 
Hoofdredakteur 

Alle briefwisseling voo 
'edakt le naar 
Rotatvp Sylvair Oupulslaan 
110 1070 Brussel Tel 
23.11 98 

Beheer 

Voldersstr. 7 1 , Brussel 1000 
rel (02)125.160 

Mie klachten vooi niet ont-
i/angen van blad op d i t adres 
Jaarabonnement 300 fr 
Halfjaarl i iks 170 f r . 
Oriemaandelifks 96 fr 
Abonnement bui tenland 

480 • 
Steunabonnemen 820 ff 

( m i n i m u m ' 
.osse nummers 8 f r 
Al le stort ingen i/oer hel Dlad 
op oostrekening 1711.39 
«Wijs Vlaams-natinnaal week 
blad 

Verantw uitgever Mr F. Van
der EU» Beizegemstrae* 20 

Brussel 1012 



WIJ IN LIMBURG 

parlementair nieuws 
• Aan minister van Begroting vraagt 

Raskin of de betrokken personen van 
de « Vuurkruisen-bonden » ook niet 
de toekenning mogen bekomen van 
een forfaitaire invaliditeit van 10 % 
zoals deze wordt toegekend aan de 
politieke gevangenen. (19.5.70). 

I Het Rijkstechnisch Instituut voor 
meisjes te Tongeren heeft geen ref
ter voorhanden. Jaja, mijnheer de 
minister van Nationale Opvoeding, 
waar moeten deze meisjes eten ? Op 
deze vraag van Raskin weet onze mi
nister dan toch te vertellen dat pre
cies op « dit » ogenblik de nodige 
maatregelen worden getroffen. 
(19.5.70). 

« Moeilijke » dossiers kunnen best 
wel eens verdwijnen, al was het dan 
maar om aan « verzet » te doen en 
de « vaderlandse plicht » te vervul
len. Zo scheen het dossier van de ge
meentelijke lagere school van Re-
mersdaal « verdwenen » te zijn op 
het ministerie van nationale opvoe
ding. Raskin wil het fijne ervan we
ten, maar de minister zegt gladweg 
dat het dossier niet verdwenen is. 
Welk woordenboek gebruikt de mi
nister ? (19.5.70). 

Waar men gaat langs vlaamse wegen, 
overal komt pietje de dood u tegen .. 
vooral in Limburg, want onze pro
vincie kent het hoogste stijgingsper-
centage van het aantal verkeersonge
vallen, nl. 26,9 t.h. voor het Rijk. 
Heeft dit verschijnsel iets te maken 
met de relatief slechte toestand van 
het gehele wegennet in Limburg wil 
Raskin van de minister van Justitie 
weten ? De minister meent dat Lim
burg zeker niet te klagen heeft over 
het onderhoud van bestaanrde we

gen. Wel kent het rijkswegennet nog 
te veel wegen met onvoldoende 
breedte. Maar ja, de statistieken be
wijzen dat het hoofdzakelijke men
selijke faktoren zijn die aan de bazis 
liggen van de overgrote meerderheid 
van de ongevallen. (19.5.70). 

I Hoe zit het met de S.P.T. (sociaal-pe
dagogische toelage voor de thuiswer. 
kende moeder) ? vraagt Raskin aan 
de minister van het Gezin en van de 
Huisvesting. Fier als erati gieter kan 
de minister verwijzen naar het ver
slag van de betrokken senaatskom
missie. Ook is een werkgroep, be
staande uit leden van verschillende 
sociale en familiale organizaties, 
sinds begin 1969 bezig de mogelijk
heid van de S.P.T.-toepassing te on
derzoeken. Met deze werkgroep 
wordt rekening gehouden binnen het 
kader van de regeringsverklaring en 
van de Ijudgetaire voorzieningen. 
Dus, moeders nog even geduld .. tot 
dat de regering door aktie gedwon
gen wordt budgetaire mogelijkheden 
te scheppen ! (19.5.70). 

Aan de minister van Volksgezond
heid vraagt Raskin nadere uitleg 
over de arbeidsduur en de aanvul
lende prestaties in de rijkspsichia-
trische instellingen. Natuurlijk is de 
minister «op dit ogenblik» bezig aan 
het gestelde onderwerp een grondig 
onderzoek te wijden. (19.5.70). 

