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Het Partijbestuur van de 
Volksunie heeft kennis geno
men van het plan van de re
gering betreffende de univer
sitaire ekspansie. 

Het klaagt vooreerst het feit 
aan dat de regering op een on-
demokratische wijze deze be
slissing, getroffen in de brus-
selse salons, naar voor brengt 
in volle vakantieperiode om 
thans de Vlamingen voor een 
tweede Hertogirmedal te 
plaatsen. 

De Volksunie wijst er even
eens op dat deze beslissing vol
ledig indruist tegen een gezon
de demokratisering van het 
hoger onderwijs in die zin dat 
ze meer universitair onderwijs 
wil brengen in de streek die 
absoluut en relatief al het 
hoogste percent studenten telt. 

De Volksunie stelt vast dat 
er van een volledige overheve
ling van de franstalige univer
siteit van Leuven geen sprake 
is, noch van een volledige 
splitsing van de beide univer
siteiten Leuven en Brussel. 

De Volksunie kant zich vol
ledig tegen deze oplossing die 
niets anders is dan de geleide
lijke verwezenlijking van de 

UNIVERSITAIRE EKSPANSIE 
Van den Boeynants ? 
«...en ziedaar mijn laatste werk in « nieuwe stijl» : de olievlek ». 

beruchte driehoek, die tot doel 
heeft Vlaams-Brabant te doen 
verloren gaan. 

(5K/| 

WAALS FRONT ? 
Het vraaggesprek van de waalse C.V.P.-er Parisis met 

het blad « Vers l'Avenir » (meer en meer een waalse 
toekomst) heeft in deze nogal lome halfoogsttijd ophef 
gemaakt, voor zover lome mensen kunnen opgepept 
worden met onrealistische en vooral onlogische praat. 
De heer Parisis wenst een poging te ondernemen, om 
in Wallonië een C.V.P.-B.S.P.-front tot stand te brengen 
ter verwezenlijking van een waals minimum-program-
ma. Voor de waalse C.V.P. acht hij de rol weggelegd 
van katalizator in een partijenbeweging of formatie met 
de socialisten en ook met de liberalen van het waalse 
land. Door deze rol op zich te nemen schijnt de luikse 
advokaat en voorzitter van de waalse C.V.P. te willen 
vermijden, dat zijn vleugel zou betrokken worden in 
een oppozitiepolitiek op straat tegen de regering en ook 
tegen zijn eigen partij. Met andere woorden : hij wil 
de kool en de geit sparen doch niettemin met zulke ver
klaringen voor het .waalse 4orum te voorschijn komen 
als de man die aan de waalse belangen voorrang geeft. 

Mijnheer Parisis pleit dus voor een waals front, niet 
echter na eerst aan ettelijke tot en met unitaristische 
stellingen zijn volle instemming te hebben betuigd. 
Daardoor heeft hij zich verraden. Wat moet men inder
daad denken van een zogenaamde federalist en waalse 
frontvormer wanneer dete, vooraleer zijn «on-vader
landse » gedachten te formuleren, uitdrukkelijk instemt 
met het plan Houben en het regeringsvoorstel inzake 
universitaire expansie (zie onze kommentaar van vori
ge week) ? Dat is de taal van een nauwelijks beschaamd 
imperialist in de zuiverste belgisch-unitaristische en 
dus anti-vlaamse stijl. Wat moet men denken van een 
ekonomist (sic) die meent dat de Waalse Ekonomische 
Raad veel te laat wakker schoot om te protesteren te
gen de begroting van openbare werken van Walen-
vriend De Saeger ? Deze raad had natuurlijk onmid
dellijk te velde moeten trekken tegen wat vrijwel alle 
Walen een bevoordeliging van Vlaanderen noemen. Het 
is hun nooit in het hoofd gekomen, de ontzettende ach
terstand van Vlaanderen op infrastruktureel gebied als 
een pausible verklaring te aanvaarden van de overigens 
al te bescheiden koerswijziging in Openbare Werken. 
Nog minder zouden de Parisis' aanvaarden dat de bel-
gische staat nog veel meer openbare werken in Vlaan
deren zou doen uitvoeren om deze grote achterstand 
vlugger in te winnen. Het huilkoor ware oorverdovend. 

In hoever de C.V.P.-leiding Parisis tot de orde zal 
roepen is ons een zorg in die zin dat een te verwachten 
uitblijven van een dergelijke verwittiging eens te meer 
zal bewijzen dat ook de in de C.V.P. een Waal gelijk 
is étan t\vge, zelfs drie Vlamingen. Dat zijn poging tot 
een linkse federatie in Wallonië zou kunnen leiden, 
ook dat is ons een zorg. De konservatieven in dit land 
moeten dat zelf in het reine trekken, met de hui
dige koalitie van kapitalisten en schuimers op de zak 
van Honoré Gepluimd (er blijft straks geen pluim meer 
over!). Dat Parisis niet zal slagen en zeker niet tegen
over de P.V.V., hoewel men vanwege deze partij alles 
ken verwachten, behoort tot de waarschijnlijkheid. 

Een ding moet ons echter van het hart : stelt Parisis 
zich werkelijk voor dat hij en zijn geestesverwanten 
eeuwig en altijd de voordelen van het federalisme voor 
de Walen zal kunnen opeisen, gekoppeld aan al de na
delen van het unitarisme voor de Vlamingen ? Boven
dien : indien de h. Parisis wenst wat hij zegt, waarom 
blijft hij dan in de C.V.P. ? Een man met zijn streven 
is in deze partij niet langer op zijn plaats, tenzij de 70 
% Vlaamse C.V.P.-ers voortgaan met alle kapitulaties, 
alle uitdagingen en alle vernederingen te slikken. In 
dit geval is Parisis uitstekend op zijn plaats in de C.V.P., 
een C.V.P. waar waalse heren zich komfortabel kunnen 
installeren op vlaamse gebogen nekken. 

Sw. 

SCHANDAAL TE OOSTMALLE 
Eergisteren brachten radio en T.V. het bericht dat alle schade
dossiers te Oostmalle tans ingediend zijn en dat dus zeer spoe
dig kan begonnen worden met de uitkering van schadevergoe
ding aan de geteisterden. In al zijn bondigheid maakte dit ogen
schijnlijk rooskleurig berichtje geen gewag van het hemelter
gende drama dat zich tans te Oostmalle afspeelt. 

DE REKENING VAN POSWICK 
De hulpaktie Oostmalle is 

een reusachtige flop gewor
den : nauwelijks 17 miljoen 
werden bijeengebracht, hetzij 
niet eens 10 t.h. der werkelijke 
schade die inderdaad op 200 
miljoen wordt geraamd. 

De regering heeft toegezegd, 
20 miljoen te zullen uitkeren : 
dat is nauwelijks één tiende 
van de werkeüjke schade te 
Oostmalle, gezwegen dan nog 
van de schade in de Westhoek. 

Tot deze aalmoes en tot enke
le pogingen om vlak na de 
ramp in de T.V .-kijker te lo
pen beperkt zich de hele be
langstelling van de ploeg Van 
den Boeynants. Ook dat 
schijnt deel uit te maken van 
de beruchte « nieuwe stijl » ! 

Men hoede er zich voor, het 
rezultaat van de inzameling zo 
maar dadelijk in de schoenen 
te schuiven van de doorsnee
burger; bij talloze andere ge

legenheden is immers geble
ken dat men in ons land — 
vooral in Vlaanderen — zeer 
diep in zijn zak kan tasten als 
daarvoor aanleiding bestaat. 
De gewone man heeft geoor
deeld dat er geen aanleiding 
bestaat : hij is van mening dat 
t.o.v. de uitzonderlijke ramp 
die Oostmalle en een deel van 
de Westhoek heeft getroffen, 
de regering een uitzonderlijke 
inspanning had moeten doen. 
De regering Van den Boey
nants heeft echter iedere ver
antwoordelijkheid en ieder ge
baar van echte solidariteit 
schaamteloos ontvlucht. De 
schamele pogingen van radio 
en T.V., de bereidwilligheid 
van een groot aantal mensen 
die met busjes aan de deuren 
gingen schooien konden dit in 
gebreke blijven van de rege
ring niet ongedaan maken. 

Er is echter méér ! De 20 

miljoen die de regering zal 
schenken aan de sukkelaars 
te Oostmalle, komen tot de 
laatste cent met een omwegje 
weer terug in de staatskas : er 
is inderdaad uitgerekend dat 
alleen reeds de omzetbelasting 
op werken en bakstenen te 
Oostmalle de staat met 20 mil
joen zal verrijken. Uiteindelijk 
zal heel de ramp en de hele 
hulpaktie voor de staat wel
licht nog een voordelig saldo 
nalaten : aanvulling van begro
tingstekorten op de kap van 
geteisterden. Gaat de regering 
een dergelijke schoeliestreek 
laten gebeuren ? 

De klap op de vuurpeil komt 
echter nog : het departement 
van Landsverdediging, beheerd 
door de nationale P.V.V.-val-
schermspringer Poswick, heeft 
aan de gemeente Oostmalle 
een rekening laten geworden 
ter betaling van het werk dat 

de soldaten na de ramp te 
Oostmalle zijn komen verrich
ten. Indien dit ongelooflijk 
stukje smerige harteloosheid 
gehandhaafd blijft, dan moet 
men tot het besluit komen : 
hoe meer windhozen, hoe be
ter ! Met de winst die de staat 
maakt tijdens de «hulpak-
ties », kunnen de nieuwe tanks 
betaald worden... 

Het ziet er naar uit, dat uit 
het drama Oostmalle en West
hoek een vreselijke les moet 
getrokken worden : een wind
hoos van enkele sekonden vol
staat om in onze « welvaart
staat » honderden mensen to
taal aan de grond te zetten, 
hen te beroven van de eigen
dommen en zekerheden dir ze 
zich in een lang en werkzaam 
leven opgebouwd hadden. De 
harteloo«heid waarvan de re
gering inzake Oostmalle blijk 
geeft, is uniek : een schande 
voor heel het land ! 

Of is het zo, dat Oostmalle 
en de Westhoek « toch maar » 
in Vlaanderen liggen ?.. 
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T In zijn Lezersbrief van 24 juni 
1967 antwoordde Walter Kunnen 
op verschillende brieven in ver-
iband met het gebruik van de 
,termen Holland en Vlaanderen. 
JMen kan over het voor en tegen 
lang diskussièren, doch wij wil
len het hierbij laten. 

Op één punt moeten wij noch
tans terugkeren, omdat het van 
fundamenteel belang is. 

"Wanneer Walter K u n n e n 
spreekt over de nederlandse een
heid, dan bedoelt hij steeds de 
boergondische staat ; dat wil 
«eggen het nederlandse volk 
(wat wij gewoonlijk Nederland 
en Vlaanderen noemen) plus 
daarbij de Walen. 

De meerderheid van onze par
tijleden staat ongetwijfeld pozi-
tief tegenover de nederlandse 
eenheid, doch zónder de Walen 
tot het nederlandse volk te reke
nen. 

Indien wij een nederlandse 
eenheid willen bereiken, moeten 
•wij in de eerste plaats als Vla
mingen verlost worden uit de 
•wurgende verfransing van de 
belgische unitaire staat door 
eigen gezagsorganen voor Vlaan
deren te verwerven (bij voor
beeld een federalisme voor 
Vlaanderen). Daarom kunnen 
•wij de politieke en ekononiische 
unie die Walter Kunnen steeds 
vooropstelt, niet toejuichen. 
Want het is een boergondische 
unie, die ons verder zou ver-
fransen. 

T., Brussel. 

TAALINCIDENT BIJ N.F.W.0. 

Het Vlaams Aktiekomitee voor 
Volksgezondheid stelt volgend 
taalincident aan de kaak en 
•wenst dit openbaar te maken : 

Bij Kon. Besluit van 11 maart 
1966 werd 10 miljoen fr. ter be-
schikkmg gesteld \an het Fonds 
voor Wetenschappelijk Genees
kundig Onderzoek (F.W.G.0.) 
voor het subventioneren van pro
gramma's uitgaande van de far

maceutische nijverheid. Deze 
som werd door een gemengde 
kommissie verdeeld onder 5 fir
ma's waarvan 4 franstalige 
(Christiaens, Labaz, RTB en 

' UCB) en 1 nederlandstalige, de 
firma Janssen Pharmaceutica uit 
Beerse (Turnhout). 

De firma Janssen Pharmaceu
tica deed bedoelde aanvraag in 
het Nederlands op 29 september 
1966 en ook alle verdere brief
wisseling van en naar het 
F.W.G.0. geschiedde in het Ne
derlands. De firma Janssen be
zorgde aan het Fonds tevens een 
franse vertaling ^an het projekt, 
en dit ten behoeve van de frans
talige leden van de beoordelings
kommissie. 

Het Vlaams Aktiekomitee voor 
Volksgezondheid stelde vast : 
dat het F.W.G.0. aan de neder
landstalige leden van de beoor
delingskommissie voor Farma
ceutisch Onderzoek enkel de 
franse vertaling -̂ an het projekt 
ter beschikking stelde ; 
dat in de nederlandstalige versie 
van het 39e jaarverslag van het 
N.F.W.0. het onderzoekprojekt 
van de firma Janssen enkel in 
het Frans vermeld staat (bl. 84). 

Het Vlaams Aktiekomitee voor 
Volksgezondheid deelt de veront
waardiging van de navorsers en 
geneesheren uit het vlaamse 
land en wenst openlijke veront
schuldigingen van het F.W.G.O., 
gezien een nederlandstalige fir
ma ten onrechte in een verkeerd 
daglicht werd geplaatst. 

V.A.V. 

AMNESTIE 

Om nog eens de aandacht te 
vestigen op de Amnestie-eis heeft 
de V.M.0. besloten, een voettocht 
Antwerpen-Diksmuide te houden 
van 16 tot 20 augustus. Deze 
voetmars eindigt op de IJzerbe
devaart. 

Vlaamse mensen, jong en oud, 
uit jeugdorganizaties en andere 
verenigingen hebben reeds hun 
medewerking toegezegd. De tocht 
wil een liulde zijn aan idealis
tische levens en een protest te
gen het bannelingenlot. Meer dan 
20 jaar na de oorlog is het nog 
steeds mogelijk dat vlaamse men-

telliiiir 

sen, om hun overtuiging veroor
deeld, als bannelingen in het bui
tenland moeten verblijven. Aan 
deze mensonwaardige toestand 
dient een einde gesteld. 

Om deze eis kracht bij te zet
ten organizeren wij deze mars 
die eindigt te Diksmuide, de 
plaats waar zovelen om hun 
ideaal gesneuveld zijn. 

Langs deze weg doen wij een 
oproep tot de vlaamse jeugd, tot 
de studenten en tot allen die met 
ons voor volledige amnestie ijve
ren, om deel te nemen aan de 
voettocht, die start op het Groen-
plein te Antwerpen, op woens
dag 16 augustus te 9 uur. 

A.F., Antwerpen. 

GEWESTTAAL 

Het vlaamse taahraagsfuk ver
toont twee onderscheiden aspek-
ten : een uiterlijk (binnen het 
belgisch staatsverband) en een 
innerlijk, in Vlaanderen zelf. 

Het eerste is louter van poli
tieke aard en wordt grotendeels 
beheerst door de strijd voor een 
rechtvaardige taalwetgeving. De
ze is het werk van onze vlaams
voelende parlementariërs, die in 
ruime mate onze bemoedigende 
erkentelijkheid verdienen. 

Het ander is een zuiver peda
gogisch geval : dit behelst voor

al het vraagstuk van de « be
schaafde omgangstaal », die door 
de hogere instanties eerst stel
selmatig, vervolgens door sleur 
en onverschilligheid \erwaar-
loosd werd en nog wordt. 

Het belang \an dit probleem 
schijnt velen van ondergeschikte 
aard geworden : als het sociaal-
ekonomische maar primeert. 
Nochtans bliift de taalfaktor van 
essentieel belang voor de kultu-
rele ontplooiing \an de vlaamse 
persoonlijkheid ; hij is daaren
boven fundamenteel voor de be
schermende taalwetgeving zelf, 
die zonder zijn toedoen «a faux» 
moet aanzien worden, bij gemis 
aan de noodwendige onderbouw. 
Daarom dient opnieuw onze aan
dacht op dit knelpunt gevestigd. 

Evenwel is dit punt niet op te 
ruimen alleen door een kampan
je van taalzui\enng. In de huidi
ge Vlaamse kontekst schijnt het 
ons beter (hoe paradoksaal het 
ook klinke) een beschaafde taai
praktijk aan te kweken, dan een 
korrekte taalkennis in te pom
pen. Wat aanvankelijk krom en 
scheef naar voren treedt uit het 
dialekt, komt later door de in
vloed \an het moedertaalonder-
richt en de taalzor^! wel, terecht,^ 

Doch een nieuv. e gewoonte 
aankweken — zij het dan ook 
een fatsoenlijke spreekgev,oonte 
is zuiver een opvoedkundige aan
gelegenheid : zij beïnvloedt en 
wijzigt in zekere mate de per
soonlijkheid. Het is daarom een 
dwaling de ABN-aktie vooral te 
richten op de schoolontwasse-
nen, onderhevig aan een psicho-
logisch beletsel, dat zij in hun 
gewoon leefmilieu niet kunnen 
overwinnen. Naar onze mening 
is het de schooljeugd die het 
punt moet wezen van onze taal-
taktiek, daar ons gezag en lei
ding dan nog bij machte is op 
haar ontvankelijke ziel een 
stempel te drukken, die haar het 
hele leven bijblijft. 

Aldus zouden de komende ge
neraties niet alleen bekwaam 
zijn vlot en behoorlijk hun moe
dertaal te spreken — wat tans 
erbarmelijk is — maar zouden de 
voortstuderenden geen schroom 

of hinder ervaren (het ijs is im
mers dan al lang gebroken) als 
zij de trappen van de hogeschool 
beklimmen, om de aangeworven 
spreekgewoonte te handhaven en 
later in de eigen huiskring of in 
het beroepsleven in ere te hou
den. 

De auteur van de recente bro
chure « Brussel, stad zonder ge
zicht » mocht in zijn slotwoord, 
naast al zijn taktische raadge
vingen ter versteviging van onze 
aanwezigheid en de hero\ering 
van ons aanzien in de hoofdstad 
deze essentiële wenk voegen 
(mutatis mutandis naar het 
voorbeeld van de frankofone 
scholen !) : de integrale ABN-
izering van de vlaamse volks-
scliool. 

Deze wenk geldt voor heel 
Vlaanderen ! 

Mattray, 

11 JULI EN BRT 

Wat een ontgoocheling \oor 
de aanwezige Vlamingen. Een 
prima orkest. Een uitgebreid 
zangkoor. Een tamelijk redenaar. 

Geen vlaamse wimpel, niet 
eens de \laanise vlag : geen en
kele vlaamse versiering in de 
zaal. Einde ! Er werd geroepen : 
« de vlaamse leeuw » ! Noch 
het orkest, noch het zangkoor 
verroerden ! 

De aanwezige Vlamingen zon
gen dan 7elf de \laanise leeuw 
uit Mjlle borst ! 

L.E., Aalst. 

De redaktie draagt geen Te?« 
antwoordelijkheid roor de in* 
hond der gepubliceerde lezera* 
brieven. Ze behoudt rich hel 
recht ran keuze en inkorting 
Toor. Over de lezersrubriek 
wordt teen brief^trisselins !£•• 
Toerd 

van de redaktie 

Brussel , 8 auo:^Jstus 1967. 
B e t r . : de "brug" van 15 a u ^ s t u s , 

De "jongens van de werWinkel" (dat z i j n , in r e -
dakt ioneel jargon, de a rbe iders van de drokke-
r i j ) z i jn er ons ( ietwat s ch i jnhe i l ig ) bedeesd 
komen op wijzen dat 15 augustus d i t j aa r op een 
dinsdag v a l t , dat z i j nog e t t e l i j k e "snipperda-
gen" tegoed hebben en dat ("als iedereen een 
beet je van goede wi l i s " , zoals z i j dat noemden) 
het s laan van een vakantiebruggetje hen zou t o e 
la ten om van zaterdagmorgen t o t woensdagmorgen ' 
nog wat na t e genieten van de lange hete zomer^ 
Zonder oiowegen kwam hun verzoek er op neer "of 
de redakt ie het zo zou wi l len vers le ren dat he+ 
verlof3e ook technisch u i t de doeken kon". 
Nou, vee l keuze hadden we n i e t I Twee '^rkdagen 
minder in een week binnen we n i e t de baas, a l? 
we in groot formaat moeten verschi jnen. En "neen" 
zeggen doen we n i e t graag, n i e t a l leen omdat de 
mannen van de werb^inkel ook n ie t op een u?Jir zien 
a l s het nodig i s , maar ook omdat wij de besche i 
den mening toegedaan zijn dat men geen sociale 
e t iek kan prediken a l s men ze n ie t zélf in eigen 
b ed r i j f en op eigen mensen toepas t . 
We hebben het dan, na wikken en wegen, zo ge re 
geld dat ü volgende week nog eens een keer t je 
een blad op 16 pagina*s k r i j g t . VJat tro'Jwens 
j (5emal i3t iek gezien geen ramp i s , want we be
vinden ons volop in wat de D-aitsers de sa'ure 
Gurkenzeit , de Br i t ten de Loch Nessda/s en de 
Vlamingen de komkommertijd noemen. | s «̂  

'-V' 
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Het ELDOprojekt 

duidelijkheid 
gewenst 
omtrent 
de voordelen 

r(h. van altena) Einde van vorige week 
ging, met een aanzienlijke vertraging en na 
tien mislukte pogingen, de ELDO-raket 
dan toch de ruimte in. Een groot sukses 
werd de vlucht echter niet : de raket begon 
na 150 sekonden terug naar de aarde te 
vallen, omdat de tweede trap het liet afwe
ten. 

ELDO is voorlopig het enige ruimte-
projekt waarbij België institutioneel be
trokken is. Het plan vindt zijn oorsprong 
in een konferentie gehouden in Lancaster 
House te Londen in oktober 1961 en in een 
daaruitvoortvloeiende konventie die te Lon
den ondertekend werd in april 1962 door 
Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Ita
lië, Nederland, België en Australië. 

Het lanceren van het eerste ELDO-ruim-
tetuig geschiedde vanop een bazis in Austra
lië. 

De konventie trad op 29 februari 1964 
in werking. 

Het is met dit ruimteprogramma niet 
van een leien dakje gelopen. Niet alleen 

overtroffen de werkelijke uitgaven ruim
schoots de eerste planning — dat is een on
vermijdelijk nevenverschijnsel bij elk we
tenschappelijk projekt. Van 70 miljoen 
pond sterling werd de begroting op 91 en 
vervolgens op 121 miljoen pond sterling 
gebracht. Met de nieuwste ramingen zijn 
we aan 152 miljoen pond geraakt, ongeveer 
21.250 miljoen belg. fr. Dan houden we nog 
geen rekening met een aanvullend program 
van 6,25 miljard belg. fr. dat noodzakelijk 
was om het ontworpen ruimtetuig van ster
kere motoren te voorzien. 

Vorig jaar leek het hele plan dan toch 
nog in duigen te zullen vallen, omdat 
Groot-Brittannië met het opzet in het alge
meen niet meer akkoord ging. Tweemaal 
in 1966 werd getracht de stukken te lijmen. 
Uiteindelijk waren de Britten bereid verder 
mee te doen, op voorwaarde dat van 1 ja
nuari 1967 af een nieuwe schaal van finan
ciële bijdragen in toepassing trad, die aan 
België en Nederland samen een zwaardere 
last opleggen dan oorspronkelijk gepland 
was : ongeveer 9 t. h. van de hoger ver
melde bedragen. 

Er zit voor de Benelux-landen wel enig 
voordeel in : wetenschappelijk en ook in-
diistrieel. Het ELDO-projekt brengt name
lijk bestellingen mee voor de industrie van 
de deelnemende landen. 

Indien de ELDO-raket inderdaad in de 
ruimte plaats kan vatten naast andere ge
lijkaardige tuigen, zal de financiële en po
litieke bijsmaak allicht snel vergeten zijn. 
Maar men moet er een blijvende les uit 
halen : internationale wetenschappelijk sa
menwerking is noodzakelijk, maar zeer 
moeilijk in de praktijk om te zetten. We 
zien er geen reden in om te eisen dat Bel
gië zich uit dergelijke vormen van interna
tionale samenwerking zou terugtrekken. We 
zouden echter duidelijker willen vernemen, 
welke voordelen er zitten in internationale 
projekten die we met aanzienlijke over
heidsmiddelen helpen verwezenlijken. 

De NAVO en onze taal (1) 

De hele belgische problematiek 
blijft aan de orde, een week vóór de 
40ste IJzerbedevaart, nog steeds de 
grootste Vlaamse eenheidsmanifesta-
tie die elk jaar, hoe onvolkomen 
vaak ook, toch een richtsnoer blijft 
en meer druk uitoefent op de kleur-
partijen in Vlaanderen dan men 
denkt Daar is vooreerst de krizis 
van de hoofdzakelijk vlaamse tex
tielindustrie, die nog steeds niet kan 
rekenen op een beschermend rege
ringsbeleid, met als voornaamste 
schuldige (altans van de laatste 
jaren) salonminister Van Offelen, 
als <c hoofd » van Ekonomische Za
ken een echt brussels gekleurde 
mislukking. We zien nogmaals hoe 
noodlottig het unitair-belgisch re
gime is voor onze industrie ; een 
Vlaams beslissend bestuursapparaat 
zou reeds lang beschermende maat
regelen tegen de invoer uit ontwik
kelingslanden hebben getroffen. Nu 
sukkelt men voort met ijdele belof
ten en een uitdagende onverschil
ligheid van brus=els allooi. Stilaan 
maar zeker maakt Brussel zich in 
Vlaanderen als een centrum van 
hatelijkheid en bekrompenheid, on
bekwaamheid en ziekelijke zelfover
schatting onpopulair. De mensen 
van de textielsektor zullen echter 
naar andere middelen moeten grij
pen dan fabrieksbezettingen en be
togingen in eigen streek ; ze zullen 
te Brussel moeten protesteren, 
scherp en krachtdadig, willen ze de 
Van Offelens doen vervangen door 
bekwamer en beter menende ele
menten. Het toppunt is, dat telkens 
opnieuw up to date uitgeruste be
drijven nog eerder slagzij maken 
dan niet - aangepaste bedrijven 
(Burcht, Gent, enz.). 

Ook de brand in het Bayer-be-
drijf te Antwerpen vestigde de aan
dacht op een aanslepend probleem, 
dat der veiligheid. De ramp in de 
brusselse Nieuwstraat schijnt ver
geten en toch ontbreekt ons voor 
al§ na een afdoend en algemeen gel
dend veiligheidsreglement, het weze 
nu voor grootwarenhuizen, gestich
ten allerhande of grote nijverheids-
gebouwen, moderne inkluis. De cha
otische manier waarop men hier te 
lande industrializeert gaat gepaard 
met een anarchie op urbanistisch 
gebied en met een onbegrijpelijke 
zorgeloosheid qua veiligheid. Het is 
één kluwen van belgisch amateuris
me, waarvan telkens weer de eigen 
bevolking het slachtoffer is. 

Het is dus ook niet te verwonde
ren dat men in de kwestie der ha
vens evenmin een logische lijn kan 
ontdekken. Er ontbreekt nog steeds 
een gezamenlijke vizie ; alleen op 
zeer ondergeschikt vlak is er een 
soort samenwerking, die met veel 
bombast wordt aangekondigd, doch 
die aan het fundamenteel probleem, 
de aanpassing van ons havennet, 
weinig of niets verandert. De uit
breiding van de industrie-haven 
Antwerpen op de linkeroever is op 
zich zelf onvermijdelijk geworden, 
omdat men op de rechteroever met 
de rug tegen de nederlandse muur 
staat. Maar de wijze waarop men 
bij vb. het bouwverbod met 8_ nieu
we gemeenten uitbreidt getuigt op 
zich zelf al voor een onsamenhan
gend beleid, des te meer als men 
nagaat dat voorziene of aan gang 

david 
tegen 
goliath 

(dr. h. ballet) In mijn vorig artikel heb 
ik toegezegd de verdere ontwikkeling van 
dit vraagstuk te behandelen en de strijd te 
schetsen, die veel gelijkenis vertoont met 
het gevecht tussen David (de bewuste 
Vlaamse opinie) en Goliath (verstarde ad
ministratieve vadsigheid). 

Het taalgebruik tussen naties en inter
nationale organismen kan onmogelijk gere
geld worden door stanveg te verwijzen naar 
de akkoorden, waarin op het einde telkens 
wordt vermeld in welke talen de tekst au-
tentiek is. 

Nochtans, onze administratie — vooral 
deze van landsverdediging — had de ver
beeldingloze gewoonte in haar antwoorden 
op onze parlementaire vragen zonder meer 
naar die autentieke teksten te verwijzen 
om de ondermijning van onze met zoveel 
moeite opgebouwde taalwetgeving te doen 
goedkeuren. 

Het is dan ook tegen deze opvatting daï 
de vlaamse publieke opinie de strijd heeft 
aangebonden. Ze kon vooral niet aanvaar
den dat zelfs de in België gevestigde dien
sten van de NAVO geen rekening zouden 
moeten houden met de in ons land nage
streefde taalvrede. 

In verschillende parlementaire vragen aan 

de minister van Buitenlandse Zaken en van 
Landsverdediging drongen wij aan op eea 
degelijke regeling van het taalgebruik tus
sen de NAVO en de eigen bevolking ca 
administratie. 

De NAVO. ongetwijfeld slecht of in het 
geheel niet voorgelicht over de belgische 
toestanden, ging op 18 februari 1967 zelf» 
zo ver dat een NAVO-personeelsofficier in 
een vlaamse krant een aankondiging liet 
plaatsen, waarin voor zijn diensten in het 
Brusselse « vaklui » werden gevraagd (o.a. 
metsers 1), die Frans of Engels moesten 
kennen. In de vlaamse pers en door het 
V.V.O. werd daarop scherp gereageerd. 

Het werd me duidelijk dat de voort* 
schrijdende intemationalizatie zou leiden 
tot een al te gevaarlijke centralizatie bij 
bepaalde organismen. 

Indien we wel aannemen dat de bonder» 
den talen, j^ie op dp wereld worden gespro
ken, niet alle kunnen gebezigd worden im 
de administratieve diensten van wereld-
organizaties, dan kunnen we niet aanvaar
den dat ze instrumenten worden van hel 
verfoeide taalimperialisme dat door som
mige staten wordt beoefend. Ik moet slecht» 
verwijzen naar de recente incidenten door 
de Gaulle verwekt in Canada. 

Wil de Noordatlantische verdragsorgani-
zatie (NAVO) bv. Engels en Frans gebruii 
ken als inwendige adrainistratietaal. dan 
betekent zulks niet dat ze, wanneer ze haar 
eigen administratieve grenzen verlaat en 
zich in een ander land vestigt, het gebruik 
van die talen mag opdringen aan de plaat
selijke bevolking en openbare besturen. 

Zoals € De Gazet van Antwerpen » schreef 
zou een dergelijke taalpolitiek zonder meer 
ruiken naar kolonialisme. 

De Vlamingen zouden dan elke NAVO-
eenheid en elke NAVO-dienst in ons land 
terecht aanzien als een paard van Troje, 
waarmee ten voordele van het Frans de 
taalhomogeniteit van Vlaanderen kan wor
den ondermijnd. 

mengaan van de drie kleurpartijen 
op bazis van een waals minimum
eisenprogramma bepleit. Is dat een 
tipisch politiek zomcrprodukt, een 
waalse wensdroom in een katoliek 
brein dat niet eens inziet, hoe wei
nig de waalse CVP (een volstrekte 
minderheid in eigen partij en nog 
meer in Wallonië zelf) betekent zon
der de tegennatuurlijke onderwer
ping aan Frankofonië van de 
vlaamse CVP ? Of wijst dit plan 
op een uitbreiding van de reeds 
begonnen socialistisch-kristen-de-
mokratische samenwerking in het 
Luikse, samenwerking die niet an
ders kan dan uitmonden in een ver
sterking van het waals federalisme, 
dat in het waalse ABW zijn sterk
ste uitdrukking vindt, en dan voor
al te Luik, van waaruit in de a.s. 
herfst nieuwe pogingen tot front-

beroepsHALVE 
bekeken 

zijnde werken grote wijzigingen 
zullen moeten ondergaan in geval 
van uitvoering van andere werken, 
welke uitvoering echter niet eens 
vaststaat. Nog steeds ontbreekt de 
studie over de bevaarbaarheid van 
de Schelde voor grote tonnematen, 
over de aanpassingsmogelijkheden 
van Zeebrugge, de kosten daarvan 
enz. Intussen werkt men projekten 
af of zijn er nieuwe in voorberei
ding, die bij beëindiging door de 
evolutie in de scheepvaart dreigen 
voorbij gestreefd te zijn... Erger 
knoeien kan men niet ! 

In politiek verband is er de ver
klaring van de waalse CVP-volks-
vertegenwoordiger Parisis aan een 
waals blad, waarin hij de mogelijk
heid en wenselijkheid van een sa-

vorming zullen ondernomen wor
den. 

Op het vlak der belgisch-kongo-
lese betrekkingen wekte het stand
punt van het ACV-Kongohulp aan
dacht. Het kristelijk sindikaat wil 
de bijstand aan Kongo niet afschrij
ven doch eist stevige veiligheids
waarborgen voor zijn technische 
agenten, die in Kongo gaan vi^erken. 
De vraag is maar : kan de kongo-
lese regering de gevraagde (en ver
hoogde) waarborgeisen inwilligen? 
Het verloop der krijgsverriohtingen 
tegen de blank-zwarte rebellen van 
Katanga bewijst maar al te duide
lijk dat het KNL operationeel wei
nig waard is, doch zijn nederlagen 
dan telkens koelt op weerloze bur
gers, met een voorkeur voor .e 

Belgen. Het vragen van verhoogde 
waarborgen in de huidige omstan
digheden komt neer op de roep in 
een woestijn. Dat zou August Cool 
ook moeten weten; zijn partijgenoot 
VDB schijnt het te weten (onaf-
gezien van de niet bewezen stelling, 
dat Amerika België verplicht tot een 
handhaven van een quasi-onmoge-
lijk geworden aanwezigheidspoli-
tiek in Kongo). Kongo bereidt ons 
nog verrassingen voor ; een nieuwe 
secessie is niet uitgesloten, wat 
uiteraard verband houdt met de 
zaak Tsjombé, die niet naar kongo-
lese wens schijnt te evolueren. 

Het debat over de universitaire 
expansie werd verrijkt met een 
« nieuw » dossierstuk : de vraag 
van de limburgse bestendige depu
tatie naar een universitaire kern in 
Hasselt. Men voert daartegen het 
mislukte experiment Kortrijk aan 
doch men vergeet dat het intellek-
tueel potentieel in Limburg inge
volge de demografische explozie 
veel hoger ligt dan in West-Vlaan-
deren. Nochtans is een halve uni
versiteit Hasselt geen oplossing. De 
enig rendabele oplossing is een in-
terlimburgse universiteit. _ Doch 
vraag aan de partij-deputaties en 
onbenullige limburgse polit'eker-
tjes, Leynen op kop, geen... Bene-
luxrefleks, Jaat staa^n een heel-Lim
burgse refleks. 

