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Er zijn er die beweren dat trouw tot ge
woonte kan verworden, inhoudloos en tam. 
Ze projekteren deze bedenking op de IJzer
bedevaarten, die niet van deze tijd meer zou
den zijn of zouden ontaarden in een halve 
kermis. Dodenherdenking vinden deze nio-
dernen voorbijgestreefde romantiek. Of ex
ploitatie. Deze zienswijze dikken sommige 
politieke strategen, die overigens nooit in de 
aktie te bespeuren zijn, aan met het valbijl-
argument : massabetogingen brengen uitein
delijk toch geen aarde aan de dijk. 

Het moet wel zijn dat dergelijke opvattin
gen slechts leven — en dan nog, want er zijn 
er, die deze vizie delen maar niettemin naar 
Diksmuide trekken... — in een kleine min
derheid. Want hoe verklaart men anders de 
stijgende, massale belangstelling voor de 
IJzerbedevaarten ? Men kan het ermee eens 
zijn dat de benaming « bedevaart » niet he
lemaal de werkelijke betekenis van Diksmui
de weergeeft. De massa-bijeenkomst te Diks
muide is méér dan een bedevaart. Het is ook 
een bevestiging van de wil der vlaamse opi
nie, het Vlaamse volk zijn rechten, zijn eigen 
strukturen, zijn eigen bestaan als volk te 
schenken. Diksmuide is een beetje van al 
hetgeen een minderheid deze manifestatie 
aanwrijft : een beetje kermis, een beetje ge
woonte of traditie, een stuk romantiek, een 
beetje exploitatie. Maar Diksmuide is véél 
meer dan dat en geenszins een nutteloze 
nianifestatie. Te Diksmuide werd al vaak de 
spits afgebeten, werd bijna elk jaar voor een 
reprezentatieve massa het vlaamse stand
punt klaar en duidelijk gezegd of toegelicht, 
werden de vlaamse eisen kort en krachtig 
geformuleerd, werd het vlaams geweten ge
peild en werden de eigen fouten en tekort
komingen publiek opgebiecht. We willen er 
niet eens prat op gaan, dat de IJzertoren en 
de IJzerbedevaart enige simbolen en gebeur
tenissen in West-Europa zijn, al is de verlei
ding sterk om dat te doen. 

D I K S M U I D E 
Maar uiteindelijk gaan we telkens opnieuw 

naar Diksmuide om getuigenis af te leggen 
van onze strijdwil, om een gemeenschappe
lijke noemer te vinden onder de Vlamingen 
en gaan de radikalen naar Diksmuide om 
deze gemeenschappelijke noemer zoveel 
mogelijk te radikalizeren. Dat is ten slotte 
de voornaamste betekenis van deze derde 

zondag in augustus, nu voor de veertigste 
maal. De rest moeten we er filozofisch bij
nemen, voor zover al die andere aspekten 
precies onverteerbaar zouden zijn. 

We gaan dus naar Diksmuide, om te beto
gen ja allereerst voor amnestie (.'), voor we
reldvrede, voor federalisme, voor onze 5 0 
ciaal-ekonomische ontvoogding, voor een bil
lijke oplossing van het kernvraagstuk Brus
sel, voor de totale splitsing van Leuven en 
voor de overheveling van Leuven-Frans naar 
Wallonië, voor de splitsing van de brusselse 
universiteit en een volwaardige nederlandse 
universiteit in de hoofdstad. Kortom : wij 
betogen te Diksmuide voor de toekomst en 
dus voor de afbraak van strukturen en op
vattingen, die niet meer van deze tijd en nog 
minder van de toekomst zijn. Wanneer wij, 
radikale Vlamingen, er niet meer zouden 
heengaan, dan zouden inderdaad de voze 
verwijten die we inleidend opsomden, de 
manifestatie uithollen (bij de hervatting van 
de IJzerbedevaarten na de tweede wereld
oorlog hebben we dat maar al te duidelijk 
gezien!). Juist omdat we zoveel mogelijk 
Vlamingen tot radikalen in de Vlaamse Be
weging willen maken, zijn we aanwezig aan 
de IJzer en gag^n we ook morgen zondag 
Diksmuidewaarts. In het besef dat we goed 
en degelijk werk doen voor de zeer nabij 
gekomen verwezenlijking van hetgeen de 
vlaamse frontsoldaten wilden en waarvoor 
er zovelen zijn gesneuveld. Te Diksmuide 
zijn voor als na verleden, heden en toekomst 
verenigd, zoals ons volk deze tijden heeft 
ondergaan doch zoals wij de derde faze niet 
langer willen ondergaan maar zelf bepalen ! 

Wat onze trouw aan het testament der IJ-
zergesneuvelden betreft, deze trouw kan 
misschien verward worden met traditie, 
waarin tans moderne stijlvormen worden 
verweven. Maar indien bij de oudere gene
raties van gewoonte kan gesproken worden, 
dan zeker ook van hardnekkigheid. Het is 
ten slotte dank zij de hardnekkigheid der vo
rige generaties dat er een lange weg is af
gelegd en dat er steeds maar nieuwe « ge
trouwen » opdagen, om de rangen der radi
kale Vlamingen te versterken. Is het niet ty
pisch dat de aktieve belangstelling voor 
Diksmuide of andere vlaamse strijdmanifes-
taties gepaard gaat met de snel stijgende 
groei van onze partij 7 Ook te Diksmuide 
grijpen we terug naar het enige houavst dat 
we als volk hebben en waar we de kracht 
putten om de strijd voort te zetten, de strijd 
van elke dag, die elke dag door meer en 
meer Vlamingen wordt gevoerd, zonder gro
te woorden doch met vele kleine daden die 
samen zullen uitgroeien tot wat te Diksmui
de luidop gedroomd wordt! 
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FEDERALISME 

engij 
11 JULI EN BRT 

Wellicht hebben de meeste le
zers van uw krant nog geen Gul-
densporenviering beleefd zonder 
leeuwenvlag noch V l a a m s e 
Leeuw. Wij, Vlamingen van 
Brussel, kregen dit geschenk van 
de BKT en het Vlaams komitee 
•\oor Brussel. 

Wij kregen zelfs veel meer, na
melijk : een redevoering die ge
leidelijk afzwakte tot een even 
bloedarm als banaal taalflamin-
gantisme ; een zeer slecht opge
vat programmaboek, in tegen
stelling tot de programmaboek
jes die we als koncertganger in 
liet P.S.K. gewoon zijn ; een 
uniek aaiivangsuur in de annalen 
van het brusselse ontspannings-
leven : ]9u30. Als massazang, 
een schaamteloze mistifikatie. 

Ik wens hier de heer te hul
digen, die het initiatief nam de 
Vlaamse I^eeuw aan te heffen. 
Dank zij hem kregen wij toch 
onze viering. 

C.M., Brussel 4. 

spontane aanhef van de « Vlaam
se Leeuw » niet opgenomen. Ik 
besef ten volle dat dit laatste — 
omdat het niet geprogrammeerd 
was — zeer moeilijk zo niet on
mogelijk is, maar juist daarom 
had uien dit in het programma 
moeten voorzien ! Of moet de 
Leeuw tam gehouden worden en 
verwateren ; mag hij niet door 
de beeldl)uis in Vlaanderens leef-
kamers gestuurd worden ? 

H.D.S., Berchem. 

DE KUST 

n JULI-KONCERT 

Voor één keer wil ik de BBT 
feliciteren voor het 11 juli-kon-
cert dat op die dinsdagavond 
werd uitgezonden. Maar mijn 
toejuichingen kunnen niet zon
der voorbehoud zijn ! Weliswaar 
werd voor deze vlaamse feest
dag een inspanning gedaan die 
groter is dan voor de Vlaams Na
tionale Zangfeesten, waar Paul 
Vanden Bussche met zijn kame
ramen nog nooit prezent was 
voor een integrale rechtstreekse 
uitzending (voor wanneer ?) . 

De Vlamingen te Brussel toon
den dat ook daar een hoogstaand 
Vlaams kultuurleven bloeit. Maar 
dit neemt niet weg dat zij ook 
strijdvaardig blij\en. 

Bij de opname van bedoeld 
koncert in het Paleis voor Scho
ne Kunsten werd door de massa 
na de finalezang onmiddellijk 
niet « de Vlaamse Leeuw » aan
geknoopt. Niet alleen had de TV 
verzuimd dit lied in haar pro
gramma op te nemen (er werd 
besloten met het « lied der Vla
mingen »), maar tevens werd de 

Door de Vlamingen uit het bin
nenland wordt wel eens geklaagd 
over de verfransing van onze 
kust en terecht, alhoewel er de 
laatste tijd wel een en ander ten 
goede veranderd is. 

De frisse wind die aan onze 
kust gaat waaien is grotendeels 
te danken aan enkele mensen, 
die zich dag na dag afsloven : 
steeds op zoek naar de gepaste 
manier om niet alleen de buiten
landse toeristen maar ook onze 
eigen badgasten kond te maken 
wat wij in wezen zijn. 

Sommigen vinden de manier 
van optreden niet strijdend ge
noeg. Vergeten we echter niet 
dat wij als strijdend Vlaming ook 
een opvoedende rol te vervullen 
hebben. Elk initiatief in die rich
ting moet dan ook warm toege
juicht worden. 