Van de minister van Binnenlandse 
Zaken wil Raskin weten hoe het 
staat met de gemeentelijke fuzies in 
de Maaskant. (19.5.70). 

IVa in maart jl. reeds een probleem 
betreffende de forfaitaire landbouw-
barema's toepasselijk voor de var-

kenskweek aan de minister van Fi
nanciën te hebben voorgelegd, doet 
senator Hardy dit opnieuw aan de 
minister van Landbouw. De minister 
laat weten dat de forfaitaire bare
ma's geen verplichtend karakter heb
ben en het de belastingsplichtige toe
gelaten is, mits de nodige bewijs
stukken, zich er tegen te verzetten. 
(19.5.70). 

• In de diensten van de stationsfakia-
ges heerst er grote beroering en mis-
tevredenheid over de personeelsklas-
sifikatie. Senator Hardy vraagt aan 
de minister van Verkeerswezen drin
gend alle inlichtingen over deze aan
gelegenheid. (19.5.70). 

• De raad van beheer van het konink
lijk filmarchief van België maakte 
de financiële moeilijkheden van dit 
archief bekend. De aktiviteiten zijn 
fel vermeerderd, terwijl de subsi
diëring ongewijzigd is gebleven. Dit 
legt kamerlid Raskin voor aan de 
minister van Nationale Opvoeding, 
die op 26 mei nog geen antwoord had 
geformuleerd. (26.5.70). 

• Lv.m. de rijkswegen Hasselt-Maas-
tricht en Bilzen-Veldwezelt zijn er 
een aantal problemen. De minister 
van Openbare Werken laat aan Ras
kin o.m. weten dat, in afwachting 
van de verbreding van de rijksweg 
Bilzen-Veldwezelt in 1973, er dit jaar 
nog verbeteringswerken aan die weg 
zullen uitgevoerd worden. (26.5.70). 

• Er is de jongste tijd onrust ontstaan 
in de middens van pluimveehouders. 
Er is een enorme produktieverho-
ging. De engelse firma East-Wood 
wil in Wallonië 97 miljoen investe
ren met het oog op een bedrijf van 4 
miljoen legkippen. Dit kan de ineen
storting van de eiermarkt met zich 
meebrengen. Dit en nog andere din
gen maakt Raskin duidelijk aan de 
minister van Landbouw, die o.m. ver
wijst naar de minister voor Streek-
ekonomie en de bepalingen van het 
verdrag van Rome. (2.6.70). 

• Met de bruggen in België weet men 
nooit zeker wat er kan gebeuren. De 
brug van de Boudewijnsnelweg te 
Hasselt wordt sedert maanden her
steld. Deze werken belopen reeds 13 
miljoen, terwijl de bouwkosten 12 
miljoen bedroegen. De brug te Die
penbeek zou ook aan het wegzakken 
zijn. Aldus Raskin in een vraag. H^t 
eerste geval moet de minister toege

ven, terwijl hij voor het tweede ont-
kennend antwoordt. 
Een goede raadgeving voor wie dub
bel verdienen wil : word bruggen
bouwer ! (2.6.70). 

Hardy komt nogmaals terug op de 
kwestie van de moeilijkheden in de 
diensten van de stationsfaktages. De 
mmister van Verkeerswezen geeft 
zijn klassiek antwoord : de perso
neelskwesties behoren tot de be
voegdheid van de nationale paritaire 
kommissie. Hetgeen in deze omstan
digheden betekent : kloppen aan do
vemansoren. (2.6.70). 

PLAATSELIJK 

NIEUWS 

ZOEKERTJE 

De Erasmusschool te Hasselt vraagt 
dringend : leraar boekhouding (met vol
doende ervaring). De aanvankelijke op
dracht van 3 uur les/week zou uitgroei
en tot 8 uur. 

Tevens een leraar dakttlo (gediplo
meerd, bekwaam en voldoende ervaring) 
met een opdracht van 6 uur. 