De voorbije week liet ook nog na
klanken horen over de diefstal van 
het rezervefonds der bedienden, 
psichologisch een reuzeflop voor 
minister De Paepe en voor de zgn. 
« sociale » CVP. Ook het geneeshe-
renkonflikt sleept aan, met een 2/.3 
opgevolgde' staking in Limburg, 
straks in Luik. Ook hier heeft De 
Paepe het nakijken. Zoals Vanau-
denhove het nakijken dreigt te heb
ben wanneer hii in Vlaanderen zal 
uitpakken met zijn fameus plan tot 
« oprichting van een modern Bel
gië » : « Volksbelang ». het orgaan 
van het Vlaams Liberaal Verbond 
belooft de diesterse blaas (waarom 
is dit machtwellustig schoenmaker-
tje bii zijn leest niet gebleven ?) 
een schaterlach die van Maas tot 
Noordzee zal weergalmen. Noch
tans zou het ons niet verwonderen 
dat Omer zich toch onsterfeli-k be
lachelijk wil maken. Een kruidenier 
die aan politiek doet heeft nu een
maal een olifantenhuid. 

P D . 



(Vei\olg van biz. 3) 
«en de in België gevestigde NA^'0-eenheden 
en NAVO-diensten. Er werd geëist dat deze 
laatste voor hun betrekkingen met parti-
kulieren en met openbare besturen geen 
afbreuk zouden doen aan de in ons land be
slaande taalwetgeving. 

Ook in de vlaamse peis weid heihaalde-
lijk beklemtoond dat de betrekkingen tus
sen onze militaire eenheden en diensten in 
Duitsland enei-zijds en tussen de diensten 
in ons land anderzijds volledig moeten ge
beuren overeenkomstig onze taalwetgeving 
en dat het Frans, zelfs al is het een NA\ '0-
taal, niet eenzijdig mag worden gebruikt. 

• De Navo en onze taal (2) 

Het wetenschapsbeleid 

zonder lijn 

hoever 
staan we 
tans? 

(dr. h. ballet) Na een lange leeks parle
mentaire vragen van volksvertegenwoordi
ger. V. Anciaux en mezelf, gesteld naar aan
leiding van de vestiging van SHAPE in ons 
land, lijkt het wel zo dat zowel het departe
ment van buitenlandse zaken als dat van 
landsveidediging begrepen hebben dat ze, 
in het belang van de goede internationale 
verstandhouding, bij het afsluiten van over
eenkomsten meer aandacht moeten besteden 
aan de gevolgen van die overeenkomsten 
voor onze taaiverhoudingen. 

Waar tot heden nooit een autentieke tekst 
bestond in het Nederlands — wel steeds in 
het Trans en zelfs in het Duits ! — van mul
tilaterale en zelfs niet van bilaterale over
eenkomsten waarbij het bv. ging om mili
taire vestigingen in het vlaamse landsge
deelte, heeft Buitenlandse Zaken me tans 
in het antwoord op een parlementaire 
vraag van 6 april 1967 toegezegd dat voor 
de overeenkomst tussen SHAPE en België 
wel een autentieke nederlandse tekst zal 
bestaan naast een franse en een engelse 
tekst. 

De gevolgen van die toezegging zijn be
langt ijk, want het aanvaarden van een au
tentieke nederlandse tekst houdt in dat ook 
onze taalwetgeving, bij de toepassing van 
het akkoord, moet worden toegepast. 

Buitenlandse Zaken antwoordde op een 
andere viaag zelfs zeer duidelijk als volgt : 

« Moest een in België gevestigd organisme 
van de NAVO met de belgische plaatselijke 
overheden in kontakt willen komen, dan 
zou het de belgische wetgeving moeten toe
passen >. 

En nog een bewijs dat de in ons land ge
vestigde internationale organismen de taal
wetgeving in ons land moeten eerbiedigen 
vind ik in de volgende tekst, die aan de 
belgische pers werd bezorgd, toen op 12 
mei 1967 het akkoord tussen België en 
SHAPE werd ondeitekend : 

< Bij het afsluiten van het bilateraal ak
koord werd uitgegaan van de bekommer
nis dat SHAPE zich administratief, ekono-
misch en sociaal op harmonische wijze 
moest integieren in ons land ». 

Ik kan me niet vooistellen dat zoiets al
leen zou betekenen dat de britse militairen 
rechts moeten rijden in plaats van links, 
dat de vreemde diensten alleen onze socia
le wetgeving moeten eerbiedigen of dat de 
vreemde militaiien aan geen deviez.ensmok-
kei mogen doen. Ik meen dat zoiets v ooi al 
moet betekenen dat SHAPE, en met SHA
PE alle vreemde eenheden en diensten in 
ons land. moeten bijdragen tot het bevoi 
deien van de taalvrede door onze laa!v\et-
geving eveneens toe te passen. 

Laten we hopen dat — nu de vooibeiei-
dende stellingen met veel moeite werden 
veroveid — bij de bespreking van het ak
koord tussen België en SHAPE, die over en
kele weken in Kamer en Senaat zal begin
nen, alle vlaamse parlementairen zullen 
blok voimen om ei over te waken dat het 
Nederlands steeds zijn wettige en wette
lijke plaats kiijgt in de betrekkingen tus
sen SH.-^l'E, onze bevolking en onze open
bare beslui en. 

Aan de houding van de P.\'.V., vooial de 
bius^else, zullen v\e kunnen ooidelen wat 
hun schone leuzen over civisme waard zijn. 

en 
samenhang 

(h. van aliena) Het jaarverslag over 1966 
van de Nationale Raad voor Wetenschaps
beleid dat zo pas gepubliceerd werd, is het 
lezen waard. 

Het bevestigt een indiuk van onbehagen 
die al sedert" geruime tijd in de betrokken 
kringen verspreid was, nl. dat het uiterst 
moeilijk is in België voldoende eenheid en 
samenordening in het wetenschapsbeleid te 
bereiken. De Nationale Raad voor Weten
schapsbeleid werkt naast en met andere in
stellingen die bevoegd zijn op het gebied 
van wetenschapsbeleid : het Ministerieel 
Komitee voor Wetenschapsbeleid b.v., dat 
ressorteeit onder de diensten van de eerste-
minister en dat destijds de gunsï genoot van 
premier Lefèvre. Wetenschapsbeleid was 
Lefèvre's hobby... 

Daarnaast zijn er de Universiteiten, die 
hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk te

recht aanspraak maken op ruime bevoegd
heden inzake wetenschapsbeleid. 

De Nationale Raad voor Wetenschaps
beleid heeft naast deze en andere instellin
gen — we denken aan de Slichting Indus
trie-Universiteit en het Nationaal Fonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek — onge
twijfeld zijn eigen taak, maar de aftekening 
van eenieders werkterrein gebeurt niet zon
der moeilijkheden, vooial omdat binnen de 
Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid 
zelf de harmonie niet steeds volledig was. 

Op 2 december 1965 werd de toenmalige 
voorzitter van de Nationale Raad voor We
tenschapsbeleid, professor L. Massart, ver
vangen door Jef Rens. Het was een publiek 
geheim dat professor L. Massart geen on
vermengd genoegen beleefd had aan zijn 
voorzitterschap van de Nationale Raad voor 
Wetenschapsbeleid en dat hij die funkties 
graag opgaf om de leiding te nemen van 
het pas opgerichte Rijks-Universitair Cen
trum te Antwerpen. Of hij daar de geluk
kige hand gehad heeft kan men betwijfelen, 
maar het nieuwe ambt stelde hem in staat 
niet te opvallend een werkkring op te geven 
waar hij meer rozen dan doornen gevonden 
had. 

Jef Rens ondervond spoedig dat de moei
lijkheden van zijn voorganger niet uitslui
tend met diens opvattingen en karakter 
samenhingen. Benevens de hoger aangedui
de wrijvingen tussen de Raad en andere in
stellingen met bevoegdheden op het gebied 
van wetenschapsbeleid, komt er nog bij dai 
de sekretaris-generaal van de Nationale 

maurice henriquet 
De man die jarenlang direkteur was van het grootste financiële dagblad van 

België, Mawice Hemiqiiet van « L'Echo de la Bourse », is overleden. In heel 
de vlaamse dagbladpers kreeg hij een stereotiep « in memoriam > dat zich be-
peikte tot titels en verdiensten, zonder enige kritische bemerking of randnota. 

Het is ook niet onze gewoonte, aan een open graf te polemizeren. We den
ken dat het niettemin past, ook in deze omstandigheden er even op te wijzen dat 
Henriquef's « Echo de la Bourse » zelden of nooit enig begrip getoond heeft 
voor de vlaamse ekonomische viaagstukken, gezwegen van de aspiraties der 
vlaamse beweging. 

En nochtans : er is in Vlaanderen een dinamisch ekonomisch bewustzijn 
gegroeid na de oorlog. Maar daartoe heeft de volksvreemde en vlaamsvijandige 
« Echo de la Bourse » op geen enkele wijze bijgedragen. 

Henriquet luas zodanig vergroeid met het liberale kapitalisme en met de 
alleenheerschappij van de franssprekende bourgeoisie in België, dat hij nooit 
enig begrip heeft kunnen opbrengen voor de doelstellingen van de vlaamse 
berveging. Of die doelstellingen van stoffelijke dan wel van geestelijke aard wa
ren : Henriqtiet heeft er nooit mee gesimpatizeerd. Deze oud-redakteur van « Le 
XX-ième Siècle » en oud-hoofdredakteur van « Neptune » heeft bijna een halve 
eeuw lang als redakleur, als redaktiesekretaris, als hoofdredakteur of direkteur 
een beslissende stempel geslagen op België's grootste financiële krant. Steeds 
verspreidde hij een sfeer van onbegrip tegenover Vlaanderen en de vlaamse 
zaak. 

Hij heeft echter — zeer tegen zijn zin — het keren der tijden nog moeten 
meemaken. Hij zal het wel als eert van de bitterste ontgoochelingen in zijn le
ven ervaren hebben, dat een fianstalige finajiciële kiant het in Vlaanderen ten
slotte niet meer kon bolwerken. Tegen zijn zin, veel te laat en volgens een veel 
te enge formule moest hij dan wel een proef doen met een tweetalige publika-
iie, eksperiment dat mislukte omdat de geest ontbrak. Het was tipische oude 
xüijn in nieuwe zakken. H'öi er in Vlaanderen geen plaats meer voor een uit
sluitend franstalige publikatie, er was al evenmin voldoende belangstelling voor 
het « vertaald proza > dat ons genadiglijk en weigerachtig werd gegund. 

De dood van Maurice Henriquet komt op een keerpunt. Had de man zijn 
aards bestaan 7iog enkele maanden langer kunnen rekken, dan zou hij het heb
ben meegemaakt dat een vernieuwde en uitgebreide « Avond-Echo » als enig 
nede) landstalig beursdagblad in België een nieuxve cyklus zou begonnen zijn 
als gioot ekonomisch dagblad in het Nederlands. 

Hl] heeft het trouwens zien aankomen en de laatste periode van zijn leven 
stond goeddeels in het teken van een krampachtig veiweer tegen dit vlaams 
initiatief. Om zich tegen « Avond-Echo > te verdedigen vond Henriquet geen 
beter afweermiddel dan de opening van een eigen « Echo de la Bowse i-kan
toor te Antwerpen, van waaruit het vlaamse zakenleven moet bewerkt worden. 
Henriquet kon Vlaanderen niet langer negeren. Hij wilde het dan maar op-
nieuiu lijmen. Of het lukken zal, zullen we over enkele jaren weten. 

De onhvikkeling der dingen in België en in Vlaanderen heeft niet de lijn 
gevolgd die Maurice Henriquet met kafnlalistische en vlaamshatende volhar
ding verdedigd heeft. Zijn opvattingen, zijn hooghartig voorbijgaan aan een 
« onderontxvihkeld » Vlaanderen hebben hun tijd gehad. De feiten hebben zich 
kondweg neergelegd dumrs over de lijn die Maurice Henriquet steeds gevolgd 
had en wenste voort te trekken. In die zin is het onontbeerlijk, bij zijn verschei
den even de balans van zijn werk en zijn periode op te maken. Een balans die 
voor ons een belofte inhoudt. Nochtans, laten wij ons geen al te grote begoo
chelingen maken : de machten die Henriquet steeds gedekt en verdedigd heeft, 
zijn nog zeer sterk en hoegenaamd niet bereid tot kapitulatie. En ook de ekono
misch en sociaal bewuste Vlamingen zijn nog ver verwijderd van de volle ont
plooiing der vlaamse volkskracht, zoals Lodewijk de Raet ze durfde dromen in 
een donkere tijd. 

dia Genes. 

Raad voor Wetenschapsbeleid, dr. J. 
Spaey, alles behalve een gemakkelijk heer. 
schap is. 

Enkele maanden geleden dacht ook Mas-
sart's opvolger, Jef Rens, er ernstig aan zijn 
ontslag aan te bieden. Het gerucht dat 
dienaangaande in de kranten verscheen was 
alleen maar voorbarig. We denken dai 
eerstdaags een paar knopen zullen moeten 
doorgehakt worden. 

Het is geen reden om aan het Jaarverslag 
van de Nationale Raad voor Wetenschaps-
beleid geen aandacht te besteden. Integen
deel : op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek en beleid valt er voor de jonge 
Vlamingen nog veel te veroveren alvorens 
ons volk ook in dat verband een behoorlijke 
graad van ontvoogding zal bereikt hebben. 

• Kennismaken met... 

... de v.u. in de 
brabantse 
provincieraad 

(f.v.d.) Na de verkiezingen van 23 mei 
1965 deden, voor de eerste maal sedert de 
oorlog, twee V.U.-gekozenen hun intrede in 
de Provinciale Raad van Brabant. 

De P.V.V. telt er 31, de C.V.P. 27, de 
B.S.P. 24 en het F.D.F. (Front Démocrati-
que Francophone) 6 gekozenen. 

De raad wordt voorgezeten door de 
C.V.P.-burgemeester van Dilbeek Georges 
Mot en de Bestendige Deputatie is samen
gesteld uit 3 P.V.V.- en 3 C.V.P.-afgevaar-
digden. 

Het is duidelijk : een zeer ruime P.V.V.-
C.V.P.-meerdeiheid, met B.S.P., F.D.F. en 
V.U. in de oppositie. 

Verder is de laad verdeeld in drie sekties 
die alle worden geleid door een franstalige 
voorzitter die geen woord Nederlands kan 
spreken; bij de ondervoorzitters is één op 
de drie een Vlaming. 

In de raad zelf (waar een simultaan-
vertaaldienst aanwezig is) hebben wij het 
nog nooit beleefd dat het woord wordt ge
voerd in het Nederlands door een gekozene 
van de P.V.V. of van de C.V.P. (de beide 
fraktieleiders kennen trouwens geen woord 
Nederlands) en in de sektievergaderingen 
spreekt men uitsluitend Frans (hier is geen 
vertaaldienst) tenzij de voorzitter, op ver
zoek van de V.U.-gekozene, zich verplicht 
ziet de bespreking door zijn sekretaris bon
dig in het Nederlands te doen samenvatten. 

De leden van de Provincieraad (die geen 
vergoeding ontvangen zoals parlementsle
den, maar zitpenningen zoals gemeente
raadsleden) veigaderen min of meer 20 
maal per jaar voor bespreking van vooraf 
vastgestelde punten die zich beperken tot 
uitsluitend provinciale aangelegenheden. 

Het was met een goed voelbare terughou
dendheid en met wantrouwen dat de V.U.-
gekozenen in de Provinciale Raad werden 
ontvangen, maar zij zijn erin geslaagd op 
zeer korte tijd eerbied af te dwingen en 
zelfs simpatie te verwerven bij hun kolle-
gas, maar vooral bij het administratief per
soneel van de provincie, wat hen heeft toe
gelaten tussen te komen in gevallen die hen 
werden voorgelegd, oplossingen te bekomen 
of afhandeling van hangende zaken te be
spoedigen. 

Helaas, er zijn (nog) maar twee V.U.-
gekozenen en voor wie weet dat ieder voor
stel of amendement door ten minste vijf 
leden moet worden voorgedragen, wordt het 
meteen duidelijk dat hun tussenkomsten in 
de Raad louter teoretisch zijn en dat zij zich 
dienen te beperken tot het aanklagen van 
wantoestanden of het voorstellen van ver
beteringen, echter met de wetenschap dat 
hun zienswijze misschien door sommigen 
wordt bijgetreden, maar hun voorstel door 
niemand openlijk wordt gesteund. 

Het is bijgevolg duidelijk dat een zeer 
speciale inspanning zal moeten worden ge
leverd bij de eerstkomende verkiezingen 
opdat ten minste vijf V.U.-gekozenen naar 
de Provinciale Raad van Brabant zouden 
worden gezonden ! Er wacht hen daar een 
schone en dankbare taak ten bate van de 
vlaamse bevolking van deze zo bedreigde 
prov incie. • 
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O N D E R W I J S 

H E R V O R M I N G . . . 

In de diepte onderneemt mi
nis ter Gioot jans lofwaardige 
pogingen om de pedagogische 
ach te r s tand van België tegen
over West-Europa op te halen. 
Aldus word t overwogen het 
midde lbaar en technisch on
derwijs te hervormen door 'n 
wijziging der p rogramma ' s en 
de verkor t ing van de werkt i jd . 
Dat lijkt nochtans in grote 
t r ekken en afgezien van enke
le nevenaspekten nog toe
komstmuziek te zijn. De her
vorming van het normaalon-
derwijs is echter in he t sta
d ium van de verwezenlijking 
gekomen : men zal dit onder
wijs (zo belangrijk omda t het 
de leerkrachten vo rmt ) einde
lijk op een (zij he t : min imaa l ) 
europees niveau afs temmen. 

. . . A L L E E N 

IN D E D I E P T E 

Zonder h ierop nade r in te 
gaan spijt he t ons in tussen te 
moe ten vaststellen dat er van 
een andere aanpassing van ons 
onderwi js nog steeds geen 
sprake is, nl. deze aan de ver
schillende volksaard in ons 
land. Van enige au tonomie op 
onderwijsgebied is geen spoor 
te bekennen, vooral niet onder 
deze regering, die de geschie
denis zal ingaan als de kam
pioen van de verloren belgi-
sche uni tar is t i sche zaak. E n 
nochtans : is er iets belangrij
kers in de opvoeding dan de 
nauwe aanslui t ing van deze 
opvoeding bij de volkse eigen
heden ? 

INTERLIMBURGSE 

UNIVERSITEIT 

Het is toch zo da t he t kort-
rijks experiment , het afhaken 
van enkele kand ida tu ren van 
Leuven-Nederlands, een mis
lukking is gebleken. Mgr. De 
Smedt van Brugge en al zijn 
s leepdragers zijn er aan voor 
hun moeite. Toen dest i jds in 

West-VIaanderen waarschu
wende s t emmen tegen dit nut
teloos exper iment opgingen 
werden ze als onkris tel i jken 
verdacht gemaakt . Het ver
heugt ons da t dit exper iment 
mis lukte , want de verborgen 
bedoeling (Leuven-Nederlands 
verzwakken terwij l Leuven-
Frans moes t vers te rk t worden, 
een bedoeling die niet al t i jd 
door de kandidatuur-kam
pioenen' werd onderkend, da t 
geven we wel toe, m a a r is da t 
wel begrijpelijk, 't is niet ver
geefl i jk!) valt n u terug op 
haa r p romotors . Wanneer Lim
burg door een hoger universi
ta ir potentieel misschien bete
r e kansen dan West-Vlaande-
ren maak t , Hassel t kan nooi t 
meer dan een soort superkost
school van Leuven zijn, m a a r 
geen volwaardige universi tei t . 
De waarhe id is dat de l imburg-
se kler ikalen als de pes t een 
plural is t ische universi tei t vre
zen en dezer verschijning zo
lang mogelijk zullen belet ten. 
Deze universi tei t zou de inter-
l imburgse universi tei t zijn, die 
financieel leefbaar zou zijn en 
intel lektueel niet minder . Ze 
zou een volwaardige universi
teit zijn, een intellektuele pool 
voor beide Limburgen, een 
middel tot snelle ontvoogding 
en een pr ikkel tot industriali-
zering. Wat meteen he t e inde 
zou be tekenen van de klerikale 
d ik t a tuu r in Heel-Limburg. 
Dat de C.V.P. heen en weer 
kronkel t , is begrijpelijk. Doch 
da t m a a k t de rekening van de 
l imburgse bevolking niet, d ie 
ondanks alles zal w a r m ge
maak t worden voor echte uni
versi taire planning over de 
grenzen, zoals he t in een euro
pees denkschema past . E n 
niet in eng-belgische zin me t 
de klassieke afleidingsmaneu-
vè r s . 

« W A A L S » 

In de gemeente Aubel word t 
dezer dagen een Passiespel op
gevoerd door de inwoners zelf. 
Dat b rach t de « Gazet van Ant-

Tijdens de Jongste 21 juK-parade werden de nieuwe Luipaardtanks van het belgisch leger ge
toond. Op datzelfde ogenblik scharrelden te Oostmalle de windhoos-geteisterden de schrale 
centjes bijeen die hen met een achteloos gebaar in absoluut onvoldoende mate werden toege-
gooid om hun dorp herop te bouwen. Hoeveel heeft de parade in de straten van « la capital» 

gekost? 

werpen » e r toe, ui t te pakken 
me t de titel : « E e n waals 
Oberammergau : Aubel» . On
ze konfra ter moge weten da t 
Aubel even « waals » is als St 
Mar tens - Voeren, Eupen of 
Erembodegem. Het is niet om
dat deze pla tdie tse gemeente 
van boven uit — en o.m. door 
toedoen van de plaatsel i jke 
pol i t ieke grootheid, C.V.P.-se-
na to r Bal tus — oppervlakkig 
verfranst is, dat het een «waal-
se » gemeente werd . Hoe 
« waals » Aubel wel is, bl i jkt 
o.m. uit het adres waa rmee 
franskiljon Bal tus in de offici
ële lijst de r senatoren geboekt 
s taa t : Kierberg, Aubel. 

P L A T D I E T S 

Dat wij (voorlopig) nog al
t i jd alleen s taan om de over
heveling van de pla tdie tse 
s t reek naa r L imburg te eisen, 
moge ru imschoots volstaan; de 
Vlaamse pers zou er zich voor 
mogen hoeden om de gemeen

ten in deze s t reek voor 
« waals » te verslij ten. Dat kan 
de frankofone imperial is ten al
leen m a a r helpen bij hun ge-
biedsroof. 

Trouwens : he t feit zelf dat 
Aubel Passiespelen inr icht , 
wijs t op he t onvergankeli jk 
pla tdie ts vo lkskarakter in de 
gemeente . Deze t radi t ie bes taa t 
ook elders in de pla tdie tse en 
hoogdui tse streek, niet in de 
Waalse. 

B U D G E T T E N . . . 

Het budget voor de « dienst 
voor p ropaganda van de ver
spreiding der zuidnederlandse 
let teren in het bu i t en land» , 
kor tweg ook nog « keizerrijk 
Kare l Jonckheere » genoemd, 
bedraagt de formidabele som 
van 1.350.000 fr. Wat Karel 
Jonckheere daarmee moet aan
vangen om onze l i te ra tuur te 
propagaren is ons een raadsel , 
te meer als men de sti jgende 
belangstell ing in het buiten

land nagaat , zowel in Oost-Eu
ropa als in Spanje, Italië, En
geland en Zuid-Afrika. Dat 
noemt de vlaamse C.V.P. kul-
turele autonomie. Wij noemen 
dat kul tureel b e d r o g ! 

. . .OM T E L A C H E N 

Zouden ettelijke kapitaal
krachtige Vlamingen een ge
deelte van dat « budget » niet 
k tmnen terugs turen aan onze 
onvolprezen regeerders ? Bij 
wijze van protes t zoals « Het 
Fries Stamboek » heeft gedaan 
via ettelijke friese nationalis
ten, die de door den Haag ge
s tuurde subsidie, groot... 695 
gulden, te rugs tuurden m e t 
sarkast ische bemerkingen. De 
aanvraag sloeg op... 20.000 gul
den, om dit wereldbefaamde 
friese s tamboekvee veilig te 
stellen voor de toekomst . Uni
tar is t ische s taa tsbes turen zijn 
overal even krenter ig als he t 
om «ondergeschikte gebieden» 
gaat . 

Aalst en Gent: 

HET TEKST IELDRAMA 
Twee dreigende sluitingen in tek.stiel-

ondernemingen eisen opnieuw de aan
dacht voor de lang/ame ^̂  urging waarvan 
de hele telcstielsektor (in hoofd/ank een 
Vlaamse bedrij f s.sektor) het .slachtoffer is. 
Einde \orige week konden de personeels
leden \an de « Cotonnière Gantoi.se » via 
de kranten vernemen dat hun bedrijf zou 
gesloten worden en dat /e binnenkort op 
straat zouden staan. Ze kregen om zo te 
zeggen hun vooropzeg langs de ochtend
krant om. Van sociale vooruitgang gespro
ken ! 

Te Aalst ging het enigszins anders • op 
26 juli il. maakte de direktie van de « Fi
lature du Canal » aan de ondernemings
raad en aan de vakbonden een ui'- erige 
nota o\er, waarin ze v\ees op de oumoge-
lijkheid om het bedriif nog langer open te 
houden indien er geen staatssteun kwam. 

De gentse arbeiders en arbeidsters rea
geerden vinnig : ze eisten van hun vak
bonden, dat er zou o\ergegaan \\ orden lot 
een onuiiddellijke aktie. De \akl)oiidslei-
ders, die volgens de fabrieksdirektie reeds 
sinds een maand op de hoogte waren van 
de dreigende sluiting, deden echter alsof 
hun neus bloedde. Het personeel van de 
« Cotonnièi'e Gantoise » nam dan maar 
het lot in eigen hand en bezette — zonder 
vakbondssteun — kortv,eg de fabriek. 

Te Aalst reageerden de vakbonden « op 
papier » : ze kloegcn aan, dat de onder
nemingsraad laattijdig op de hoogte v\as 

gesteld van de feitelijke toestand in het 
bedrijf, ze eisten regeringssteun en ze 
besloten, samen met de bedrijfsleiding 
kontakt op te nemen met de bevoegde in
stanties. 

En inmiddels bleef de dreigende werke
lijkheid bestaan : het vooruitzicht voor 
honderden arbeiders en arbeidsters om 
binnen af/ienbare tijd zonder werk te 
\allen. 

De langzame maar zekere wurging van 
de tekstielni) verheid is af te lezen uit en
kele welsprekende cijfers. In 1955 stelden 
de belgische (hoofdzakelijk vlaamse) ka-
toenspinneriien nog 21.070 mensen te 
werk. In 1903 was dat cijfer reeds gedaald 
tot 15.009 en sindsdien is de daling nog 
sneller gegaan. Alleen al in het (ientse 
werden sinds de jongste wereldoorlog 63 
tekstielonderneniingen gesloten. Te Aal-st 
waren in 1947 nog 40 % van de arbeiders 
in de tekstielniiverheid,tewerk gesteld ; 
in 19()1 was dat percentage gedmld tot 
25,1 ''/o. Deze cijfers krijgen slechts hun 
werkelijk relief als men ze plaatst naast 
het aantal pendelarbeiders uit het arr. 
Aalst : in 1947 waren dat er 37.242 en in 
19()1 was het pendelleger aangegroeid tot 
50.641 eenheden. 

Er zijn voor de teloorgang van de teks-
tielindustrie verschillende faktoren. Alles
zins staat \ast dat de tekstielsektor zich 
tijdig heeft aangepast en zorgde voor 
eigen rekonversie, dat er enorme investe

ringen werden gedaan en dat onze bedrij
ven behoren tot de best-uitgeruste van 
heel West-Europa, terwijl het personeel 
uiterst gekwalificeerd is. Er zijn destijds 
enkele spekulatieve sluitingen geweest ; 
zo kan men het voorbeeld citeren van de 
aalsterse « Roos-Geerinckx & De Naeyer > 
en « Filature Imperiale ». Dit laat.ste be
drijf kocht kort voor zijn sluiting voor 
bijna 47 miljoen machines bij de gentse 
« Union Cotonnière » ; na de sluiting 
kocht de « Union Cotonnière » het hele 
pak terug voor 22 miljoen I 

De hoofdzaken van de teloorgang der 
vlaamse tekstlelindustrie moeten echter 
niet daar gezocht worden. Zoals gezegd : 
over het algemeen hebben de bedrijven 
zich aangepast en bevinden ze zich op 
een technisch behoorlijk peil. De krizis 
wordt dan ook hoofdzakelijk veroorzaakt 
door externe moeilijkheden. In tekstiel-
kringen worden die als volgt opgesomd : 
1. te dure prijs voor de elektriciteit, wat 
een nadelige weerslag op de kostprijs 
heeft. Deze te dure prijs is op zijn beurt 
een der gevolgen van de gunstbehandeling 
die de waalse koolmijnen vanwege de op
eenvolgende regeringen genoten. 
2. nadelige speling tussen taksatie en de-
taksatie. 
3. last but not least : de invoer van tek-
stielvezels en -produkten aan dumping-
prijzen uit Oost-Europa en uit de ontwik
kelingslanden. 

Deze derde faktor is weJ de belangrijk
ste en de ergerlijkste. Het blijkt iedere 
dag duidelijker dat bij het afsluiten van 
handelsakkoorden de (hoofdzakelijk) 

"iTElaamse tekstielnijverheid geofferd wordt 
"aan de (hoofdzakelijk) waalse metaalnij
verheid. Deze politiek wordt gesoerd op 
het hoogste niveau, met medeplichtigheid 
van de regeringen en van de « prinselijke 
handelsreiziger ». Deze invoer aan dum-
pingprijzen maakt iedere open konkurren-
tie onmogelijk en vervalst de ekonomische 
spelregels ; de lage invoerprijzen zijn im

mers het gevolg van kunstmatige, open
lijke of verdoken steun in de ontwikke-
lings- en de oosteuropese landen. De 
toestand is alsmaardoor verergerd, om de 
jongste maanden werkelijk dramatisch te 
worden : in 1965 werden 11.608 ton garens 
ingevoerd ; het jongste jaar steeg deze in
voer bliksemsnel tot ongeveer 28.000 ton. 
Deze stijging alleen heeft reeds 2.000 men
sen werkloos gemaakt. 

Wat heeft nu de Volksunie gedaan in 
'het licht van de jongste gebeurtenissen ? 

Van zodra de dreigende sluiting van de 
« Cotonnière Gantoise » en de « Filature 
du Canal > bekend was, werden volgende 
stappen gezet : 
— de oostvlaamse provincieraadsfraktie 
van de Volksunie wendde zich tot de goe-
verneur van de provincie om d'ens onmid
dellijke tussenkomst te bekomen ; 
— volksvertegenwoordiger dr. Leo Wou
ters vroeg de onmiddellijke tussenkomst 
van de minister van Ekonomische Zaken ; 
— de aalsterse V.U.-gemeenteraadsfraktie 
eiste de samenroeping van de aalsterse 
gemeenteraad ; over dit verzoek werd ne
gatief beslist ; 
— de voorzitter van de gentbrugse V.U.-
afdeling deed een beroep op het gemeen
tebestuur van Gentbrugge ; 
— onze gentse provinciemandatarissen be
gaven zich naar de « Cotonnère Gan
toise », waar ze zich verdienstelijk maak
ten bij de ravitaillering van de arbeiders 
in de bezette fabriek : 

het Studie- en Dokumentatiecentrum 
van de V.U.-arr. Aalst stelde een uitvoe
rige nota op over de tekstielkrizis ; deze 
nota werd verspreid waar het behoorde ; 
— in een motie vestigde de V.U.- arr. Aalst 
de aandacht van de openbare mening op 
de dreigende fabriekssluitingen. 

Deze akties zullen onverminderd voort
gezet worden, ook in het parlement na het 
reces. De V.U. zal haar inspanningen 
terzake in de e.k. weken nog opdrijven. 

tvo. 
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DE HUICHELAARS 

Terwijl Le Soir brutaalweg 
haa r anti-nederlands taalracis-
m e laat zien, (krijgt ze ook 
s teun van de GauIIe ?) doet de 
Libre het schijnheiliger. Men 
is klerikaal voor iets. De Libre 
k o m t zogezegd op voor de 
tweetaligheid, ook te Brussel. 

Nauwelijks was het echter 
bekend dat minister GroQt-
j ans onderhandelde met bur
gemeester Simonet van Ander-
lecht voor de oprichting van 
franse en nederlandse gemeen
tescholen of de Libre probeer
de Simonet elektoraal te be
dreigen. 

In een giftig pijltje heet te 
he t dat Simonet de stelling 
van de socioloog Kint over het 
aanta l nederlandstaligen te 
Brussel fout vond en dat hij 
dus meende dat het aantal ne
derlandse scholen volstond ! 

Wat verkiest men, Le Soir 
of La Libre ? 

Voor ons moet minis ter 
Grootjans niet onderhandelen 
met Simonet. De wet verplicht 
h e m jaarl i jks 10 neder landse 
scholen op te r ichten te Brus
sel. Tegen 1 september zouden 
he t er voor Grootjans dus 20 
moeten zijn sinds hij aan het 
bewind kwam. Wij zullen het 
aanta l nieuwe nederlandse 
scholen op 1 september tellen! 

DRUK 

HANDELSVERKEER 

MET ZUID-AFRiKA 

Het handelsverkeer tussen 
ons land en Zuid-Afrika neemt 
voor tdurend toe, al is de in
voer uit Zuid-Afrika hoger dan 
de belgische uitvoer naar dit 
land. Zo vertoonde de handels
balans in 1966 een batig saldo 
van 40 miljoen Rand ten 

gunste van Zuid-Afrika. De 
jongste vijf j aar is de invoer 
van zuid-afrikaanse p roduk ten 
in ons land met niet minder 
dan 56 % gestegen. Wij voeren 
voornameli jk uit Zuid-Afrika 
wol, bazismetalen, d iamant en 
fruit in. Onze uitvoer omvat 
afgewerkte p roduk ten (40 % 
van de totale u i tvoer) , vooral 
textiel, verder ruwe materia
len, (verwerkte industr iële dia
m a n t ) , sintetische rubber , ma
chines en scheikundige pro
dukten. Onze uitvoer is nog 
steeds hoofdzakelijk afge
s temd op de europese gemeen
schappelijke mark t . Een ande
re verklaring voor de geringe
re f)elgische invoer is het feit 
dat ons land geen producent 
van auto 's is, waaraan in Zuid-
Afrika grote behoefte is, on
derdelen inbegrepen. Toch zijn 
er tekenen dat de uitvoer naa r 
Zuid-Afrika zal stijgen. Als on
ze brusselse regering m a a r 
wat aktiever was voor de be
scherming van onze (hoofdza
kelijk Vlaamse) textielnijver
heid zou in dit verband veel 
goed kunnen gedaan worden. 
Maar de jongste krizissimpto-
men (Aalst en Gent) wijzen 
op het tegendeel... 

BETOGING VOOR 

FRANSE AMBASSADE 

IN DUBLIN... 

Naar aanleiding van de ver
klaring van prezident de Gaul-
le in Quebec, werd woensdag
avond ordelijk betoogd vóór 
de franse ambassade in Du
blin. De betoging werd inge
r icht door de ierse afdeling 
van het Celtic Youth Congress 
met medewerking van de Cel
tic League. De vijftien m a n 
s terke groep bes tond voorna
melijk uit Ieren, onder leiding 

Het « langste weekend », met de « brug » van 15 augustus, beloofde deze week een nieuw hoog
tepunt te worden in deze lange hete zomer. 

van de inrichter , Michael Mac 
Aonghusa, een jong onderwij
zer en voorzit ter van de ierse 
afdeling van het Celtic Youth 
Congress. Zij waren vergezeld 
van een jonge nat ionalis te uit 
Wales, enkele terdoodveroor-
deelde bretoense nat ional is ten 
onder leiding van de beeldhou
wer Yann Goulet en de Vlaam
se archi tekt Staf Vanveltho-
ven, die in Ier land Were Di 
vertegenwoordigt . 