J.T., Oostende. 

OBJEKTIVITEIT 

Hiermede wil ik u de tekst 
overmaken van de paragraaf «La 
situation en Belgique » uit de 
reeks artikelen « Les nazis parmi 
nous », verschenen in het Zwit
serse dagblad « Tribune de Lau
sanne » van zondag 9 juli. Het is 
evident dat de geest van het ar
tikel niet verklaard moet wor
den... Hier volgt de tekst : 

« La situation en Belgique pre
sentee par Hubert Halin apparail 
comme autrement inquiétante. 
Tout d'abord une constatation : 
bon nombre de meneurs, qui s'ef-
forcent de créer dans ce pays un 

climat d'intolérance et de vio
lence, ont partie liée avec Ie na
zisme, Ie néo-nazisme et Ie na
tionalisme Ie plus virulent. De 
nombreux ex-collaborateurs fla-
mands misent par exeniple sur Ie 
parti nationaliste flamand Volks
unie et sur Ie succes de son 
action pour une Flandre « auto
nome » parce qu'ils espèrent 
obtenir par la une mesure géné
rale d'amistie qui passerait dé-
finitiveraent l'éponge sur leur 
passé. On constate que la Volks
unie est présente dans tous les 
groupements ou se retrouvent les 
anciens collaborateurs flamands: 
dans la V.M.O. (organisation des 
militants flamand.s), dont Ie 
chef, Wim Maes, qui appartient 
aux cadres de la Volksunie, mi-
lita pendant la guerre dans les 
rangs de la jeunesse nationale 
socialiste flamande : au sein de 
Tassociation Were di (Défends-
toi) dont Ie président, Karel Dil
len, a adhéré a l'internationale 
fasciste de Malmoë, est égale-
ment un militant en vue de la 
Volksunie. Ce groupement a ten-
té par deux fois ces derniers 
mois d'organiser a Anvers une 
manifestation d'hommage au dr. 
Bornis, fusillé après la liberation, 
pour trahison ». 

Tot daar deze tekst en ik denk 
dat de « Tribune de Lausanne » 
bij u en ook bij mij helemaal 
niet in achting is gestegen m.b.t. 
objektiviteit. 

G.V.A., Turnhout. 

Op dit ogeiililik blazen de uni
taire kringen verzameling. In 
hun zwanenzang trekken ze van 
leer tegen alles wat volks en de-
mokrati.sch is. De vrijheid wordt 
in een eng keurslijf naar bel-
gisch stramien gestoken. Wat in 
andere landen als vanzelfspre
kend geldt, moet hier stuk voor 
stuk afgedwongen worden. 
Dienstbaarheid voor het volk 
wordt voorgesteld als romantis
me uit vervlogen tijden. De jeugd 
wordt vergiftigd door de mate
rialistische nihilistische levens
beschouwing. Hoe kan het an
ders wanneer de verantwoorde
lijken in dit land' de spreuk ne
geren die van oudsher toepasse
lijk is : « woorden wekken, voor
beelden trekken » ? Is het niet 
verbijsterend dat edele, gezonde, 
onbaatzuchtige pogingen om ons 
volk de waarden van zijn kui
tuur te leren kennen als staats
gevaarlijk worden gebrand
merkt ? Ik wil dan ook hulde 
brengen aan allen die gestreden 
en geleden hebben voor hun 
volk. We weten nlaar al tfe goed 
dat de repressie misbruikt werd 
om via retroaktieve wetten (die 
een hoon zijn voor een rechts
staat) ons volk te vermurwen. 
Het summum jus, summa injuria 
kreeg zelfs van een belgische mi
nister de benaming van «une jus
tice de rois nègres ». Hoeft men 
dan verwonderd te staan wan
neer would-be-moordenaars in 
hun onbeschaamdheid tot de ge
nocide van ons volk zouden wil
len overgaan ? Zou men niet be
ter eerst de civieke deugden van 
boven uit toepassen ? Zouden 
onze groten (als ge ze groot wilt 
noemen) in hun belgische ijver 
niet beter hun gedragingen in de 
norm van een gezonde vader
landse geest brengen ? Wanneer 
zal men te Brussel begrijpen dat 
alleen een omvorming van de 
belgische staat in federale zin de 
tegenstelling Vlaanderen-Wallo-
nië /al doen verdwijnen ? Nooit 

zal een kunstmatig staatsge* 
wrocht de rol van een natuurlij
ke gemeenschap kunnen overne
men : daar de fundamenten voop 
een sterk staatsbestel in se de 
volkse impuls behoeven. 

H.J. Kontich. 

HANGT DE LEEUW UIT 

In een redevoering uitgespro
ken te Oudenaarde door vrijheer 
Karel Bethune, op 27 november 
l<Si)2, lees ik het volgende ; 

« En in dat opzicht, mijne he
ren, zijn onze ^ijanden ons voor! 
Doch door wilskracht kan het 
achterstallige ingehaald worden. 
Ledeganck, sprekende over de 
val van het vlaamse Gent, riep 
uit : 

't Is lang sinds hier i 
De Leeuwenbanier 
Ontrold werd voor het oog 
van de Neringen en Gilden. 
Die elk gelijk een leger-schaar. 
Het harnas gespten in 't gevaar. 
En wilden wat was recht eii 
^^()nnen wat zij wilden. 
Vlamingen ! Laat ons die ge

vallen banier weder oprichten en 
het vlaamse land door ontrollen, 
voor het oog onzer broeders ; 
laat ons gelijk een legerschaar 
het harnas gespen en het recht 
dat wij willen zullen wij « win
nen », kost wat kost ». 

Zo spraken onze voorvaders, 
die wij moeten volgen. Opnieuw 
hebben we een gelegenheid om 
de leeuwbanier te ontrollen op 
20 augustus. Dus op de dag van 
de hlzerbedevaart : hangt de 
leeuw uit ! 

T.B., Staden. 

De redaktie draaft geen ref* 
antwoordelijkheid roor de in» 
houd der gepubliceerde lezert» 
brieven. Ze behoudt ïich hel 
recht ran keuze en inkorting 
Toor. Over de lezersrubrielc 
wordt Reen briefwisseling ge
voerd 

van de redaktie 

Brussel , 17 augustus 1967, 
Betr . : F r o n t j o e m a l i s t e n . 

We hebben cïeze veek nog eens vol ontzag z i t t e n 
kijken naar enkele dingen die ons op hee l het 
WlJ-archief we l l i ch t het l i e f s t z i jn : de enke
le eksemplaren van vergeelde en aan de hoeken 
omgekrulde "Frontblaadjes"» 
Onlangs z i jn enkele Limburgers op de gelukkige 
gedachte gekomen, een hele reeks limburgse 
f rontblaadjes in fac-s imi le t e l a t en drukken en 
gebundeld u i t t e geven : meteen kwamen de zo 
zeldzaam geworden eksemplaren in het bereik van 
ve len . Een i n i t i a t i e f dat navfelging verdient ! 
Wij die - ze l f s op deze hoegenaamd n ie t weelde
r ige WlJ-redaktie - het voorrecht hebben ota ons 
beroep op een fa t soen l i jke wijze en in fa t soen
l i j k e cdstandigheden t e beoefenen, blikken met 
eerbied én dankbaarheid terug op deze voorgan
gers : deze vlaams-^iationale j o e m a l i s t e n - l i e f -
hebbers wier produkten - in a l hun mater ië le 
schamelheid - wel l ich t véé l meer ' ^e rk lank von
den en h i s to r i s che betekenis hadden dat a l l e s 
wat wij en 100 anderen in een heel leven kunnen 
b i jeenschr i jven . 
In deze ge legenheids joerna l i s t iek die vér boven 
de gelegenheid u i t g roe ide , school e igen l i jk een 
grote l e s en een dwingend vermaan, ook voor ons 
die in hun spoor de pen t rachten t e voeren : de 
bez ie l ing cm in voor- en tegenspoed z6 t e s c h r i j 
ven dat het geschrevene ook werkeli jk mede-deling 
wordt, kan a l l een raaar groeien u i t de bron van 
een waarachtige l i e fde voor ons volk, voor de 
mens» 



PETROLEUMHAVEN 

ZEEBRUG6E ? 

ammo 
in havenpolitiek 

zoek 
Yh. van altcna). Dc toekomst van Antwer
pen als autonome petroleumhaven slaat op 
het spel, sedert de drie belangrijkste petro-
leumraffinaderijen van de Scheldestad — 
Esso, B.P. en Petrofina — hebben bekend 
gemaakt dat ze de aanleg \ an een pijplei, 
ding naar Rotterdam overwegen. Iir Rotter
dam zullen denkelijk rc<ïds in 1969 tank
schepen van ruim 200.000 ton kunnen aan
leggen. Antwerpen kunnen eventueel 
65.000-lonners bereiken indien de uitdie 
ping van de Schelde-bedding meevalt. 

Bij monde van schepen Delwaide heeft 
het antvverpse stadsbestuur meegedeeld dat 
er varianten kunnen overwogen worden, 
b.v. de uitbouw van een haven voor reuze
tankers te Brest in Frankrijk, en het in
leggen van kleinere tankschepen tussen 
Brest en Aantweqjen. 