Belangstellenden gelieven zich spoe
dig te weenden tot de direkteur van de 
Erasmusschool, de heer Fl. Wutais, tel. 
011/20.402 (privaat) en 011/23.712 
(school). 

Lanaken 

NIEUWE START 

Nadat reeds op 19 juni jl. een eerste 
kontaktvergadering had plaatsgehad, 
werd op 29 juni een flinke stap vooruit
gezet in de uitbouw van de afdeling 
Lanaken. 

Deze vergadering werd bijgewoond 
door Hardy, Raskin en J. Tulleneers. 
lid arr. bestuur. 

Bij deze gelegenheid werd tevens de 
mogelijkheid onderzocht om in Lanaken 
met een V.U.-lijst op te komen. Meer 
nieuws hierover zal binnenkort volgen. 
Aan het voorlopig bestuur o.l.v. Jef 
Beckx onze hartelijke gelukwensen en 
veel sukses ! 

OORTMUNDER THIER BRAU HOF-, SPORT- EN FEESTZAAL 
K O N I N G I N ASTRIDLAAN 73 - 2550 K O N T I C H - TELEFOON 53.09.32 

(Crofe Baan Mechelen-Anfwerpen) 

(3.000 plaatsen) 

OPENT OP 17 JULI 1970 
VIJF DAGEN HET GROOTSTE 
DUITSE OBERBAYERNORKEST 

HF INZ GOTSEL 
Daarbij nog twee andere orkesten 

Bexoek ons restaurant 

Specialiteiten : EISBEIN 
COULASH 
AJUINSOEP 
KIP AAN 'T SPIT 
KRACHTVLEES-
SCHOTEL 

Verzorgde groepsmaaltijden 

tot 1.000 personen. 

Ruime parking. Meer dan 8.000 m' 

IEDEREEN IS U ITGENODIGD 

Zalen voor vergaderingen, banketten 
Konferentiezalen. 

en huwelijken. 
Fabrieksfeesten - Zaalsporten 

Sport- en andere verenigingen welke 
over een zaal willen beschikken kunnen 
zich aanmelden bij de heer R. Van den 
Wijngaert, Duivenstraat 4 1 , Kontich na 
18 uur 's avonds. Vanaf 17 juli kan U 
zich bij afwezigheid van de heer Van 
den Wijngaert ook melden bij de Gerant 
van het Dortmunder Thier Brau Hof, Ko
ningin Astridlaan 73. Kontich. 

Vriendenkring Dortmunder 
Thier Brau Hof Leuven 

Zoals U wellicht reeds vernomen heeft komt er 
in Kontich op de baan Mechelen-Antwerpen een 
Dortmunter Thier Brau Hof sport- en feestzaal. In 
de grote feestzaal (36 m. x 42 m.) zal er plaats 
zijn voor 2 basketball- en tennisterreinen. Ook vele 
andere sporttakken kunnen er beoefend v\/orden. 
Daarbij kan deze zaal in een minimum van ti jd om
getoverd worden in een prachtige feestzaal van 
2000 zitplaatsen. Werkelijk een unicum in het zui
den van Antwerpen. Met Kontich BBC is er reeds 
een akkoord ondertekend. Vader Abts is voorzitter 
van de beheerraad, zoon Abts is beheerder samen 
met dokter Verbaet (staatsblad van 20-3-1969). 

De maatschappij geeft aandelen uit aan 1000 fr. 
Ontelbare simpatizanten hebben reeds aandelen 
genomen hetzij reeds vast toegezegd. Ook aan u, 
waarde Thier Brau-vriend, wordt nu de gelegen
heid geboden om een zeer goede kapitaalsbeleg
ging te doen. 

WINSTVERDELING 

a) 5 % voor wettelijke rezerve zoals de wet het 
bepaalt. 

b) Van het saldo mag door de algemene vergade
ring 8 t.h. van het gestorte kapitaal toegekend 
worden als dividend. 

c) De algemene vergadering beslist verder over de 
aanwending van het saldo hetzij tot vorming 
van bijzondere rezerves, hetzij tot bijkomende 
dividenduitkering. 