Gedurende enkele uren werd 
vóór de ambassade onder 
vriendelijke en talr i jke be
langstelling op en neer gewan
deld me t t ransparen ten . Deze 
beklemtoonden — in het Iers, 
he t Engels, het Frans , het 
Welsh en het Neder lands — 
hoofdzakelijk de eis voor bre
toense onafhankelijkheid m a a r 
ook neder lands onderwijs in 
Zuid-Vlaanderen werd ver
langd. 

De franse ambassadeur be
groet te de betogers persoon
lijk. Dit gaf aanleiding tot een 
kort , m a a r minzaam dialoog. 
Zijn pogingen om het onder
houd in he t Frans te voeren 
werden vriendelijk m a a r kor
daa t afgewezen. Hij scheen 
vooral geïntrigeerd door de 
Vlaamse aanwezigheid. 

...EN DIALOOG 

IN HET ENGELS 

— Dit hier (met een handge
b a a r naa r de Bre toenen) kan 
ik begri jpen, r icht te hij zich 
tot de betogende Vlaming, 
m a a r U is toch wel aan het 
verkeerde adres ? 

— Hoegenaamd niet. Excel
lentie ! 

— Verwar t u de franse am
bassade niet met de belgische ? 

— Ik geef graag toe dat de 
toes tand in België héél wa t te 

wensen overlaat, m a a r deze 
keer geldt het wel degelijk de 
franse ambassade . 

•>•>•> 

— Ik mag toch wel veron
derstellen, da t U weet da t in 
Noord-Frankri jk neder landsta-
lige Vlamingen leven, aan wie 
het onderwijs in de moeder
taal geweigerd word t . 

— Niemand belet hen onde r 
m e k a a r Vlaams te p ra ten . 

— Dat mag zijn, m a a r on
derwijs in het Neder lands 
word t hun geweigerd. 

Een m e m o r a n d u m w e r d 
overhandigd, waar in de s teun 
van prezident de Gaulle voor 
de Fransen in Quebec begroet 
werd, m a a r tevens de hoop 
werd ui tgedrukt , da t ook in 
Frankr i jk dit pr incipe van 
zelfstandigheid zou toegepast 
worden ten bate van de Bas-
ken, Bretoenen, Elzassers, Ka-
talanen en Vlamingen! .» 

HETREGIONAAL-EKONOMISCH 
BELEID IN BELGIË 

De weekberichten van de Kredietbank 
(nr. 26, L7.67) brengen een gedetailleerde 
studie over het regionaal-ekonomisch be
leid in ons land. 

Nu deze vorm van politiek (niet te 
scheiden van ekonomie) meer en meer 
aktueel wordt in binnen- en buitenland 
en ook de traditioneel achtergebleven 
Vlaamse noodgebieden in het brandpunt 
komen, menen we er goed aan te doen de 
voornaamste lijnen van deze studie voor 
onze lezers samen te vatten. 

De voorgeschiedenis begint eigenlijk 
reeds kort na de tweede wereldoorlog. 
Maar in feite werd de eerste stoot gegeven 
door de expansiewetten van 1959, waar
door stimulansen van overheidswege 
•werden ingevoerd. 

Toch was het rezultaat niet algemeen 
gunstig, terwijl de steenkoolkrizis een 
nieuw en ernstig omschakelingsprobleem 
deed rijzen. Daarom werd de regionale 
•wet van 14.7.1966 uitgevaardigd, waardoor 
krachtiger prikkels en een verder doorge-
dre\en selektie werden toegepast. 

Welke waren nu de gevolgen \an de 
expansiewetten van 1959 ? 

Eerst en vooral waren per einde van 
vorig jaar 207 industriezones opgericht 
waarvan 158 in Vlaanderen (zonder Bra

bant). De voornaamste ontwikkelingsge
westen (van meer dan 200 ha) zijn Olen -
Oevel - Tongerlo - Geel, sommige gewes
ten in de gentse kanaalzone, leper, Paal -
Tessenderlo, Ghlin - Baudour en Dour -
Elouges. 

Met staatstoelagen en rentesubsidies 
werd de aanleg en de uitrusting van de 
erkende zones bevorderd. 

Voor de periode 1959-1966 bedroegen 
de voorziene investeringen in het kader 
van voormelde wetten 16 % van het totaal 
der nij verheidsinvesteringen in België. 

Voor Vlaanderen en Wallonië kunnen 
respektievelijk volgende cijfergegevens 
worden verstrekt over dezelfde periode : 
aantal aanvragen met gunstig ge\olg : 705 
in Vlaanderen, 343 in Wallonië ; toege
stane kredieten : 16,941 miljard en 13,307 
miljard frank ; investeringen : 31,982 
miljard en 22,223 miljard frank ; aantal 
aan te werven arbeiders : 41.664 vlaamse 
en 16.575 waalse. 

Een duidelijk vlaams overwicht dus. 
Twee opmerkingen slechts : 1) de enorme 
investering van Sidmar is in deze cijfers 
begrepen, 2) de vlaamse achterstand was 
en is nog zo groot dat het overwicht ei
genlijk nog te klein is. 

Het waren vooral de gewesten die het 

best gelegen waren, die meest profijt haal
den uit de geboden mogelijkheden. Zo bv, 
in de nabijheid van kanalen (Albertka-
naal, Gent-Terneuzen, (^entrumkanaal), 
met goede uitrusting, in de nabijheid van 
autowegen en spoorwegen. De aanwezig
heid van een plaatselijke arbeidsmarkt en 
ten slotte ook het dinamisme der lokale 
bevolking en overheid speelden eveneens 
een belangrijke rol. 

Het feit dat de investeringen, die geno
ten van de wetten 1959, in slechts enkele 
gewesten gekoncentreerd werdtn, doet 
zich ook voor wanneer men de spreiding 
beschouwt per sektor. Ook daar zien we 
een overwegend aandeel voor de metaal
verwerkende en de scheikundige nijver
heid. Meer dan 80 % van het totaal der 
gestimuleerde investeringen gingen naar 
deze sektoren. 

Een zeer belangrijk aspekt van al deze 
verrichtingen is wel het aandeel dat bui
tenlandse maatschappijen of groepeit ge
had hebben. De recente tragedies van be
drijfssluitingen hebben het belang hier
van nog eens extra onderstreept. Spijtig 
genoeg bestaan hierover geen juiste gege
vens. Nochtans komt de auteur van het 
artikel in « Weekberichten » tot het be
sluit dat in Vlaanderen de begunstigde 
investeringen vooral door buitenlandse 
ondernemingen werden verricht, terwijl 
de belgische initiatieven vooral in Luik 
en Henegouwen gelokalizeerd ziin en ook 
in het antwerpse. Dit betreurenswaardig 
feit is het gevolg van de lage graad van 
industrializering der vlaamse ontwikke-
hngsgewesten, die vooral aangewezen zijn 
op het aantrekken van nieuwe buiten
landse bedrijven. 

Een ander verschil in « federaal pers-
pektief » : de waalse programma's hadden 

meer betrekking op rationalizatie en pro-
duktiviteifsverbetering in bestaande be
drijven, terwijl in Vlaanderen vooral de 
inplanting van nieuwe arbeidsintensieve 
bedrijven werd beoogd. 

Op het vlak van de arbeidsmarkt heeft 
de besproken wetgeving zeker mede ge
holpen de werkloosheid vooral in Vlaan
deren terug te dringen ; in de vlaamse 
ontwikkelingsgewesten liep ze terug van 
20.273 eenheden in 1959 tot 8.900 in 1966. 
Bovendien moet men bedenken dat de ak-
tieve bevolking in België met 150.000 een
heden steeg tijdens de periode 1960-1965. 

De studie wordt besloten met enkele 
bedenkingen, die niet steeds zo rooskleu
rig zijn : zo bv. dat in bepaalde gewesten 
geen ekonomische doorbraak werd beko
men. Ze werden dan ook in de nieuwe 
regionale wet van 1966 opnieuw opgeno
men. Een betere koncentratie der beschik
bare middelen lijkt onontbeerlijk, terwijl 
de mening wordt geopperd dat speciale 
programma's voor regionaal-ekonomische 
ontwikkeling en omschakeling zouden ge
financierd moeten worden, zodat versnip
pering en gebrek aan planning worden 
vermeden. 

Ten slotte meent de auteur ervoor te 
moeten waarschuwen dat niet overdreven 
wordt in de regionaal-ekonomische poli-
litiek, zodat de in volle expansie verke
rende industriële groeipolen niet zouden 
afgeremd worden door de voordelen en 
begunstiging die te beurt vallen aan ge
westen met veel minder mogelijkheden. 

Wij willen hieraan enkel toevoegen, dat 
inderdaad alle overdrijving schaadt, maar 
dat voor ons de ekonomie toch steeds en 
overal in dienst moet staan van de mens. 
En niet omgekeerd. 

E. SLÜSSE. 
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KULTUREEL' 

F E D E R A U I S M E . . . 

De brusselse pers stelt me t 
stijgende ergernis en bezorgd
heid het toenemend « kul tureel 
en ar t is t iek regionalisme » in 
ons land vast, ten nadele van 
Brussel , da t als kul tureel cen
t r u m vooral in de sek toren 
beeldende kuns ten en muziek 
achteru i t boer t . He t Festival 
van Vlaanderen, da t een we
re ldreputa t ie heeft verworven 
in kor te tijd, en de grote en 
in teressante tentoonstel l ingen 
te Antwerpen, Gent, Brugge, 
Oostende (om m a a r enkele 
s teden te noemen) stellen ge
l i jkaardige manifestat ies t e 
Brussel in de schaduw, voor 
zover er in Brussel-Hoofdstad 
(wa t een i ron i e ! ) dergeli jke 

manifestat ies zijn. 

Bl i jkbaar kri jgt m e n e r in 
Wallonië ook de smaak van te 
pakken . E r is niet alleen een 
recente « Opéra de Wallonië » 
doch dit j a a r s tak ook h e t 
« Ballet de Wallonië » van wal . 
Beide init iatieven werden te 
Luik genomen en groeien vlug 
aan . 

...WIJST NAAR TOTAAL 

F E D E R A L I S M E 

Men zal het in beide lands
delen daarbi j niet laten. De 
kul turele en ar t is t ieke autono
mie komt er ondanks alle 
brusselse tegenwerking en ver-
t ragingsmaneuvers . De bloei 
van de vlaamse resp . waalse 
kul turele manifestat ies bewijs t 

me teen de leefbaarheid van de 
eigen kui tuur , als deze m a a r 
de kans kri jgt en de s t ruk tuu r . 
Ze bewijs t da t decentral izat ie 
en dekoncent ra t ie slechts heil
zaam zijn n u voor de ku i tuur , 
s t r aks voor de adminis t ra t ie , 
de ekonomie, de polit iek (wan
neer deze evolutie normal i t e r 
in federal isme u i t m o n d t ) , he t 
s indikal isme (zie de evolutie 
in het ABVV). Het zullen de 
brusselse po ten ta ten niet zijn 
die deze beweging zullen te
genhouden. 

STEEDS 

B E D I E N D E N P E N S I O E N 

De diskussie over de bedien
denpensioenen d u u r t onver
m i n d e r d voort . Zoals bekend 
wil de regering he t rezerve-
fonds van de bedienden aan
wenden om de betal ing en aan
pass ing van andere pensioenen 
te financieren. Let op he t sub
tiel onderscheid : aanwenden 
en niet in beslagnemen. In de 
p rak t i jk echter komt dit aan
wenden op een inbeslagneming 
neer , vermi ts men spreekt van 
één fonds (hoewel e r verschil
lende s is temen zouden blijven 
b e s t a a n ! ) . He t pensioenfonds 
van de bedienden w e r d r u i m 
veert ig j a a r geleden gesticht, 
terwij l de andere kategorieën 
er pas enkele j a ren geleden 
mee begonnen of er pas m e e 
beginnen. De bedienden zijn 
u i t e raa rd weinig ingenomen 
me t he t verwij t van sommi
gen, da t ze egoïstisch reageren 
en geen sociale solidari tei t ver-

E r gaan weinig weken voorbij zonder dat een of andere persfoto ons herinnert aan de kuUtt-
rele belangstelling van het Hof. De koning en zijn echtgenote volgen zeer trouw en aandachtig 
het franstalig toneelleven te Brussel (hierboven na een voorstelling van MoUère's « Misanthro
pe »). De Vlaamse Schouwburg — die nochtans ook « Koninklijk » is — moet het stellen met een 
uiterst zeldzaam obligaat en protokolair bezoekje. Zo verleent het Hof een spektakulaire en offi

ciële eenzijdige steun aan « Bruxelles frangais ». 

tonen. Nochtans is he t zo, da t 
de huidige regering en via haa r 
de regeringspart i jen met socia
le p lu imen willen pronken , die 
ze feitelijk bij een sparend 

ZEVEN HAGELSTENEN 
Terecht heeft iemand kunnen schrijven 

dat, door de hedendaagse koncentratie 
van alle mogelijke vormen van berichtge
ving, van een schermutseling gemakkelijk 
een grote veldslag en van een geweldig 
gevecht of ramp een onbeduidend voorval 
kan gemaakt worden. Iets dergelijks is 
bijna gebeurd in ons geliefde vaderland 
die röerkwaardige zondag toen te Oost
malle en in de vergeten hoek van de ver
waarloosde streek van de Westhoek een 
tornado neerkwam. Wie trouw aan de 
leuze « vergeet uw vijanden nooit » naar 
de RTB luisterde, kreeg die namiddag het 
verhaal te horen van de geweldige hagel-
stenen die in een totaal onbekend waals 
dorpje waren neergekomen. Zo te horen 
scheen dat zo iets als een nationale ramp 
te zullen worden. Denk eens aan : zelfs 
blutsen in auto's, glasschade... en als be
wijs werden een aantal van deze « reus
achtige » hagelstenen door een vooruit
ziend man in zijn ijskast bewaard. Van
zelfsprekend zou een regeringsafvaardi
ging deze bewijsstukken komen bekijken 
en er is zowaar een vlaamse krant ge
weest die nog een foto van die hagelste
nen heeft afgedrukt. Ondanks Oostmalle, 
ondanks Boezinge en de omliggende dor
pen ! 

Natuurlijk met de nodige vertraging 
hebben dan later op de avond de verdedi
gers van de tweetaligheid eindelijk ook 
ontdekt dat in de ververwijderde binnen-
gewesten, Oostmalle en de Westhoek, ook 
nog iets gebeurd was. En dan, dat moet 
erkend worden, waren hun aktieve ver
slaggevers er zeer vlug bij om de nodige 
inboorhngen op te sporen die een zekere 
vorm van Frans wilden spreken voor de 
nationale omroep (die omroep die al 
jarenlang over de sterkste zender be
schikt !). 

In tegensteUing met wat men na het 
vallen \an een eerder beperkt aantal ha
gelstenen (maar dan in Wallonië !) had 
kunnen denken, \ \aren de reusachtige 
verv\ oestingen in het vlaamse binnenland 
onvoldoende om de vaderlandse regering 

in beweging te brengen. Dat wil zeggen : 
de staatskas ter beschilcking te stellen, 
want sukseszoekende ministers die ook al 
met de neus nadenken waren er natuur
lijk wel beschikbaar. Zelfs Baudouin pre
mier, roi des Beiges, wilde wel eens zien 
wat er gebeurd was.. . Nuchtere lieden 
hebben nu al berekend dat de « reusach
tige » hulp waartoe besloten \serd, meer 
dan volledig zal worden terugbetaald door 
de taksen en belastingen die deze tornado 
voor de regering veroorzaakte. En hoewel 
de « medemenselijivheid » volgens het oor
deel van Nemrod's onderpastoor (die zo
pas met een ongehoorde wijsheid uit het 
seminarie is gekomen) de ouderwetse 
naastenliefde bergenhoog overtreft, heeft 
deze medemenselijkheid deze keer niet 
« gepakt •». De geteisterden van Oostmalle, 
die het voordeel hebben dicht bij elkaar 
te wonen en daardoor meer opvallend de 
aandacht te trekken, en de meer verspreid 
wonende Westhoekers, kunnen alleen op 
zichzelf rekenen ! Nadat ze ook nog de 
onkostenrekening voor de « hulp » van 
het leger hebben betaald blijft hun alleen 
de oude nederlandse spreuk : help uzelf, 
zo help u God, getrouwe Nederlanden. En 
midden heel dat schandalig gedoe is de 
werkelijkheidszin en de levensmoed van 
de getroffenen nog het enige lichtpunt. 

Zonder de mini-medemenselijkheid goed 
te praten : begrijpelijk is het wel. Na de 
ramp van Marcinelle werd een voor die 
tijd reusachtige som bijeengebracht : wie 
heeft ooit een verslag gezien over het ge
bruik ervan ? En de hoge onkostenreke-
ningen van deze medemenselijken zijn 
geen aansporing ! De houding van de re
gering ? Als er in dat waalse dorp zeven 
hagelstenen méér waren gevallen, was het 
mogelijk geweest er een nationale ramp 
van te maken. Nu moet het binnenland, 
de vlaamse vleugel zichzelf maar redden, 
want de regering Van den Boeynants-De 
Clercq wordt al ziek als ze aan vleugels 
denkt. 

NEMROD, 

organisme gaan stelen, h ier 
he t bediendenfonds. Waarui t 
eens te meer te leren valt da t 
he t sparen in ons land word t 
gestraft (cfr. de aanwending 
van de vlaamse spaargelden 
voor de waalse en brusselse 
expansie) . De bedienden on
dervinden nu aan den lijve wat 
dit t ipisch belgisch sisteem 
betekent . Tevens stellen ze 
vast da t hun sindikale organi-
zaties weinig krachtdadig rea
geren op deze diefstal, die met
een een logische en redeli jke 
aanpassing van h u n pensioen 
met j a ren ver t raagt en boven
dien hun wedde verminder t 
door de verhoging der bijdra
gen. Dat noemt men in België 
anno 1967 sociale rechtvaardig
heid... 

VLAAMS 

KONSERVATORIUM 

BRUSSEL 

Het is e r dan toch van ge
komen : he t eerste vlaams mu-
ziekkonservator ium in de 
hoofdstad opent in sep tember 
zijn deuren. Het zal voorals
nog in het zelfde gebouw on
dergebracht zijn als het frans
talig konservator ium, waarvan 
het de afsplitsing is. Ook zul
len nog heel wa t leraren ter-
zelfdertijd beide ins t i tu ten be
dienen wat vanzelfsprekend 
slechts een voorlopige toe
s tand kan zijn. Het valt te ho
pen da t het leerl ingenaantal 
vlug gaat stijgen, opdat he t 
vlaams konservator ium zo 
spoedig mogelijk over een vol
ledig fulltime lerarenkorps zou 
beschikken, in afwachting dat 
het ook in een ander (nieuw 
en modern !) gebouw word t 
gehuisvest. 

Zonder het laken naa r ons 
toe te willen halen mogen we 
er toch op wijzen da t de tot
s tandkoming van het eers te 
vlaams konservator ium in de 
hoofdstad versneld werd door 
het voor tdurend hameren op 
de noodzakelijkheid van ne-
derlandstal ig technisch en 
kuns tonderwi js te Brussel 
door onze mandatar i ssen . 

waarbi j we vooral senator Jo-
rissen en ook volksvertegen
woordiger dr . Anciaux willen 
vermelden. Zonder het b i jna 
onophoudeli jk aandringen e n 
u i tpakken met schandalige 
vergelijkingscijfers van sena
tor Jorissen zou de beslissing 
nog niet gevallen zijn. We ho
pen meteen dat de nieuwe di-
rekteur , de 37-jarige organist 
en pedagoog Kamiel D'Hooghe 
(een der bezielers van het Mu
ziekfestival van Brussel) hoffe
lijk m a a r beslist over de auto
nomie van zijn inst i tuut zal 
waken, zolang er me t h e t 
franstalige konservator ium sa
men zal moeten gewerkt en ge
huisd worden. 

FESTI V A L L E N D 

VLAANDEREN 

In een ander wijnazijntje 
hebben we het over de gelei
delijke « federalizering » van 
he t kultureel leven in België. 
Een ander bewijs voor 't falen 
van Brussel als kultureel cen
t r u m blijkt uit de cijfers van 
de kaar tenverkoop voor h e t 
Festival van Vlaanderen. Ter
wijl in de zuiver vlaamse ste
den deze kaar tenverkoop reeds 
virtueel heeft geleid tot he t 
bordje «uitverkocht», blijkt de 
belangstelling voor nochtans 
internat ionaal hoogstaande 
p rogrammas te Brussel niet 
fameus te zijn. Men heeft het 
zelfs over een schrale kaar ten
verkoop zowel voor het Paleis 
voor Schone Kunsten als voor 
Sinter Goedele ( thans St" Mi-
chielskatedraal) . De verwij
zing naar de verlofperiode 
gaat niet op, want ook in an
dere steden is er verlof. Men 
zal dichter bij de waarheid 
zijn wanneer men vaststel t , 
da t het brussels publiek he t 
Festival van Vlaanderen ne
geert, omdat het niet... par i js 
genoeg is ! Want behalve en
kele eigen kreaties, wat brengt 
frans Brussel anders dan kopij 
van Parijs ? Kijk m a a r n a a r 
het Festival van Spa, waar he t 
Theat re National bombast i 
sche franse dingen bracht (Les 
I tal iens a Paris, Ruy Bias 
enz.) . Arme brusselse « kui
t uu r »..» 
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DE FRONTBEWEGING EN HAAR AKTUELE BETEKENIS 
Toen het belgisch leger zich in het najaar van 1914 achter de over

stroomde Uzervlakte terugtrok, bestond het uit méér dan 80 t.h. 

Vlamingen. Weliswaar vormden de Walen — toen reeds! — de 

minderheid der belgische bevolking. Doch dit alleen vet klaart niet 

het groot aantal Vlamingen aan het IJzerfront. Ook andere fakto-

ren hebben een rol gespeeld : Vlaanderen was langer dan Wallonië 

onbezet gebleven, zodat de mobilizatie er dan ook vollediger had 

kunnen plaats vinden. In de stieek achter de IJzer werden zelfs 

tot ut 1918 jonge mannen bij het leger ingelijfd. Tussen de in 1916 

gemobiltzeerde belgische vluchtelmgen m Nederland. Engeland en 

Frankrijk trof men voornamelijk Vlamingen aan. Vele Walen, die 

tn het burgerleven metaalarbeiders waien. werden gedurende de 

OOI log m fianse wapen- en numitiefabneken te werk gesteld. 

Vanaf het eerste ogenblik werden de 
Vlaamse soldaten aan het IJzerfront 
met het gevaarlijkste en zwaarste werk 
belast. Méér dan 80 t.h. onder hen be
vond zich in de loopgraven. De Walen 
daarentegen trof men bijna uitslui tend 
aan op meer « veilige » plaatsen, zoals 
in de administrat ie , de ziekenhuizen, 
de telefoon- en telegraafcentrales e.d. 
Weliswaar hadden de vlaamse solda
ten doorgaans minder onderwijs geno
ten dan de Walen, zodat deze iaatsten 
dan ook meer geschikt waren voor ge-
specializeerd werk. Dit betekende ech
ter helemaal niet dat alle Vlamingen 
de kennis ontbeerden, die op dit vlak 
noodzakelijk was. 

Bijna alle officieren en onderofficie
ren in het belgisch leger waren óf Wa-
en, die geen Nederlands kenden, óf 
Vlamingen, die bijna uitsluitend Frans 
spraken. Het Nederlands had « bij den 
t roep » geen bestaansrecht . Onderr icht 
en mededelingen gebeurden uitslui tend 
in het Frans. Hoogstens maakte de een 
of andere goedwillende officier of on
derofficier — al thans voor zover het 
geen Walen waren — nu en dan eens 
gebruik van het « Vloms ». Weliswaar 
bes tond er een reglement dat het ge
bru ik van het Nederlands oplegde, tel
kens wanneer officieren of onderoffi
cieren zich tot vlaamse soldaten richt
ten. Dit reglement werd echter nooit 
toegepast. Zulks met medeweten en 
stilzwijgende goedkeuring van regering 
en hoogste legerleiding. 

Vóór de oorlog stelden de vlaamse 
soldaten weinig of geen belang in de 
v l a a m s e beweging. Dat in het 
leger hun taal met de voeten werd ge
treden, ondergingen zij zonder veel 
protes t . Hierbij kwam dat zij als alle 
andere eenvoudige lieden in Vlaande
ren de franstaligen als hun natuurl i jke 
meesters beschouwden. Sterker zelfs : 
onder invloed van traditie en opvoe
ding hadden zij \ oo r deze « meesters » 
veelal zelfs een bijzondere achting. 

Aan het IJzerfront kwam aan dit al
les een einde. De vlaamse soldaten kon
den niet onverschillig blijven t.a.v. het • 
zware onrecht, dat hen dag-in dag-uit 
werd berokkend. Zij voelden zich niet 
alleen als mens doch ook als Vlaming 
benadeeld. Bij velen onder hen groeide 
hieruit zelfs een bijzondere liefde 
voor gans het — verdrukte — vlaamse 
volk : het vlaams-nationaal gevoel. Ge
daan dus met vlaamse soldaten, die 
niet zelfbewust, die niet nationaal be
wust waren. Gedaan ook met vlaamse 
soldaten, die zich niet voor het wel en 
het wee van hun volk interesseerden. 

Een tweede faktor die van vele fron-
ters vlaams-nationalislen maakte , was 
de aktie van s tudenten en jonge gees
telijken. Deze Iaatsten, die als niet-ge-
gradueerden ook in de gevechtslinies 
verbleven, stelden vast dat vele volks-
jongens meer en meer het slachtoffer 
worden van een godsdienstige en more-
Ie krizis. Oor/aak \ a n deze krizis was 
het bijzonder harde frontleven, dat niet 

gekompenseerd werd door enige gees
telijke steun, zoals die in vredesti jd 
door bijvoorbeeld gezin- en doopsge-
meenschap werden geleverd. Als kato-
licken en als vlaams-nationalisten bo
den zij op dit gebied dan ook alle mo
gelijke hulp. Dit werd door de eenvou
dige volksjongens u i te raard erg ge
waardeerd en had veelal tot gevolg dat 
er bij hen belangstelling groeide voor 
het ideaal dat hun helpers bezielde : 
de heropstanding van het vlaamse volk. 

Studenten en jonge geestelijken wa
ren nu niet meer de enige vlaams-natio
nalisten aan het IJzerfront. Een groot 
deel der eenvoudige volksjongens 
stond aan hun zijde. Allen t raden zij 
toe tot studiekringen, die o.l.v. mensen 
als dr. Hilaire Gravez, prof. Frans 
Daels en E.H. Cyriel Verschaeve — de
ze laatste was onderpas toor in het 
niet-bezette Alveringem — de middelen 
onderzochten, die de vlaamse beweging 
tot haa r einddoel moesten brengen. 
Vrij vlug kwam deze aktiviteit de le
gerleiding ter ore. De hogere officieren 
beschouwden de vlaamsgezinden als 
ui ters t gevaarlijke lui (een kolonel ver
klaarde zelfs publiek : « ce sont des 
boches, des boches ») en aarzelden dan 
ook niet, tegen hen zeer radikale maat
regelen te treffen o.a. verbanning naa r 
de s t rafkampen van Orne en he t ei
land Cézembre. 

Deze repressie betekende geenszins 
het einde van de frontbeweging. Nu er 
niet meer publiek kon worden opgetre
den, sloeg men een andere weg in : 
o.l.v. mannen als Adiel de Beuckelaere, 
Filip de Pillecijn, Hendr ik Borginon, 
G. Lefever, Oscar de Gruyter, Joris Van 
Se \e ren e.a. onts tond einde 1916 begin 
1917 een geheime organizatie. Vrij da
delijk ontwikkelde deze een geweldige 
aktie. Allerhande vlugschiiften werden 
in grote getale verspreid. : « Open brief 
aan de koning », « Vlaanderen? dage
raad aan de IJzer », « Catechismus der 
vlaamse beweging» e.a. Nachtelijke 
optochten waren schering en inslag. 
Vlaamse leuzen verschenen op muren 
en schutt ingen : «A.V.V.-V.V.K. », 
« Hier ons bloed, wanneer ons recht ? », 
« Omver en erover » e.a. Geen maatre
gel van de legeroverheid, hoe s treng 
ook, kon dit alles beletten. Integendeel 
zclls ! 

De bedoehng die bij de frontbewe
ging voorzal, was met de desorgani/a-
tie van het belgisch leger. De vlaamse 
soldaten wensten in geen geval de po-
zitie van de Duitsers te versterken. Net 
zoals de legerleiding streefden zij naa r 
een belgische overwinning en met het 
oog hierop spanden zij dan ook al hun 
krachten in. Eenmaal deze overwin
ning tot s tand gekomen, zouden zij 
echter een nieuw België uit de grond 
doen rijzen. Een België dat de Vlamin
gen niet als tweederangsburgers zou 
behandelen. Een België waarin Vla
mingen en Walen zelfstandig over hun 
eigen aangelegenheden zouden beslis
sen. Een federaal België, of zoals men 

het in die tijd zegde : een België met 
« zelfbestuur » voor Vlamingen en Wa
len. Deze doelstelling — logisch gevolg 
van de vlaams-nationale idee — was 
volgens de fronters geen utopie , m a a r 
een reële mogelijkheid. Dit omdat zij 
als volksverbondcn mannen, eenmaal 
de Duitsers verslagen, door hun pres
tige en vooral door hun organizatie 'n 
zeer grote macht zouden betekenen. 

Toen op 11 november 1918 de oorlog 
een einde nam, werden de vlaamse sol
daten net zoals de waalse over België 
en het Rijnland verspreid. Aldus ver
loren zij met de leiding van de front
beweging ieder rechts t reeks kontakt . 
Dit had tot gevolg dat er van een effi
ciënte aktie tot het bekomen van zelf
bes tuur weinig of niets in huis kon ko
men. 

Betekende dit dat de frontbeweging 
geen bi jdrage heeft geleverd tot de 
emancipat ie van he t vlaamse volk ? 
Volgende vaststelling, gedaan door 
« Het Laatste Nieuws » in 1919 geeft 'n 
duidelijk an twoord op deze vraag : 
« Men vergeet dat in alle vlaamse ge
westen de vlaamse soldaten thans aan 
het woord zijn, niet alleen over hun 
eigen miskenning, m a a r ook over he t 
vernederde en naar hoger leven smach
tende Vlaanderen. Het belgisch regime 
wordt in zijn ongezond anti-vlaams ge

doe dagelijks door tenmins te tachtig
duizend advokaten-generaal aange
klaagd die geen toga nodig hebben om 
indruk te maken ». 

De vlaams-nationale beweging, die to t 
dan toe een aangelegenheid van intel-
lektuelen was geweest, drong nu door 
tot de gewone man. Zij werd een ware 
volksbeweging, hetgeen bv. tot ui tdruk
king kwam in het steeds stijgend suk-
ses van een vlaams-nationale pa r t i j , 
met als toppunten in 1939 : 24,47 t.h. 
der s temmen in Limburg, 16,47 in West-
Vlaandercn, 14,06 t.h. in Oost-Vlaande-
ren, 13,54 t.h. in Antwerpen en méér 
dan 40 t.h. in verschillende kieskan
tons. 

Ondanks de repressie en ondanks het 
feit dat de fronters, indien zij nog le
ven, nu oude mensen zijn geworden, 
heeft niets kunnen belet ten dat seder t 
1961 de vlaams-nationale par t i j een 
nieuwe opmars heeft ingezet. Dit om
dat er in Vlaanderen door velen 
vlaams-nationaal wordt gedacht en ge
voeld. Dit omdat de fronters duizenden 
Vlamingen nationaal-bewust hebben 
gemaakt en alzo de bazis hebben ge
legd van een beweging die noch door 
geweld noch door de tijd kan worden 
vernietigd. 

E. RASKIN 
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ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 

i 

VRAGEN 
ZONDER ANTWOORD 

Kamerlid Coppieters stelde 
de minister van Onderwijs di
verse vragen over het aantal 
vreemde studenten in het ho
ger onderwijs, het aantal insti
tuten voor technisch onder
wijs, onderworpen aan rijks-
inspektie, volgens taalrol 
e.d.m. Hij deed dat om een be
ter inzicht in de problemen 
van de universitaire expansie 
te verkrijgen (o.m. het bedrag 
van studiebeurzen aan vreem
delingen, wat deze kosten aan 
de belgische gemeenschap 
enz.)- Minister Grootjans ant
woordde niet binnen de regle
mentaire termijn. Het zijn ook 
zulke vervelende vragen voor 
een unitair regime... 

FRANSTALIGE 
AANSLAGBRIEVEN 

Société - Générale - minister 
Henrion heeft het lef te bewe
ren dat de diensten van de di-
rekte belastingen van Brussel-
Hoofdstad « zich beijveren de 
bescheiden, die aan de belas-
tingsplichtigen worden overge
maakt, te stellen in de taal van 
deze laatsten ». Henrion be
weert ook dat eventuele klach
ten onmiddellijk gevolg heb
ben. Dat is dan blijkbaar niet 
het geval met vlaamse belas-
tingsplichtigen uit Oudergem, 
die tevergeeft en herhaaldelijk 
tegen het toesturen van frans-
talige aanslagbrieven protes
teerden en van wie kamerlid 
dr. Anciaux zich de tolk maak
te. Als we weten dat brusselse 
diensten de V.U.-voorzitter 
in diens naam verfranst, hoe 
kunnen we dan geloof hechten 
aan dit antwoord van een ne-

derlandsonkundige minister 
van financies (en bankaange-
legenheden) ? 

Er is trouwens erger. Ka
merlid dr. Van Leemputten 
stelt in een vraag, gericht tot 
de zelfde minister, het feit aan 
de kaak van een belastings-
plichtige uit... Aalst, die een 
brief van de direktie Gent ont
ving in een omslag met eenta
lig franse hoofding! De minis
ter erkent dat zulks in strijd 
is met de taalwet dbch veront
schuldigt de direktie van Gent 
door verwijziging naar het 
feit, dat Ronse in het gebied 
Gent ligt en als tweetalige ge
meente de twee landstalen ge
bruikt. De zoveelste georgani-
zeerde vergissing natuurlijk! 

EVENWICHT 

Uit het antwoord van minis
ter Grootjans op vraag van ka
merlid dr. Coppieters blijkt 
dat er vier nederlandstalige 
scholen, gerangschikt in het 
hoger niveau van de derde 
graad zijn en negen franstali-
ge. De meeste van deze laatste 
bevinden zich in het brusselse. 

BRUSSELSE 
TAALREGELING 

Kamerlid dr. Goemans is het 
in een parlementaire vraag niet 
eens met de voorgenomen 
overgangsmaatregel, volgens 
dewelke het tweetalig signale
ment zou afgeschaft worden 
voor rijksambtenaren, wan
neer deze op 1 januari 1967 
langer dan 4 jaar te Brussel 
werken. Het gevaar bestaat dat 
een onrechtvaardige en moei
lijke toestand ontstaat, omdat 
Brussel ook talrijke buiten
diensten onderhoud, zoals bv. 
in het departement van Finan

ciën. Vooral voor waalse amb
tenaren geldt dit, omdat deze 
ondanks een zeer gebrekkige 
kennis van het Nederlands na 
de voorziene termijn toch als 
tweetalig beschouwd worden. 