Die kwestie zullen we nog zo dikwijls 
moeten behandelen, dat we ons niet hoe
ven te haasten om er thans reeds alles over 
te zeggen. 

Het ligt voor de hand dat de reusachtige 
aanlegplaats voor petroleumtankers in de 

Noordzee aan de monding van de rotler-
damse Nieuwe Waterweg, slechts kan ren
deren indien er een aanzienlijke petrolcum-
tiafiek kan gekoncentreerd worden. De 
tientallen miljoen tonnen olie die daar, in 
die veronderstelling, zullen gelost worden, 
kunnen niet door in Nederland gevestigde 
raffinaderijen alleen verwerkt worden. Voor 
Rotterdam is het dus nood/.akelijk aanslui
tingen tot stand te brengen met andere 
raffinagecentra, waarheen de aan de Euro
poort uitgepompte olie kan weggeleid wor
den langs pijpleidingen, langs de binnen
vaart, enz. 

De aanleg van een pijpleiding naar Ant
werpen is dus een eminent rotterdams be
lang. 

Op het antwerps stadhuis VMI men ech
ter niet alleen olie, maar ook tankschepen 
in de haven. Het wegvallen van de olie
trafieken zou de substantie van de liaven 
bedenkelijk verdunneir. Daar\an heeft 
schepen Delwaide becijferde voorbeelden 
gegeven. 

Wat ons teleurstelt, is het ontbreken van 
alle animo om een oplossing te zoeken aan 
onze' eigen Noordzeekust. We werpen ons 
niet op als deskundigen inzake havenaan-
leg of olievervoer. Maar waarom wordt 
niet krachtdadiger onderzocht of er te Zee-
brugge, of elders aan onze kust, een haven 
voor reuzetankers kan aangelegd worden ? 

We hopen dat de westvlaamse belangen
groepen zich zonder verder uitstel zullen 
laten gelden, zakelijk en nuchter, maar te
vens krachtdadig en onverzettelijk indien 
ze een stevige argumentatie kunnen voor
leggen. 

Destijds heeft burgemeester \ 'an Btiggen-
hout onvermoeibaar gepleit voor de aan
leg van een haven aan de monding van de 
IJzer. Nieiiwpoort, onze enige natuurlijke 
Noordzeehaven, was het adagio dat hij on
vermoeibaar aanhief. ^Vas hij een door een 
idee fixe bezeten zonderling ? Zijn de kan
sen te Zeebrugge denkbeeldig of werkelijk? 

Een ekonomisch ontvoogd Vlaanderen 
moet hierop een passend antwoord kimnen 
geven, met inachtneming van de antweip-
se belangen maar tevens met een open oog 
en een warm hart voor het algehele volks
belang. 

« MOOIE REALIZATIE 

zelfstandigen 

statutair 

bedrogen 
(r. matth.) Er is de jongste tijd nogal wat 
te doen geweest over het sociaal statuut 
van de zelfstandigen. In uilvoering van de 
wet op de speciale machten is een konink
lijk besluit verschenen, waarin de inrich
ting van het sociaal statuut wordt gereor-
ganizeerd. Het is een loutere technische 
aangelegenheid waardoor het aantal in
ningsorganismen wordt verminderd even
als het aantal betalingen, en het bereke
nen van de bijdragen op eenvormige wij
ze, op bazis van het inkomen zal gebeii-
len. Men hoopt daarmee jaarlijks een 300 
miljoen te bezuinigen. Het is een niet on
verdienstelijk stukje administratief werk, 
als de rezultaten ook aan de verwachtin
gen beantwoorden. 

De C.V.P.- en P.V.V.-horige pers stellen 
het geval voor als een grote verwezenlij
king voor de zelfstandigen. 

In de vrije tribune van « De Standaard > 
bloklettert een doctor juris — die in de 
Boerenbond onderdak heeft gevonden — 
van loutere geestdrift dat het sutiuit « ee« 
mooie realizatie (is) Ï . 

Waarom ? Omdat de zelfstandigen nu 
maar 4 keer per jaar zullen moeten beta
len in plaats van 10. Omdat zij geen « kop-
brekerij » meer zullen hebben over de 
aard van de bijdrage enz. Het valt echter 
nog af te wachten of zij geen « kopbreke-
rij 5> zullen hebben over het bedrag vaa 
de bijdrage. 

De minister voorziet dat deze zal schom
melen om de 10 t. h. van het bedrijfsinko-
mcn. Daarbij komt nog circa 1500 fr. voor 
de ziekteverzekering (grote riziko's) en op 
die som nog eens G t. h. voor de beheers-
onkosten. Voor tal van zelfstandigen zal 
dat hogere bijdragen betekenen. 

En de voordelen ? Daarover blijft de mi
nister veilig vaag. In zijn verslag aan de 
koning' schiijft hij dat voor het einde van 
het jaar een nieuwe stap zal gezet worden 
naar een volwaardig sociaal statuut. Geen 
absolute cijfers en geen percenten. 

Alleen vage ministeriële beloften. Tal 
van zelfstandigen voorvoelen al dat zij eens 
te meer te grazen zullen worden genomen. 
In brieven aan hun sindikale bladen trek
ken zij scherp van leer tegen « dc mooie 
realizatie ». Zij noemen het zaakje « een 
deksel op een lege doos ». Zij steken de 
draak met de vereenvoudigers en voorspel
len dat « het aantal verkozenen van de 
grote partijen (bij de eerstvolgende wet
gevende verkiezingen) ook zal vereenvou
digd worden >. De zelfstandigen die in 
massa in de P.V.V.-propaganda zijn ge
trapt, voelen zich schaamteloos genomen. 

De volgende verkiezing wordt voor de 
blauwe politieke zwendelaars een katastro-
fale afstraffing. 

Kongo und kein Ende ! De plat-
broekerige lankmoedigheid van 
Brussel (en dat is uiteindelijk geen 
reklame voor het unitaire België in 
een door een snel wassend federa
listisch getij bedreigde staat) ten 
aanzien van Kongo is slechts ver
klaarbaar door drie feiten : de fi
nanciële belangen van een kleine 
minderheid, vorstenhuis inbegrepen, 
die de officiële belgische politiek 
steeds doorkruist en de belgische 
aanwezigheid ten koste van wat 
dan ook (maar niet van zich zelf 
natuurlijk !) blijft eisen ; ten twee
de het amerikaans belang, dat in 
Kongo de leiding heeft genomen 
doch de belgische ervaring en het 
Frans als taal nodig heeft om deze 
leiding efficiënt uit te oefenen (voor 
zover de kongolese machtshebbers 
efficiency mogelijk maken) ; ten 
derde de moeilijkheid om van de 
40.000 Belgen de twee derden te re
patriëren uit vv-at men de « muize-
val » heeft genoemd, hoewel dat 
slechts het minst moeilijk op te 
lossen vraagstuk is. Zoals elke ex-
koloniale mogendheid wordt ook 
België met de gevolgen van een 
langdurisre kolonizering gekonfron-
teerd. 

Laten we zeggen dat het niet ge
makkelijk is doch meteen ook «Jat 
het zogenaamd krachtig protest van 
Brussel na de jong&te incidenten op 
ons geen indruk maakt. Het lijkbid-
dersgezicht van de klerikale ex-
schoolstrijdkampioen Harmei past 
misschien bij de begrafenis van Bel-
gië-in-Kongo, het is niet gesneden 
om als protestmedium veel meer in
druk te maken dan een medel-jdend 
schouderophalen. Brussel meet zich 
een rol aan, die het niet aankan. \Ve 
weten nu eenmaal dat Amerika 
jaarlijks 50 miljoen dollar s.an 
Kongo besteedt en als strategische, 
logistieke en financiële leenheer 
België heeft v oorbijgestreeft. We 
zijn voor minder dan de helft voogd 
van Kongo gebleven, doch we blij
ken als hanteerder van die hulp on
vervangbaar te zijn. omdat Frank
rijk als frankofone natie wel graag 
onze rol zou willen overnemen doch 
daarin door Amerika gehinderd 
wordt, dat in Frankrijk de wegbe
reider van het... kommunisme in 
centraal-Afrika ziet (cfr. Frankrijks 
spelbrekerspolitiek in het westers 
huishouden). In 1960 poogden de 
Russen voet in Kongo te vatten 
doch verloren dit spel tegen Ameri
ka. Nu tracht Bomboko namens de 
in het nauw gedreven Moboefoe te

rug met de Sovjets aan te pappen ; 
de vraag is of de huidige macht
hebbers nog de tijd zullen hebben 
om deze Loemoemba-taktiek op
nieuw in de praktijk te brengen. 
Hoe dan ook, voorlopig blijkt Bel
gië onmisbaar als knecht van 
Amerika in Kongo te zijn. Volgens 
Washington moeten we dan maar 
de regelmatige aderlatingen als 
zondebok op de koop toe nemen. 
Tenzij Brussel Washington ervan 
zou kunnen overtuigen, dat voort
aan UNO- of amerikaanse militai
ren voor de veiligheid van onze 
landgenoten zullen instaan, een mo
gelijkheid, die misschien wel af
doend als oplossing zou zijn, doch 
die niet zo gemakkelijk te verwe
zenlijken is. 

kan het zich zelfs eenvoudig niet 
meer permitteren, nog een officiële 
politiek van aanwezigheid in Kongo 
te propageren. Het volstaat de zgn. 
patriottieke, tans histerisch gewor
den pers er op na te slaan. 