Het bestuur van de vriendenkring Leuven heeft het 
dan ook als zijn plicht beschouwd, U te berichten 
en ook U de gelegenheid te bieden aan dit plan 
mede te werken. 

Om als vennoot aanvaard te worden van het 
Thier Brau Hof sport-en feestzaal te Kontich kunt 
U zich wenden voor nadere inlichtingen tot de 
vriendenkring of tot dokter Verbaet, Duivenstraat 
33, Kontich of de heren Abts. 

J 



NIEUW... 
EN NAAR IEDERS BEURS. 

TOTAAL NIEUW... 
• • 

ECONOMIC : bestudeerd, makkelijk aanpasbaar en snel 
realizeerbaar dus géén prefab maar komfortabele goed 
afgewerkte woningen. 
BOUWPRIJS : slechts F 495.000,-

• - 1 3 . 0 0 — • 

F 100.000 AAN KONTANTEN VOLSTAAN OP UW GROND 

QUALITY 

^^^iomvpia—^i^ ŵff ••*•«:»•• •pwwt'. 

gelijkYloers verdieping 

Gebouwd door kunstenaars in hun vak, oersterke materialen die bewezen hebben degelijk te zijn efficient... én praktisch en speciaal voor U 

uitgezocht. U zal fier zijn over dit werk. 
BOUWPRIJS : slechts F 1.075.000,. ^ ^^^,^ 

F 150.000 AAN KONTANTEN VOLSTAAN OP UW GROND 

HIGH QUALITY : uw prestigieuse positie schept 
verplichtingen... ruime majestueuse hall, enorme 
l iving, ruim kantoor, bar, TV-plaats, speelruimte, 
grote keuken, bergplaats, dubbele garage, 5 of 6 
slaapkamers, 2 badkamers, meidenkamer enz... 
Toch blijft het voordelig, 

BOUWPRIJS vanaf slehts F 2.000.000,-

EERST V R A G E N . . . D A N KOPEN.. - . 

Raadpleeg nog vandaag één onzer in format iecent ra bezoek on
ze realisaties : v i 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 b i j te staan b i l de keuze van een geschikte 
grond, het aspekt en de nut t ige inde l ing van de won ing , alsook 
b i | de f inanc ier ing van d i t alles wo rd t U deskundig een leiddraad 
gegeven. 

Sf-uur daarom vandaas; nos; deze bon op en morsfen zal U 

verbaasd opk i i ken naar de voordelen en mogelijkheden 

êie wij U bieden. 

B O N 

NAAM : « 

ADRES : 

— 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 mij een 
aanbieding te doen voor 't bouwen van rijwoning, villabouw 
of half open bebouwing in volgende gemeenten • 

— houdt U mij ter beschikking van één uwer afgevaardigden 
of zal ik een bezoek brengen aan uw Informatiecentrum te 

op te u-

Handtekening 

Wat U niet" all<s^ti si^itkunf kan « K U N N E N » voor U klaarkrijgen. 

« KUNNEN » een wilskrachtige naam voor een groots bedrijf. 
A N T W E R P E N 

Meir 18 
Tel. (03)31.78.20 

CENT 
Onderbergen 43 

Tel . (09)25.19.23 

GENK 
Wintersfagsfraat 22 

Tel . (011)544.42 

LEUVEN 
Brusselsesfraat 33 
Tel (016)337 .35 
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Groepen en maatschappijen 
allerhande l ü 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenblik van 
de dag \/an het jaar middag
en avondmalen- ^^anbieden. 

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag. 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien krijgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

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

De grote specialiteiten zijn ! Ochsen-
schwanzsuppe - Hongaarse goelasj • 
Eisbein mit Sauerkraut Kip aan het 
spit • Krachtvleesschotel beter dan in 

Duitsland 
I n l i c h t i n g e n rer plaatse 

THIER BRAU HOF 
Leuven • Te l . ( 0 1 6 ) 4 6 3 1 1 

THIER BRAU HOF 
Hulste Te l . ( 0 5 6 ) 7 1 5 3 6 

THIER BRAU HOF 
Antwerpen Te l . ( 0 3 ) 3 1 2 0 3 7 

DE KLAROEN 
Aals t Te l . ( 0 5 3 ) 2 2 8 5 3 

THIER BRAU HOF 
Nieuwbrugstr. 2 8 , Brussel 1 

Tel . ( 0 2 ) 1 8 . 7 4 . 8 9 

WACHT OP DE WEG 
d e f e k t op de w e g - s lechts één n u m m e r 

03/31.31.31 
W e l k e zi jn de talr i jke voordelen van 

de « W A C H T OP DE W E G » ' 

— dag en nach t o n m i d d e l l i j k e hu l pve r l en i ng 

— in V laanderen en Brussel t a l r i j k e hu lpwagens op de 

w e g . 