De minister van binnenland
se zaken beloofde na aandrin
gen van dr. Goemans op een 
billijke regeling, overleg met 
zijn kollega van financiën te 
zullen plegen. 

KOM.-GEN. TOERISME 
Kamerlid Babyion neemt 

met deze Auggiastal op taai-
vlak geen rizikos. Voor de be
trekkingen tussen het «ko
ninkrijk van Haulot » en de 
drukkerijen zijn voorschriften 
voorzien, die de taalregeling 
bepalen : Nederlands met 
drukkerijen in Vlaanderen, 
Frans met deze in Wallonië en 
tweetalig met deze in het brus
selse. Daar in de richtlijnen 
volgende zin voorkwam «de 
taal, die de inschrijver ge
bruikt, wordt verder gebruikt 
in alle kontrakten tussen hem 
en de administratie » vroeg de 
h. Babyion of dit sloeg op alle 
drukkerijen of alleen op deze 
in het tweetalig landsgedeelte. 
Minister Piers stelde hem ge
rust met te antwoorden, dat 
deze bepaling alleen toepasse
lijk is op tweetalige gebieden. 
Nu eens zien wat de h. Haulot 
en zijn franskiljons in het KG-
Toerisme daarvan in de prak
tijk maken. Met hun gekend 
taalimperialisme zijn alle ver
onderstellingen toegelaten... 

LAND VAN VERTALERS 

Senator Jorissen wou van 
min. Harmei (BZ) weten of 
het klopt dat parlementaire 
vragen in zijn departement. 
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die in het Nederlands zijn ge
steld, in het Frans worden ver
taald en beantwoord en dan 
opnieuw in het Nederlands 
worden vertaald. Dat is in 
strijd met de taalwet van 2 
augustus 1963. Minister Har
mei vond geen tijd, om daarop 
te antwoorden. Zijn kollega 
van Justitie ook niet. De mi
nister van Middenstand ant
woordt wel doch is van oor
deel dat vermits vragen en 
antwoorden tweetalig in het 
Bulletin verschijnen, de verta
ling geen bezwaar biedt. De 
minister verzekert de vraag
steller evenwel, na een om
standige interpretatie van de 
wet, dat zijn diensten zich 
strikt aan de taalwetvoor
schriften houden. De minister 
van Buitenlandse Handelsbe
trekkingen geeft in zijn ant
woord precies de indruk van 
misdadiger, die op heterdaad 
werd betrapt, want hij ant
woordt schichtig «dat ge
noemde feiten zich in zijn de
partement niet hebben voor
gedaan » en « dat hij onder
richtingen heeft gegeven 
strekkende tot het naleven der 
taalwetten». De minister-
staatssekretaris voor Nationale 
Opvoeding antwoordt flegma
tiek dat ingevolge de taai
splitsing in zijn departement 
« de gesinjaleerde moeilijkhe
den zich niet voordeed ». 

Uit al deze antwoorden of 
het stilzwijgen daarop leiden 
we af dat 1. de wet ter zake 
niet duidelijk genoeg is; 2. de 
meeste ministers het aange
klaagde wel als een inbreuk op 
de taalwet interpreteren en 
zich ofwel in stilzwijgen hul
len, er een eigen interpretatie 
van geven ofwel handelen als 
schichtige burgers; 3. dat er 
van enige koördinatie tussen 
de departementen in dit ver
band in de verste verte geen 
sprake is, hoewel de vragen
steller duidelijk laat uitschij
nen dat hij zijn vraag tot alle 
ministers heeft gericht! Geen 
drama, maar eerder een ver
makelijk aspekt van handel en 
wandel in de Wetstraat, waar 
men het bestaan van een tele
foon niet scliijnt te kennen en 
ondanks een ministerieel ko-
ordinatiekomitee dat alles be
halve koördineert. 

EKONOMISCH 

EVENWICHT 

OP ZIJN BELGISCH 
De minister van Ekonomi-

sche Zaken Van Offelen gaf op 
een vraag van senator Jorissen 
een tabel als antwoord op, die 
de geografische spreiding aan
toont van de verleende kredie
ten in de tweede helft van 1966 
krachtens de regionale wet van 
18 juli 1959. Daaruit blijkt dat 
de waalse gewesten doorgaans 
het dubbele of toch 35 % in 
meer genoten dan de vlaamse. 
Sektorieel stellen we vast dat 
de overheidssteun in overwe
gende mate naar de energie-
sektor gaat, met als tweede de 
metaalnijverheid (produceren
de en verwerkende, deze laats
te met het leeuwenaandeel) 
en in derde instantie slechts 
naar de (grotendeels vlaamse) 
textielnijverheid. 

RECHTEN 
DER BEHOEFTIGEN 

Senator Ballet drong bij de 
minister van Volksgezondheid 
er op aan, de rechten der be-
hoeftigen tegenover de kom

missies van openbare onder
stand beter te doen beharti
gen. De minister erkent dat 
het inderdaad verkieslijker 
zou zijn indien in de komitees 
van verzoening personen zou
den zetelen, die buiten de 
kommissies van openbare on
derstand zijn gekozen, wat nu 
niet het geval is. De minister 
betoogt echter, dat in de hui
dige stand der wetgeving de 
KOO's volledige vrijheid heb
ben en dat zijn departement 
dus niet kan tussenbeide ko
men. Uit dit antwoord blijkt 
duidelijk dat de rechten der 
behoeftigen, die in beroep te
gen beslissingen van de KOO's 
wensen te gaan, onvoldoende 
gewaarborgd zijn en dat de 
minister zelf niet gewapend is 
om op te treden. Ongetwijfeld 
zal senator Ballet een parle
mentair initiatief nemen om 
deze leemte aan te vullen. 

NEDERLANDS-
ONKUNDIGE 
DIREKTEUR-GENERAAL 

De senatoren Jorissen, Bal
let en Roosens vestigen de 
aandacht van de minister van 
Binnenlandse Zaken Van
der Poorten op de benoeming 
van een nederlandsonkundige 
konsoorten proberen, de be-
franstalig diploma, voor het 
ambt van direkteur-generaal 
van onderwijs in de stad Brus
sel. Nochtans was er een 2de 
kandidaat, die zowel een frans-
talig als een nederlandstali^ 
diploma had ! Niettemin werd 
de eentalige frankofoon ad in
terim benoemd, wat er op 
wijst dat hij later definitief zal 
benoemd worden. Deze eenta
lig franssprekende zal dus 
moeten oordelen over neder-
landse scholen en leerkrachten 
in het brusselse, een onge
hoorde koloniale toestand, die 
zelfs de Pourquoi-Pas ? kras 
vond, wat alles zegt. De vraag 
luidde of deze krasse praktij
ken in overeenstemming zijn 
met de taalwet en of de minis
ter de uitdagende beslissing 
van het brussels stadsbestuur 
zou vernietigen. Minister Van
der Poorten antwoordde dat 
hij vice-goeverneur Cappuyns 
om nadere inlichtingen had 
verzocht. Het geval is nochtans 
zo kras dat men zich afvraagt 
wat daar nog aan nadere in
lichtingen moet gevraagd wor
den. Of zullen Cooremans en 
konsoorten proberen de be
kwaamheid van de tweetalige 
kandidaat in twijfel te trek
ken ? Het ware niet de eerste 
keer dat deze kultuurverkrach-
ters dat pogen te doen ! 

VLAAMS HUIS TE RIJSEL 

Senator Jorissen vroeg nade
re inlichtingen nopens de mo
gelijkheid te Rijsel een vlaams 
kultureel centrum op te rich
ten in de aard van het Belgi
sche Huis te Keulen en het Ne
derlands Huis te Parijs. De 
min. van Europese. Zaken, de 
h. Van Elslande, was het in 
principe wel eens met dit 
voorstel, doch antwoordde dat 
de begrotingstoestand momen
teel de oprichting van belgi
sche huizen of centra in iiet 
buitenland verhindert. Noch
tans heeft de vaste gemengde 
kommissie belast met de uit
voering van het frans-belgisch 
kultureel akkoord besloten ter 
zake een bijzondere inspan
ning te doen. 



de wereld 

VERWARDE WERELD 
Deze beginnende augustusmaand schijnt 

een soort pauze in het wereldgebeuren in 
te hiiden, al kan er elke dag weer iets ge
beuren dat dit schijnbaar \redig beeld door 
elkaar schudt. 

Het is momenteel moeilijk een zekere 
rangorde op te maken, al is liet wel zp dat 
Vietnam en het Midden-Oosten nog steeds 
de hoofdbrokken zijn van een overigens 
onwelriekende schotel. De a.s. pre/idents-
verkiezingen in Zuid-Vielnam schijnen \oor 
sommigen de mogelijkheid in /idi te houden 
van een verandering. Bij ^t'rkieying van Ky 
of Thieu zou Amerika dit als een verstevi
gingvan het regime beschouwern en zou aldus 
de \ oorwaarde ver\uld zijn om met Noord-
Vietnam te gaan onderhandelen, \oor het 
geval het zulks wenst. De verwarring in 
China schijnt aanleiding gegeven te hebben 
tot een verste\iging \'an de russische in
vloed op de noord\ietnamese leiding, die 
trouwens een \an haar « harden » verloren 
heeft. Anderzijds blijkt Johnson het zich 
nog steeds te kunnen \eroorlo\en de ame-
rikaanse oorlogsinspanning op te drijven 
(men spreekt reeds van 100.000 man tegen 
1968, waarvan nu reeds de helti khiar slaat 
om te vertrekken). 

Het Midden-Oosten vertoont evenmin 
voorlopig uiterlijke verandering. Toch heb 
ben de Arabieren een winstpunt geboekt 
door het akkoord tussen Egypte en Saoe-
di-Arabie. de oorlog ih Jemen stop te zet
ten (onder welke \ oorwaarden moet nog 
blijken) en door einde augustus te Kartoem 
een arabische topkonferentie te houden op 
het vlak der staats- of regeringshoofden, 
ten einde zich te beraden en te pogen een 
gemeenschappelijke politiek tegenover Is
raël vast te leggen. Dat zal niet gemakke
lijk gaan vermits er de deling demokrati-
sche en autokratische moslemslaten is (rela
tieve benamingen overigens) en ook de 

ekononiische belangen een grote rol spelen. 
Nasser heeft behoefte aan een pauze, het 
Siiezkanaal moet opnieuw renderen, terwijl 
de oliestop sommige arabische olieleveran
ciers feestelijk de neus uithangt (omdat de 
geldbron droogloopt). Over Israël hebben 
we vorige week al gezegd, dat het met zijn 
overwinning niet goed blijf weel. Intussen 
i> al een eerste georganizeerde uiting \an 
\erzet in hel arabische gedeelte van Oud-
Jeruzalem gebleken, nl. de 100 t. h. opge-
\oIgde winkelstaking, om de aandacht \an 
de persoonlijke vertegenwoordiger \an Oe 
Tant, op bezoek in het gebied, te wekken. 
Anderdeels is er het jordaans-israëlisch 
akkoord over de terugkeer van een bepaal
de kategorie vluchtelingen, waarin van Jor
daanse zijde dan toch een de facto-erken-
ning van de slaat Israël schuilt, wel het 
eerste gebaar van die aard vanwege een 
arabische staat. 

Een ander zeer belangrijk vraagstuk is 
de toestand in China, meer dan ooit \er-
ward, in een klimaat van een zich afteke
nende burgeroorlog met de 1ste uit chinese 
bron verluidende berichten over russische 
gewapende inmenging : vermoedelijk een 
maneuver van Mao om de bedreigde chi
nese eenheid te herstellen, zoals zovele an
dere maneuvers in deze ondoorzichtelijke 
jungle van tegenstrijdigheden, onwaar
schijnlijkheden die een dag later werke
lijkheid blijken te zijn of omgekeerd. Men 
kan echter vandaag onmogelijk zeggen wie 
nu eigenlijk de toestand beheerst, Mao of 
Lioe. 

In de amerikaanse hemisfeer was er de 
konferentie van Havana met een kolum-
biaanse stunt en een tweespalt over de te 
\olgen taktiek : guerilla en geweld naar 
Latijns-Amerika overplanten of een uitstel 
daarvan, zoals voorgehouden door de orto-
dokse kommunisten die ten deze de mos-
kouse richtlijnen volgen (geïnspireerd op 

de zgn. akkooiden van Glassboro). In Ame-
lika zelf deden nieuwe namen liun intrede 
in de arena der negerleiders, namen \an 
voorstanders van geweld tegeno\er gema
tigden, die het tcgenoxer de negernias-ia's 
steeds lastiger hebben. 

K.ongo is het toneel van gevechten tus
sen huurlingen en het KNL, dat ondanks 
zijn overmacht ueinig militair gewicht in 
de schaal werpt. Zonder politieke bazis is 
echter het Schiamme-exploot tot een roem
loos einde gedoemd. Deze bazis zou Tsjonibé 
kunnen bezorgen, over wiens lot nog niets 
is beslist en waarvan de palabers en de daar
aan verbonden koehandel (Tsjombé in ruil 
voor Kongo's breuk met Israël) het geheel 
op de lange baan dreigen te schuiven. Zal 
Tsjombé dan toch de galg ontkomen ? 

In ons oude Europa ten slotte speelt de 

Gaulle zich straks opnieuw in de kijker niel 
een officieel bezoek aan Polen, Dantzig en 
de aangehechte duitse gebieden inbegre
pen. Hij zal er echter niel roepen « Es lebe 
das freie polnische Deiitschland ! », want 
over Oder-Xeisse heeft hij andere opvat
tingen dan over fians Kanada. De Gaulle 
richtte zich op 10 augustus (150 jaar dag 
op dag na de bestorming van de Tuille» 
ries en de ge\angenneming van Lodewijk 
X\'I !) tot de Fransen, niet om over Ka
nada te praten doch over wat hij het sum-
mum van sociale vooruitstrevendheid 
noemt, nl. de arbeider-aandeelhouder. Te» 
gen deze sociale hervorming zijn de vak» 
bonden gekant, wanl ze vinden ze te ka« 
pitalistisch geïnspireerd (arbeider-aandeel
houders komen minder in aanmerking 
voor het sindikalisme)... 

Cicnemal Ky (linhs), kandidaat voor het prezidentschap en generaal Van Thieu, 
voor het vice-prezidentschap, op verkiezingstoernee in Da Nang. Sommigen vet' 
wadden van de verkiezing van deze twee zuidvietnamese militairen een wijziging 
van de amerikaanse Vietnampolitiek : hun verkiezing zouden de Amerikanen als 
een stabilizering van het regime in Zuid-Vietnam beschouwen, wat vredesonder-
h,indelingen mogelijk zou maken. Vrome wens ?... 

ATLANTISCH Of KONTINENTAAL ? 
Wesf-Diiitsland .staat sind.s geniime 

tijd teoretisch voor een heroriëntering 
van zijn buitenlandse politiek. Al is 
Duitsland steeds een kontinentale macht 
geweest — indertijd zelfs een kontinen
tale grootmacht — de tijden zijn zo ver
anderd, dat men mag spreken van een 
duitse atlantische politiek, geakseerd en 
afgedwongen door Ainerika's ovennacht 
sincis 194.'). Sinds een goede twee jaar 
schijnt dat opnieuw aan het veranderen, 
in die zin dat Duitsland (Bonn) zich de 
vraag stelt, of het niet beter zou zijn, 
zich losser te maken van Amerika en 
een politiek van open deur met Oost-
Europa na te streven. Dit pioces begon 
zeer bescheiden op het laatst van Ade
nauers bewind, doch liet zich niet 
onder Erhardt gelden, die de tekenen 
daarvan niet begreep en toen Jiij ze al 
begreep niet meer de kracht kon opbren
gen om tot een heroriëntatie over te 
gaan. Dat is blijkbaar de opdracht ge
worden van Kiesinger, zonder dat men 
vooralsnog van een definitieve keus kan 
spreken. De weddenschap is echter 
open, steeds teoretisch. 

Kurt Kiesinger is een zeei handig po-
litikus, die vooral zijn tijd weet af te 
wachten. Gans zijn carrière staat in het 
teken van het geduldige wachten, de 
zorgvuldig ingestudeerde wachttijd, die 
haar kansen berekent en deze kansen 
waarneemt zonder dat de indruk van 
berekening ontstaat. Zoals Adenauer 
komt Kie.singer eerder laat aan de top
pen van de macht. 

Het is dus niet verwonderlijk dat Kie
singer zijn bezoek aan Washington 
steeds maar heeft uitgesteld. Hij is ge
tuige geweest van de mislukking der 
Erhard-politiek ten opzichte van Was
hington dat de prijs voor de westduitse 
volgzaamheid niet meer kan of wil beta

len maar niettemin van plan is de ame
rikaanse aanwezigheid in West-Duits
land te verminderen en bovendien van 
West-Duitsland verdere aanvaarding van 
het militair verkoopprogramma eist. Als 
klap op de vuurpijl kwam de qua.si-be-
vestiging van het ainerikaans verlangen 
met Rusland een kernstopakkoord af te 
sluiten o]) kosten van de niet-kernmach-
ten in West-Europa, waarvan West-
Duitsland dan toch wel de belang
rijkste is. Als reaktie daarop en omwille 
van minder ruim geworden geldmidde
len overweegt Bonn een herziening van 
de landsverdediging en speelt ook de 
westduitse regering met de gedachte, de 
westduitse troepensterkte te verminde
ren. Dat valt te Washington in slechte 
aarde, al betoogt men te Bonn dat de 
Amerikanen zelf op de borst moeten 
kloppen. Het is met de menselijke be
trekkingen altijd het zelfde en de rela
ties tussen de staten verschillen daar
van niet : er ontstaat op zeker ogenblik 
een verwijdering, die een reaktie in de 
zelfde zin uitlokt en wanneer men nalaat 
daarover met mekaar van gedachten te 
wisselen, dan versnelt het ritme van de 
kloofvorming en neemt de wederzijdse 
wrevel toe. Dat is hetgeen de Fransman 
« un eerde vicieux » noemt. Dat is het
geen zich nu tussen B(mn en Parijs voor-
d(jet. Ook omwille van de samenstelling 
van de nieuwe regering te Bonn deed 
zich de opening naar links voor, met 
name de pogingen om diplotuatieke be
trekkingen aan te knopen met de volks-
demokratiën, wat het eerst .slaagde met 
Uoemenië, de meest zelfstandige Sovjet-
satelliet en wat intussen verdergaat met 
het uitwi.sselen van handelsagenten met 
het overigens nog steeds «stalinistische» 
Tsjecho-Slovakije. 

Men is te Bonn echter vooral bezorgd 
om een dubbel a.spekt van de ameri

kaanse neiging inzake het kernstopak
koord. Wat zich voor andere westerse 
landen niet stelt, .stelt zich voor Bonn 
wel, nl. dat Washington geneigd is, om 
de kwe.stie van de duitse hereniging te 
laten roesten als garantie tegenover Rus
land. Washington vraagt van Duitsland 
geen één maar twee offers, een van 
technologisch-sociaal-ekonomische aard 
(vrijwillige rem op atoombewapening 
en ook op atoomindu.strializering) en 
een op zuiver politiek-kultureel of na
tionaal vlak, het quasi-prijsgeven Van de 
eenheidsdrang met Oost-Duitsland (wel
ke hereniging, gesteld dat Rusland er 
zou in toestemmen, helemaal niet meer 
eenvoudig is alleen al door het uiteen-
groeien en de totaal verschillend gewor
den soeiaal-ekonomische stelsels in bei
de deelstaten). Geen enkele westduitse 
regering kan zich de weelde veroorlo
ven, zich officieel neer te leggen hij het 
statu-quo. 

Intussen heeft Kiesinger de twist tus
sen zijn minister van landsverdediging 
.Schroder en zijn financieniinister 
Strauss moeten bijleggen, na eerst de 
kat uit de boom te hebben gekeken (cfr. 
zijn wachtersnatuur). Ilet kwam zelfs 
tot een zeer ongebruikelijke openlijke 
polemiek tussen beide prominente kahi-
netsministers, tot en met in de pers. Pas 
toen de zaak dreigde scheef te loppn 
greep Kiesinger in. dan nog zeer be
hoedzaam en verhinderde hij het ontslag 
van Schroder, dat de partijpolitieke ver
houdingen in zijn kabinet op losse 
schroeven zou gezet hebben, wat tans 
zeer gevaarlijk is. Er is inderdaad zowel 
bij de GDI) als bij de SPD een aanzien
lijke minderheid blijvend gekant tegen 
het samengaan. Vooral hij de socialisten 
is deze minderheid tamelijk groot, om
dat men vaststelt dat de koalitie de so
cialisten geen elektorale baten bijbrengt, 
terwijl de GDH dank zij de persoonlijke 
charme en de persoonlijke suksesscn (of 
wat daarvoor doorgaat) van de kanse
lier zich handhaaft en langzaam maar 
zeker het verloren terrein aan het terug
winnen is. 

Dit zijn allemaal faktoien waarmee 
Kiesinger rekening moet hoiulen. Hij 
staat voor de drang bij de enen, <le ideo
logische voorkeur te koppelen aan de 

ekononiLsche voordelen, die een opening 
naar Oost-Europa betekenen. Hierbii 
stelt men vast dat zgn. progressistische 
ideeën wonderwel met konservatieve 
belangen samengaan. Ook is er het — be 
perkt — politieke voordeel tegenovei 
Pankov : in Oost-Europa is Pankov niet 
langer het enige Duitsland meer. De 
kernvraag blijft echter, of Bonn voort 
aan zijn buitenlandse politiek moet af 
stemmen op Washington, zoals in het 
verleden, in het kader van een zeer lo.'-
geworden atlantisch verband en van eer 
stagnerende westeuropese integratie, in 
ruil voor weinig minder dan niets ofwel 
zich zoals het traditioneel vroeger was 
op het kontinent, maar dan tegenover 
een Sovjet-Unie die voor als na wantrou 
wig staat tegenover een Duitsland dal 
niet eens zeker is een eventuele en voor
alsnog ondenkbare verbreking der at 
lantische banden, dat zou instemmeii 
met de duitse hereniging, 

We geloven niet in deze laatste moge 
lijkheid. Bonn zal er zich uiteindelijk 
wel voor hoeden, het atlantische kamj' 
te verlaten. De v o o r d e l e n van 
het bondgenootschap met het Westen 
zijn op elk gebied nog steeds veel groter 
dan deze die het Oo.sten kan bieden 
Trouwens : is de tijd van het « cavaliei 
senl » niet al voorbij ? Wat geldt vooi 
Frankrijk, geldt ook voor West-Duits
land. Het kan alleen geen gewicht in d( 
schaal werpen tegenover beide wereld 
grootmachten, doch de europese toe 
komst van Duitsland ligt in het mari 
tieme hondgenootschap. Een kontinen 
tale politiek snijdt ook West-Duitslant 
van de nieuwe machtsvorming in «uro 
))ees verband af (hoe traag deze ooi-
verIoo))t) en zou dit land tot een sate) 
liet zonder invloed of een .speelbal ma 
ken. Waarvoor trouwens Washingtor 
tijdig een stok zou steken in de ab.surdt 
veronderstelling dat Kiesinger met der 
gelijke plannen zou rondlopen en dezi 
zo maar zou kunnen verwezenlijken 
.lammer voor Bonn. maar de keuze ''• 
mteindelijk deze van het Westen. M.a.w 
er is geen keuze, en dat weten Kiesingc 
en .lohnson maar al te goed. 

K.V.d. 
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HET D E R D E 

P R O B L E E M 

Zijn de twee grote proble
men van het ogenblik — Viet
n a m en Midden-Oosten — 
bl i jkbaar geen beletsel voor 
Rusland en Amerika o m prin
cipieel overeen te s temmen in
zake een kernwapens top , dan 
ziet he t er niet naa r ui t dat 
d e zgn. dui tse kwest ie — der
de vraags tuk in rangorde — 
he t zelfde gemak zal bieden. 
De kernvraag in deze kwest ie 
is uiteindeli jk geworden : 
moet de dui tse polit iek in de 
toekomst zich op de atlanti-
sche gemeenschap or iënteren 
of moet ze haa r heil op he t 
kont inent zoeken en dan meer 
bepaald in oostelijke r ichting. 
De ouver ture naar links, die 
onde r Kiesinger-Brandt is be
gonnen (en n u word t voortge
zet met he t ui twisselen van 
handelsagenten tussen Bonn 
en Praag en een bezoek van 
B r a n d t aan Boekarest , eers te 
hoofdstad in he t oos teuropese 

blok waarmee Bonn diploma
tieke betrekkingen aanknoop
te) wijst er op da t Kiesinger 
aan Washington wil duidel i jk 
maken dat Amerika's vroegere 
beste europese leerling wel de
gelijk rekening houdt met al
ternatieven. Des te meer d a a r 
Pari js in de kwestie van de 
a toomstop ( o m andere rede
nen) een zelfde s tandpunt in
neemt als Bonn dreigt in te 
nemen, nl weigering van goed
keuring (omda t West-Duits
land in deze s top een belem
mering voor de ui tbouw van 
zijn wetenschappeli jke en in
dustr iële a p p a r a t u u r z ie t ) . 
Het a.s. bezoek van kansel ier 
Kiesinger (die zopas nog een 
« duel » tussen zijn financie-
minibter S t rauss en zijn leger
minis ter Schroder moest be
slechten ) zal dus een meer dan 
gewoon karak te r ver tonen. Het 
zou wel eens kunnen uitmon
den op een last te meer voor 
de reeds zozeer door Vietnam, 

. Black «Power en Castr isme ge
plaagde Johnson. 

Met de kulturele revolutie 
« Rode balletten » — nog 
schijnt het Mao toch niet 

is liet — blijkens deze foto van de 
lang niet gedaan. Maar inmiddels 

:o heel haid vooi de wind te gaan.. 

PAUL RASSINIER 
Enkele dagen geleden is een van de fueik-

xcaauUgste « hommes dr lettres » van hei 
na-ooilogse Franknjk gestorven : Paul Ras-
sinier. Zijn heengaan is onopgemeikt ge
beuld : kranten, radio en T.V. hebben er 
geen gewag van gemaakt en Paul Rassinier 
werd door geen enkele vertegenwoordiger 
van de jranse letteren of van het franse 
geestesleven uitgehdd. Nochtans luas de man 
verre van onbekend; wel integendeel ver-
scheen zijn naam regelmatig in het nieuws, 
dooi gaans echter vergezeld van een razend 
hommentaar waarin de auteur gescholden 
tverd voor een onmens, een leugenaar en 
(ja, natuurlijk : het stopwoord in iedere 
na-oorlogse polemiek) een fascist. 

Paul Rassinier een fascist ? Hij was anti
fascist tot in het merg van zijn beenderen. 
Maar hij behoorde tot de zéér weinigen die 
menen dat een verslagen vijand op wat an
ders recht heeft dan op een pasthume schop 
onder de gordel. 

Paul Rassinier tvas voor de jongste we-
reldooiiog een der meestbeJovende mili-
tanlen van mteist-links. Hij stond in de 
eerste lijn van de antt-fascistische aktie en 
van de pacifistische propaganda. Het paci
fisme, de vredesgedachte is misschien wel 
de belnngüjkste sleutel tot zijn persoonlijk
heid. Zijn strijd voor de vrede biachl mee 
dat hij in 1938, anders dan veel anderen 
in het linkse kamp, aan de zijde stond van 
hen die het akkoord van Munchen verde
digden. Trouw aan zijn opvattingen, tiouw 
aan zijn viienden en zijn politieke groep 
was hij echter vrij van de ideologische kom-
pleksen die anderen er toe aanzetten om 
een met de lippen beleden pacifisme ten 
aanzien van Duitsland en Italië te ruilen 
x'oor oorlogs-.uchiige schreeuwerij. Een on
afhankelijk man ! 

Van die onafhankelijkheid bleef hij ge
tuigen, toen de Duitseis Frankiijk bezetten. 
Van meel aj aan stond hij m het verzet. 
Niet zo maar een obskuur milttantje met 
een eerder dubieuze staat van verdienste, 
maat een der ei kende grootheden van de 
resistance • medestichter van de bfweging 
€ Ltbétaiion-Nord », jonnahsl van de sluik-
peis en noem maai op. In 1943 werd h'j 
aangehouden door de Duitsers en begon hij 
door de koncentratiekampen een martel
gang die negentien maanden zou duien, 
tof aan het einde van de ooi log Hi] kzram 
teiug als een lichamelijk totaal gebroken 
man : volgens het officiële franse « baie-
ma > 100 t h. oorlogtnwalide plus vijf gra
den Zijn betrekkelijk vlugge en onver-
warhle dood op 61 jarige leeftijd is stellig 
nog een laat gevolg van de ontberingen en 
mishandelingen in de koncentratiekampen. 

Politieker van uiterst links, held van het 
verzet, slachtoffer van de koncentratiekam
pen, x'innige en ongebroken geesteskracht, 
nhitterende pen : Paul Rassinier had na 

1945 alle troeven in de hand om een grote 
meneer te woiden en om de ladder van de 
cairière te beklimmen tot op de hoogste 
tl eden. Alle troeven behalve één enkele : 
Rassinier kon hel niet afleren, techtlijnig 
te denken en zijn rechtlijnige gedachten en 
bevindingen op papier te zetten. 

De waarheid zvas hem boven alles lief en 
deze waai heidsliefde gaf hem de kiacht om 
zich, na de onmenselijke ervaiing van de 
koncentratiekampen, over ieder ressenti
ment heen te zetten en te veikondigen dat 
« die Mörder > inderdaad nog « untei uns * 
zijn, niet alleen echter « die Mörder » maar 
ook de moordenaars, de assassins en de kil
lers. Als overtuigd pacifist weigerde hij mee 
te huilen in het officiële koor van hen die 
een niemoe « waaideschaal van de mens » 
hadden uitgevonden : bijna iedere Duitser 
is slecht en alle niet-Duitsers zijn goed. 

Hij schreef. Hij schreef over dingen die 
hij kende, die hij meegemaakt had en aan 
den lijve ondervonden : over de duitse kon
centratiekampen. Wat uit zijn pen kwam, 
zag er héél anders -uit dan wat als officiële 
waaiheid gold. Hij pleitte de Duitsers en 
vooral het natiovaal-socialisme niet vrij, 
maar hij vervolledigde het dossier door het 
te zuiveren van onivaarheden en overdrij
vingen en door het aan te vullen met de 
vastgelegde, onloochenbare en onomstoot-
bare schuld der anderen. In < Le mensonge 
d'Ulysse •» en * Ulysse trahi par les siens » 
deed hij een boekje open over wat zich in 
wei kelijkheid afgespeeld had tussen de prik-
keldiaad dei kampen : het onmenselijke 
regime der duitse bewakers én het niet min
der onmenselijke regime der zgn. « kapo's >. 
de gevangenen die zich met list en geweld 
opgeweikt hadden tot de kamphiéiardne en 
die veelal behoorden tot de kommiimstische 
kadeigroep die m talrijke kampen het wer
kelijke gezag uitoefende en beschikte over 
leven en dood. Geboren polemist, geze
gend met de tipisch-frame pen van pam
flettist, non-konformist en humanist door 
dik en dun hel hij het daaibij nirl Al
hoewel sinds altijd een ongeloinge, wqdde 
hij een boek aan Pius XII waarin hij Ro'f 
Hochhut's tezis uit « Dei Sfllverlteter » 
briljant te lijf ging Enkele maanden voor 
zijn dood verscheen zijn laatste bock « l.es 
responsahles de la <ieronde guerre mond<n-
le », waarin hij schuld en oorzaak celnk-
matiger en waarheidsgetiouver dan de of
ficie le geschiedsrhrijveis verderldc. 

In hoeiierre drze zichzelf « non kanlvinvs-
tisrh » noemende tijd m werkrlijkheiri ue 
tijd der semeenfiSnatsen en der gemoklie-
lijkheids en hitiridsleus.ens is. werd rcn^ te 
meel bexvezi-n door de onf-.cltende fti/" 
rond het heentaan van deze rvet kelijke 
nonhonjotmist en moedige humanist. 

A \ fOl i\0. 

GAULLISTISCHE LOGIKA 
Onlangs verzochten engelse 

lagerhuisleden enkele westerse 
staatshoofden, hun invloeden 
ten gunste \ a n Moïse Tsjom-
be bij de algerijnse overheden 
aan te wenden, ten einde een 
uitlevering aan Kinsjasja te 
voorkomen. Het konservatieve 
lagerhuislid sir William Tee
ling ontving van de Gaulle op 
dit verzoek een antwoord, dat 
e r op nee rkwam « dat de pre-
zident van oordeel was , da t 
Frankr i jk zich niet in de aan
gelegenheden van vreemde 
landen mag mengen ». Dit ant
woord werd in het Lagerhuis 
voorgelezen daags nada t de 
GauUe te Quebec de inmiddels 
al bekende rede had uitgespro
ken. De enige reakt ie van 
George Brown, minis ter van 
bui tenlandse zaken, luidde : 
« Hij zal dus moeten een on
derscheid maken t u s s e n 
vreemde en gemenebestlan-
d e n » , wat andermaa l gelach 
op alle banken uit lokte. Tot 
deze bemerking heeft zich ove
rigens tot nog toe de officieel
br i tse kommentaa r op de ka-
nadese happening van de Gaul
le beperkt . Ze getuigt voor het 

tradit ionele br i tse flegma en is 
in haar kontekst een i l lustratie 
van het duitse « In der Kürze 
liegt die Würze ».... 

NICOLAE CEAUSESCU, 

T W E E D E TITO ? 

De e\olut ie van Roemenië 
wekt steeds groter be langs te t 
ling. Niet het minst de oosteu
ropese volksrepublieken ki j 
ken gespannen toe naar de on-
afliankelijke lijn, die Boeka
rest onder leiding van de 48-
jar ige partijchef Nicalae Ceau-
sescu volgt, een knapf>e man , 
wien men die leeftijd n ie t 
aanziet en die evengoed in de 
film een carr ière van j eune 
premier had kunnen opbou
wen als da t hij \ a n d a a g vast 
in het zadel zit als opper
hoofd van 19 miljoen Roeme
nen. Onder zijn leiding bes taa t 
Roemenië het, als enige satel
liet van Moskou diplomatieke 
betrekkingen met Bonn te on
derhouden (voor het eers t 
sinds 1943 was dezer dagen 'n 
duits politikus — Willy Brand t 
— officieel te gast te Boeka
res t ) ; verzet het zich tegen 'n 
a toomstopverdrag op kosten 
van niet-atoommachlen; dis-
tancieert het zich \ a n de Mid-
den-Oostenpolitiek der Soxjets 
en dringt het integendeel op 
vredesonderhandelingen tussen 
Joden en Arabieren aan; on
derhoudt het vriendschappe
lijke betrekkingen met Albanië 
en dringt het aan op toelating 
tot de UNO van Rood-China ! 
Zelfs Tito van Zuid-Slavië ver
mocht niet, een bui tenlandse 
politiek met zulk een variat ie 
op te bouwen. Roemenië is 
meteen het voorbeeld van de 
geleidelijke losmaking van een 
satelliet van de moederplaneet 
(hier Moskou) . Dit voorbeeld 
dreigt ten andere school t e 
maken, getuige daarvoor de 
veranderingen die zich in 
Praag aftekenen. Het gaat 
echter allemaal veel stiller dan 
in het Westen, waar de Gaulle 
de rol van alleenloper speelt , 
met veel hoger aspirat ies t rou
wens dan de « bescheiden Boe-
karest iers met filmsterallu
res ». Welke al lures n ie t temin 
de ijzeren hand niet ui ts lui ten. 