Een apart woord over de huur
lingen. Deze werden door Kongo 
aangeworven, doch te Brussel speel
de men op twee paardeiu : men Het 
er niet alleen huurlingen voor Mo-
boetoe doch ook voor Tsjombé aan
werven. Nu zijn de door Moboetoe 
aangeworven h u u r l i n g e n voor 
Tsjombé. In Kongo is alles moge
lijk. Wie zegt Tsjombé zegt Union 
Miniere, zegt Société Générale de 
Belgique en begrijpt onmiddellijk 
waar de — belgische — hond ge
bonden is. Indien vandaag Mobotoe 

beroepsHALVE 
bekeken 

De toestand in Kongo is momen
teel zo dat het bedrijfsleven en het 
onderwijssisteem, evenals ettelijke 
overheidsdiensten tot niets herleid 
worden wanneer de Belgen er uit 
.trekken. Met het kongolese leger en 
de magistratuur is dat reeds het ge
val na de beslissing van Brussel, 
elke technische hulp in beide sekto
ren te staken. Het wedervaren van 
het kongolese leger te Boekavoe te
gen een belachelijk klein legertje 
van blanke vechtjassen en de toene
mende willekeur in de kongolese 
« rechtspraak » bewijzen afdoende 
deze laatste vaststelling. 

Men pleit nu voor een amer'kaans-
belgisch tweespan in Kongo. Ameri
kaanse kringen hebben reeds te ver
staan gegeven « het vertrek der 
Belgen uit Kongo ten zeerste te zul
len betreuren ». Indien ze echter 
willen dat wij er blijven moeten zij, 
de Amerikanen, maar voor waar
borgen instaan. Voor wat hoort wat, 
al geloven we niet dat de lust om 
blijven nog erg groot is. Brussel 

als amerikaanse troef kaart tot bijna 
niets is herleid dan is dat mede 
door onderduimse drijverijen van 
belgische kapitalistische neo-kolo-
nialisten, die zijn politiek van kolo
niale afbouw ook op financieel-eko-
nomisch vlak niet nemen en ander
deels het werk van tegenstanders in 
Kongo zelf, die Moboetoe even on-
derduims tot een anti-belgicisme 
verleiden of tot anti-belgische akties 
in zijn naam, daarom niet altijd bij 
zijn medeweten of met zijn goed
keuring, hetgeen dan weer aantoont 
dat hij een reus op lemen voeten is. 

Daarom past gehuil en geblaat 
niet ii^ dit subtiel en wreed spel. Als 
Vlamingen hebben we weinig of 
geen belang in Kongo. Onze mensen 
zijn er steeds misbruikt en behalve 
enkele uitzonderingen altijd twee
derangsburgers in het koloniaal 
tijdperk geweest. Als Vlaming 
wordt een landgenoot in Kongo 
ook door de onderontwikkelde ne
gerpotentaat geminacht en mis
bruikt. Dat alleen moge volstaan om 

onze houding t.a.v. het kongolces 
patalogisch geval te verklaren : 
leedvermaak om de vernederingen 
die de staat België moet slikken, 
medeleven met de slachtoffers en 
vreugde om het virtueel einde van 
een kolonialistisch experiment, 
waarin wij als volk niet meetelden, 
tenzij om er als volk vernederd te 
worden én door de blanke brusselse 
bourgeoisie én door de kongolese 
parvenus. 

Het kongolees geval — vervolg-
roman sinds zeven jaar — belet ons 
nader in te gaan op de eigen poli
tieke problematiek. Deze is trou
wens zo mager dat er weinig aan te 
grazen valt al was de regen in au
gustus nog zo kwistig nat. Het komt 
neer op de jaarlijkse opsomming 
van een steeds groeiend aantal on
opgeloste problemen zoals verkeer, 
infrastruktuur, urbanistische en 
portuaire anarchie, ekonomische 
wanorde enz. enz. Toch wilzen we 
graag even op de onderwijshervor
ming, die ook de kadervorming om 
vat doch zoals vorige week al on
derstreept geen schijn van etnisch 
kultureel onderscheid maakt. Dat 
we de stijging van de levensduurte 
zelf ondervinden, nu sommige pri's 
aanpassingen (zoals de regering van 
de stijl en de ortodoksie dat zo eu 
femistisch noemt) onze beurs aan 

^tasten l^oeft geen nader betoog : vvi 
betalen allen reeds onze sigaretten 
drie frank meer, om van de re'^t te 
zwijgen. Mi.sschien daardoor daalde 
het toeristisch verteer in een overi
gens slechte augustusmaand : hel 
verblijfstnerisme loopt steeds terue 
ten voordele van het dagtoerisme 

'Piers is 'er echter de man niet naar 
om hier een kentering ten goede at 
te dwingen. 

Ten slotte zondag 20 ausrustus te 
Diksmuide. We hopen dat naar 
vorm en vooral naar radjkale in
houd de 40e IJzerbedevaart de 
Vlaamse massa konkreet zal weten 
diets te maken, dat we voor de 
eindstrijd staan, dat het straks kop 
af, kop aan zal eaan in de tegen
stelling Brussel-V'laanderen. En dat 
we ons zullen moeten bezinnen en 
aaneensluiten om deze laatste 
match te winnen ! In deze omstan
digheden, waarin het om ons raak
te bestaan als volk gaat is het be
grijpelijk dat uw kroniekschrijver 
als orgelpunt schrijft dat Koneo ons 
geen bar.st kan schelen, want : 
Vlaanderen eerst. 

P.O. 
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F R A N K R E I C H 

U E B E R A L L E S 

Hoezeer de belgische frans-
talige pers er ook op uit was, 
de Gaulle's nationalistische es-
kapades in Kanada af te kra
ken in eenklank met de fran
se pers , die hierbij hoofdzake
lijk het spel van de... oppozi-
t ie speelde, toch klinkt er er
gens een ondertoon van simpa-
t ie voor het principe. Ze kun
nen het nu eenmaal niet laten, 
h u n « mère patr ie »-kompleks 
in de een of andere vorm af te 
reageren. De Fransen zelf, voor 
zover ze openlijk de Gaulle bij
t reden, draven door. Zo deze 
joernal is t van bezuiden de 
Somme, die het had over de 
«franstal ige landen België, 
Zwitserland en K a n a d a » . 
Franstal ige landen ? 40 % in 
Zwitserland, 1/3 in België en 
20 % in Kanada ! Of La Libre 
Belgique, wél anti-gaullistisch 
m a a r niet vies van een aperitif 
(was het er werkelijk m a a r 
een ?) met Bidault en die 
diens franko-belgisch unitaris
m e de eer van de frontpagina 
waardig achtte , na enkele da
gen voordien haar veto tegen 
een staatsbezoek van de Gaul
le te hebben gesteld. Welk ver
schil is er echter tussen de 
Gaulle en Bidault ? Er is er 
geen waar beiden België als 
een verlengstuk en als een te 
annekseren « stuk Frankri jk » 
beschouwen. 

:« FLAMINGANTISCHE » 

A R G U M E N T E N 

Alle frankofonen, waar ze 
ook leven, hebben het imperia
lisme van hun s tam gemeen. 
Dat ze daarbij in tegenstrijdig
heden vervallen, is maar al te 
bekend, met de Gaulle aan het 
hoofd en de hele baaierd van 
verschillend denkende eerste, 
tweede, derde enz. klassers in 
zijn gevolg. Maar van zohaast 

men aan de « franse z ie l» 
raak t zijn ze het eens, expli
ciet of impliciet al naargelang 
hun temperament . Zo komen 
alle frankofonen voor de dag 
met een heel rekwizitoir tegen 
de engelse overheersing van 
Kanada. Ze gebruiken daarbi j 
a rgumenten, die zo uit de 
Vlaamse grieventrommel ko
men, doch welke a rgumenten 
ze, in verband met België 
of Frankr i jk gebracht, verwer
pen als « extremisme », « uitin
gen van get to-mental i te i t» , 
« folklore » enz. De logika is 
hun s terkste kant niet. Intus-

* sen veffransen ze onze kinde
ren, spreken hun minis ters te 
Brussel voor meer dan de helft 
geen Nederlands en t rach ten 
ze de imperialist ische d ruk op 
al wat Vlaams is vanuit Brus
sel tot gans Braban t uit te 
breiden. Allemaal dingen die 
ze muta t i s mutandis verwijten 
aan de engelse bovenlaag in 
Kanada... 

UNIVERSITEIT H A S S E L T ? 

De bestendige afvaardiging 
van Limburg heeft in een me
morandum, aanslui tend bij 
haa r nota van 20 april , ander
maal aangedrongen op een uni
versi tair cen t rum te Hasselt 
« in een geest van nat ionale 
p rogrammat ie en op lange ter
mijn ». Er steken heel wat ar
gumenten in dit anders wel 
wat kor te betoog : 80 % uni
versi taire leeftijdsklassen van 
het luikse aantal , een snelle 
bevolkingsaangroei met over
wegend jeugdige bevolking, 
steeds grotere pedagogische 
achters tand enz. 