— een ne t van garagehouders. 

— i n l i c h t i n g e n be t re f f ende weersgeste ldheden en de t o e 

standen op de w e g . 
verder : 
— te rugbe ta l i ng van a l le rhande onkos ten (kosten i ngevo l 

ge bevu i l i ng b i nnenbek led i ng , ve rvoerkos ten per 
z i ekenwagen na een o n g e v a l ) . 

— te rugbe ta l i ng van de kos ten voor he t s lepen ui t de 

t w e e A n t w e r p s e tunne ls onder de Schelde. 
I n l i c h t i n g e n op vo lgende adressen : 

BECO BECO 
levering van gas- en stookolie ! 

BECO BECO 
BenzinestaHons I 

BECO verwacht ook Uw besfelling I 

p.v.b.a. BECO Krijgsbaan 236 ZWijNDRECHT 

Tel. : (03)52.81.73 32.02.10 

Antwerpen : Sint-Jakobsmarkt 45 
Aalst : Kerkstraat 12 
Brugge : Wollestraat 26 
Brussel : E. Jacqmainlaan 126 
Gent : Kalandenberg 7 
Hasselt : Demerstraat 60 /62 
Kortrijk : St-Jorisstraat 33 
Leuven : Bondgenotenlaan 102 
Mechelen : C L . Vrouwstraat 34 
Oostende : Kerkstraat 14 
Roeselare : St.-Michielsstraat 7 
St.-Niklaas : Stationsstr. 18 
Turntiout : Herentalsestr. 3 
Vilvoorde : Heldenplein 22 

tel. 03/31.09.95 
tel. 053/71727 
tel. 050/364.43 
tel. 02/18.55.55 
tel. 09/23.60.21 
tel. 011/235.70 
tel. 056/235.15 
tel. 016/267.20 
tel. 015/420.09 
tel. 059/783.61 
tel. 051/223.63 
fel. 03/76.38.95 
tel. 014/428.40 
tel. 02/51.17.15 

Om onze klienten nog beter te dienen blijven onze kantoren de vrij-
dagavond open tot 20 uur. 

H E B T U REEDS 

de jongste u i tgave var» de V O L K S U N I E - P E R S D I E N S T 

« FEDERALISTISCH VOORSTEL 
VAN DE VOLKSUNIE»? 

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

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

Te verkrijgen op het Volksunie-Sekretariaaf, Voldersstraaf 71 , 1000-Brussel of door sfor-
fing van 15 fr. op postrekening nr. 14.76.97, VZWD Volksunie Brussel I. 

Van heden tot 15 jul i brengt SUCCESKLEDING MEYERS speciaal en alleen in het 

weekblad WIJ zi jn MAAND VAN DE MANTEL 

SUCCES KLEDIKG MEYERS 
op vertoon van deze advertentie : 

^ 0 / KORTING OP DE OFFJCIEEL 
^ W /O GETEKENDE PRIJZEN 

AADTQFiAAD RESTAURANT 

AARTSELAAR ^ L I N D E N B O S 
BOOM0 

5AAN 1 bis 

^ ^ ^ ^ 

SPOORV'EG 

HALi c 

SUCCESKLEDINC 

MEYERS 
RUIME PARKING 

NIEL 

St NIKLAAS 
*TEMSE 

A. DE LANGLESTRAAT 

4-6-8 NIEL RUPEL 

T E L : 
03.78.11.44 78.35.39 

Open aile werkdagen van 9 tot 20 uur — zaterdags tot 18 uur 
zondagen en feestdagen steeds gesloten. 