Fen G ï wet een luidspreker op de rus, : verkondiger van het 
evangelie van de <^anieiican wav of life» in de Vietnamese jungle. 
Het evan-iclie zou wellicht gietiger beluisterd woiden. indien de 
man niinder « dooi slaande » argumenten in de handen hield... 

file:///andaag


12 

l« 

f Wij zijn een klein land met een kleine radio Wij zijn geen BBC 

Om een radionieuwsdienst uit te bouwen met standing, zou je een 

specialist moeten hebben op elk gebied. Als de BBC iets zegt, weet 

men dat daarachter tientallen specialisten zitten. De newsroom voor 

het binnenland alleen herbergt 70 mensen Bij ons is dat ondenk

baar Wij werken slechts met enkelen. Een van de grote problemen 

van de BRT is dat de staf nooit groot genoeg is om te kunnen doen 

wat eigenlijk zou moeten kunnen gedaan worden ». 

BIJ DE FOTO'S 
Blz. 12 beneden : Een gelukkige 
vader bij vrouw en kroost : Cas 
Goorsens is eens vroeg thuis. 
Blz. 13 boven : Een huis aan de 
oevers van de Nete, in het land 
van Pallieter. Blz. 13 beneden : 
Een stijlvol vlaams interieur, so
ber en voornaam : de stempel 
van een man met smaak. 

ACHTER DE SCHERMEN 

VAN DE BRT 

"«•W>l*«liS»«**.^ 

zing. Met een kontrakt van 7 maanden 
werkte hij als joernalist voor de BRT 
op de Expo en kwam te Leuven een jaar 
later met de hakken over de sloot voor 
zijn diploma. 

Vermits hi] al vooi de radio gewerkt 
had, bedacht het Leger hem met de taak 
van omroeper voor het soldatenhalf-
uurtje. Zo bleef Cas in kontakt met de 
BRT en kon nog tijdens zijn legerdienst 
deelnemen aan een eksamen waarin hij 
slaagde De joernalistieke loopbaan bij 
de BRT was voor hem geopend. 

CAS 
OBJEKTIVITEIT 
EERST 

Al» we hem vragen aan welke normen 
het nieuws op de radio moet voldoen, 
merken we een kleine schittering in zijn 
beweeglijke ogen. Hij heeft waarschijn
lijk reeds uren over dat onderwerp ge-
diskussieerd en schijnt er een eigen me
ning op na te houden, die op bepaalde 
punten afwijk;: •̂an die van anderen. 

Zijn betoog wordt een pleidooi voor 
een volledig neutrale berichtgeving. 

Cas Goossens strekt behaaglijk zijn be
nen onder de tafel terwijl hij aan zijn 
fruitsapje nipt. Achter hem zien we vel
den waardoor de Nete zich traag kron
kelt. Het water van de rivier krijgt een 

[ IN rossigroze gloed van de ondergaande zon 
en weerspiegelt vaag enkele knoestige bo
men die boven haar hangen. 

« Ik ben geen pozitieve geest. Ik stu
deerde te Leuven germaanse talen om
dat mijn belangstelling vooral uitging 
naar literaire wetenschappen. Daarvoor 
studeerde ik in het klein seminarie te 
Hoogstraten^ waar bij mij de vaste wil 
opkwam nooit een van mijn kinderen 
naar een internaat te zenden «. 

Toen professor Pauwels, die toen in 
een jury zetelde voor kandidaat-omroe
pers, hem eens tijdens een les in fonetica 
zegde dat zijn stem in aanmerking zou 
kunnen komen voor de radio kreeg hij 
zin om zijn toekomst in die richtine uit 
te bouwen. 

In 1958 schreef de BR 1 een beperkt 
eksamen uit omdat zij dringend hulp 
nodig had voor de Expo Om te zien of 
hij er later voor in aanmerking zou kun
nen komen, nam Cas er aan deel. Ver
mits er voor hem niet veel van afhing, 
ging hij totaal ontspannen naar die ek-
samens en slaagde tot zijn grote verba-



leren 

milder persoonlijke noot, zonder sensa

tiezucht. 
« Kijk, ik heb onlangs in de krant ge-

ezen dat eerste minister Van den Boey-
Biits klacht heeft neergelegd bij de 
IRT omdat men tijdens het diner met 

•ining Feisal een mikro achter bloemen 
Sego-estopt had en zodoende de gan«e 
Knversatie op band had kunnen zetten. 
% Met zoiets maakt ge uzelf kapot. Dat 
5 ook een kwestie van deontologie • i'» 
ie joernahstiek moet men dikwijls met 
lepaalde mensen konfidentieel kunnen 
inreken die u de nodige back ground S;e-
ren maar die er op vertrouwen dat h«-t 
met gepubliceerd wordt. Door te weik 
te ffaan zoals op dat diner, maakt men 
alk vertrouwen kapot en moet men het 
op de duur nog enkel van sensatie heb-
jen 

« Door anders te werk te gaan zal he t 

GOOSSENS 
Eeuws droger worden, maar tevens de-

lijk en betrouwbaar. De luisteraar mag 
in zeker zijn dat hetgeen verteld wordt, 

in de mate van het mogelijke g e k o n t r o 
Beerd werd en juist is. 

« Er is wel een duidelijk onderscheid 
ie maken in de opvatting van het nieuws 
)ij de RTB en bij ons Wij trachten 
lieuws te brengen waarbij de persoon-
ijke opinie zo weinig mogelijk aan bod 
wmt, — de persoonlijke noot kan op 
sen andere plaats in het programma ko-
Den Nieuws dient zo opgevat te worden 
lat het zo vlug mogelijk een juist beeld 
geeft van hetgeen ergens gebeurt, da£ 
llle elementen er in verwerkt zijn om 
iet te kunnen begrijpen; het moet zo-
ianig opgesteld worden dat het op het 
Krste gehoor te begrijpen is ook al is 
ïnen niet volledig op de hoogte van pre
cedenten en back ground 
I " Zulk nieuws maken is moeliijk Ge
makkelijker is het zich te laten gaan en 
^ wat kommentaar aan toe te voegen, 
toaar dat houdt het gevaar in dat men 
op de duur bla bla gaat verkopen en aan 
Pepsatiezucht gaat lijden 

" Nieuws kan niet neutraal en objek-
/ef renoeg 7ijn 

« Wie op dat gebied ie pi ijzen is is de 
ttieiiwsdienst van de nederlandse zend-
Stations » 

S^OORLICHIING 
[N HET 
BöIlENLAND 

1 Hetgeen Cas opviel tijdens zijn reizen 
n het buitenland flndie Italië Canada, 
'Weden enz) is ip bedroevende wijze 
"aarop men de vlaamse kwestie ginder 
"«oordeelt en beschrijft 

f'e meeste buitenlandse koircspoiiden-
En lie te Brussel voor een of andei blad 

en. 7i|n gj ^ ^ verslagen te maken 
*•'• E E G «n nu ook nog Nato zaken, 

nemen het belgisch binnenlands 
"•"ws erbi) als toemaatje Veimits zij 

buitenlanders zijn, was tot voor enkele 
maanden hun enige dokumentat iebron 
de rijke keuze franstalige bladen die men 

te Brussel kan vinden en die op eigen 
wijze alles « beschrijven » en « beoorde
len ». 

ji 

Als we bij de « Flemish Pres« Re
view B aanlanden, bcineiken we weer 
dezelfde schittering m Cas' ogen « Dat 
initiatief kan niet hard genoeg toege
juicht worden. Het Vlaamse Persoxcr-
zicht in het Engels vooi buitenlandse 
korresponden ten te Brussel had ei al 
veel eerder moeten zijn. Uit persoon
lijke kontakten mag ik afleiden dat deze 
korrespondenten dankbaar gebruik ma
ken van de hen geleverde stof Zij ston
den verbaasd toen zij ontdekten dat zij 
slechts een gedeelte van de pers in Bel
gië kenden ». 

Als voorbeeld van slechte informatie 
haalt Cas Goossens een artikel aan dat 
verscheen naar aanleiding van de moei
lijkheden rond de sluiting van de mijn 
te Zwartberg in een londense krant, 
waarin met volledig uit de lucht gegre
pen cijfers onzinnige dingen als bewe
zen werden verklaard. In een vier vellen 
lange brief schreef Cas Goossens naar de 
redaktie van die krant en wees met be
wijsmateriaal (dat hij door toedoen van 
Maurice Dewilde, die toen aan « Mijn-
alarm » werkte, ter inzage kreeg) op de 
volledig valse stellingen die verdedigd 
werden. Tevens verzocht hij , en samen 
met hem de meerderheid van de redak-
teurs van de B R T die meetekenden, in 
het vervolg de juistheid van de berich-
len die zij over zulke zaken binnenkre
gen minstens na ïe gaan. 

« Rechtstreeks haalde dat niet veel 
u i t », zegde' Cas te i^ i j l achter hem plots 
een deur opengaat en de jongste spruif 
met lichtschuwe ogen de leefkamer bin-
nenpeddelt , « maar we kregen toch een 
brief waarin we bedankt werden en 
waarin gezegd werd dat onze brief niet 
kon gepubliceerd Worden omdat hij te 
lang was. Maar enkele weken later ver
scheen er een artikel onder de titel « Bel
gium : a country of two minorities <? 
(België : een land met twee minderhe
den), dat zeer degelijk en objektief was. 
Wij veronderstellen dat daarvoor een 
van de redakteurs van het blad eens 
poolshoogte is komen nemen en een ern
stige studie gemaakt heeft aan de hand 
van degelijke dokumentatie ». 

De Netc was reeds lang door nevels 
verborgen toen wij van Cas Goo«ens 
afscheid namen Samen met verschillen
de anderen heeft hij als Vlaming een 
ontzaglijke verantwoordelijkheid te dra
gen Zijn kijk op de obiektivitcit van het 
nieuws mag als voorbeeld ffeldrn voor 
wie naar het radionieuws hiistcrt 

B L R l SlLhiNHOEI-S. 



haareig 

SNELHEID OOK 

IN DE KEUKEN 
Toen de mens het wiel uitvond begon het tijdperk van de snelheid. Vandaag 
de dag denkt er niemand meer aan dat men vioeger al zijn veiplaatsingen te 
voet moest doen, later te paard, nog later in ongemakkelijke karren, diligenties, 
karossen. Tot men de veer uitvond, die het schokken verminderde. Tot men de 
motor uitvond, die het rijtuig opnieuw meer liet schokken, omdat de snelheid 
werd opgedreven'en de Wegen op tragere snelheden berekend waren. Nu zijn 
ze op steeds hogere snelheden aangepast, en per TEE rijdt men niet meer doch 
zweeft men. Net zoals in het vliegtuig en straks in een of andete vliegende 
schotel. 

De snelheid tekent ons leven. We we
ten niet of ons zenuwstelsel aan dit 
hels geworden ritme aangepast is. Het 
zou best ktmnen dat dit niet het geval 
is. Het zal nog een hele tijd duren eer 
we biologisch op het huidig levensrit
me zijn ingesteld. Het zal zelfs voor 
onze tijd niet meer zijn en ook niet 
voor deze onzer kinderen en kindskin
deren. Want een dergelijke aanpassing 
vergt veel meer tijd dan de betrekke
lijk korte tijden, waarin nieuwe uitvin
dingen tot stand komen, die meesten
deels uitgesproken of niet afgestemd 
zijn op de snelheid waarmee men zich 
verplaatst of iets maakt. Het eten be
reiden bv. is tegenwoordig ook al op 
snelheid berekend. We beweren niet, 
dat het eten daarom smakelijker ge
worden is. Veel vrouwen hebben ten 
andere nog de onoverwinnelijke ge
woonte, liever traag te koken dan vlug, 
omdat ze willen zien wat ze koken, 
wat niet mogelijk is wanneer men het 
moet stellen met gesloten kookpotten 
waarvan het deksel na zoveel minuten 

mag opgelicht worden, op gevaar af, 
dat de «soufflée» bij te voortijdig ope
nen ineenzakt als een lemen toren. Ko
ken is geen kunst meer voor wie het 
eten klaargemaakt in de winkel koopt 
en het alleen hoeft te wekken uit zijn 
diep- of minder diepgekoelde slaap. 
De eerste de beste man kan zo een 
maaltijd klaarmaken, als hij maar 
leest, hoelang het spul op het vuur 
hoeft te staan. Maar wat hebben we 
aan dat snel koken ? Wat heeft de 
smaak aan de bliksemsnel bereide 
maaltijd ? Neem nu bv. eens een op 
houtskool gerookt stuk lams- of ossen-
vlees. Er is geen enkele uitvinding, die 
de aroma van dergelijke schotel maar 
kan benaderen. Het is daarom ook be
grijpelijk dat sommige huisvrouwen 
af en toe eens voor zich zelf (de geur 
bij het roken alleen is een heerlijke 
sensatie) en voor manlief een beroep 
doen op die manier van eten bereiden. 
Ze verkiezen opzettelijk het trage ko
ken, omdat het zoveel beter smaakt. 
Het is natuurlijker en voedzamer en 

RIVALITEIT 
Ook de mode vertoont bepaalde 

affiniieiten met de politiek. Ei al op 
geletj waarde seksegenoten, dat Pa
rijs en Londen mekaar konkurrentie 
aandoen, niet alleen wat de ewopese 
eejimaking betiejt (non zegt de Gaul
le, yes at last zegt II ilson) maar ook 
in de mode? Het zal tiouwens de pa-
rijse modedtktators niet ontgaan zijn 
dat de mini-mode die vanuit Londen 
uitwaaiert over gans de wei e ld, een 
stevig stuk uit de dijk heeft geliaald 
van wat men de « onaanlasbaai lieid > 
van de parijse mode noemt. Als U 
hel mij vraagt, tk ben er niet kivaad 
om Met alle simpatie voor Fi ankrijk 
en V001 Pa) ijs, maai die motwpolia 
en die betweteiigheid zijn met meer 
van onze tijd. Js het ook niet opval
lend dat Parijs dit jaar minder goed 
geinspireeid schijnt te zijn en zelfs 
in bepaald opzicht Londen kopteeit? 
Hoe moet U anders het veischijnen 
van de laars in de vrouivelijke mode, 
naar alle maten en fatsoenen, uit
leggen dan een gemis aan vei beel
ding en een uiting van gemakzucht ? 

Want het is toch te Londen dat 
het laaisje weer werd binnengesmok
keld in de vrouwemode, met het 
minst omdat hel zo goed past bij het 
minikleedje! Paujs heeft trouwens 
voor de mini-rage min of meer moe
ten kapituleren, want onder de lan
ge mantels, die voor de xeinter 1967-
68 worden gelanceerd, behouden 
sommige huizen de mini-rok. Veel 
longe dames zeggen kordaat : mijn 

mini et je hou iJt, ze mogen in Parijs 
dekietcien wat ze willen, maar ze 
nemen mij mijn mini niet meer af! 
Moedige vrouwen, die waarschijnlijk 
bexeiist of onbewust de mini-mode 
Zien als een veidere etappe in de 
ontvoogding van de vrouw. En die 
ontvoogding is er al, want sinds 
wannee) komen vrouwen in opstand 
tegen de voorschriften van Diklator 
Mode (mannelijk nl.!) f Sinds wan-
neei stappen twens (of bijna) een 
Boetick binnen om er een mmen-
dallelje van een mini te kopen, 2 
blauwe brieven neer te tellen als gold 
het 20 fr. en buiten te stappen, zelf-
verzcknd en zonder zich om moeder
lijk advies (of kiitiek) te bekomme 
j en ? 

Jojii, Paiijs moet watei in de wijn 
doen, bills wale), want al vei hoogt 
een bepaald hun de taille van een 
bolero, deze boloo blijft mint De 
paiijSL modekoningen, wiei bitlse en 
romeinse vice koningen steeds meer 
tt, de modepop te biokken krijgen, 
hebben het ook een beetje m de twin-
tigc) faien gezocht. Niets nieuws on
der de zon. Kaan laaisjrs speelt de 
cape een vooiname rol doch zijn de 
kleuien zoek, in tegenstelling met 
deze tmn de britse mode die met 
kleuren woekei t, en niet van de 
slechtste smaak. De arigchnkseis zijn 
er t)ouwe)is tn geslaagd ook in de 
herenmode hun woordje mee te spre
ken (eveneens tn veel kleuren, voor
al voor jonge heren). Gaan we naar 
een heruitgave van de 100-jarige oor-
log-> 

CERDA. 

Met een tikje afgunst schijnen deze twee madrileense zusiers naar kun kort' 
gerokte jonge Eva-zusters te kijken, tijdens de snikhete zomer, ook in Spanje 

het smaakt zoveel lekkerder. Het zou 
me zelfs niet verwonderen moest het 
mode worden, traag te gaan koken 
naarmate de wetenschap en de indus
trie steeds snellere kookwijzen uitvin
den en op de markt brengen. Dat zal 
zeker gebeuren de dag dat er pillen 
worden uitgevonden, die een even ster
ke voedingswaarde bezitten als drie 
gerechten en waarvan het inslikken 
slechts een paar sekonden zal vergen, 
opdat de genieter ervan onmiddellijk 
na deze « maaltijd » opnieuw aan het 
werk zou kunnen gaan. Het spijsver
teringsstelsel zal zich dan natuurlijk 
aan deze voedingswijze moeten aan
pakken, de vrouwen zullen van de 
meeste keukenkarweien ontslagen zijn, 
vooral van de afwas die zovelen op de 
zenuwen werkt, kortom we zullen het 
probleem keuken tot zijn eenvoudigste 
expressie herleid hebben : een kastje 
met enkele dozen pillen, waarop resp. 
zal te lezen staan « Ossetong met bo
nen ». «Kalfsgebraad met erwten», 
« Diverse nagerechten », enz. De pillen 
zullen van kleur verschillen per doos 
en klaar zal kees zijn. Er zal in de keu-

LANG VERLOF 

ken alleen nog een waterkraan en een 
stel glazen staan Om door te spoelen.» 

We weten niet met zekerheid of dat 
het toekomstig keukenbeeld zal zijn. 
Of er een keuken zal ontstaan zonder 
gasvuur, zonder ijskast, zonder eetge
rei, zonder potten en pannen. Wij voor 
ons part houden nog altijd van de klas
sieke keuken, waar het koel is en waar 
we tijdens het koken een romannetje 
kunnen lezen, door het raam staan tu
ren, een babbeltje met de buurvrouw 
kunnen slaan of gewoon dromen (aan 
introspektie doen, zoals dat modem 
heet). We zijn voorzeker ouderwets. 
Zelfs met een modern geïnstalleerde 
keuken. Daarom zeggen we tot de fa
brikanten : hou er voorlopig maar mee 
op met dat tempo. Jullie moeten zo^ 
gen voor betere remmen aan de auto's. 
En voor remmen op de uitvindingswoe
de in de keuken. Zoniet worden we 'n 
zenuwzieke wereld, vol pillen. Zonder 
sauzen en eetgerei, zonder bloemen op 
tafel, zonder het gezellig rinkelen van 
glazen en vorken, een wereld die een 
hel zal zijn... 

HILDA. 

Een Zwitsers toerist die in Joegoslavië in een verkeersongeval betrokken 
was werd er tot 7 jaar gevangenis veroordeeld en moet deze straf uit
zitten ! Hij had de waarschuwing van de autoklub van zijn land niet ge
lezen, waarin het heet dat in alle oosteuropese landen, Spanje, Grieken
land en Turkije op verkeersovertredingen bijzonder zware straffen 
staan De overheid houdt er in deze landen niet het minst rekening mee 
of de betrokkenen landgenoten of vreemdelingen zijn. Zelfs het « etiket» 
toerist telt niet : brommen moet men als men te wild rijdt of onvoor
zichtig is. Men wordt er'niet zoals in het Westen met handschoraien aaih 
gepakt! 

DE BETOVERGROOTTUD 
Het seizoen is langzamerhand aan het schuiven in de richting van 

de « oogstappeltjes » en de andere, nogal zure, soorten zomerappelen : 
gezegende tijd van appelmoes-met-frikadellen. 

Betovergrootmoeder verwerkte die appelen eveneens tot een soort 
appelmoes dat « pameye » werd genoemd en dat merkwaardig genoeg 
met als dessert of als toespijs werd opgediend, maar als soep ofte « po 
tagie » : 

c Neempt Appelen die stier oft amper sijn. Die scelt ende snijtse wel 
ontwee Dan sietse al moruwe. Dye suldy doen friiyten in eenen schoonen 
Pot met Boteren, dat si alle breken. Ende neempt dan Eyeren ontwee 
ghebroken met Melcke. Die stildi minghélen ende doendere dan inne 
Sofferaen. Minghelet onder een. Dan latet wel steden op dat dicke wer
den mach. Alst dtck genoech es, soe strooyt men daer oppe alsment 
Gheiecht heft tn Shotelen Poeder met Suycker te gader gheminghelt. 
Ende aldus eest volmaect ». 

Het recept komt uit het boekje van Thomas Van der Noot dat, zoals 
de (weinige) getrouwen van dit kroniekje wel weten, te Brussel werd 
uitgegeven en het oudste nederlandstalige kookboek is. 



bij een tentoonstelling 
Tenüijl Schoten reeds volop bezig was aan de voorbereidingen van zijn 

negende volhsdansjeslival, klonk tn het kasteel vrolijke Beatle-muziek wat 

meteen een aanduiding was voor het feit dat binnen de oude slotmuren de 

HARD EDGE, EEN " NIEUWE ESTETIEK" IN DE 
traditie plaats ruimde voor de avant-garde. Een avant-garde die tenslotte 

op haar beurt schatplichtig is aan de vetworvenheden van de Stijlgroep, 

de konstruktivisten, de koud-abstrakten en de op-art... een vaststelling die 

hoegenaamd niets pejoratiefs inhoudt. Te Schoten expozeien namelijk ne

gen schilders(6 Vlamingen, 2 Nedei landers en 1 Duitser) die zich onder de 

naam « Haid Edge » veienigden tot een artistiek en kwalitatief viij homo

geen geheel... dat beslist wat (al dan niet nieuws) te vertellen heeft. 

SCHILDERKUNST 

IDLE 

Hoewel de H a r d Edge-jongens in h u n 
manifest weinig schokkends vertellen, 
beleven zij in h u n werk de manifest-
woorden zo ijzig konsekwent dat het 
toch wel nut t ig is ze even voor u over 
te schrijven : « Deze kunst is nieuw en 
ievend. In de helderheid van haar vi-
zie wil zij het ABC zijn voor de kunst 
van morgen. Hier is de kleur K L E U R 
en de vorm V O R M . Geen symboliek, 
geen verwijzingen of abstrakties. Wel 
een zuiver plastische realisatie, wars van 
literaire of wijsgerige bijbedoelingen. I n 
haar harde vorm en sterke kleur wil zij 
gezien worden door de onbevooroordeel-
den, door de receptieven, door de mens 
van heden die gelooft in de oprechtheid 
van een zuivere, plastische taal ». 

Buiten het nogal hoogmoedige «ABC 
voor de kunst van morgen» gelden de
ze woorden voor nagenoeg elke abstrak-
te kunstvorm, hoewel bepaalde groe
pen (kalligrafen, op-art, ...) misschien 
minder aandacht aan de kleur beste
den, andere (tachisten, materie-schil-
ders, monochromen, ...) minder aan de 
vorm, terwijl weer andere beroep doen 
op pikturale middelen die geheel of ge
deeltelijk buiten vorm en kleur liggen 
(pop art, dada, zero, ... hoewel deze 
zelden volledig abstrakt zijn). 

•Wat de Hard Edge-kunstbroeders in 
zekere zin uniek maakt is hun overtui
ging om kleur én vorm in h u n uiterste 
gedaante naast elkaar te stellen en te
vens volledig in elkaar te integreren. 
Een moeihjke maar ook uiterst boeien
de be7igheid... altans voor van nature 
stienge geesten die het emotionele ter
zijde willen stellen voor een brutaal 
raffinement dat omschrijvingen als koud 
of warm (bi) uitbreiding platonisch en 
dionisisch), gevoelig of ongevoelig over
bodig maakt... vandaar de naam Hard 
Edge Zij zelf noemen die opdracht « de 
oprechtheid van een zuivere, plastische 
taa) » 

En nu betwijfel ik ot een « zuivere » 
taal enerzijds mogelijk is en of zij an
derzijds ook een « utilitaire » taal kan 
zijn 

Aicisiiek in elk geval wel, maar dan 
komen we inderdaad bij de esteten te
recht. En hoewel de meeste moderne 
kunstenaars gruwen wanneer zij « este-
ticisme » nog maar horen, moet d e 
Hard Edge het maar voor lief nemen 
wanneer ik haar dit etiket opprik (het 
is zeker niet in de slechtste betekenis 
bedoeld). 

Trouwens de oiitroeiing die men bij 
bet afkijken van de op initiatief van 
de « Kamer voor plastisihe Kunsten van 
de Voorkempen » georganiseerde ten
toonstelling ondergaat trilt enkel op 
estetische frekwenties Het per defini
tie uitschakelen van « literaiie of wijs
gerige bijbedoelingen » duidt trouwens 
in die zin (en dan vooral het bewust 
gebruiken \ a n « bijbedoelingen » in 
plaats van « bedoelingen »). 

SCHILDERS 

Hoe ook, de rechtlijnigheid waarmee 
de tentoonstellende kunstenaars hun 
overtuiging beleven, plaatst hen boven 
elke verdenking van « leeg » esteticis-
me. En al zie ik h u n werk niet als een 
« definitieve » kunst en nog minder als 
het ABC voor de toekomst, in elk ge
val wel als een sanerend bewustworden 
van de essentiële plastische middelen 
waarmee wel alleenstaande « definitieve 
resultaten » kunnen bereikt worden. 

De negen expozerende schilders staan 
stuk voor stuk ver boven de middel
maat en los vaa elkaar bereiken zij de 
eigengeaarde resultaten... desondanks in 
een sterk uiterlijk teamverband dat ge
domineerd wordt door woorden als : 

discipline, oprechtheid, voim, kleur, 
hardheid, scherpte. 

Bonies (30 jaar — Den Haag) toont 
driedimensionale, buigende kleurvelden 
die in cirkelverband openbloeien. Ad 
Dekker (29 jaar — Gorinchem) opent 
vanuit het platte, monochrome vlak de 
ruimte door naar buiten tredende, geo
metrische bewegingen. Yves De Smet 
(21 — Gent) houdt het bij meestal vier
kante panelen met in modieuze kleurden 
geschilderde optische grappen. Ewerdt 
Hilgemann (29 jaar — Witten, Ruhr ) 
brengt werk da t in zekere zin aan 
Uecker herinnert , maar door zijn felle 
beweeglijkheid toch een aparte en oor
spronkelijke charme heeft. Hans Koet
sier (Amsterdam) is de zachtste onder 
de harden met feilloze glijvonnen in 
oogstrelende kleuren Willy Plompen 

(Gent) staat met zijn felle, kleine kleur-
vlakjes het dichtst bij de traditionele 
op-art, maar treedt daarbuiten door een 
rijker inspiratieve opzet. J an Van de 
Abbeel (24 jaar — Gentbiugge) stelt de 
kleur in beweging en perspektief net 
als Guy Vandenbranden (46 jaar — Ant
werpen) die met zware volumen en af
wisselend warme en koude kleuren een 
ontzaglijke dieptewerking bereikt waar
in hij ijle, strenge en toch poëtische 
ruimten schept. Mark Verstockt (37 jaar 
— Brasschaat) staat met zijn prachtige, 
irreëel vormelijke beelden verder dan 
met zijn konstruktivistisch tweedimen
sionaal werk waarin de kompozitic het 
nog te zeer van de kreatie wint. 

Samen... een tentoonstelling die het 
bezoeken overwaard is. 

De Schelde» - Aluinichromo in de antweipse haven. 

UIT DE MOND 
DER 
KINDEREN 

Willem Enzinck is \ ooi al bekend als dich
ter, essayist en auteiii van een viertal boe
ken over de giiekse beschaving. In < Uit de 
mond der kinderen » heeft hij een aantal 
anekdoten uit de kindeimond opgetekend 
en bijeengebiacht. Zij treffen door hun 
pittigheid en dooi de wijze van \eitellen. 

Want het is meer dan het navertellen van 
kinderwoorden ot het verhaal van kinder
anekdoten m gTote-mensen-taal. Enzinck 
heeft veihalend het poëtische en ontroeren
de of humoristische der kinderhjke reakties 
weten te bev\aren : zijn superieure verhaal
kunst m^akt van ,elk stuk een paieUje. 

De kombinatie van het poëtische, kinder
lijke en humoristische in een preciese taal 
maakt de lektuur van dit boekje tot een 
waar leesgenot, waaibij we niet alleen on
der de indiuk komen van de poetisthe beko. 
ring. maar waaibij we ook stil zullen ge
nieten om de vaak ragfijne humor. Vanaf 
het dochtertje dat vaders boek te diinken 
geeft omdat ze hem hooide klagen « dat 
het zo diooo was » tot de schoolnieesterhjke 
citaten van kinder weieiisdup het draagt 
allemaal de stempel van ecu tijnzinnige 
humor die neiaens roej>t of sthreeuv^t maar 
die treft dooi /ijn zuiveie eenvoud 

Een bock dar icdtreen die fcindeien heeft 
zal doen /togen « indcidaad zo zijn ze » 
en dal iii menige anekdote een aankno-
pins^spunt een opuckken biengi \an het 
ztlt beleefde, met het eigen kioost Fn voor 
wie "één kindei en heeft weze dit boek een 
humorvolle maat teveiT- wijze ben.ulciing 
van kinderwereld en zinderziel 

« Uil de mond ile) kindeie)i », H ülem 
Enznifk '^ biz. 96 )i. Uilgeveii] Humam-
ias. Gent. 
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ALBERT MAEHL 
ALS PROZAÏST 
Er zijn namen die door de literatuurgeschiedenis, of wat er voor doorgaat, op
zettelijk of onopzettelijk, vergeten worden. Niet omdat zij aan de rand van de 
werkelijke literatuur zouden staan (het tegendeel is meestal 't geval) maar wél 
omdat de aard en de geest van hun werk in oppositie staat met het gemakkelijk 
aan de tijdsgeest offeren, met de mode in de literatuur. Wij zochten bijvoor
beeld vergeefs in een drietal recente duitse literatuurgeschiedenissen naar de 
naam van Albert Miihl. En toch is hij wellicht de belangrijkste nog levende 
nederduitse dichter en een der belangrijkste uit heel de moderne platduitse 
letterkunde. 

Tussen nederlandse en , nederdui tse 
l i te ra tuur en beschaving zijn er steeds 
nauwe betrekkingen geweest. Een ge
schiedenis, zelfs in enkele kor te trek
ken, van deze taal en le t terkunde is on
mogelijk binnen dit bestek. Wijzen wij 
er echter vooreerst op, da t het Plat-
dui ts niet zo maar als een der vele dia-
l ek t ea van het Hoogduits m a g be
schouwd worden. Het Nedersaksisch 
heeft een eigen taalkundige en literai
r e ontwikkeling gekend, droeg een ei
gen stempel . De « Heliand », het oud-
saksische epos, betekende hoogtepunt 
én e indpunt van de oudsaksische poë
zie. Gudrun- en Weilandtema behoor
den tot de nederlands-nederduitse 
overlevering en sagenkring. Ten t i jde 
der Hansa was er een l i teraire beïn
vloeding, die vooral van west naar oost 
gmg en die in de gelijklopende tema-
tiek en liederen en epische gedichten 
merkbaa r is. Een der hoogtepunten 
van de nederdui tse le t terkunde is 
« Reinke de Vos », de platdui tse versie 
van de Reinaert. De groeiende hoog-
dui tse invloed, vooral na Luthers bij
belvertaling m a a r ook reeds tevoren, 
drong het Nederduits als kul tuur taa l 
achterui t , nadat het als omgangs- en 
schrijftaal tussen de verschillende 
noorddui tse steden, als Lübeck, Ham
burg en Bremen door he t Hoogduits 
was vervangen. Toch bleef het Neder
dui ts o.m. op de kansel in gebruik en 
tot in het begin der 19e eeuw werd de 
burgereed in Hamburg en Bremen in 
het Nederdui ts afgelegd. 

Klaus Groth zou met zijn « Quick 
b o m » de grondslag leggen voor de 
moderne platduitse le t terkunde. Met 
Fritz Reuter en John Br inckmann 
vormt hij het klassieke tr io dat voor 
de doorbraak en erkenning der neder
dui tse taal zou zorgen. Stavenhagen 

zou haar popular izeren langs het to
neel. De nederdui tse beweging moes t 
zich echter verzet ten enerzi jds tegen 
een misbruik door het hoogdui ts cen
t ra l isme dat er een « s tar tbas is » in zag 
voor infiltratie in de neder landse kul-
tuur ru imte , anderzi jds tegen een afzin
ken in het folkloristische, he t opper
vlakkige en boert ige da t de nederduit
se taal en le t te rkunde een et iket van 
kulturele minderwaardigheid bezorgde. 
Het is tegen dit afzinken in een anti-
kwarisch par t icu lar i sme en een boer t ig 
folklorisme, da t een jongere generat ie 
reageerde. Gorch Fock ( Johann Kinau, 
de bij de zeeslag in he t Skager rak ge
sneuvelde d ich ter ) schreef, vóór zijn 
Hoogduits « Seefahrt ist no t », Plat-
dui ts . Ook andere d ichters en proza
ïsten schrijven h u n werk gedeeltelijk 
in het Hoogdui ts en werden bekend in 
de hoogduitse l i te ra tuur , zonder d a t 
dit aan de nederdui t se geest van hun 
werk afbreuk deed : Griese en Blunck 
bv., naas t Claudius en Jahn . 

Het kontak t tussen Vlaanderen en 
Nederdui ts land da t reeds van in he t 
begin der herleving in de 19e eeuw was 
onts taan, me t van vlaamse zijde figu
ren als Hansen, Pol De Mont, Rosalie 
Loveling, werd ook na de oorlog voort
gezet, met konferenties, kongressen en 
publikat ies . Prof. Borchling schreef in 
vlaamse t i jdschriften : « Vlaanderen » 
en « D i e t b r a n d » brach ten opstel len 
over taal, l e t te rkunde en ku i tuu r in 
Nederdui ts land, en Jef Simons gaf een 
bundel nederdui tse verhalen uit m e t 
een inleiding door Franz F romme. 

Het is in die inleiding da t wij over 
Albert Mahl o.m. lazen « De grote bal-
ladcndichter van onze tijd is Albert 
Mahl. Een har ts tochtel i jke geest dwingt 
hier de moeili jkste onderwerpen in een 
schi t terende taal, die alles overtreft wat 

totnogtoe in het Pla tdui ts geschreven 
werd. . .» . 

Mahl werd geboren in 1892 te Kiel 
en k w a m na allerlei omzwervingen ten
slot te terug aan de « wa te rkan t » te
recht : in Hamburg . Benevens de reeds 
genoemde gedichten — episch en ly
r isch w e r k — schreef hij ook opstellen 
over nederdui t se d ich tkuns t en volks
aa rd . I n opstellen als « Die doppel te 
Wurzel unseres Volks tums » en « Nie-
derdeutsche Art u n d S p r a c h e » heeft 
hi j zijn posit ie als p la tdu i t s d ichter 
omschreven. Zij zijn een geloofsbelij
denis én een r icht l i jn tegelijk voor he
den en morgen, voor de hele neder
dui tse taal- en kul tuurwere ld . Pla tdui ts 
be tekent géén afzonderen van de alge-
meen-duitse kui tuur , ook geen kwest ie 
van he t p i t to reske en eigen-aardige in 
taal en woord alleen. He t is een kwes
tie van stijl : van levensstijl en levens
vorm. Heimat be tekent geen begren
zing m a a r verte, geen m u u r m a a r ho
rizont. 