De l imburgse C.V.P. — want 
zij heeft het voorlopig nog al
leen voor het zeggen in de 
« provincie der minzamen » — 
komt wel erg laat op de prop
pen met haar wensen. Intus
sen heeft ze niet voor werk ge
zorgd in haar provincie, wel 
voor werkloosheid. Van de eni-

Zoals in 1966, zal ook dit jaar mr. H. Borginon de toespraak namens het Bedevaartkomitee op 
de IJzerbedevaart houden. 

ge goede oplossingen (ook op 
universi tair vlak) wil ze nog 
altijd niet weten. 

B R U S S E L S E T R A M S . . . 

Momenteel werken 400 
vreemde gastarbeiders als 
chauffeurs-ontvangers op de 
brusselse bus- en t ramli jnen. 
Geen enkele ervan kent een 
woord Nederlands, zodat de 
vele duizende vlaamse pendel
arbeiders op het frans moeten 
overschakelen willen ze geen 
r i t t enkaar t krijgen in p laa ts 
van een eenvoudig overstap je 
of omgekeerd. Terwijl men in 
Nederland op zes weken ti jds 
een Spanjaard of zelfs een Ma
rokkaan een baziskennis van 
het Neder lands bi jbrengt , kan 
dat niet te Brussel . Daar kij
ken de heren van de « Société 
des Transpor t s In tercommu-
naux de Bruxelles » alleen naar 
Parijs, waarheen ze om de ha
verklap hun technici s turen, 

om te weten, hoe men het daar 
aan boord legt om geen verlies 
te boeken. Zouden ze niet be
ter eens hun licht opsteken in 
Den Haag of Ro t t e rdam ? Niet 
alleen om te weten, hoe men 
daar met t r ams en bussen wel 
geld verdient doch ook hoe 
men met vreemde arbeiders 
het taa lprobleem oplost . 

. . . O N T S P O O R D 

Want de maatschappi j ver
liest geld. Het deficit van het 
jongste boekjaar bedraagt 
eventjes 240 miljoefi fr. 'Van
daar haar voor tdurende eis 
om ettelijke t ram- en busver
bindingen doodeenvoudig af te 
schaffen, wat op verzet van de 
brusselse gemeenteraad stuit , 
die echter ook geen remedie 
aan de hand doet. De moeder
maatschappi j , « Les Tramways 
Bruxellois », die het mater iaa l 
en de handelsexploitat ie af
stond, boekt wel winst ; voor 

1966 38 miljoen. Dat sprui t 
voort uit de technische ex
ploitatie, die deze maatschap
pij behield. Haa r winst is dus 
feitelijk een gigantisch loon, 
ongeacht de bedri j f suitslagen. 

Het probleem van het per
soneelstekort o.a. vindt zijn 
oorsprong in het feit, dat de 
Brusselaars zelf s teeds minde r 
he t lastig beroep van « b e 
s tuurder-ontvanger » willen 
uitoefenen. Vandaar het groot 
aanta l vreemdelingen en vrou
wen in deze sektor . Dat ver
klaar t echter het taalimperia-
lisme van de maatschappi j 
niet. Ook toen de brusselse 
t r ams door Brusselaars wer
den bes tuurd kwamen de ne-
derlandstal ige kliënten nauwe
lijks aan hun t rekken. De 
geest in de maatschappi j is 
anti-vlaams, zoals alles te Brus
sel. Het neder landse voorbeeld 
is daar om dit « a rgument » 
volledig te on tkrach ten . Ook 
op de t r a m faalt Brussel als 
hoofdstad volkomen ! 

LICHT EN SCHADUW 
OVER OE VLAAMSE E E 

Onder deze titel verscheen een bro-
chuur door toedoen van de i^'konomische 
Raad voor Vlaanderen, die wel voldoende 
belangrijk is en ook voldoende stof deed 
opwaaien om een nadere bespreking te 
>\ettigen. 

Aan de lezers vf,n « WIJ » moet zeker 
niet meer worden medegedeeld, hoe tij
dens de laatste maanden van het voorbije 
parlementair jaar een waar offensief van 
waalse zijde was losgekomen, met tot doel 
de slagzin « priorité pour ia Wallonië » 
als e\angelische waarheid te doen aanne
men. 

Daarbil werd dan geschermd met de 
inderdaad onloochenbare ekonomische 
moeilijkheden die sommige waalse ge
westen ondervinden, om tot het overijlde 
beshiit te komen dat Wallonië, verarmd 
en verlaten, recht heeft op voorrang liij 
de \erdeling \an kredieten en overlieids-
steun. 

Op objektieve en wetenschappelijke 
•wijze wordt tegen deze sche\e \ oorstel
ling der feiten \an leer getrokken dooT 
de ERV. In vijf hoofdstukken wordt ach
tereenvolgens de bevolking, de arbeid, de 
produktie, het inkomen en de wehaa t 

belicht. In het raam van dit korte artikel 
is het niet doenbaar om zelfs maar een 
gedeelte van het rijke cijfermateriaal 
weer te geven dat, geordend en overzich
telijk, in de brochuur werd verwerkt. 
Wel willen we de belangrijkste vaststel
lingen bij elk der vijf hoofdstukken sa
menvatten. 

Voor wat de bevolking aangaat wordt 
eerst en vooral het diepe onderscheid on
derstreept tussen de vlaamse en de waal
se ontwikkeling : in Vlaanderen is de aan
groei uitsluitend toe te schrijven aan de 
natuurlijke evolutie der eigen bevolking. 
Deze aangroei wordt dan nog verminderd 
met niet minder dan een vijfde door de 
uitwijking. De waalse bevolking gaat ach
teruit om reden dat het sterfteciifer hoger 
ligt dan het aantal geboorten, niet even
eens een belangrijke uitwijking naar Brus
sel. Het tipische van Wallonië is nu, dat 
deze teruggang wordt goedgemaakt (en 
meer dan dat), door het geboorteover
schot en het inwijkingsoverschot, bei<le 
volledig te danken aan de vreemdelingen 
die Wallonië bewonen. Het niet-waalse 
element der bevolking in Wallonië wordt 
dan ook steeds groter en bedroeg in 19G5 

reeds 11,2 % tegenover 2,8 % in Vlaan
deren. 

Bij het hoofdstuk arbeid wordt als be 
sluit geformuleerd, dat de jarenlange 
grote werkloosheid van Vlaanderen 
(12,5 %) tijdens de hoogkonjunktuur 
sterk is afgenomen, maar dat onder druk 
van de ekonomische inzinking die we tans 
beleven, de oude geografische verdeling 
der werkloosheid zich stilaan terug,afte
kent. Nochtans stijgt het vverkloosiieids-
percentage vlugger in Wallonië sinds 
1965. De pendel blijft een voornamelijk 
vlaams probleem. 

Voor wat de produktie aangaat, stelt 
men vast dat in het arrondissement Brus
sel de produktie 50 % hoger is (per inwo
ner gerekend) dan in de andere streken 
en dat het produktieniveau in Wallonië 
hoger ligt dan in Vlaanderen. De vlaamse 
ekonomie beweegt zich op een lager ni
veau ,maar groeit sneller. De grootste 
groei vindt men nochtans in Brussel, te 
wijten aan de overdreven centralizatie 
van hoofdzetels uit administratie, han
del, financie- en verzekeringswezen. W'aar 
de bevolking het snelst toeneemt, doet 
zich normaal ook de snelste produktie-
groei voor ; in Limburg is zulks nochtans 
niet het geval. 

Ook het inkomen in Vlaanderen is verre 
van schitterend : ondanks de snellere 
groei wordt er gemiddeld nog 10 % min
der verdiend dan in Wallonië. De snelste 
inkomensstijging doet zich ten slotte nog 
maar eens vioor in Brussel. 

Zo kan op het gelded van de welvaart 
besloten worden dat Vlaanderen een be
langrijke achterstand heeft op de andere 

streken. Op Wallonië bedraagt deze 25 % 
en op het arrondissement Brussel zelfs 
100 %. Deze cijfers werden bekomen aan 
de hand van een sintetische welvaartsin
dex, die een juist beeld geeft van het wel
vaartspeil, belangrijkste antwoord op de 
vraag of het ergens goed of slecht gaat. 
Onder dit hoofdstuk wordt ten slotte uit
eengezet, dat de vlaamse achterstand in 
bet onderwijs een zware hipoteek vormt 
voor de toekomst. 

Zonder minderwaardigheidskompleksen 
te willen aankweken, moet dus in alle 
objektiviteit worden vastgesteld dat de 
toestand in Vlaanderen lang niet zo roos
kleurig is als sommige waalse hardroepers 
het voorstellen. Niettegenstaande een ver
sneld inhalen van de achterstand, blijft 
deze achterstand een feit. Niettegenstaan
de de talrijke vreemde investeringen, 
blijft de vlaamse ekonomie kwetsbaar en 
op een lager niveau dan in Wallonië. 
Niettegenstaande de verbetering der 
werkgelegenheid blijft werkloosheid drei
gen bî j een laagkonjunktuur en blijft de 
pendel overdreven hoog. En de vlaamse 
ontwikkelingsgevvesten (de V^'esthoek, de 
Zuiderkempen, Oudenaarde - Ronse en 
vooral de provincie Limburg) hebben 
recht op de zeer bijzondere aandacht van 
de overheid. Bij voorrang ! 