De dichter Mahl k w a m aan he t woord 
in de bundels « Utsaat » en « Saxnot » 
me t s terke, mannel i jke bal laden en ly
riek, m a a r ook me t spi tse h u m o r en 
Uilenspiegelse levenswijsheid in «Grap-
p e n k r a m ». 

De bunde l verhalen « Wir bleiben 
unterwegs » die e inde 1966 verscheen 
bij Holsten-Verlag, H a m b u r g , b rengt 
een keuze ui t zijn in he t Hoogdui ts ge
schreven verhalend proza. Vijftien ver
halen die getuigen voor de prozaïs t en 
vertel ler Mahl , voor diens woordbe-
heersing, t aa ikrach t en verhaal ta lent . 
Een inhoudsopgave kunnen wij niet ge
ven, evenmin een analyse van elk ver
haal . Beginnen wij me t te zeggen da t 
p rak t i sch een de rde van dit boek au
tobiografisch is, en ook in die vo rm 
geschreven. Zijn jeugdgeschiedenis in 
« Meine jungen Jah re » word t tegelijk 
de geschiedenis van een hele epizode, 
gesuggereerd of met enkele t rekken 
aangeduid. 

« l m Graben », « Eine Rose genügt » 
en « Der goldene Engel » die eveneens 
in de ik-vorm geschreven zijn, sluiten 
chronologisch daarb i j aan. 

Zeer mooi en verhelderend voor de 
pozitie van de d ich ter tegenover de 
maa tschappi j en h a a r leuzen is he t 
verhaal « Leisegang vers tandigt sich ». 
Op humor is t i sche m a a r al lesbehalve 
oppervlakkige wijze w o r d t h ie r a a n 
t i jdskri t iek gedaan en afgerekend m e t 
de s loganaanbidders , die « nicht mi t 
eigenen Gedanken denken ». Individue
le én nat ionale tragiek, b o m m e n t e r r e u r 
en vlucht voor de Sovjets worden ge-
evokeerd in een kor t en flitsend, m a a r 
aangr i jpend dé ta i lmoment , in een 
tweetal verhalen : « Der Mann mi t de r 
Uhr » en de titelnovelle « Wir bleiben 
un te rwegs ». 

Mdhls verhaaltrant is verwant met 
die van andere nederduitse vertellers 
van formaat. Hier is de zachte humor 
aanwezig, die tegenover het leven en 
zijn moeilijkheden met mildheid staat 
en die niet in verbittering en ontgoo
cheling voor de tekortkomingen van 
zichzelf en van anderen blijft steken, 
maar die zichzelf én de anderen met 
deze licht-ironizerende objektivitett kan 
beschouwen, die van de betrekkelijk
heid der dingen en gebeurtenissen 
weet 

Mahl blijft daarbij met aan de opper
vlakte . een verhaal zoals het genoem
de « Leisegang verstandigt sich » ge
tuigt van een scherp inzicht in de tijds-
ziekte en tn het wéten om het wezen 
der dingen. 

Mahles verhalen ademen geest en 
lucht in van het nederduitse land
schap en worden gedragen door diens 
« stijl » Zi] zijn daarenboven een ant
woord op de vervreemding van aard en 
ziel, op de vergrauwing en ontluiste

ring van het woord en zijn betekenis, op 
het onthutsend-stijlloze van veel « mo
derne » stijl, en op het gekommercia-
lizeerde dat aan de bazis ervan ligt. 

« De matador », spaans wandtapijt naar een schilderij van Ca) o. 

Albert Mahl . 
« Wir bleiben unterwegs » 
geb. 288 blz. DM 16,80 
Holsten-Verlag, Hamburg . 

VIER TRIOSONATES 
(Hellodor 89i61) 

Deze langspeelplaat in sfereo-
transcnptie bevat vier sonates voor 
telkens twee violen met klavecimbel 
of klavier uit de baroktijd. Het zijn 
dus zgn. trio-sonates of trio's, die 
tussen solo en concetto gtosso ineen 
zeer apaite plaats innemen. 

Het klavier dient vooral als har
monisch fundament voor de beide 
violen, die zich ten volle kunnen 
uitleven naar de fantazie van de kom-
ponist. De gloed en de vaaidigheid 
waai mede zulks op deze plaat ge
beurt is volmaakt : het zijn dan ook 
niemand minder dan vader en zoon 
Otstiach die de vier sonates vertol
ken, begeleid door Hans Pischner 
voor het klavecimbel en Wladimir 
Jampolski voor het klavier. 

De sonates zijn de volgende : van 
Bach de sonate in C gioot (BWC. 
1037), van de vioolvirtuoos Tartini 
het Trio in F groot, van Haendel 
de sonate in g klein en ten slotte 
van de slechts onlangs bekend ge
maakte tsjechische grootmeester der 
barok Georg Benda de Triosonate 
in E sjoot. 

FONOPLATEN 
Het gaat hier om kamermuziek 

die eerder streng klinkt in de trage 
largo's, doch in de dansmotieven 
(met echo-effekt en al) de vrolijke 
en prinsheerlijke levenslust der ba-
tok brengt. 

Heldere klank, soms iets scherp, 
van deze goedkope plaat (150 fr.). 

6.F. TELEMANN 
(Concert Hall SMS 2457) 

Georg Filip Telemann, de be
roemde en vruchtbare tijdgenoot en 
huisvriend van Bach, stelden we 
reeds vroeger voor. Jacques Steh-
mann bepaalt hem als volgt : < Be
minnelijk komponist, verleidelijk, 
tamelijk oppervlakkig, met een bril
jante loopbaan. Zijn stijl, niet vrij 
van enige aanstellerij, is duidelijk 
naar de rococo gericht >. 

Hoewel dit niet zeer vleiend 
klinkt, dient toch erkend dat de bes 
te werken van Telemann meer en 
meer bijval genieten in onze dagen 
Op deze langspeelplaat (stereo) wer 
den drie werken samengebracht die 
ons kunnen bekoren door hun char 
me en hun onbetwistbare muzikale 
waarde. 

Het grootste werk is een feeste 
lijke ouverture in de aard van Haen 
dels's beroemde Watermusic : ze heel 
trouwens « Wassermusik Hamburger 
Ebb und Flut ». Ze werd in 172J 
geschreven voor de viering van het 
100-jarig bestaan van het Hamburgse 
Admiraliteitskollegp en vormt het 
instrumentaal deel van een ganse 
kantate. Het tweede werk is het be
kende trompetconcerto tn D groot, 
een glanzende suite, terwijl eindelijk 
het laatste werk de eigenaardige 
naam draagt van « Les nations an
ciennes et modernes >. Het gaat om 
een ouverture die duitse, deense en 
Zweedse dansen brengt : steeds een 
oude vorm naast een moderne uit 
het begin der 18de eeuw. Wat nu 
niet meer mogelijk is, kon Telemann 
toen klaarspelen : hedendaagse en 
oude dansen in een kompozitie ver
werken zonder dat een klooi tussen 
heide gaapt! 

De technische kwaliteit van deze 
plaat (158 fr.) is uitmuntend. Ze is 
te verkrijgen bi] Conceit Hall, Le 
char herlaan 85, Brussel 9, of Nieu
we Gaanderij, Huidevettersstiaat, 
Antwerpen (na 1.9 67 verhuis naar 
St. Gumrnarusstraat). 

STEI' 



doen renners 
aan doping? 

De ronde van Frankrijk, de 
tragische dood van Tom Simp
son, de drukte in de kranten 
de eerste dagen na dit « werk
ongeval » (leest u er nog wat 
over in uw krant, of is de zaak 
« in orde » ?) over doping, on
ze persoonlijke belangstelling 
voor het probleem, de « congé 
pajé » in juli en de daarmee 

De renners zijn dus zeker 
niet de enigen die aan doping 
doen. Misschien moeten wij 
zelfs eerst de vraag stellen : 
doen ze aan doping ? 

Verschillende dagen na de 
dood van Tom Simpson werd 
in de kranten zo officieus-weg 
en voorzichtig, toegegeven dat 
de man gevaarlijke farmaceu
tische produkten in zijn bezit 
had (waarschijnlijk toch met 
om er 'n verzameling van aan 
te leggen ?) en weüicht ge
bruikt had (wat nog niet wil 

brave heigen? 
Over het belgisch kampioenschap wielrennen op de 

weg is niet zo bijster veel te vertellen. 

Voor de eerder onverwachte overwinnaar Boons 
wordt het hopelijk de start van een gelukkiger periode 
in zijn carrière, want tot dusver heeft de man nog niet 
zo heel veel geluk gehad in de wielersport. 

Het voornaamste dat er over deze -[Wedstrijd te ver
tellen is, is dat geen van de onderzochte renners do-
pingsmiddelen bleek «gesnoept» te hebben. Dat wil 
natuurlijk nog niet zeggen dat de strijd tegen de doping 
al gewonnen is. Verre van! 

Maar het is een verheugende vaststelling. 
Als het goed is, dient het ook gezegd. 

het door renners van bij ons 
zeggen vóór de micro van de 
Vlaamse T.V. 

Een paar weken geleden ver
telde een dokter aan Daniël 
Mortier van de BRT dat hij 
renners kende die meer dan 
de dodelijke dozis per dag na
men van bepaalde produkten 
(voor hen wegens de gewen
ning evenwel niet dodelijk) en 
het geval van een jonge ren
ner, tijdens een wedstrijd 
overleden nadat hij meer dan 
een dodelijke dozis van een 
dopingsmiddel had genomen 
(zonder dat dit noodzakelijk 
de onmiddellijke doodsoor
zaak hoefde te zijn). 

Onze apoteker vertelt dat 
renners inderdaad produkten 
komen kopen die, hoewel vrij 
in de handel — en zo zijn er 
veel — toch voorkomen op de 
lijst van de voor renners in 
kompetitie verboden genees
middelen. Doch de apoteker 
voegde er dadelijk aan toe dat 
het doorgaans betrekkelijk on
schuldige produkten betreft, 
tenminste bij oordeelkundig 
gebruik. Maar dat is een an
dere kwestie. 

Doen de renners aan do
ping ? Volgens de bepaling 
van wet en wielerbond : ja. 

3 ' 

Tom Simpson : in het voorjaar nog overwinnaar in Parijs-Nice 
(onze foto), op 13 jidi een verdwaasd en van alle kontrole over 
zichzelf beroofd wrak dat op de Ventoux de dood infietste. 

wordt. Dat is in de grond een 
onrechtvaardig stelsel trou
wens, omdat het, in uiterste 

laat zijn gezin te onderhouden. 
Alles hangt af van zijn presta
tie, en die wordt niet gemeten 

gepaard gaande vrije tijd, dit 
alles heeft er ons toe aange
zet, met uw en des hoofdre-
dakteurs toestemming even te 
praten over « doping ». 

"Wij willen trachten het pro
bleem nuchter en objektief te 
benaderen. Wie «onthullin
gen » en sensatie verwacht, 
moeten we teleurstellen en 
naar sommige gespecialiseerde 
bladen verwijzen. « Doping » 
en haar ellendige gevolgen zijn 
inderdaad hier en daar al een 
bron van inkomsten geworden. 

Men weze echter voorzich
tig. Over doping wordt veel 
gezeverd, omdat men er 
meestal sentimenteel of ver
blind onwetend tegenover 
staat. Niet de gemoedsgestelte
nissen om een dergelijk moei
lijk en ingewikkeld probleem 
aan te pakken, laat staan het 
op te lossen ! 

Wij zullen ons beperken tot 
de wielersport, maar er eerst 
de nadruk op leggen dat do
ping niet alleen in de wieler
sport hoogtij viert. 

Horen wij niet dat ongeveer 
25 % van de hoogs tudenten 
stimulerende middelen zouden 
gebruiken ? Kregen wij niet de 
veroordelingen van enkele 
«vedetten » van het « lichte 
lied » wegens bezit en gebruik 
van verboden farmaceutische 
produkten ? Is het niet alge
meen geweten dat in de we
reld van ontucht en prostitu
tie het « spul » een renderende 
koopwaar is ? Ook andere 
sportbeoefenaars dan wielren
ners « slikken » regelmatig. In 
het transportwezen heeft het 
stimulerende middel reeds 
lang zijn intrede gedaan. Ver
geten wij niet dat het ouwe 
alkoholisme een vorm — en 
geen onschuldige — van do
ping is. En laten we maar be
kennen dat wij allemaal nogal 
vlug naar pillen en flesjes grij
pen, wanneer het ons niet zo 
best gaat, met of zonder ze-

^ gen van de dokter, en dat vele 
van de op grote schaal ge
bruikte middeltjes produkten 
zijn die voor de renners ver
boden dopingsmiddelen zijn. 

EEN WIJ - ENQUÊTE OVER 

DOPING 
zeggen dat dit de direkte 
doodsoorzaak zou zijn; zo is 
het trouwens ook geformu
leerd in het slotverslag van het 
parket te Avignon). 

Een Italiaans renner moest 
geopereerd worden tijdens de 
ronde, maar moest eerst zeg
gen welke produkten hij geno
men had, anders kreeg men 
hem niet onder narcose. 

Uit de (veelbelovende ...) 
ronde van de Toekomst werden 
'n aantal renners, schuldig be
vonden aan doping, buitenge-
zwierd. 

De nederlandse wegkam
pioen verloor zijn titel. 

slikken 
of stikken ? 

Enige tijd geleden schreven 
wij eens als onze mening dat 
veel renners liever wat eitjes 
zouden klutsen in een fles geu
ze, zoals dat in de tijd van de 
heroïsche wielersport wel eens 
werd gedaan, dan stimuleren
de middelen van scheikundige 
aard te slikken. 

Waarom doen ze het dan ? 
Anquetil heeft hier en daar 

laten schrijven dat hij en alle 
groten verboden produkten 
nemen of namen. 

Vóór enige tijd vertelde 
Simpson hetzelfde in een en
gels blad. 

Kwik publiceerde vóór een 
paar jaren de onthullingen en 
bekentenissen van \laamse 
renners en oud-renncrs. 

Willem van Wijnendaele liet 

Alle oorzaken van de doping 
opsporen, is onbegonnen werk. 
Laten we ons beperken tot 
enkele oorzaken van algemene 
aard. 

Een eerste ligt besloten in 
het feit dat de renners be-
roepslui zijn, of het (hopen 
te) worden, en dat zij dus met 
wielrennen hun brood moeten 
verdienen. Het hangt alleen 
van hun presteren af of het 
een pistoletje wordt of een 
kramiek. 

Nu zijn er nog maar weinig 
beroepen, waarin het loon zui
ver naar de prestatie bepaald 

konsekwentie, de mens met 
geringe kapaciteiten in de on
mogelijkheid stelt in de be
hoeften van zijn gezin te voor
zien. Bij ons weten bestaat er 
nog geen absoluut rechtvaar
dig loonstelsel, maar in de «be
schaafde » landen wordt er 
toch, en niet zonder sukses, 
gezocht in de richting van : 
minimumloon volgens levens
behoeften, verhoogd volgens 
prestatie. 

In de wielersport is dat niet 
het geval. Er is geen minimum
loon dat, onafhankelijk van 
zijn uitslagen, de renner toe-

toch dopin g 
Een week nadat een engelse krant blokletterde dat 

Tom Simpson overleden was ingevolge het gebruiken 
van dopingsmiddelen —. de krant had zelf een onder
zoek ingesteld en draaide er blijkbaar niet zoveel doek
jes rond als wij op het kontinent plegen te doen — heeft 
men de rezultaten van de lijkschouwing op de ongeluk
kige renner bekend gemaakt. 

Wat iedereen al lang wist, is officieel bevestigd. Tom 
had verboden stimulerende middelen gebruikt, niet in 
dodelijke dozis, maar in voldoende hoeveelheid om de 
grens van zijn mogelijkheden te overschrijden. Deze 
buitensporige uitputting, te wijten aan het gebruik van 
dopingsmiddelen, en de grote hitte en vochtigheid van 
de lucht zijn de oorzaken geweest van de hartader-
breuk, waaraan hij is overleden. 

Hieraan moet niet veel worden toegevoegd. 
Tenzij de hoop dat de renners nu gaan inzien dat het 

werkelijk om hun leven gaat. 
En de vraag of het geen misselijk stukje lugubere 

komedie is vanwege de inrichters van de « Tour », op 
de plaats van het «ongeval» een gedenksteen op te 
richten ter ere van Tom. 

volgens vaste, objektieve nor
men, maar volgens het prijs
kamp-principe, dat erop neer
komt dat alleen de besten wor
den betaald, de anderen niet. 

In een fabriek bv. is het 
doorgaans zo dat wie best 
presteert, ook meer betaald 
wordt, maar dat ook degene 
die minder presteert, zijn 
brood verdient. In de wieler
sport krijgen de eersten, de 
best-presterenden dus, alles, 
de laatsten niets. 

Voor de renner stelt zich al
dus het alternatief : bij de 
besten zijn of armoe lijden. 

Dit* geldt *oor de wedstrij
den zelf, voor de inlijving in 
merkenploegen (met min of 
meer vaste wedde), voor de 
deelneming aan belangrijke en 
goed betaalde wedstrijden en 
voor 'het startgeld (30.000 fr 
voor een « grote », een paar 
honderd voor een « kleintje »). 
Dat gaat zover dat de « grote » 
na zijn carrière als renner 
kans heeft een goede job te 
vinden, bij voorbeeld in de 
handel waar hij publicitair in
teressant is, terwijl voor de 
« krabber » die kansen veel ge
ringer zijn. 

Daarbij is het in de wieler
sport onmogelijk een gelsrek 
aan kwaliteit van de prestati«5 
te vergoeden door een grotere 
kwantiteit. Veel mensen, die 
te weinig verdienen, kunnen 
met overuren of een andere 
bijverdienste nog iets goedma
ken. De renner die twee keer 
of achtendertig keer de voor
laatste is, heeft evenveel ver-

(vervolg op blz- IS) 
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diend : niets. Hij heeft door 
zijn al te veel koersen mis
schien alleen zijn ondergang 
wa t bespoedigd. Dat stelt het 
alternatief « winnen of kinne-
ke kloppen » nog wat scherper. 

Zo is het begrijpelijk dat de 
renner die bij de besten moet 
zijn wil hij zijn brood verdie
nen, nogal gemakkelijk ge
neigd is naar de kunstmat ige 
middelt jes te grijpen, waa r 
zijn natuurl i jke krachten te
kor t schieten om aan de top te 
komen. Voor zijn bo te rham 
doet men veel. Men kan het de 
renner verwijten, mdar het ge
tuigt o.i. toch van een zeker 
gebrek aan zin voor sociale 
rechtvaardigheid. Wil men dat 
de renner van het « spu l» af
blijft, dan zou men zijn loon-
stelsel zodanig moeten herzien, 
dat het geen doorlopende invi
tat ie blijft tot doping. 

jan tiran 
In 1903 won Garin de eerste 

Ronde van Frankri jk. Hij leg
de de 2500 km af in zes dagen, 
aan een snelheid van 25 km 
pe r uu r en hij had drie uu r 
voorsprong op de tweede. 

In 1967 was de ronde 5000 
k m lang. De eerste 2500 km 
werden afgelegd in elf dagen, 
aan een sneheid van 37 km per 
u u r en Pingeon, de eerste, had 
toen precies één uu r voor
sprong op de... honderds te . 

Twee zaken vallen hier op : 
verdubbeling van de afstand 
en verhoging van de snelheid 
me t 50 %, maar gespreid over 
imeer dagen, en de opvallende 
nivellering van de prestat ies . 

Het vergelijken van de pres
taties lijkt ons moeilijk. De 
omstandigheden zijn fel veran

derd. Het is moeilijk uit te 
maken wat zwaarst weegt : 
100 uren fietsen tegen 25 k m 
per uu r in 6 dagen, of 137 u ren 
fietsen tegen 37 km per u u r in 
20 dagen. 

Een pari jse a r t s verklaarde 
echter zopas dat geen drie ren
ners bekwaam zijn in de hui
dige omstandigheden een Ron
de van Frankr i jk te r i jden 
zonder hun toevlucht te moe
ten nemen tot s t imulerende 
middelen, om de heel eenvou
dige reden dat de mens n u 
eenmaal niet zoveel energie 
kan opbrengen. Die is inder
daad beperkt . De mens kan bij 
langdurige arbeid slechts 15 % 
van de energie die hij ver
bruik t (eten en d r inken) om
zetten in mechanische energie 
(a rbe id) . Door oefening en sti
mulerende middelen kan hij 
dat percent , voor een kor te in
spanning, opdrijven. Tot 35 % 
zelfs, vonden wi j . Maar er is 
een grens. Wil de renner dat 
percent nu steeds blijven op
drijven (en de « vooruitgang » 
van de sport : steeds nieuwe re-
kords eist zulks) dan moet hi j 
wel naa r kuns tmat ige midde
len grijpen. 

Garin had in 1903 drie u u r 
voorsprong op de tweede, Pin
geon in 1967 één u u r op de 
honder ts te . Het is duideli jk 
dat deze nivellering gewenst is 
door inr ichters , pers en pu
bliek, omda t zij de spanning, 
de kwaliteit , de sensatie van 
de wedstr i jd verhoogt. In da t 
licht kan men t rouwens het in
stellen van de ti jdslimiet in de 
ronden zien. Alle renners moe
ten binnen een zekere ti jd de 
afstand afleggen of ze worden 
zonder pa rdon uitgesloten. 
Dit is, vermits het om beroeps
mensen gaat, broodroof. Ti-
pisch ook dat deze limiet niet 
word t vastgelegd volgens vaste 

plastiekleiding 
Een man die zich in de aktualiteit gefietst heeft, is 

Evert Dolman, gewezen kampioen van Nederland wiel
rennen op de weg, gedeklasseerd wegens « doping ». 

Hij werd na de wedstrijd verzocht even te plassen 
maar het duurde, naar het schijnt, uren eer dat « kon ». 
Dan heeft hij zich — steeds volgens de story — beschei
den teruggetrokken, om in de klassieke houding het 
klassieke glaasje te vullen. Maar — o technische wonde
ren van onze verlichte tijd — dat gebeurde niet langs 
natuurlijke weg, maar door met de elleboog te drukken 
op een plastieken flesje in zijn zak, waardoor de zui
vere vloeistof via een plastieken darmpje naar de plaats 
van bestemming vloeide. Wie beschrijff de verbazing 
van de onderzoekende arts bij het aanschouwen — 
uiteraard onbescheiden — van deze vernuftige installa
tie ? De man nam er evenwel geen vrede mee. Die Hol
landers zijn ook nooit kontent. En DoUnan moest ook 
nog wat van zijn onzuivere urine leveren langs natuur
lijke weg. Daarin zijn dan sporen van dopingsmiddelen 
ontdekt en om deze reden werd Dolman zijn titel ont
nomen. 

normen, als bij voorbeeld een 
gemiddelde minimumsnelheid , 
m a a r volgens de pres ta t ie van 
de beste . Ook hier weer da t 
( professioneel ) ongezonde 
weds t r i j dpr incipe. 

De gevolgen van de nivelle
ring, geïl lustreerd door de 
tijdslimiet, zijn gemakkeli jk te 
begri jpen : de mindere moet 
de beste benaderen of hij 
vliegt eruit , en de beste moet 
on tsnappen aan de greep van 
zijn bi jna even s terke en op
dr ingende rivaal. Voor allebei, 
reeds pres te rend aan of boven 
de grens van het na tuur l i jke 
menseli jke kunnen, moet e r 
iets b i jkomen dat toelaat zich 
naar de top op te werken of er 
s tand te houden. Ie ts da t toe
laat een t ikkeltje meer ener
gie te leveren dan de «ont 
snapte » en dan de « achtervol

ger ». Dat t ikkeltje meer ener
gie kan gevonden worden in 
de s t imulerende middelen. 

Men kan zich weer gemak
kelijk de vraag stellen : waar
om stellen de renners zich niet 
tevreden met de pres ta t ies die 
ze met hun na tuur l i jke krach
ten aankunnen ? Maar is he t 
niet aan ( Jan Ti ran) Publiek, 
geleid door de be langhebbende 
en vertegenwoordigd door de 
inr ichters , de eisen wat te ma
tigen tot « mensel i jke » pres
tat ies ? In 1903 was de ronde 
2500 k m lang. Nu 5000. Wan
neer tien ? Zouden wij , eer we 
aan de renner vragen geen sti
mulerende middelen te gebrui
ken, ons niet afvragen of hi j 
kan ui tvoeren wat wij van 
hem vragen, zonder dopings
middelen ? 

(vervolg volgende week) 

VALLINGBOLLEN 
Gij, die terugkeert van frisse stran

den, moet weten dat er ook ongeluk-
kigen zijn geweest die thuis zijn ge
bleven, in het binnenland, snakkend 
naar een bries die enige koelte zou 
kunnen brengen, wankelend onder 
het geweld van de laaiende zon. En 
dorstig. Zo uw dienaar. 

En wat meer is, op die vreselijke 
hele 14 juli had zijn vrouw vastge
steld dat het voortuintje er uitzag 
als een rimboe. Dat er nodig wat 
diende aan gedaan. Ce que femms 
veut... 

Wij hanteerden met loom gebaar 
hark en schoffel, teriuijl onze on
danks alles wakkere geest zich ver-
diefite in het verschijnsel van de fata 
morgana, dat bij ons, kurieus maar 
waar, de vorm aannam van de Cha-
rel achter zijn toog, met op een blad 
een groot glas,^ koel-bedampt, boor
devol gouden schuimend bier. En 
•wellicht ivaren ivij, als de rampzalige 
woestijnreiziger, willoos ons noodlot 
tegemoet gelopen, ware het niet dat 
een frisse jongensstem achter ons 
vroeg of we ons konden verwarmen. 

Daar stond Guido. En hij kwam 
er keurig voor. Linnen broek in de 
kleurige kousen gestopt, een wit pet
je op het hoofd, een gele trui zonder 
één vlekje. Kortom, een jong renner 
op oefening. 

Wat zegt ge zoal tot een jonge ren
ner, die ge nog gekend hebt als klei
ne peuter ? 

Hoe het gaat ? Goed. 
En ge rijdt koers ? Gelijk ge ziet. 
Kunt ge nogal eens winnen ? Gaat 

nogal. Vier palmen dit jaar. 

Ge rijdt de Ronde van Frankrijk 
niet mee ? Nee, later misschien. Nu 
ben ik nog nieuweling. Ik ben toch 
nog maar zestien jaar. 

Zwaar werk, Guido ? Lichter dan 
naar school gaan, voor mij toch. 

En kunt ge wat verdienen met dat 
koersen ? Niet veel, meneer, maar 
dat zal later wel komen, hoop ik. En 
ergens in een fabriek zou ik nu toch 
ook niet veel verdienen, is het wel? 

Kortom, voor een jongen van zijn 
leeftijd zeer behoorlijke praat. 

Omdat wij belang stellen in sport
lui, omdat wij de kans zien het tuin
tje in de steek te laten zonder dat on
ze vrouxu er veel kan op zeggen, en 
de kans van eens de kelder in te dui
ken, vragen we Guido even binnen 
te komen. 

Ja, Guido wil wel wat drinken, 
maar geen alkohol, asjeblief, dat is 
vergift voor een sportman. En token 
doet hij ook niet. 

Wij hebben plezier als we de 
knaap, tiog in zijn school-ABN, over 
zijn wielrennerij horen praten. 

Hij vertelt dat hij hard moet trai
nen om mee te kunnen, maar dat hij 
dat gaarne doet. Veel liever dan er
gens aan een xuerkbank of een bu
reau zijn dag dooriuorstelen. En dat 
er harde momenten komen in een 
koers, maar als ge die niet kunt door
bijten, moet ge er niet aan denken 
ooit een behoorlijk renner te wor
den. 

Hij vertelt hoe zijn vader eerst erg 
tegen dat koersen gekant was, maar 
dat hij nu zijn beste supporter is en 
dat hij dal schoon vindt van « zijne 
pa >. 

En nu is hij naar de apoteker ge
weest. Om pillekens. Neen, neen, er 
is niemand ziek thuis, 't Is voor hem. 
Pillekens voor de adem. 

Geen smeerlapperij ook niet. Goeie 
medicijnen, recht van de apoteker, 
vroeger zelfs met de raad van de dok
ter. Maar waarom elke keer naar 
Ae dokter lopen ? De verkoop van 
die pillen is vrij en de apoteker kent 
dal toch ook allemaal. 

Wablieff Of dat doping is? Na
tuurlijk niet. Dat is maar een beetje 
straffer dan zwarte « vallingbollen ». 
Maar twee pillekens voor de koers, 
livee als 'l moeilijk begint te gaan en 
twee voor de spurt, en ge trapt van 
heel de koers niet « op uw adem >. 
Echt goede « marsjandies >. Hier zie, 
dat zijn ze. 

Guido toont het doosje. Micoren. 
Stimulerende werking op de adem
haling. 

Drie keer per dag één parel, be
houdens andere vooischriften van de 
dokter. Praktisch nooit bijwerkingen, 
ook niet bij hoge dozissen. 

Naar wij van onze apoteker later 
konden vernemen, een prima genees
middel. 

Met de raad toch maar op te let
ten met die geneesmiddelen, lalen 
we Guido gaan. 

Hij lieefi zeker niet gedacht dat 
wij ook de lijst bezitten met de ver
boden « dopingsprodukten > en dat 
de betere « vallingbollen > daarop 
voorkomen. 

Micoren is een misschien betrekke
lijk onschuldig, maar in ieder geval 
verboden dopingsmiddel. 

En Guido is toch nog maar zes
tien jaar. 

Misschien zal Mon, zijn vader, nu 
tchrikken als hij dit leest. Des te be
ter. 

Op de Vlaamse TV 
ZATERDAG 12 AUG. 
16.30 : Vol leybal. Reportage van gm 
wedstr i jd België - Hongari je — 19 00 • 
T ienerk lanken — 19.30 : Te voet door 
Vlaanderen : Brabant — 20.00 : TV-
nieuws — 20.20 : Dr. Kildare. 7e 'afl. • 
Helende handen (2e deel) — 20.45 • 
Go ! Var iétéprogramma. Bernard Maller" 
Les Parisiennes, Nino Ferrer en het bol ' 
let Raoul Lanvin — 21.30 : Suspens 9e 
o t l . : Gesar — 22.30 : Vol leybal. Repor
tage van een gedeelte van de wedstrijd 
Tsjecholsowakije - Roemenië — 23.10 s 
TV-nieuws. 

ZONDAG 13 AUGUSTUS 
11.00 : Eucharistieviering — 16.30 : tru 
ternat ionaal l andbouwmagaz ine— 17 0 0 ' 
T ienerk lanken — 18.40 : Klein, klei i i 
k leuter t je — 19.00 : De Jetsons. 5e af l . : 
Jetsons sportavond — 19.25 : De wereld 
is klein. Het Verona van Shakespeare — 
20 00 : TV-nieuws. — 20.15 : Sport-
weekend — 20.40 : De banneling van 
Bal lantrae van Wi l l iam Keighley met 
Errol Flynn — 22.10 : Poëzie in da 
schuur te Heist -aan-Zee — 22.45 : TV-
nieuws. 

MAANDAG 14 AUGUSTUS 
19 30 : Flipper. 6 I e a f l . : Flipper en da 
rob — 19 55 : De Weerman — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.25 : De vluchteling, l oê 
a f l . : Het dode spoor — 21.15 : Studio 
Europa ( I I ) . Tweede deel von de muzikale 
nonstop-revue — 22.00 : International» 
orgeiweek te Brugge. Meestercursus (im^ 
provisafie) met Piet Kee — 22.30 : TV-
nieuws. 

DINSDAG 15 AUGUSTUS 
10.30 : Eucharistieviering — 15.30 ; 
Vakan t ie met grootvader. Tsjechische 
jeugdf i im — 16.55 : Reportage van da 
motorcross gehouden te Mol — 19.30 ; 
T ienerk lanken — 20.00 : TV-nieuws -— 
20.20 : Die ogede oude t i j d . VariétéproN 
gramma — 21.00 : Speeltilm : De hel» 
fami l ie en nog eentje — 22.35 ; TV-
nieuws. 

WOENSDAG 16 AUG. 
19.30 : Teievisum — 19.55 : De Weer
man — 20.00 : TV-nieuws — 20.20 ! 
Nana, blijspel in drie bedri jven door Staf 
Knop. Rolverdeling : Nana : Denise De-
weerdt ; André : Jef Demedts ; Philip ; 
Werner Kopers ; Oscar : Nand Buyl — 
22.05 : Gostprogromma. Het vri je woord* 
het Vermeylenfonds — 22.35 • TV-
nieuws. 

DONDERDAG 17 AUG. 
19.30 : Ki jk omhoog — 20.00 : T V -
nieuws — 20.20 : Dr. Ki ldare. 7e a f l . : 
Helende handen (deel 3) — 20.45 : 
Volkskermis Luchtbal — 21.35 : Som-
merkr ig . Deense kor te speelf i lm — 
22.05 : Wie is wie bi j de jonge Belgische 
f i lmers. Vanavond : Robbe De Hert {In
sane) — 22.35 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 18 AUGUSTUS 
19.30 : Ti)d voor u — 19.45 : Zoekl icht 
— 19.55 : De Weerman — 20.00 : T V -
nieuws — 20.20 : U i t het dogboek van 
een loodsman. Met de a Kamina » naar 
Montrea l — 20.55 : Speelfilm : Schiet er 
niet naast. Komische pol i t ie f i lm van Guy 
Lefranc met Eddie Constantino en Daptav 
ne Dayle — 22,15 : Pianorecital door 
Wi lhelm Kempff in Fairfields Hal l te 
Croydon — 23.10 : TV-nieuws. 

Onze selektie 
ZATERDAG 12 AUG< 
20 u 45 Brussel Ned. 
Go! (Een variétéprogramma 
met Bernard Holler, Les Pari
siennes, Nino Ferrer en het 
ballet Raoul Lanvin). 

ZONDAG 13 AUGUSTUS 
19 u 25 Brussel Ned. 
De wereld is klein (Het Vero
na van Shakespeare - Toeristi
sche dokumentaire). 
20 u 15 Duitsland I 
Der brave soldat Schwejk 
(Duits speelfilm met Heinz 
Rühmann). 
22 u 10 Brussel Ned. 
Poëzie in de schuur te Heis
aan-zee (Dichters dragen voor 
tut eigen werek). 

MAANDAG 14 AUGUSTUS 
21 u 50 Nederland 
Silhouet (Gesprek met een be
kend tijdgenoot). 

DINSDAG 15 AUGUSTUS 
21 u 00 Brussel Ned. 
De hele familie en nog eentje 
(Film van Fernando Palacios). 

WOENSDAG 16 AUG. 
20 u 20 Brussel Ned. 
Nana (Blijspel in drie bedrij' 
ven door Staf Knop). 

DONDERDAG 17 AUG. 
21 u 35 Brussel Ned. 
Sommerkrig (Deense korte 
speelfilm). 
22 u 25 Nederland I 
Fiesta Gitana (Muzikale ont' 
spannings-programma). 

VRIJDAG 18 AUGUSTUS 
22 u 40 Brussel Fr. 
L'homme a la recherche de son 
passé. 