E. SLüSSE. 

N.B. : De brorlumr « Licht en schaduw 
over de vlaamse ekonomie » kan beko
men worden door storting van 100 fr op 
de postrekening van de Ekonomische 
Raad voor " Vlaanderen, Ravensteinstraat 
60, Brussel 1, nummer 4578.22. 
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3< COMTE D E F L A N D R E »: 

ONTLAST.. . . 

Het is n u uitgelekt w a a r o m 
Karel Zonder Genade, ex-re
gent en nog alti jd « comte de 
Flandre », zijn 4 miljoen-dota
tie heeft te rug gebedeld : hij 
is voor een groot deel geruï
neerd. De gewezen regent 
heeft zich in de luren laten 
leggen door zijn zaakwaarne
m e r en heeft klacht neerge
legd bij de financiële br igade 
van de gerechteli jke polit ie. 
He t schijnt h ierop neer te ko
m e n dat de pr ins heel wa t van 
zijn par t ikul ier bezit had be
legd in aandelen aan toonder 
en deze grotendeels had gede
poneerd in Zwitserse banken , 
y e r d e r bezit de p r ins verschei
dene domeinen en kastelen, 
die echter eveneens in he t ge
drang zouden gekomen zijn. 
He t fijne van de zaak we ten 
we niet en he t is de vraag of 
men ooit he t fijne ervan zal 
weten, vermi ts de gerechteli j
ke overheid uit zich zelf of op 
bevel van hogerhand wel de 
mante l de r bescheidenheid 
over deze zaak zal werpen . 

. . . V A N B U I T E N U A N D S E 

W A A R D E N 

Het gaat om een wel zeer 
aanzienlijk fortuin — m e n 
spreekt van om en bij de 350 
miljoen frank ! — waarb i j zich 
de vraag stelt , w a a r o m zulk 
groot gedeelte van dit kapi
taal in bui tenlandse waa rden 
belegd was . Heeft de p r ins 
hier het voorbeeld van zovele 
kapitaalkrachtige landgenoten 

gevolgd, die h u n geld uitvoe
r e n en « zonder riziko » beleg
gen in v reemde ondernemin
gen in p laa ts van het te beleg
gen in de eigen nijverheid, die 
aan eigen kapi taal grote nood 
heeft ? Indien dit zo is — en 
alles wijst er op — dan is he t 
« inc iv ieke» voorbeeld h ie r 
van zeer hoog gekomen. Een 
tweede vraag die m e n zich 
stelt is deze : was deze kapi-
taalsui tvoer soms ook bedoeld 
als belast ingsontduiking ? Wat 
onze pr insen aan dotat ie ont
vangen is belast ingsvri j ; he t 
gaat ten slotte om een zeer ro
yale , ( s i c ! ) , onkostenvergoe
ding, verbonden aan h u n 
amb t . Doch u i t e raa rd zouden 
hun par t ikul ier bezit en de in
komsten die daaru i t voort
vloeien niet belastingsvrij mo
gen zijn. E r bes taa t over d i t 
aspekt van prinseli jke inko
mens een zekere verwarr ing . 
He t ware goed, da t men via 
pa r lementa i re vragen daarover 
eens opheldering zou eisen. In 
he t geval van pr ins Karel 
k o m t daarbi j da t hij een dota
tie geniet zonder da t hij een 
officieel a m b t bekleedt . Indien 
deze dota t ie als pensioen be
doeld is, da t men het dan zeg
ge ! In tussen is nog eens ge
bleken hoe gemakkel i jk de 
ene aan de gevolgen van wan
beheer on t snap t en de vele an
deren niet, wa t op zichzelf niet 
als verontschuldiging van wan
beheer moet opgevat worden . 

NIEUWE SLUITING ? 

Terwijl de arbeiders en ar
beids ters van de « Cotonnière 

Verleden week vrijdag hielde de Volksunie-afdeling Geniorugga^i^edeberg een solidariteitsbeto-
ging met de stakers in de « Cotonnière Gantoise ». Alhoewel de betoging in zeven haasten werd 
georganizeerd, was er toch een flinke opkomst. Onze gentse parlements- en provincieraadsleden 
namen er aan deel. Dr. Leo Wouters sprak de stakers toe. Hierboven : de kop van de stoet. De 
stakers zegden, deze blijk van solidariteit ten zeerste te waarderen. 

Gantoise » hun fabriek hadden 
bezet om te pro tes te ren tegen 
de voorgenomen sluiting ervan, 
ontvingen we op onze redakt ie 
u i t doorgaans welingelichte 
b r o n he t ber icht da t een 
nieuwe sluiting in de gentse 
tekst ie lsektor nakend zou zijn: 
de « Verenigde Gentse Spinne-

ZIJ ALLEEN 
Omdat het niet helemaal onmogelijk is 

dat iemand deze titel toch leest terwijl hij 
luistert naar de stortvloed van gezangen 
over de opeenvolgende liefdes van een of 
andere zeventienjarige, is het niet over
bodig er op te wijzen dat de titel van dit 
kroniekje een meervoudsvorm is. En toch 
is al wat volgt strikt persoonlijk bedoeld. 
Maar dan in dié zin dat het gaat over het 
meest persoonlijke, het beslissende, het 
onmisbare in mensen die in zeer ruime 
mate verborgen zijn, onbekend, vergeten, 
voorbijgezien door hen die zoals een Piers 
drie keer per week hun foto in een be
paalde pers gepubliceerd krijgen. 

Er gebeuren namelijk in Vlaanderen 
ook heel wat verheugende, en wat meer 
is moedige dingen. Ter gelegenheid van 
de 11 juli-viering te Brussel heeft iemand 
het aangedurfd het mooie plannetje van 
de superieure intellektuelen die nu eens 
zonder leeuwevlag en zonder het vlaamse 
nationale lied (dat niet méér romantisch 
is dan alle nationale liederen uit dezelfde 
periode en in elk geval minder bloeddor
stig dan de vanzelfsprekend aanvaarde 
Marseillaise) de weg naar de toekomst 
zouden wijzen, omver te gooien. Die ene 
man heeft blijkbaar met één blik in de 
zaal en één blik in het programma dat 
heel vernuftige plannetje gezien -^ en zijn 
zeer waarschijnUjk krachtige stem en niet 
minder stevige moed heeft het bekende 
rezultaat gehad. Zelfs te Brussel behan
delt men de Vlamingen niet ongestraft 
meer als wiegekinderen ! Misschien heeft 
de BRT (waarvan vooral de hoge heren 
louter dank zij de moed van de door hen 
geminachte vlaamse « militanten s> zeer 
rijkelijk leven) uit loutere schaamte dit 
enige slot van hun « viering » gecensu
reerd. Er werd in hun verdere uitzendin
gen zelfs met geen woord over gespro
ken... Als ze er nu maar aan denken dat 
daardoor eens te meer hun betrouwbaar
heid aangetast wordt ! Tenzij dit een men
selijke eigenschap zou zijn die, hoezeer 
die ook door de eenvoudigeste mens 

wordt bewaard, deze heren onverschillig 
laat... 

Dat dit zo maar gebeurt, is waardevol
ler dan de sinds tientallen jaren herhaal
de bewefing van belangrijke joernalisten 
en politiekers dat « aan het geduld van de 
Vlamingen een einde komt ». Bovendien 
staat die ene man die (helemaal in het 
begin I) alleen rechtstond en een krach
tige betoging organizeerde, niet alleen. 
Werkelijk heel toevallig hoorde Nemrod 
volgend verhaal uit «het verborgen leven» 
van Vlaanderen. In de buurt van Leuven 
neemt iemand een lifter op, blijkbaar een 
student. In zijn wagen luistert de man 
naar het verslag over de Ronde van 
Frankrijk, vanzelfsprekend in het Neder
lands. Zonder iets te vragen of te zeggen 
meent de (waarschijnlijk franssprekende) 
meneer de student dat hij niet enkel be
schikt over dat vlaams knechtje en zijn 
wagen, maar natuurlijk ook over de 
radio : meneertje stemt af op de frans-
talige uitzendingen van het toch éne en 
onverdeelbare vaderland. En dan gebeurt 
dit : de chauffeur stopt, neemt zijn kon-
taktsleutel mee, stapt uit, opent de andere 
deur en zet de nog tegenstribbelende 
« meneer » terug langs de kant van de 
weg. 

Grote heren en zelfgenoegzame parade
mensen kunnen rustig glimlachen over 
dergelijke daden van nationale fierheid 
en zelfbewustzijn. Het is al heel wat als 
wij over hun daden met enige humor, 
maar meestal met een zeker medelijden, 
ook kunnen glimlachen ! Het zijn alleen 
dergelijke onberekende en onberekenbare 
daden, verborgen of meer opvallend, die 
ons volksbewustzijn opbouwen. Derge
lijke mannen en hopelijk ook vrouwen, en 
zij alleen, zijn de echte erfgenamen van 
de-Fronters, tijdens en onmiddellijk na de 
eerste wereldoorlog. Zolang er erfgena
men van deze naamlozen, die altijd weer 
genoemd worden, bij ons zijn, leven deze 
doden ook hier nog voort — en sterft ons 
volk niet. 

NEMROD. 

ri jen » aan de Afrikalaan zou
den in sep tember hun voorne
men om te sluiten wereldkun
dig maken. 

We zullen scherp ui tki jken 
naar een logenstraffing van dit 
ber icht . We vrezen echter , da t 
ze niet zal komen.. . 

I .T.T.-BELL 

De beheerders van I.T.T.-
Bell zullen in hun pollen wrij
ven, want de zaken gaan uit
s tekend. Ten overstaan van '65 
zijn de winsten in 1966 met 40 
% gestegen : 280 miljoen tegen 
205 miljoen. 

Is het overbodig er even aan 
te her inneren dat Bell beschikt 
over een quasi-monopolie voor 
levering van een groot aanta l 
van zijn p roduk ten (o.a. tele-
foonappara tuur ) aan de belgi-
sche s taat ? 

E n is he t ook overbodig e r 
even op te wijzen dat dit quasi-
monopolie verklaar t , waa rom 
gewezen polit ieke grootheden 
hun « fin de carr ière » eventjes 
uitstellen om een vetbetaald 
postje bij Bell te gaan bezet
ten ? 

HET LIJSTJE 
Bij de Bell-hamels zijn er in

derdaad nog een aantal beken
de namen naast die vah Spaak 
terug te vinden. Ook Richard 
Declerck, gewezen goeverneur 
van Antwerpen, slijt zijn oude 
dag bij de telefoonmonopolis
ten. Er pr i jkt op het lijstje de 
onvermijdeli jke Moens de Fer-
nig, naast twee gewezen gene
ralen van het belgisch leger : 
de heren Van der Donckt en 
Detige. Laatstgenoemde maak
te 'n zijsprongetje in de « po
litiek », toen hij anno 1960 ka
binetschef werd van Gilson die 
toen de portefeuille van Lands
verdediging beheerde. 

Een gewezen minis ter van 
bui tenlandse zaken, een gewe
zen goeverneur, een stel gewe
zen generaals enzoverder : het 
gepensioneerde officiële België 
blijkt u i ts tekend vertegen
woordigd te zijn in Bell. De 
monopolisten leggen het knap 
aan boord : ze « kopen » dood
eenvoudig hun handelsreizi
gers in de Wets t raa t zélf. 

Dat een groot amer ikaans 

koncern op zo'n onverdoken 
wijze de banden tussen de 
zaakjes en de politiek bloot
legt, zegt véél over de m a t e 
van « atlantische » onafhanke
lijkheid waarmee Bell-gië ge
noegen moet nemen... 

D E P R I J S 

Naar verluidt hebben reeds 
250 missionarissen hun leven 
gelaten in Kongo sinds d a t 
land onafhankelijk werd. Men 
staat even van dat vreselijke 
cijfer te kijken. 

E n men her inner t zich d e 
luchthart ige toon, waarop Bel-
gië's « k n a p s t e k o p p e n » -— 
met aan de leiding de zéér gro
te s taa t sman August De Schri j
ver van Londen — dest i jds 
spraken over « Ie par i congo-
la is» , de kongolese wedden
schap. 

Gelijk in de politiek vaker 
gebeurd : het zijn niet d e 
« wedders » die er iets bij ver
liezen, maar de anderen. Bij
voorbeeld de 250 missionaris
sen die « Ie par i » met hun le
ven betaalden. 

AFWEZIG ? 

Het dendermondse streek-
blad « De Voorpost » b rach t 
onlangs een repor tage onder 
de titel « O p bezoek bij dr . 
L.J. Van Offelen, minis ter van 
Ekonomische Zaken ». De titel 
was in alle geval misleidend, 
want in werkelijkheid hadden 
de jongens van «De Voorpost» 
een onderhoudje gehad niét 
met de minister , m a a r m e t 
diens kabinetssekretar is . 

Wellicht was meneer de mi
nister afwezig. En misschien 
ook niet. Want onze kleine teen 
zegt ons dat Van Offelen een 
héél dikke reden had om de 
dendermondse joernalisten te 
ontlopen. Hij kent nameli jk 
slechts anderhalf woord Ne
der lands. 

Zijn « public relat ions » me t 
de vlaamse pers laat hij dan 
ook liefst opknappen door een 
handlangert je . Trouwens ook 
de technische kennis van mijn
heer Van Offelen is aan de la
ge kant. Hij weet meer te ver
tellen op de brusselse salons 
dan over ekonomie. Vraag het 
maar eens aan de mensen van 
de textielnijverheid. 
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D E Z W A R T E V L O E D 

Op een haarbreedte na zijn 
we aan een grote r amp ont
snapt in de Westerschelde. De 
35.000 ton metende tanker 
« British Lantern » werd op 
het allerlaatste nippert je \ l o t 
getrokken van de zandbank 
waarop hij vastzat; het gevaar 
dat hij zou in twee gebroken 
zijn en dat de lading iTiwe olie 
in de Schelde zou terechtgeko
men zijn, was verre van denk
beeldig : een heruitgave van de 
r a m p met de «Torrey Canion», 
di tmaal echter — om het met 
een beeld te zeggen — in ons 
« voortumtje ». De schade be
perk te zich tans tot enkele 
olic\ lekken die uit de gezon
ken lichter « Olida » ontsnap
ten . 

Had het verkeerd gelopen, 
dan waren de gevolgen onover
zienbaar geweest voor de 
mens en voor de natuur . 

Moet onze toekomstige ha-
venpolitiek ook niet eens beke
ken worden in het licht van 
dat dagelijks dreigende ge
vaar ? 

K A N D I D A A T G E Z O C H T 

De kris ten-demokraten zijn 
nog altijd op zoek naar een 
opvolger voor Gust Cool aan 
de leiding van het A.C.V. Na
dat de Gentenaar Van Steen
bergen zich heeft teruggetrok
ken, blijken er geen lieflieb-
bers meer te zijn. Gust Cool 
wil immers slechts pro forma 
de plaats ruimen, in werkehjk-
heid zal hij als gepensioneei de 
verdei de A.C.V.-touwtjes in 
handen houden. Iedereen be
dankt feestelijk voor de eer, 
de poesjenel te worden van de 
grote man achter de schermen. 

Dus wordt er ijverig verder 
naar een gewillig slachtoffer 
gezocht. Van \ l aamse zijde 
biedt er zich n iemand aan 
Een niet-Vlaming als voorzit
t e r van de vakbond die zijn 
s te rk te en macht in Vlaande 
ren haalt, is niet denkbaar . In 

Wallonië zit dus een niet-kans-
hebber van ongeduld te t rap
pelen : de bleke en plooibare 
Louis Dereau. 

Uiteindelijk zal men wel ie
mand vinden; bij de « tweede 
garni tuur » zijn er altijd jon
gens die graag de prijs van een 
gebroken ruggegraat betalen 
voor een plaatsje op de eers te 
r i j . Inmiddels blijft vast te 
stellen, door welke nulliteiten 
Gust Cool zich steeds bij voor
keur heeft omringd en hoe 
werkeli jke kapaciteit aan het 
hoofd van hot A C V . onge
wenst 'is. 

KANOrOATEN 

G E V O N D E N 

In het A.B.V.V. schijnt de 
opvolging van Louis Major in 
kannen en kruiken. Gaston De-
bunne wordt voorzitter van de 
socialistische vakbond, die 
voortaan grotere vrijheid zal 
laten aan zijn vlaamse en zijn 
waalse vleugel. Aan het hoofd 
van de vlaamse vleugel komt 
als sekretaiis-generaal Vic 
Thys;de waalse vleugel zal ge
leid worden door Alfied De-
lourme. 

E r tekent zich in het ABVV 
dus een voorzichtig federalize-
ringsproces af. Tegelijkertijd 
houdt de vakbond zich op af
stand van de B.S.P. De par t i j 
heeft — naar verluidt — niet 
de minste invloed kunnen uit
oefenen bij het regelen van de 
opvolging van Louis Major. 

Hoe zou ze het ook kunnen, 
nu ze m Wallonië slechts nog 
zwakke figuren en in Vlaande
ren — na de dood van Spinoy 
— prakt isch n iemand meer 
heelt ? 

EXIT FAYAT 

Het is tans zo goed als zeker 
dat Hendrik Fayat geen enkele 
kans meer maakt om bij de 

volgende verkiezingen op de 
lijst van de brusselse B.S.P. 
verkozen te worden. Jarenlan
ge intriges van zijn francofone 
pai tijgenoten hebben hem in 
een onmogelijke pozitie ge
drongen. 

Fayat ui tgerangeerd, Gelders 
verbolgen en ontgoocheld te-
ruggeplooid op zijn vilvoordse 
b u i c h t : te Brussel geeft de 
B.S.P. zelfs in eigen par t i j de 
volle maa t van haa r slaafse on
derworpenheid aan de franco
fone bourgeoisie. 