SCHUIMRUBBERMATRASSEN 
met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

BESSOHTMATRASSEN 
(Brevet : 529738) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

MBT 
SPECIAAL 
BREVET 

.STAK' 

• 

(Brevet : 512767) 
TE ZELE (O.-VL.) 
GEWATTEERDE BEDSPREIEN 
WOLLEN DEKENS 
TeL (052) 44641 en 44642. 

Indien U geen verkoper 
in uw omtrek kent, stuur 
ons een kaartje en we 
de dichtst bijgelegen ver
zenden U bet adres van 
koper Star Zele. 

LB 105 

DORTMUNDER THIER BRAU 
HOVEN 

Al de erote gekende Dnttse en Belgische 
orkesten zullen er zorgen voor ae stemming 
In al onze lokalen is er altUd : originele 
Breagellaanse stemming • deftige lente en 
plezier • goede bediening • beste dranken 
goed en niet dnnr. 
N.R Al onze zalen zijn gans de winter ter 
beschikking voor Bals • Banketten • Ver
gaderingen, enz... 

— LEDVEN I 1.000 plaatsen, 
— AALST : 1.000 plaatsen. 
— HULSTE - RORTRIJR j 1.000 pL 
— ANTWERPEN i 700 plaatsen. 

Hotel Ruitershof 
B R E D E N E A A N ZEE 

Kapellestraat 153 • Tel (059)76936 

• 
Voor een 

IDEALE VAKANTIE 

• 
Vol pension en restaurant 

ü la carte 
Een huisprospekt wordt 
op verzoek toegestuurd 

DORTMUNDER THIER BRAU 

IMPORT A B T B 
Tlensesteenweg 128, Korbeek-La 

TeL t (OIS) 463.U. 

VoortvCrkopers worden gCTraaid fooi 
^ Dortmnnder TWer, 
•« Tonistelner S.»rndel, 
— RUnwlJnen St JACOBS-EELLBRBl 

Oaa-Alcesbelm. 

DORTMUNDER THIER BRAU 

koopt — ttonwt en hanrt cafés in gani het 
land. — Uedewerkerc worden gerraacd 

tB 103 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoermg _ D C \ / C T 
Poort gans in aluminium. Omlij'sting B R C V C T 
in gephosfateerde staalplaat. O ' ï H Q Q 
Zeer lichte bediening. Z O U 5* O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

J E U R C L O O 
A. JEURiSSEN-CLOOSTERMANS & ZONEN 

Z O N H O V E N -
Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.3Ó 

CB t08 

Ctote Vtut: 
eiAZEN ên MONTUREU, 
OróWl voor v«rieL«rden. 
Hecileltitigen ifi eigan werVtiuii. 

Walter ROLAND 
« • Gttliplomeerd OpUttter « ^ 
KarVslraat. 58 — A.nlwerp€ii 
|Ltt t-V.h. op Kei huitmjmmcf!) 

TcUfooR; SS.ei 62 

10 9^ lerting op vertoon {l*i4r. 

LB 102 

l1iW::.iüst«>t^M 
w r"• 2"'en 5"'RANG 

TOT !00% DCR WAAKDS VANS TOT SO JAAR
BEROEPSKREDIETEN voor ZELFSTANDIGEN 
UITBR.ZAAK-AANKOOP MAT - STOCK enz. 

MEVEKAN 
Ter Rivieren/aan. 57 Deurne-C. 
• WU KOMSM THUIS • TCL"/3SÏ97i- "'"/SST S3 

1 

U wordt thuis gratis en zonder verplichting afgehaald 

Wildecoratie 
Telefoon ( 0 3 ) 7 5 . 1 8 . 7 9 wooninrichting , , 

meubelen — 10 % 
vloerbekleding 
zonneblinden luxaflex 
vouwdeuren 

INLICHTINGEN : GANZENMEERSTRAAT 30, R U P E L M O N D E 

K W A L I T E I T S B E N Z I N E EN -GASOLiE TANKT U OOK NU NOG BIJ 

B E C O 
TEGEN VERMINDERDE PRIJS I 
Steeds en alti jd 
B E C O : K w a l i t e i t ! 

Hebt U er reeds aan gedacht uw bestelling voor gas en stookolie van nu af 
over te maken op ons adres : 

p.v.b.a. B E C O . Krijgsbaan 236. Zwijndrecht. 
Te l . : 03/52.81.73 - 32.0210 
DOE HET NU ! 



PERS 

Onze eerste blik iii de spiegel na het ver
lof gaan we niet beperken tot de politieke 
temata van de laatste week. Belangwekken
der voor de lezer is wellicht een greep te 
doen in de kommentaren rond de twee kwes
ties die ons als Vlaams-nationalisten uit de 
a-politieke rust van het verlof wisten te ha
len : de uitspraken van Karel de Grote in 
Kanada en het koekoeksei dat de heren-mi
nisters nog snel in h*ti nest vatn de universi* 
taire problematiek hebben gelegd, vooraleer 
op hun beurt vakantiewaarts te trekken. 

N E U E ZURICHER ZEITUNG 

Dit vooraanstaande Zwitserse blad was «en 
Tan de eerste om de parallel te trekken met 
onze toestanden en van die redenering even 
een boemerang te maken met bestemming 
Frans-Vlaanderen. 

« De verklaringen van de Gaulle !n Kana
da hebben in het meertalige België groot op
zien gebaard. Zelfs in waals-extremistische 
kringen te Luik, die niet de kommunisten 
verbonden zijn, en in andere gevallen de 
standpunten van de franse president inzake 
buitenlandse politiek toejuichen, worden de 
in Quebec geuite bewoordingen gekenschetst 
als onoverlegde reakties van een oud man, 
die blijkbaar overmand werd door het ont
haal dat hem was bereid. 

Voor de belgische milieus die het waals 
separatisme bekampen, komen die gebeurte
nissen van Quebec natuurlijk zeer gelegen... 

...Het is vanzelfsprekend een toeval, dat 
uitgerekend rond deze tijd in een parlemen
tair dokument gewezen wordt op het vlaams 
karakter van de geboortestad van de Gaulle, 
met name de stad Rijsel. Een vlaams-natio-
nalistisch senator stelde aan de regering de 
vraag waarom België niets ondernam om in 
Rijsel Vlaanderen en de Nederlandse kuituur 
beter bekend te maken. > 

PARIS-JOUR 

Het is goed even af te rekenen met de 
mening dat iedereen De Gaulle < zot > ver

klaarde na zijn uitspraak te Montreal. Paris-
Jour zegt (t Er is het feit Frans-Kanada ». 

« Als generaal de Gaulle oordeelt geen in
ternationaal schandaal te hebben uitgelokt, 
zoals men hem dat zo heftig heeft verweten, 
dan is dat in de eerste plaats omdat hij 
meent gewoon een politiek feit te hebben 
vastgesteld, «t het frans-kanadees feit » in 
zijn pijnlijke werkelijkheid en met alle hoop 
die men daaromtrent mag koesteren. En hij 
heeft dat gedaan met de voorafgaande toe
stemming van zijn gasten, d.w.z. van de au
toriteiten van Quebec en niet zomaar om 
aan de wensen te beantwoorden van een 
« separatistische minderheid, zoals men liet 
hem verwijt. » 

L'HUMANITE 

Is wel strakdenkend in zijn ijzeren kom-
munistische logika. 

Het wordt bijna de aanloop tot een nieuw 
Vietnam tegen de Amerikanen. 

« Welk voorbehoud men ook maken moet 
\oor de manier van optreden van generaal 
de GauUe, men verwachte van ons niet dat 
wij zouden gaan meezingen in het koor van 
protesten dat in Frankrijk wordt georkes
treerd door de lui van de amerikaanse par
tij. De h. Lecanuet, de h. Franfois Poncet 
van de Figaro en de journalisten van L'Au-
rore, die zich overal opwerpen als de verde
digers van de interventies van Verenigde 
Staten, zijn wel de laatsten om aan wie ook 
lessen te geven in non-interventie. » 

LA P R E S S E 

En via dit blad uit Montreal even een 
frans-kanadese echo. 

Of moeten we nu zeggen kanadees-fran-
se 7 

« Ze zullen niet wachten om de franse pre
sident te beschuldigen van inmenging in de 
binnenlandse zaken van Kanada. 

De zaken zijn niet zo eenvoudig. Het is 
duidelijk dat de Gaulle wenst dat Quebec zo 
maksim aal mogeljik zijn eigen persoonlijk
heid ontwikkelt. Al degenen, in Ottawa en 
elders, die sinds enkele jaren ons aanmoe
digden om onderscheiden te blijven van de 
andere Kanadezen kunnen nu moeilijk gaan 
mokken wanneer een zo vooraanstaande 
stem Quebec uitnodigt de middelen te gebrui
ken om zich een eigen persoonlijkheid te 
verwerven. » 

D E GAZET VAN A N T W E R P E N 

En een «tem van bij ons. Het antwerps 
blad wijst ook op het feit dat er achter Wa-
terlo nog Fransen wonen die < zouden kun
nen moeten bevrijd > worden. 

« Wij Vlamingen hebben een scherp oor 
voor etnische formuleringen. Leest men de 

teksten van de gewraakte redevoeringen na, 
dan vindt men niet weinig uitspraken die 
afgezien van tijd en plaats waarin zij wer
den gedaan, een positieve klank hebben. De 
strijd van de Frans-Canadezen tegen ver
baslering en achternltstelling is er een die 
sympatic verdient. De punten van overeen
komst met de Vlaamse Beweging zijn tref
fend en de glimp van leedvermaak de Fran
se kuituur nu eens in een hachelijk defensief 
te zien, mag ons niet beletten het nodige be
grip op te brengen. 

De Gaulle ziet de Franse gemeenschap 
wereldwijd, de franstalige gebieden buiten 
het moederland als een verlenging en een 
uitstraling van de mère-palrie. Het woord 
« La Francophonie » schijnt niet veel ge
bruikt te zijn bij deze Canadese reis. Parijs 
is uiterst omzichtig bij het hanteren van dit 
begrip en laat de term liever door de « dia
spora » gebruiken, omdat er grote politieke 
risico's mee gemoeid zijn zowel in fransspre-
kend Afrika als in... Europa. » 

Rond de zaak van de beslissing Leuven-
Brussel legt de G.V.A. de vinger op de won
de. De CVP-jongens van de Vlaamse vleu
gel dienen voor spek en bonen in de partij, 
zoals de overige Vlamingen trouwens. 

« De goede relaties tussen V.d.B. en de 
Libre zijn niet nieuw en ternauwernood nog 
verwonderlijk. Verbazend is wel, dat de 
Vlaamse CVP-ministers deze werkwijze schij
nen te aanvaarden. Of ook weer niet, gezien 
m a g aangenomen worden, dat ook .in de 
CVP-leiding vooraanstaande personaliteiten 
hun goedkeuring hebben gehecht, zowel aan 
het akkoord met de ULB-raad van beheer als 
aan de te volgen taktiek. Maar ook hier rijst 
een gewichtige vraag : treedt de leiding van 
de CVP in deze delikate aangelegenheid niet 
een beetje eigengereid op ? Als wij goed ge
ïnformeerd zijn, zou het nationaal komitee 
en zou bijv. ook de kamerfraktieleider J a n 
Verroken niet geraadpleegd zijn. 

In hoever werd overigens de KUL gekon-
sulteerd ? Het is wel bekend, dat grote in
spanningen worden gedaan om prorektor 
Massaux en de h. Woitrin van Leuven-Frans 
ter wille te zijn, m a a r toont men zich in de
zelfde mate geïnteresseerd in wat prorektor 
De Somer, wat de Vlaamse professoren, wat 
de leidende Vlaams katolieke organizaties 
over de zgn. ontsluiting denken ? » 

DE STANDAARD 

Veroordeelt al zeer streng het brussels ge-
konkelfoes. ULB-KUL : voor één keer zijn 
ze pluralist. 

c Toen wij begin mei onze oren hoorden 
tuiten, konden wij het nauwelijks geloven : 
een as Brussel-Leuven! Met de verzekering 
dat het hier enkel ging om een teorie van 
een minister uit Luik, stelden mensen-die-het-
weten-konden ons toen genist. En toch wer
den in alle stilte de plannen verder uitge
werkt; men had blijkbaar genoeg te verber
gen om de buitenwereld met een heilig leu
gentje om te tuin te leiden. Precies die ge-
heimdoenerij van toen moeten de politici nu 
bekopen. Het moge dan waar zijn, 
dat het Oefenplein - akkoord zwart op 
wit werd vastgelegd in het proces
verbaal van de kabinetsraad; dat elke Bra
bantse inplanting het taairegime zal moeten 
eerbiedigen; dat Leuven-Nederlands zich zo
wel in Vlaams-Brnbant als in de negentien 
gemeenten kan vestigen; dat de Vl 'B een ex
pansie naar Zevenlwrre en naar St.-Gene-
sius-Rode verzaakt, dat alles neemt niet weg, 
dat het akkoord rond het Oefenplein in ne 
eerste plaats een Brusselse aangelecrenheid 
is, zoals de Gazet van Antwerpen teiecht 
Iaat opmerken. > 

LA LIBRE BELGIQUE 

Die zich al verheugde met a une satisfac
tion vigilante » over dit regeringswindei, ziet 
haar unitaire euforie terug doorbroken met 
de berichten dat de Waalse CVP-ers recht
streeks kontakt zoeken met de Waalse So
cialisten o pour sauver la Wallonië ii. 

« Wij vrezen, dat de h. Parisis aldus met 
de beste bedoelingen van de wereld, een 
beetje voor leerling-tovenaar speelt door ver
warring te stichten in het politieke spel. Het 
zou onbetwistbaar gevaarlijk en dubbelzinnig 
zijn de vvaalse vleugel van de C.V.P. mee te 
slepen in een akkoord met de Waalse B.S.P 
met zijn wel geprononceerde federalistische 
teiidenzen. 

Het is, nogmaals, goed en zelfs noodzake
lijk dat de waalse C.\'.P.-ers bezorgd zijn 
om de Waalse belangen, maa r de normale 
procedure vereist dat de franstalige C.V.P 
optreedt in de schoot van de nationale CVp' 
en in het kader van de regeringskoalitie om 
aldus een oplossing van de ekonomische pro
blemen van het zuiden van het land te be
vorderen. 

Het zou wel eens kunnen dat de h. Parisis 
een onmiddellijke en konkrete aktie ten voor
dele van de in moeilijkheden verkerende ge
westen paridv'/eert door een soort waals-na
tionalistisch politiek samengaan voor te staan 
dat wel gauw door de h. Magnée zou wor
den omgedoopt tot « federatie van links ». 

D E O M R O E P E R 

De Libre kan zich troosten. Er zijn no* 
eenheidskrachten. 

Het KatoUcisme van Walen en Liberalen 
houdt België bijeen zoals dit lierse nationa
listisch blad spottend opmerkt naar aanlei
ding van een anti-federalistisch artikel vaa 
senator Poma ïn een regionaal PVV-blad. 

« Wa t wel nieuw was in deze « argumen
tatie y> uit de pen van (niet de eerste de bes
te) P\ 'V-senator P o m a was de bijna lyrische 
beschrijving, hoe diepe banden er wel be
staan tussen Vlamingen, Walen en Brusse
laars en dit vooral door... de godsdienst 

« Door de godsdienstoorlogen gesplitst van 
het Noorden zou het Zuidelijk deel uiteinde-
Ijik in 1930 (sic - n.v.d.f.) tot België uitgroei
en. Men mag beweren dat onze provincies 
door de geschiedkundige evolutie afgestemd 
zijn op mekaar. Hierdoor ontstonden men
selijke betrekkingen tussen Walen en Brus
selaars en Vlamingen die een band gescha
pen heljben. Wij Vlamingen voelen ons meer 
tot de Walen aangetrokken dan tot de Ne
derlanders omdat aard, gewoonte en gods
dienst op ons een stempel hebben gedrukt. . ». 

En ja, daar hebl)en we het dan. Wat houdt 
België nog bijeen ? e De godsdienstzin van 
Walen en liberalen » zouden we kunnen ant
woorden vla de katechismus van Mgr. Poma. 
Als de Geus de passie preekt. Zo inhoudtoos 
is dit PVV-isme geworden. De oude Vlaams-
gezinde liberalen moeten zich wel in hun gral 
omkeren. Ieder die de grote lijnen vaa de 
Belgische staatsgeschiedenis en de Vlaawise 
beweging kent, weet dat het juist was om
wille van de katolieke meerderheid in Vlaan
deren dat de Vlaamse liberalen beducht wa
ren voor het federalisme. Bij sommigen die 
hun Vlaamsgezindheid boven hun anti-kleri-
kalisme stelden bracht dit dan mee dat zij 
Groot-Nederlander werden omdat zij in een 
hereniging van Noord en Zuid minder vrees
den voor hun vrijzinnigheid. Bij de school
strijd van 1880 haalden zij dan ook fier de 
naam « Geus J> terug boven. Geus, die herin
nerde aan de opstand van de Nederlanden 
tegen het klerikaal-inkwisitie Spanje. 

Nu gaan we beleven dat « gebonden door 
het kalolicisme » de Vlaamse liberalen, of wat 
ei nog voor doorgaat, de steun worden van 
Brusselse en Waalse unitaristen die de 
\ ' laamse ruk naar het zelfbestuur verder wil
len intomen. Zij zijn de meepartende slip-
dragers geworden van het huidig Belgisch 
machtskliekje. 

Niet te verwonderen in een partij waar
over in het « Volkslx-lang », blad van het 
liberaal Vlaams verbond, de radiojournalist 
Frans Strieleman bittere beschouwingen 
maakt omdat Van Audenhove en zijn kliek 
de laatste vrijheid wil onlnemen aan het Li
beraal Vlaams Verb<md. Het einde van dit 
artikel van Strieleman geven we dan ook ter 
overweging aan elke liberaal die nog in o iets 
gelooft ». Het luidt als volgt : 

« Wij kunnen het ook in PVV-termen zeg
gen. In Godsnaam, gun de liberalen ook nog 
iels. ». 

WALTER LL'VTEN. 

WANNEER U OP ZONDAG 20 AUGUSTUS A.S. VAN DE BEDEVAART 
TERUGKEERT VINDT U WEL DE WEG NAAR HET PERMEKE-DORP 
JABBEKE WAAR TE 15 U ROND HET MEER VAN PROVINCIE

RAADSLID ADRIEN DEVRIENDT HET 

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP 
AUTO-RODEO 

PLAATSVINDT. 
Als omlijsting : Hollywood-stuntman Vande Putte duikelt met zijn 

wagen van 7 m. hoog in het brandend meer! 
Op vertoon van het kenteken der IJzerbedevaart : toegangsprijs 50 fr 
(normale prijs : 80 fr). Voor kinderen dient geen inkomgeld betaald. 
Na de IJzerbedevaart : afspraak te JABBEKE 1 (op baan Gistel-Brugge) 



bewegii 

iNTWERPEN 

Intwerpei 
FINANCIËLE BIJDRAGE 

Om het hoofd te kunnen bieden 
»an eigen propagandawerk!ng en 
aan de hulp voor andere in nood 
verkerende afdelingen xoals b.v. 
Brussel hoopt onze afdeling op de 
medewerking van allen. Stuur ons 
maandelijks onder omslag uw vrij
willige bijdrage. Te richten aan het 
sekretariaat of aan het adres van 
Dr. Delahaye, S t Jansvliet 16, Ant
werpen. Er kan ook gestort wor
den op postrek. van Bergers G., 
'Antw. 1 postrek. nr 6175.11. 

VLAAMS KRUIS J U B I L E E R T ! 
Reeds 40 jaar stelt het Vlaamse 

Kruis zich ten dienste van onze 
vlaamse bevolking. 

Tijdens de week van het Vlaam
se Kruis, van 2 tot en met 10 sep
tember a.s. zal onze antwerpse be
volking aangespoord worden deze 
organizatie mild te steunen. 

Zaterdag 16 september om 20 uur 
groots jubelbal in de zaal Gruter, 
Mechelsesteenweg 123, Antwerpen. 

Inkomkaarten zijn te bekomen op 
het algemeen sekretariaat. Prins-
straat 30, tijdens de voormiddag of 
aan de zaal, 75 fr. 

Antwerpen-Stad 
VAKANTIE 

Het s ek re t a r i aa t de r afd. is ge
sloten van 24 juli tot en met 13 
augustus. 

LEDENSLAG 
Onze afd. behaalde tot op heden 

I.W nieuwe leden, of 140 t. h. van 
het opgelegd streefcijfer. 

Gaat u akkoord met de doelstel
lingen van de V.U., stuur dan on
der ondoorzichtig omslag het aan
sluitingsbedrag van 50 fr. met ver
melding van naam, adres, geboorte 
en beroep. Alle inlichtingen op het 
vast sekretariaat der afd.. Oude 

Koornmarkt 28, Antw. 

IJZERBEDEVAART 
Zondag 20 aug. met de autocar 

naar Diksmuide. Prijs 116 fr. In-
schrijx'ingen bij de hh. Lambrechts, 
Everaertstr. 17 of Maes, Cassiers-
str. 36. 

Ook plaatsbespreking in het lo
kaal « Tijl », St. .lansplein 22 of lo
kaal K Tyrol », Nationalestr. 22. 

Prachtige reisweg voorzien. 

KOLPORTAGES 
De eerst\ olgende kolportage met 

het blad « Wij » gesteund door de 
radio-vv'agen grijpt plaats op het ge
bied Antw.-Luchtbal op zondag 24 
sepl. Voor vertrek in de stad : lo
kaal a Tijl », S t Jansplein 22 om 
10 uur. Samenkomst op Luchtbal 
te 10 uur .30 aan de hoek van de 
Manchesterlaan en de Noorderlaan. 

Borgerhout 

IETS OVER DE 
IJZERBEDEVAART EN EEN 
BLUNDER! 

In onze vorige bijdrage meldden 
wij « prijs van de verplaatsing 11.) 
fr. inbegrepen het toegangsbewijs». 
Dit berustte op een misverstand, 
want de verplaatsing is wel 115 fr. 
docli het toegangsbewijs dient dan 
noj; betaald te worden. 

Meer dan ooit is het onze plicht 
op deze Ileldenhulde aanwezig te 
zijn. 

Laat ons het niet hebben over 
verouderde traditie ot verwaterde 
toestanden, wij Vlamingen mogen 
niet laten begaan, wij moeten hel 
roer in handen houden. 

Achterblijvers kunnen nog in
schrijven voor 15 augustus op de 
volgende adressen : 

Juul Dillen, Buurtspoorweglei 87, 
tel. .35.09.28; Ferdn. Geerts, Bouw-
handelstr. 107, tel. 39.24.15; Bert 
Verbeek-n. Jozef Posenaerstr. .37. 
tel. 35.57,08: Jos X'erbergt, Flora
straat 81. 

Bij de inschrij\)ng ont\angt men 
nadere inlichtingen. 

N'ertreXuren : hoek Gitschotellei-

Diksnjuidelaan : kwart voor zes. 
Moorkensplein (gemeentehuis) : 

zes uur. 
Zoals reeds meegedeeld is er eet

gelegenheid te Alveringem waar
voor men nochtans vooruit dient 
in te schrijven, prijs 75 fr. per per
soon. Wie zijn eten mee heeft kan 
koffie bekomen. 
DATA OM TE NOTEREN 

Zaterdag 9 september : halfdrie 
in « Het Antwerps Koffiehuis », 
Firm in Deprez-herdenking met 

voordracht omlijst door muziek en 
deklamatie en gelegenheidstoe
spraak door Ward Hermans. 

Zondag 24 september : Herman 
\ ' an den Reeck-herdenking, met 
zielemis in de H. Annakerk (Goe-
dendagstraat Borgerhout) met kan
selrede door E.P. Nuyens en op de 
begraafplaats Schoonselhof : be-
zinningstonde met toespraak door 
volksvertegenwoordiger Hugo 
Schiltz. 4 4 

Zondag 5 november : bekroning 
\'an de vlaamse samenwerking : 
door de nationale betoging te Ant
werpen ingericht door de koördina-
tiekomitees : Leuven, Brussel, 
Vlaanderen. 

Deurne 
LEDENWERVING 

Stuur naam, voornaam, adres, 
geboortedatum en een bankbiljet 
van 50 fr. naar : de heer Hilven, 
Gen. Slingeneyerlaan 117 Deurne. 
Enkele dagen later ontvangt U uw 
lidkaart thuis onder gesloten om
slag. 

IJZERBEDEVAART 
Inschrijven voor autobus die ver

trekt van uit Deurne bij de heer 
Van Den Abeele, lokaal Plaza, hoek 
Gallifortlei en De Montereystraat te 
Deurne. Prijs : volwassenen : 110 
fr.; kinderen : 70 fr. 
FINANCIËLE 
MOBILIZATIE 

Ongeveer 750 .sinipatizanten wer
den reeds bezocht ter gelegenheid 
van de financiële mobilizatie. In 
september zullen er nog 250 simpa-
tizanten bezocht worden. Wie ons 
wenst te helpen kan zijn steun be
zorgen op volgende wijze : onder 
gesloten omslag naar : Hilven, Gen 
Slingeneyerlaan 117, Deurne, of 
storten op P.R. 161.64 Kredietbank 
Venneborg Deurne met vermelding 
op strook « Voor rek. 959 van VSAK 
- VU ». 

Geel 
NAAR DIKSMUIDE 

Onze afdeling legt in samenwer
king met andere geelse verenigin
gen een autocar in naar de IJzer
bedevaart op 20 augustus. Deelname 
150 fr., vertrek Markt om 5 uur 30 
Inschrijvingen uiterlijk op donder
dag 17 dezer, op volgende adres
sen : 

J o Belnians, Possonsdries 7 (Ane-
nioonstraat), tel. 58.535. 

Gust Raeymaekers, Sluisstraat 1 
(Aard), tel. 58.134. 

Fons Tubbeckx, Kemeldijk 17 
(Winkelomheide), tel. 58.391. 

Kontich 
HUWELIJK 

De h. Willy Baens sekretaris der 
V.U.-afdeling Kontich zal op 9 sept. 
a.s. in het huwelijk treden met mej. 
Josiane Wallenda. 

De V.U. Kontich wenst beide ver
loofden een zonnige toekomst. 

Willy verlaat onze gemeente om 
zich in Wilrijk te vestigen. 

De wilrijkse afdeling zal in hem 
een trouwe medewerker vinden. 

Als nieuw sekretarig a.i. werd 
door het afdelingsbestuur de h. 
Hendrik Jansen, Boomgaard 19, 
Kontich aangeduid. 

Kapellen - Antwerpen 
NAAR DIKSMUIDE 

Vlaamse Vriendenkring Kapellen 
richt op 20 augustus zijn jaarlijk

se reis in naar de IJzerbedevaart 
te Diksmuide. Deelname in de on
kosten 140 fr. Kenteken bedevaart 
inbegrepen. Reisleider Willem Luc. 

Lier 
NAAR DIKSMUIDE 

Wie nog mee wil met de autobus 
uit Lier op 20 augustus geve zich 
zo snel mogelijk op bij Alaers, Kes-
selsteenweg 19, tel. 702491. Bou-
wens. Eeuwfeestlaan 163, tel. 701152. 
Lachi, Beelarij 40, tel. 70.14.43. 

Vertrek om 5 uur 45 aan Grote 
Markt. Prijs 150 fr. reisgeld (pro
grammaboekje en bedevaartkente-
ken). 

Terugreis over de Vlaamse Ar
dennen en omstreeks 18 imr koe
ken met koffie ergens in Oost-
Vlaanderen. 

Merksem 
IJZERBEDEVAART 

Een inschrijvingslijst voor de reis 
naar Diksmuide per airtocar hangt 
in Tijl. 

Men kan ook intekenen bij pro
pagandaleider Renaat Devriendt, 
Gen. Mahieustraat 55 en op sekre
tariaat bij K. Van Bockel, Em. Le-
mineurstraat 33, tel. 45.57.77. 

Prijs per deelnemer 125 fr. 
Vertrek te 6 uur 15 stipt aan Ou

de Barreel, (Vikt. Roosensplein) en 
aan Vlaams Huis Tijl (Oude Kerk). 

Op terugweg bezoek aan het na-
tuurrezervaat 't Zwin (toegang niet 
in prijs begrepen). Identiteitskaart 
meebrengen daar wij over Neder
land terugkomen. 

TENTOONSTELLING 
Onze VI. Kring Groeninghe geeft 

tijdens de kermisdagen haar vijfde 
jaarlijkse tentoonstelling « Ik heb 
een hobby ». Naast het werkelijk 
hobby zijn er merkwaardige kunst
werken te bezichtigen. Er ïs een 
gedeelte voorbehouden aan 750 
jaar Merksem. 

De tentoonstelling vindt plaats in 
de turnzaal van de Gem. Meisjes
school, Borreweterstraat 70, en is 

vrij toegankelijk op 26, 27, 28 en 29 
augustus tussen 15 en 21 uur, be
halve op zondag 27 augustus waar
op reeds vanaf 10 uur geopend 
\\ ordt. 

Turnhout 
NAAR DIKSMUIDE 

20 augustus wordt een autocar in
gelegd naar de IJzerbedevaart. 150 
fr. Inschrijvingen voor 13 augustus 
op het sekretariaat, de Zwarte Rui
ter, Zegeplein, waar ook het ver
trek wordt vastgesteld om 6 uur. 

NATIONALE LÖfERIJ 
EEN SUPERHOOG LOT VAN 

7 MILJOEN ! 
1 lot van 2.000.000 F 
1 lot van 1.000.000 F 
1 lot van 
2 loten van 

12 loten van 
42 loten van 

500.000 F 
200.000 F 
100.000 F 

50.000 F 

84 loten van 25.000 F 
240 loten van 10.000 F 
420 loten van 5.000 F 
600 loten van 2.500 F 

3.600 loten van 
12.000 loten van 

1.000 F 
500 F 

6 0 . 0 0 0 loten v a n 3 0 0 F 

+ 5 0 t roostpr i jzen v a n 1 0 . 0 0 0 F 

IN HET 
TOTAAL 50.400.000 F 

Het bil jet : 140 F Het t iende : 15 F 

IN 77.054 
LOTEN 

TREKKING OP 21 AUGUSTUS 

Waarschoot 
NAAR IJZERBEDEVAART 

De bus vertrekt te 7 uur 45 op 
het dorpsplein. In de namiddag be
zoeken we Danime. 

Inschrijven, 85 fr., bij VTB-verte-
genwoordiger Weri Goossens, Nij-
verheid,sstraat 100 en bij Alfons van 
Holderbeke, Stationsstraat 6. 

BRABANT 

Aarschot 
NAAR DIKSMUIDE 

Heraanknopend met het initiatief 
van stafhouder Alfr. Raport z. g., 
die destijds het IJzerbedevaartkonii-
tee te Aarschot oprichtte, hebben 
verschillende vlaamse verenigingen 
uit ons gewest beslist, op 20 augus
tus e.k. een gezamenlijke reis te or-
gaiiizeren naar de IJzerbedevaart. 

Deelnemingsprijs 1.30 fr. 
(Kinderen onder de 14 jaar beta

len halve prijs.) 

PRAKTISCHE 
SCHIKKINGEN 

Aarschot : Jan Busseniers, steen
weg op St. Joris Winge 10. 

Rob Nijssens, Amerstraat 116. 
Fr. Van Calster, Langdorpse 

steenweg 137. 

P . Van Hoof, Alberdaan 18 (tel. 
016-66966). 

Diest : J. Thiels, V.T.B., Stations
straat 84 (tel. 013-31208). 

Molenstede : K. Celens, Diesterse-
baan 16. 

Testelt : J. Kaanen, Statiewijk 
15. 

Averbode : St. Tuerlinckx, Lange 
Dreef 10a. 

Zichem • J. Mues, P . Richard 
v. d. Wouwerstraat (tel. 013-71642). 

Langdorp : Fr. Holemans, Testelt-
sesteenweg 61 (tel. 016-67235). 

A. Buelens, Opperstraat 1. 
Betekom ; W. De Roover, steen

weg op Gelrode 16. 
A. Van den Eynde, Hulststraat 1. 
Messelbroek : E. Hoflijk, Putte-

slraat 1. ^ 
Nieuwrode : G. Van Rijmenant, 

Kriesberg 266. 
Rillaar : E. Goossens, Dorp 39. 
Herselt : Osw. Van Herzeele, 

Hoge Weg a 340. 
Vertrekuur : te Aarschot (Wit

huis en Post-Amerstraat) : 6 uur 
s t ipt! 

De deelnemers uit andere ge
meenten worden tijdig op de hoog
te gebracht van het vertrekuur al
daar. 

Terugreis : vertrek uit Diksmuide 
te 14 uur 30 stipt. Oponthoud te 
Gent en Overmere-Donk. Thuis
komst rond 21 uur 30. 

Verantwoordelijke reisleiders : • 
Jan Busseniers en Paul Van Hoof. 

Brussel 
OVERLIJDEN 

Alhier overleed de h. Walter 
Thuriaux, zoon van de h. en mevr. 
Thuriaux, die een trouw militant 
\'an onze partij was. We betuigen 
dan ook de achtbare ouders onze 
oprechte gevoelens van deelneming. 

ZOEKERTJES 

Ik stel mij gratis ter beschikking 
voor alle Vlamingen die zich wen 
sen te vestigen in oi rond Brussel, 
als voor het huren ol aankopen 
van bouwgronden, appartementen, 
huizen, villas, enz. Voor inlichtingen 
tel. 229513 - T 150, 

Oostenrijks student zoekt ver
taalwerk van Ned. of Eng. in Duits. 
Schr. of tel. : sekretariaat V.U., M. 
Lenionnierlaan 82, Brussel 1. 

Weduwe 44 j . met 3 minderjarige 
kinderen, verkoopster, fijngevoelig, 
zoekt kennismaking voor huwelijk 
met vriendelijke, fijnzinnige man, 
44 tot 55 j . , niet rijk maar iets in-
(ellektueel, vlaamsge/.ind. Schr. 
blad T 163. 

i loofdredakteur 
T. van O vers t ra eten. 

Alle br iefwissel ing voor r e 
dak t i e n a a r : 
Rota typ, Sylv. Dupuis laan 
110. Brus . 7. - Te l . 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonnie r l aan 82. 
Brussel 1. • TeL : 11.82.16 
Alle k lachten voor niet ont
vangen van blad o p dit 
Adres . 

f aa rabonnemen t : 280 P . 
t ialfjaarli jks : 160 F . 
Dr iemaandel i jks : 90 P, 
. \ bonnement bui ten land : 

450 h 
Steunabonnemen t : 750 F . 

( m i n i m u m ) 
Losse n u m m e r s : 8 F . 

\ l l e s tor t ingen voor het blad 
i p pos t r eken ing : 171139 
c W D > 
weekblad 

Vlaams-nat ionaal 

Verantw. uitg. Mr. F . Van der 
Eist. Beizegemstr . 20, Brus . 12. 

Aanbevolen 
Huizen 
« PIET POT » 

Antwerpen's gezelligste 
Bierkelder 

Grote Pieter Polstraat 4 
(bij Suikerrui) 

Open van af 8 uur 's avonds. 
Maandag en dinsdag gesloten. 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.'v. 

Maatsch. zetel : Antwerpen 2 
Tel. : 03/49.30.46 • 49.15.94. 

Bezoek c De veerman > 
te St-Amands a.d. Schelde. 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans. 

LB no 
BIEREN ATLAS 

Alle specialiteiten 
Fruitsap Pufri 
CARPENTIEB 

Guido Gezeilestraat 39 
ZWIJNDRECHT. T. 52.70.70 

tB na 
De specialist der 
standaarddeuren 

J LEEMANS, Deurne c 
Van Havrelei 70 T. : 35.63.17 
Agent : De Coene Kortrijk 

LB n a 
EURO-DUMJ 

Moderne wooninricbtine 
Kruidtuinlaan 6 

(tussen A. Maxlaan en 
E. Jacqmainlaan) - BRÜSSEL 

Tel. ; 02/18.17.17 
LB n4 

BLANKENBERGE 
« Rubenstiof > 

Weststr. 79. T (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension 

LB 115 
c V l a a m s H u i s > R n o k k e 

Kamers • vol pension 
gezellige sfeer. 

Verminder ing voor groepen. 
Elisflbethl. 105. Tel . 6.32.70. 

te "6 
Breydelbof BRUGGE 

Jozef Suveestraai ' 
Celagzaal - 12U plaatsen 

Tel. : 050/350.6 ' 
LB 1)7 

bij dé mee.ster u u r w e r k m a k e r 
S L A E T S 

Dewin te rs t r II i )udergem 
T. 72.45.43 T e r m i n u s tr . 35. 
10 % kor t ing » leden V.U. 

LB M8 

DESIGN SHOP 
(Jeschenken 

en moderne juwelen 
Adolf Maxlaan !Ü5. BRUSSEL 

Tel, : )2/18.62.62 
_ tB n9 

Fr PABQUIN P v,b.a 

Lg Lobroekstraat 44 
ANTWERPEN. 

Telefoon : 03/36.16.47. 
Kuipen en s tape lbakken voor 
pekel, d iepvr ies , ve rpakking , 
s tocker ing. 
Polvethyleen «akken. vel
len en folie op rol . 

RAADPLEEG ONS. 
LB 120 

file:///bonnement


bewegingsryHber 

BRABANT 

Asse 
NAAR DIKSMUIDE 

Gezien het sukses van voorgaan
de jaren wordt ook dit jaar een 
bus ingelegd te Asse. Vertrek 20 
aug. om 7 uur stipt op het Geineen-
teplein te Asse. Terug om 21 uur. 

Prijs : 120 fr. 
Inschrijvingen : Florent De Cos-

ter, Budastraat 13, Asse-Krokegem, 
Frans Van Ransbeeck, stw. op 
Edingen 51, Asse-Koudertaveern, 
Leo De Koninck, Tuinwijkstraat 11 
(Marlier), Asse, « Kummelshof », 
Stationsstraat, Asse. 

Brussel 

september te Strombeek-Bever. 
De e.k. vergadering van het ar-

rondissementsbestuur heeft plaats 
op vrijdag 8 september te Asse. 

Verdere inlichtingen zullen in 
» Wij » verschijnen. Onze trouwe 
medewerkers worden verzocht deze 
agenda strikt na te volgen. 

Hofstade 
40e IJZERBEDEVAART 

Qnze V.U.-afdeling legt in samen
werking met de afdeling Weerde 
een autobus in naar Dlksmuide. In
schrijvingen bij Jos Neveux, Am-
broossesteenweg, 161, Hofstade (Br.) 
Voor Weerde bij de h. W. Claes-
sens, Bloemenstraat, 8, Weerde. 

BRUSSEL NAAR DE 
VEERTIGSTE 
IJZERBEDEVAART 

Zondag 20 augustus vertrekken 
tot nu toe meer dan tien autobus
sen vanuit Brussel en randgemeen
ten naar Diksmuide en mogelijks 
kan het aantal nog met een vijftal 
verhogen. 

In samenwerking met V.O.S., 
Köordinatiekomitee en andere bon
den en groeperingen uit het Brus
selse, vertrekt gewoonte getrouw de 
bus, ingericht door de Vlaamse Ge
meenschap en Volksunie Brussel 
stipt te 7 uur aan de Vlaamse 
Schouwburg, Lakenstraat Bijeen 
komst te 6 uur 45. 

Heenreis via de ganse bergke-
ten, Payottenland en de zuid-oost
en westvlaamse Ardennen. Terug-
leis met vertrek te 15 uur op de 
Grote Markt via Wijnendaele, Win-
gene, Beernein naar het haven- en 
nijverheidsgebied Zelzate - Gent, 

Aalst alwaar gezellig samenzijn. 
Aankomst te Brussel, rond 23 uur 
30. Busprijs 140 fr. 

Inschrijvingen tot 15 augustus in 
« l'ilenspiegel », Pletinckxstraat 38. 
Brussel-Beurs, tel. 12.13.14. 

Een talrijke deelneming wordt 
verwacht en is gewenst. 

Brussel • Halle - Vilvoorde 
STAD ZONDER GEZICHT 

Deze brochure, uitvoerig bespro
ken in een vorig nummer van 
« Wij », is ook verkrijgbaar via het 
arrondissementsbestuur. Belang
stellenden kunnen hini bestelling 
plaatsen door storting of overschrij
ving op P.R. 86.5450 van V.U. arr. 
Brussel te Brussel. Op de keerzijde 
van de betalingsstrook dient ver
meld : adres en naam van de be
steller, aantal eksemplaren. 

Prijs per eksemplaar : 30 fr. U 
slaat aldus twee vliegen in één klap: 
niet alleen leert U Brussel, onze 
trots en onze schande, beter ken
nen, maar bovendien steunt U het 
arrondissement in zijn zware taak 
tot uitbouw van de V.U.-aanwezig-
heid te Brussel. 
VERGADERINGSAGENDA 

De kantonnale ge\ olmachtigden 
vinden hieronder de agenda van> de 
\ ergaderingen per kanton. Zij wor
den verzocht zo vlug mogelijk de/e 
vergaderingen te organlzeren (zaal 
bespreken, afdelingen verwittigen, 
datum be\estigen voor opname in 
a Wij »). 

5 oktober : kanton St. Kwintens-
Lennik; 12 oktober : kanton Halle; 
19 oktober : kanton Schaarbeek; 26 
oktober : kanton St. Joost-ten-Noo-
de; 9 november : kanton Ander-
lecht; 16 november : kanton Brus
sel; 23 november : kanton Eisene; 
6 december : kanton Vilvoorde; 14 
december : kanton St. Jans-Molen-
beek en 21 december : kanton \S'ol-
\ ertem. 
KOLPORTAGES 

De afdelingen vinden hieronder 
de agenda van de kolportages door 
de arrondissementsploeg en de 
plaatselijke militanten. 

10 september : Hoeilaart-Overij-
se; 24 september : Wezembeek-
Ophem; 8 oktober : Wolvertem; 12 
oktober : Zaventeni; 19 november : 
Slrombeek-Bever en 3 december : 
Roosdaal-Pamel. 

ARR. RAAD EN BESTUUR 
De e.k. vergadering van de arron-

dissenientsraad heeft plaats op 30 

KorteRberg - Erps-Kwerps 
NAAR DIKSMUIDE 

Het IJzerbedevaartkomitee Mid
den-Brabant trekt, zoals vorige ja
ren, met meerdere bussen naar 
Diksmuide op 20 augustus. 

Prijs 120 fr. voor volwassenen en 
80 fr. voor minderjarigen tot 16 jaar. 

Inschrijvingen : Aerts Rik, Erpe-
straat 11, Nossegem, 02-59.70.87; 
Bruyninckx M. Th., St. Amands-
straat 11, Kortenberg; Claes D. en 
J. Engerstraat 147, Erps-Kwerps, 02-
59.77.83; Dedobl>elaer J,, Sterrebeek 
sesteenweg 49, Everberg, 0259.7537; 
Dewinter A., St. Michielsstraat 6, 
Velteni 016-48.422; Pepermans Gil
bert Prins van Everberstraat 9, 
Everberg; Peys J., Leuvensestraat 
21, Veltem; Sannen Herman, Visse-
gatstraat 63, Erps-Kwerps 02-
59.74,73; Van Biervliet L., Holstraat 
74, Kortenberg 02-59.68.74; Van Ril-
laer R. en W., Sterckxstraat 31, 
Steenokkerzee! 02-51.86.97; Vinex J., 
Mechelsesteenweg 67, Erps-Kwerps 
02-59.60.24. 

St Job-in-'t Goor 
GULDENSPORENVIERING 

Ook te Sint-.Tob werd de Gulden 
sporenslag herdacht in een ware 
feeststemming. 

Merkwaardig was aan deze vie
ring de medewerking van de voor
naamste verenigingen, onafgezien 
hun politieke strekking. 

De duivenbond begon reeds op 
S juli met een vlucht op Quievrain 
voor de Guldensporenprijs. 16 juli 
was er een mis in de parochiekerk 
opgedragen door E.P. Wildiers voor 
de overleden leden van het Davids-
fonds en opgeluisterd door het pa
rochiaal dameskoor. Om 12 uur gaf 
de socialistische turnkring « Heide
kracht » een turndemonstratie met 
volksdans op het plein voor het Ge
meentehuis. Deze flinke prestatie 
verdiende echter meer belangstel
ling. Om 15 uur gaf de fanfare 
<i Dè Ware Vrienden » in de zaal 
« Flora » opgewekte marsmuziek 
ten beste. Om 16 uur, optocht naar 
het Kultureel Centrum « Reinaert » 
met de fanfare op kop, gevolgd door 
de deelnemende kringen met hun 
vaandel, waar een forumgesprek 
plaats had met als tenia « De een
heid onder de Vlamingen ». Mode

rator N'alère Depauw leidde dit ge
sprek in waaraan verschillende aan
wezigen deelnamen. 

's Avonds trad Cor Vandergoten 
op in het Parochiehuis met klein
kunst- en kolderliedjes en Emiel 
van Heineklonck hield en een flin

ke' feestrede. Er werd nog gezellig 
gedansd met het orkest « The De
vils ». 

Wat te Oostende onmogelijk 
was, gebeurde te Sint-Job : zij-aan-
zij marscheerden de Rode naast de 
Leeuwenvlag. En waarom niet ? 
\A'ij zijn toch allemaal Vlamingen ! 

OOST-YLAANDEREN 

Aalst 
GOUDEN BRUILOFT 

Dinsdag 22 augustus herdenken 
de echtgenoten Sander De Vos-Ma-
ria Sonck, Posthoornstraat 26, hun 
vijftigjarige echtverbintenis. 

Onze vriend Sander is altijd een 
strijdende Maming geweest. Hij is 
ook de stichter-penningmeester van 
het <i Priester Daensfonds ». 

Wij wensen hen van harte geluk 
en dat ze nog lange jaren samen 
zouden mogen blijven. 
NAAR DIKSMUIDE 

De « Priester Daensvrienden » 
nemen deel aan de IJzerbedevaart. 
Een autobus met 46 deelnemers zal 
vertrekken aan « De IJzer », Vlaan-
derenstraat te 7 uur. Ieder weze 
tijdig op post. 

Dendermonde 
LODEWIJK DOSFELHULDE 

Zondag 10 september 1967 heeft 
te Dendermonde een Dosfelhulde 
plaats met o.a. te 11 uur mis in de 
O.L. Vrouvvkerk, te 12 uur 15 . 
onthulling door de h. .lozef van 
Overstraeten van een gedenkplaat, 
geschonken door de Vlaamse Toe
ristenbond, werk van beeldhouwer 
Jos De Decker, te 15 uur 30 : aka-
demische zitting in de aula van het 
stadhuis met feestrede van de h. 
Arthur de Bruyne, auteur van de 
Dosfelbiografie. 

Door het Dosfelkomitee wordt 
v<x)r een middagmaal gezorgd in 
de feestzaal van de abdijschool. In
schrijving 140 fr. te storten voor 5 
september, op postrekening 139655 
van Kredietbank Dentlermonde, 
met vermelding : Dosfelkomitee. 

Gent 
KOLPORTAGE 
MAAND AUGUSTUS 

Zondag 6 oogst, Merelbekc, bij
eenkomst 9 uur Vlaams huls Roe
land, 9 uur 20, café IJzeren Hek
ken, Hundelgemsestr. Merelbeke. 

Zondag 13 oogst, Zwijnaarde, bij
eenkomst 9 uur Vlaams huis Roe
land, 9 uur 20, Vlaams huis Zwijn
aarde, Heirweg Noord, Zwijnaarde. 

Zaterdag 19 oogst, Veldstraat, 
Gent, bijeenkomst Vlaams huis 
Roeland 14 uur 30. 

Zondag 27 oogst, St. Denijs Wes-
frem, bijeenkomst, Vlaams huis 
Roeland 9 uur 15. 

Oostakker 
IJZERBEDEVAART 

Op 20 augustus gaan we met een 
autocar naar de IJzerbedevaart. 
Vertrek om 7 uur 30 te Oostakker 
aan het Kerkplein en om 8 uur 
stipt te Sint-Amandsberg aan « ca
fé Sint-Amand ». 

Terug rond 22 uur. 
Inschrijvingen bij al onze be

stuursleden. Prijs : 95 fr. 

St. Amandsberg 
HUWELIJK 

O p 10 augustus stapte onze pen
ningmeester met zijn verloofde in 
het huwelijksbootje. Wij bieden het 
jonge paar onze beste gelukwensen. 

WEST-YLAANDEREN 

Brugge 
SEKRETARIAAT W E E R 
NORMAAL TOEGANKELIJK 

Nu de h. en mvr. Hermans de 
uitbating van het ot Breydelhof » 
in de hand hebben genomen, is het 
V.U.-sekretariaat weer normaal toe
gankelijk (sluitingsdag enkel op 
dinsdag). De zitdagen sociaal 
dienstbetoon door de hh. Leys, Van 
In en Reynaert lopen door op el
ke zaterdag van 11 uur 30 tot 12 
uur 30. 

Brugge - Torhout 
V.U.-JONGEREN 
LEIDEN DE DANS 

Tijdens de verlofmaanden wordt 
elke zaterdagvoormiddag (vanaf 10 
uur : Breydelhof, Suveestr.) door 
de V.U.-jongeren druk gewerkt om, 
per gemeente, volledige lijsten van 
betrouwbare adressen op te maken. 
De afd. besturen gelieven er voor te 
zorgen dat hun sekretariaat zich op 
deze inspanningen afstemt o.a. door 
minstens één zaterdag de konlrole-
werkzaamheden mee te maken. 

heden » had het niet nodig gevon
den één vierkante cm. papier te be
steden aan de propaganda voor het 
stedelijk 11 juli-feest in het Casino. 
De versiering van de zaal was van 
hetzelfde gehalte : kaal en met een 
mikroskopische 1 eeuwenvlag. Wil
lem De Meyer hield het bij de huLs-, 
tuin- en keukenliedjes en liet het 
aan de sopraan Alice Van Walle-
ghem en de jeugdgroep Fro over 
om iets van een strijdbare Gulden-
sporenviering over te houden. De 
plaatselijke V.U.-afd. nam met de
ze opgewarmde kost geen vrede en 
heeft het stadsbestuur aangeboden 
volgend jaar voor de propaganda, 
de organizatie en de versiering van 
de zaal in te staan. 

Jabbeke 
VLAAMSE KLUB JABBEKE 
AKTIEF 

Rond het nieuw ontworpen re-
kreatie-oord van de h. A. Devriendt 
te Jabbeke, wordt op de namiddag 
van de Llzerbedevaart (zondag 20 
aug.) te 15 uur het nationaal kam
pioenschap « auto-rodeo » inge
richt. Onder de omlijstingen niet te 
vergeten de « doden-sprong » van 
stuntman \ ' an de Put te . Op ver
toon van het herkeni>ngstekeri dor 
bedevaart bedraagt het inkomgelj 
slechts 50 fr. 

Kortrijk 
IJZERBEDEVAART 

Zondag 20 augustus reist de 
Volksunie-Kortrijk per autocar 
naar de bedevaart te Diksmuide 
Vertrek te 7 uur 30 op het Schouw
burgplein te Kortrijk. O p aanvraag 
kunnen de deelnemers in alle ge
meenten van het Kortrijkse worden 
opgehaald. 

's Namiddags bezoek aan Steen
voorde, Kassei en Belle in Frans-
Vlaandei'en. 

Deenemingsprijs : 150 fr. (waar
bij inbegrepen : drinkgeld chauf
feur en middagmaal). 

Inschrijving in lokaal 1302, Au
gust Reynaertstraat 9 te Kortrijk. 

Knokke 
NAAR DIKSMUIDE 

Een autocar wordt ingelegd te
gen 85 fr. 

's Namiddag piëteitsvolle rondrit, 
terug omstreeks 22 uur. Inschrij
ving Vlaams Huis, Elizabetlaan 105, 
Parmentier laan 17 en café Far 
West, Natiënlaan, Westkappelle. 

Knokke - Heist 
NAAR DIKSMUIDE 

Moest U bereid zijn, buiten de 
deelnameprijs voor de bus, nog een 
kleine bijdraj?e te betalen (bv. een 
extra 10 of 20 fr.) dan zouden we 
misschien een ruikertje bloemen 
kunnen leggen op enkele uit het oog 
verloren heldenhuldezerkjes ! 

P rogramma van VOS-deelneming 
aan de 40ste IJzerbedevaart : 

Vertrek Zeebrugge station stipt 7 
uur 45. Heist Heldenplein stipt 8 
uin\ Knokke station stipt 8 uur 15 
Westkapelle kerk stipt 8 uur 30. 

Aankomst Dik.smuide omstreeks 
10 uur 45. X'ertrek Diksmuide stipt 
13 uur 45. Rondrit in de streek tot 
omstreeks 19 luir. Terugkeer via 
Zeebrugge, Knokke omstreeks 22 
uur. 

Deelname in de kosten (inbegre
pen bedevaartkaart) 25 plus 85 fr. 

Inschrijvingen tot 17 augustus. 
Westkapelle : sekretariaat Far 

West, Natiënlaan: Knokke : sekre
tariaat V.O.S., Parmentier laan 17: 
Knokke : Vlaams huis, EHsal>eth-
laan 105; Heist : sekretariaat VOS, 
Zuidstraat 19; Heist : V.T.B.-V.A.B., 
Pannestraat 12; Zeebrugge : V.T.B.-
V.A.B., Azorenstraat S. 

Blankenberge 
U JULI-FEEST ZONDER 
PROPAGANDA EN ZONDER 
. SCHWUNG » ! 

De PVV-schepen van « feestelijk-

Oostende 
O P R O E P 
IJZERBEDEVAARTKOMITEE 

Alle N'lamingen worden uitgeno
digd om aanwezig te zijn op de 
40ste IJzerbedevaart zondag 20 aug. 
te 11 uur te Kaaskerke. 

Men wordt verzocht aan te slui
ten bij de autokaravaan samenge
steld uit personenwagens en een 
autobus. 

Verzameling te Oostende Stefa-
nieplein (Koninginnelaan). Vertrek-
uur : 8 uur 45. Reisweg over Mid
delkerke, Leffinge (kerk), Gistel 
(grote markt), Zevekote, Leke, Kei-
em, Diksmuide. 

Autoversiering ter plaatse. 
Inschrijven aan de volgende 

adressen : 
Oostende : Kunsthandel «Artes >, 

Alf. Pieterslaan 28, tel. 756.87. 
Stene : A. Vergote, Pycke de ten 

Aerdelaan 66, tel. 787.10. 
Leffinge : Gilbert Devriendt, Oos-

tendestraat 16. 
Middelkerke : café « Were Di • , 

de Smet de Naeyerlaan 19, teL 
211.88. 

Zevekote : Herman Blontrock", 
Dorpsstraat 18. 

Bredene : R. Lagast, FrankrijiË* 
laan 2, tel. 748.33. 

G. Vanlaere, Buurtspoorwegstr. 
13, tel. 787.68. 

Prijs : 50 fr. Terugkeer uit Diks« 
muide omstreeks 17 uur. 

De jeugd-fietstocht vertrekt a a a 
« Klein Parijs » te Oostende om
streeks 8 uur 30, omstreeks 9 uur te 
Gistel (café S. Maes) en 9 uur 15 
te Zevekote. 

Alle Vlamingen versieren op deze 
dag hun woning met de leeuwevlag. 

Roesbrugge - Haringe 
BORMS 
VAN DER HALLEN 
HULDE 

Op 20 oogst 1967 te 16 uur na d e 
IJzerbedevaart wordt in het Ber-
tennest Haringe het dr. August 
Bormsjaar besloten met een volks-
nationale strijdhuWe, meteen ope» 
ning van het Ernest Van der Hal
len-jaar. Deze hulde aan Vlaande-
rens volUvIcider dr. Borms en onze 
jeugdleider Van der Hallen, word t 
ook doorgetrokken tot een hulde 
aan hun testamentuitvoerders, zo
als Amedee Verbruggen en E.H. 
Gantois. 

Trouw aan de traditie van d e 
vlaamse volksavonden te Roes-
brugge-Haringe zal opnieuw Her
man Bruggen optreden en Guido 
Van der Meersch, stichter der jaar
lijkse bedevaartmars naar de IJzer-
graven. Samenzang o.l.v. Wies Pee 
en jeugdboodschap door Pol Van 
Caeneghem, A.D.J.V. en onder
voorzitter cc Were Di ». 

Trefpunt : aan de « Molenwa! », 
te Roesbrugge-Haringe; hoek Hey-
brugstraat en staatsbaan Duinker-
ke-Poperinge, leper. 

Wie niet aanwezig kan zijn, slui-
te aan bij het beschermhulde-komt-
tee door storting op postrekening 
175.45 van Kredietbank Kortrijlc 
voor rekening nr 20579 van '* 

N.K.V.H.V. 
JEUGDKUNSTFEEST 

O p de vooravond van de Llzer
bedevaart en de 12de bedevaart-
mars naa r de Uzergraven, wordt 
in het Bertennest Haringe e e a 
Volks Nationaal Jeugdkunstfeest 
gevierd, uiteraard enkel toeganke
lijk voor... en deelneeinbaar door 
;dle meisjes en jongens tussen 15-25 
jaar, ntits voorafgaande inschri)-
ving. 

De inschrijving gebeurt vooraf en 
is noodzakelijk, met duidelijke op
gave van wat men zal doen langs 
het inlichting.sadres bij A. Surinx, 
Oude Kasteelstraat 8, Kortrijk. 

St Michieis 
T W E E DAGEN UIT 

Traditie-getrouw ging de afd. S t 
Michieis op familieuitstap. Ditmaal 
naar de Leie-streek en waaronder 
een bezoek aan volksvert. dr. Wan-
nyn te Nevele. Bij de terugkeer 
werd de hoeve \ an gemeenteraads
bij Willy Ghyssels te Ruddervoorde 

aangedaan. 
Het bestuur van de afd. hield het 

bij deze ene uitstap niet want op 
21 juli jl ging een afvaardiging d e 
kuiture centra van Venlo en Ven-
ray bezichtigen. Zulks betekende 
een reis van 500 km. In het plaat
selijk konlakt-blad komt een relaas 
van deze vruchtbare trip ! 

Wervik • Geluwe 
IJZERBEDEVAART 

Voor de afdelingen Menen, Ge-
luwe-Wervik wordt een luksecar 
ingelegd. Inschrijvingen : Wervik ï 
Magdalenastraat 75; Menen : W a -
hisstraat 70 en Graaf van Vlaandc-
renstraat 39; Geluwe : 3de Lan-
siersstraat 8. Prijs 60 fr. 

Zeebrugge - Heist 
O P 15 AUG. : ZEEWUDING T E 
HEIST 

Wie op 15 aug. a.s. de zeewijding 
vanuit zee wil meemaken kome 
\oor 15 uur naar de vismijn te Zee
brugge (zijde van de vissershaven) 
waar o.a. met de Leeuwevlag ver
sierde vissersboten de toeristen tot 
een trip in zee zullen nodigen. V.U— 
jongeren uit het arr. Brugge wJi» 
zen U d e wegj 



ZOT^..: LENTE... PRACHTIGE TUIN... IN VW EIGENDOM... 
OOK IN VW. BEREIK IN HET GANSE VLAAMSE LAND 

UW R E S I D E N T I E L E 
MEESTERWONING 

vanaf 655.000 fr. 
Standin^vol en luxueus. Ma-
festueuse hall, prachtige ruime 
eetkamer, living, geïnstalleerde 
keuken en badkamer, garage, 

bergplaatsen. 

UW BUITENVERBLIJF. . . 
E E N GEZELLIG H O E V E K E 

vanaf 625.000 fr, 
een authentieke vlaajnse stijl • 
brengt u sfeer, warmte • eiken 
balken, staldeur, rode franse te' 
gels en toch zeer konjortabel. 

GEEN PROBLEMEN M E E R : 
— vooraf volledige financiële r aming op bazis van de duizende realizaties. 
— grat is f inancieringsdienst die U op de voordel igste manie r aan geld helpt . 
— honderde on twerpen te r inzage — een a rch i tek tenburee l tot uw dienst . 
— technisch bes tudeerde ui tvoering — specialisten m e t jarenlange ervaring s taan U bij met raad en daad. 
— steeds UW projek t : ui t ing van uw eigen persoonl i jkheid. 
— kuns tenaars s taan U bij voor dekorat ie en s ie rschouw. 

Kom eens kijken naar onze realizaties 
die kwaliteit en matige prijzen vindt u nergens 

INFORMEER NOG V A N D A A G BIJ ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 
ANTWERPEN 

MEIR 18 

03/3L78.20 

GENT 
ONDERBHRGEN 43 

09/25.19.23 

GENK 
WINTERSLAGSTRAAT 22 

011/544.42 

BRABANT 
Voorl. bureel t 

ROTSELAARSEBAAN 37 
HOLSBEEK. • 016/459.28. 

Tot uiv 
dienst*. 

... fe ANTWERPEN : 
met duizenden mooie bouwgronden 
Ie EKEREN, BRASSCHAAT, MARIA
BURG, MORTSEL, EDEGEM. KON-
TICH, enz... 

VOORAF BESTUDEERDE BOUW-
PROJEKTEN ZIJN NIET DUUR. 

... te GENT : 
met een reeks reer rezidentiële 
vlllagronden te DRONGEN, MARIA
KERKE, enz... 
ApparleraentsRebouwen te DESTEL-
BERGEN, WONDELGEM, GENT-
BRUGGE en zeer interessante beleg-
gingsmogelijkheden in appartemen
ten met 1. 2 of 3 slaapkamers vanaf 
590.000 fr. 

... fe GENK : 
de streek der uitzonderlijke beleg-
gingsgronden met prachtige toe
komstpercelen van alle maten en 
liggingen. 
Prijzen van 8 fr./m2 of daarbuiten 
unieke prestige • appartementen, 
hoogste lukse en toch voordelig 

Voor détails : vraag gratis onze 
brosjure < BOUWTIJDINGEN >, 
editie april 1967. 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
wanK*. 

Dunlopillo 
STPR 

MA TTHmS BiOI>SMBSDnm 
T U R N H O U T S E i A A N 1Ö2V ̂ 9 I I G E R H OUT - Ttl. 35.17.«3 

•IJHUIZEN : Oi«MIIra.t M-t» , Anlw. T«l. 3T.OI.1t 

LB 124 

'T IDEALE TÜINTOESTEL VOOR GANS UW KROOST TOT 15 JAAR! 
Zware, gansstalen konstruktte 

(3x2 tn Hoog 2 m.) 

S L E C H T 2 . 9 9 5 F R . 

Firma Cortvriendt 
Diepestraat 29, Antwerpen teL : (03)32.44.30 

ALLE SPEELGOED 
Vraagt geillustreerd prospektus 

W l M M A E S 
vraagt U ci]a militanten in moei
lijke ogenb*ikken (boete en gevang) 
niet in de steek te laten Stort in 
verwijld uw steun op eén der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbank van aw gemeente : 

— rek. ar. 1100/37.305 van bet 
VJtf.0. • Antwerpen cl 

- rek. nr. 1100/36.971 van het 
Vlaams Solidariteitsfonds 

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan mder miji» Dersoonlijk toe 
d e b t 

ATK Vereniging s'ooi Arbeids
veiligheid door Pectiniek 
en Kontrole. • Erkend bij 

M.B V. 22/2/62 

Het 
V L A A M S KKl HINGSORGAMSME 
voor de officiële kontroles van : 

— uw stoomketel ; 
— uw kranen, liften e.d. ; 
— uw ïwierder ; 
— uw elektrische installatie 

RIJMEN AMSESTEEN WEG 109, 
BONHEIDEN - Qij Mechelen 
Telefoon : (015) S26.77. 

Agenten over GANS VLAANDEREN 
tB 10) 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L. LUYTEN 

Trooststraat 12 

(Gemeenteplein) 

Edegem Iel 03/53.05.71 
LB 104 

VERSE ZEEVIS 
Visverdelers en dlep-
Triesbonden». rraagt 
iaiicbtingen tn priji-
Ujst 

FIRMA DEPREZ 

Vismlln 104 
O O S T E N D E 
t e l . : 059 71715 

CE lOS 

H E R M E S 
64 Znidiaac 

211 M Lemonnierlaai) 
Tel 11.00.3a 
Brussel 

VOLLEDIGE 
SEKHh'1 ARHAT-
Kl UiiLS IN 2 JAAR 

Steno- en 
daktytograflt 
in vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale wetgeving 
Moderne 'alen 
Handels 
correspondentie 

Dag- en avondlessen. 
De <ichool waar Vlamingen 
ticb thuis roeien. 

Beter en voordeliger 

\Jt IOC 
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3RRSUR ZIET DE TERUGKEER 

Voor de vakantie Na de vakantie 

m 
m 

k 

hoKK£ I (f^^ 

— 'k heb toch mijn Frans weeral wat kunnen aanscherpen!!l 

GlL3LoTEh/ \ 

^VERKIEZINGEN y> IN VIETNAM 
Vietnamaak. 

VAN THIEU KANDIDAAT-PREZIDENT 
« Van Thieu Ie vent ». 

PAUSELIJKE ENCYCLIEK 
OVER GEBOORTEREGELING 
Nipil obstat ? 

HERRIE IN DE WIELERWERELD 
Dopingewortelde praktijken. 

DUITS-ROEMEENSE VRIENDSCHAP. 
HERSTELD 
Boekarestauratie. 

VAKANTIE OP ENEZ SIZUN 

onget feld..< 

BURGEROORLOG OP JAVA 
Javandalisme. 
POGING OM CASTRO TE VERGIFTIGEN 
Met C.I.A.ankali. 
SJAH TEVREDEN OVER VERKIEZINGS
UITSLAG 
Sjarlatan! 
ROBERT KENNEDY 
TOCH KANDIDAAT-PREZIDENT ? 
Kennedynastie. 
KAMPIOEN NAM VERBODEN MIDDELEN 
Anquetillegaal. 
LANGE HETE ZOMER 
Mooie juliedjes duren wél langl 

Ik vertrok naar het eilandje zon
der illuzies, enkel om de visschotels, 
de wind en de stilte. l'Ile de Sein ia 
een onooglijk landkaartstipje vóór 
de spits van Bretanje, de Sizunkaap. 
Er leven niet eens duizend mensen, 
mooie rijzige Kelten met vol blond 
haar. De bretoense naam luidt Enez 
Sizun of de Zeven Slapen. In de 
zeventiende eeuw aanbad men er 
nog de zon Doue Tad, de goddelijke 
vader. Tot in die jaren was er een 
school voor vrouwelijke druïden. 

Ik had drie boeken meegenomen 
en beloofd, bij mijn terugkomst een 
bespreking ervan klaar te hebben. 
Het hotelletje waar ik logeerde lag 
aan het haventje. Door mijn venster 
zag ik de visserssloepen en de Shell-
stookolieboot die het eiland brand
stof toevoerde. 

Ik las « Medecin for Melancoly » 
van Ray Bradbury, een heerlijke 
bundel korte verhalen, soms triest 
soms geestig, waarin werkelijkheid 
tot een nieuwe formule van denken 
en leven vermengd zijn. Toen ik 
's middags aan de gastvrouw vertel
de dat ik zinnens was een lange 
wandeling langsheen het strand te 
maken, stelde ze me voor dat haar 
dochter me zou vergezellen. Het 
strand, zei ze, is erg gevaarlijk voor 
vreemdelingen : drijfzand. Hoewel 
ik liever alleen wou zijn, schrikte 
het woordje « drijfzand » me dus
danig af dat ik toestemde in het ge
zelschap van Deirdre. Ik had het 

meisje niet eerder gezien ; ze was 
van een ontstellende, bevreemdende 
schoonheid. Ze praatte weinig. Na 
een kwartiertje wandelen bereikten 
we een kleine baai, « la baie des 
Trépassés ». « Hier », vertelde ze, 
« meert elk jaar de Bag Noz, de 
Boot van de Nacht. De bemanning 
bestaat uit op het bretoense vaste
land gedurende het afgelopen jaar 
gestorven druïden. Hun kapitein is 
de eerste gestorvene. Zij trekken 
onder het licht van fakkels naar het 
midden van het eiland om voor 
eeuwig te rusten ». « Bestaan er 
nog druïden ? », vroeg ik haar. Ze 
lachte, raapte een grote steen op en 
wierp die een tiental meter voor 
ons in het zand. De steen zakte 
langzaam omlaag. Een minuut later 
was het onmogelijk te zien waar ze 
de steen gegooid had. 

« Hoop door foltering », korte 
verhalen van Villiers de L'Isle 
Adam, is een boekje waarin de 
wreedheid der verhalen alleen over
troffen wordt door hun dekadent 
romantische sfeer. Die middag 
kwam Deirdre me zelf opzoeken. 
Eerst bekeken we de menhirs ten 
noorden van de oude burcht. « Men 
noemt ze », vertelde Deirdre, « de 
stoelen van Gador. De druïdessen 
nemen er plaats op om de toekomst 
te voorspellen en de wensen van de 
goden te kennen ». « Hoge stoelen », 
zei ik. Deirdre maakte enkele spron
gen en hees zich met soepele geba
ren omhoog. Haar lange haren wap

perden als een banier in de wind. 
« Ze zijn lenig en sterk », zei ze. 

Op het strand gierde de wind. Het 
water kwam hoog en de golven 
maakten kreunende gebaren. « Als 
je goed luistert, hoor je de klachten 
van de Paour nacz Abaou, de in het 
drijfzand omgekomen mannen »• 
« Gebeurt het nog vaak dat er men
sen in het zand verdwijnen 7 ». 
« Enkele per jaar », antwoordde ze, 
« niet veel meer ». 

« Maar waarom is de gevaaraan
duiding niet beter ? ». Ze ant
woordde niet op mijn vraag ; wat 
ze zei kon je moeilijk een antwoord 
noemen : « Het zijn offers aan de 
Goden ». 

« Le K. », de kortverhalen van 
Dino Buzzati, besloot ik later te 
lezen. Ik ging enkele glazen calva-
dos drinken in het Café Sizun. De 
uitbater was een oude schipper die 
ook boten in flessen maakte. Ik 
kocht er twee voor mijn kollektie. 
Na een uurtje kreeg ik hem aan de 
praat. « Gebeurt het nog vaak dat 
er mensen in het drijfzand verdwij
nen ? ». Mijn vraag liet hem volko
men onverschillig. « Soms », zei hij, 
« onvoorzichtige vreemdelingen. 
Verleden jaar een jonge britse voet
baller en een Hollander die hier 
foto's kwam maken van onze zeld
zame strandvogels. Je kent Deirdre, 
zij heeft hen laatst gezien ». 

Na het middagmaal kwam Deir
dre naar me toe. « Gaan we naar 
het strand, ik zal je de Ar Bregou-
rien, de pratende menhirs, laten 
zien ? ». Het leek mij of ze zich 
voor een speciale reden heel mooi 
gemaakt had. « Nee, zei ik, ik voel 
me niet zo best. Morgen misschien »• 
Ze keek me wat spottend aan. 
« Jammer », zei ze. 

KIC. 