Van een dergelijke par t i j is 
voor Vlaanderen alleen m a a r 
groot onheil te ve rwach ten ! 

V E R J A A R D A G 

Het komend akademisch 
jaar aan de gentse universiteit 
zal m het teken geplaatst wol
den van de 150e ver jaardag 
van de stichting der universi
teit. Zoals men weet werden 
de universiteiten Gent, Luik en 
Leuven ingericht resp. herin
gericht door Willem I kort na 
de hei-eniging der Neder landen 
in 1815. De sinds 1830 zo ge
smade « Ollander » heeft — 
naas t zoveel andere pozitieve 
dingen — ook deze presta t ie 
op zijn akt iet kunnen schrij
ven. 

Eigenlijk r icht te Willem I de 
gentse universiteit op in 1816, 
nameli jk de 25e september . De 
Gentenaars gaan dus nu de 
151e ver jaardag vieren in 
plaats van de 150e. 

Daar is een speciale reden 
voor ! In 1916 — honderd j a a r 
na de stichting — werd de 
gentse universitei t verneder
landst door de duitse bezet
ters . Aan de « V o n Bissing-
universiteit » — gelijk ze sma
lend door de franskiljons en 
hoerapat r io t ten werd genoemd 
— doceerde de bloem van de 
aktivistische intellektualiteit . 

Opdat er toch zeker geen 
verwarr ing rond deze « fatale » 
da tum zou onts taan, verkoos 
de gentse universitei t haa r 
s t icht ingsdatum dan m a a r 
eventjes te vervalsen en een 
jaar t je later te vieren. 

Want te Gent wordt men 
niet graag her innerd aan het 
feit dat de vernederlandsing 
bijna een halve eeuw gebalde 
energie van heel de vlaamse 
beweging heeft v ei eist. 

Een zielig zicht • de uitgebrande St JakobJ.eiL u '^"^•lutt 
ten — wciarondd! een reeks ou\ er-^elijkbai e scluldet ijen — Hjdig geied worden. Maai is ons 
kidniurpatnmoniuin, verspieid over outelbaie kerken en kapellen, wel voldoende beschermd? 

W I J IN NEDERLAND 
(jceveedee) De begiofhig die de iicdcilandse legeiiiig ox'er ecu 
"oede VIP} ueken — namelijk op de iiaditiouele dei de dinsdaa 
lil seplcmbei, ook wel Piinsjeidag genoemd — gaat indienen, 
werpt haai schaduwen leeds voontit. Bekend is al gewotdeu dat 
op enkele depai tementen stevige bezuinigingen zullen dienen te 
xcoiden toegepast, bezuinigingen die zeker samenhatigeu met de 
algemene financieel-ekonomische situatie, maai die volgens ze-
keie poblici ook een gevolg zijn van de begioliiigs- en helasltng-
taktiek, toegepast dooi de voiige legeiing. Meu ich inder
daad lieiinneien dat in oktobei 1966 het kabinet Cals ten val weid 
i^ebiaclit vaiueege « gaten » die de kaloheke paiiij meende te 
moeien oiitdchKi ii in liet di khiiigsphin van de [soi udislisitie) 
iniiiiitei van jiiianruii, pi of J'oiidehng. 

De twee depaitementen die liet ni de nieim e begioling hel 
zrraaiit zullen moeten ontgelden, zjjii dat van Oiideiwijs en 11 e-
t(iisetiappen en dat van De^ens'e. Speeiaal op dit laatste minis-
teiie willen tie ditmaal wijzen, Ie meei omdat in h'edeiland liet 
h'i^/i c II aal (Ifiai zoal uwe saiiieiili-nigl, de laahle tijd si/'t k m 
opspiaak IS J.eijsdeeh i%, ondei invloed van de pattfislisi'ie ge
dachte op Vlij giote 'tfhaal een ajkeci ontslaan tegen de legei-
dieiist, van de aiideie kant heeft de lionding dw vooial de jonge-
u II tegenovei zaken als gezag, maeht en geweld zijn gaan inne
men, ook /iel legii met ongemoeid gelaten Daaiovei sliaks iiieei 
Lcist editei de bezuinigingen. 

De ondeiministei van Defensie, de Iieei Huex, heeft in het 
i oo) nitzuht van de komende begiottng een biief gezonden aan 
Jiet legeipeisoiieel. Daaiin schiijft liij dat 'welisxeaai de pauial-
heid van de lioepen geen gexoeld zal mogen xeoiden aangedaan, 
doch dat tegelijk een diasttscli bezuinigingsplan moet xeoiden 
nageleefd. Alle mililaiien zullen m hun eigen omgcx'ing moeien 
nagaan welke posten goedkoper kunnen uitvallen Een lapportje 
daal van moeten ze aan hun diiekte oveiste afgeven. Dat woidt 
dus « doe het zelf » voor de nedeilandse Jan Soldaat! Vooi de 
officieien die bang zouden zijn dat een goedkopei legei ook iiiin 
der gevechtskiactit zou bezitten, xeijst de heer Hae\ op hel vooi-
beeld xmn het isiaelische leger. « De suksessen daaivan >, aldus 
de ondel minister, « hebben opnieuw bevestigd dat voor een 
leeikelijk doeltieffend leger eeisle ve)eisten zijn : goed opgeleid 
en geoefend peisoneel en een puma uitiusting >. Daai zal wel 
iets van waai zijn, maai het zijii juist die opleiding en oefening 
en uitiusting, die... geld kosten. En véél geld, wil men het leger 
niet al te spaitaans inlichten en xoldoende aaiidaiht sclienken 
aan de menselijke faklor. 

Gelukkig laat men de zuinigheidsaktie met alleen afliangen 
van de xuijze taadgevmgen die xiatt de soldaten wotden xxneaclit, 
maai doet ook de regeling (zij hel noodgedwongen) zélf iels. Er 
zal immeis te weinig geld zijn voor de eeiste betalingen van 
lueuxee tanks voor hel zogenaamde Eerste Legei korps, en dus 
kiijgt de aaiikooj) x<an stalen xieclilmonsteis geen pnoiitett. 

Ovei liet kopen van die tanks is men liet tioiixeens nog niel 
eens. De viaag is rwmelijk welke lank aangeschaft zal u'oiden. 
Il oidt liet de engelse Chieftain lank, de MRT-70 van een aineii-
kaans-duitse iiidnstiiegioep of de Leopaid tank^ Deze laatste ts 
al gekozen door het belgische leger en in hel kader x'an de iiitei-
iiationale sameinvciking zou het daarom veislandtg zijn als ook 
de Kedeilandeis tot aankoop van dit (duitse) ivapen besloten. 
De xiunikiacht van de Leopard zou x'olgens kenneis erhlei mmdei 
zijn dan die van de Chieftain, ledcn xraaiom in Den Haag nog 
geaaizeld woidt. Een nai-.elins. die s.oed van pas komt gezien de 
beiiioti^iQshf'^ >l'^'^ > 

iinuüLu ^,.,.1 ; OOK een en aiidei geOciiien aan de « ver
menselijking » binnen het leger, en dit zekei ah gexioig van de 
heeisende diskustie over viaagsiukken van gezag en hiérarchie. Al 
eerdej is het uur x>an opstaan in de kazein^s xrat « krislehjkei » 
geu'oiden, kxvain er een einde aan hel eindeloze en geestdodende 
poetsen van geiveren e.d. en xreiden de sliozakken vewattgen door^ 
moderne schuiinivbberen mallassen die zelfs met een laken wor
den afgedekt. ^)mister Den loom x'an Defensie wil nu, nog vei-
dei gaan. Hij heeft aangekondigd dal er een beteie hieraichiscJie 
veiJiouding zal komen die in velschillende fazen verxeezenlijkt 
gaat xeoiden. Een deel van de xeijzigingen (die ondei andere neer-
hoiiwi op veikleining van de « standsx'eischillen 5> tussen solda
ten, oiideiofficieien en officieien) zal tijdens de begiotiiigsbe-
haiideling aan de Kamei weiden x'ooigelegd. Ook zullen de bepa 
Ungen ovei het dragen x'an nmloimen worden veizacltt zodat de 
dienstphehligen zirh met iangei helemanl ontbuigei lijkt blijven 
voelen. Volgens de minister is hel xvesldiiitse leger op de weg naar 
beteie en soejielei veihoudingen al een eindweegs gexiofderd en 
zou Nedeiland zeker niet mogen achlti bhjxre». 

Zoals hiei box'eii al gezegd zal hel oiiclemijs ex'erieens de last 
van de bezuiniging moeten diagen. Niet alleen het univeisitaii 
ondeiwijs ziet met angst en vieze de komende begioling tegemoet, 
mam ook het imddi lliaai oiideixrijs In dr loop van het komende 
jaai zou immers de befaamde « Mamiuoelxeet » xian e\ munster 
Cals moeien xcorden ujtgex'oeid, xcaaibij diveise nieuxre schoot 
i\pcn zonden xrorden gestixbt. Dit f/rojekt eist x>ele miljoenen 
'ile er... xraai schijnlijk niet zullen zijn. \{ am de onteviedeiiheid 
ox'ei de bestaande voimeii en meioden van hel nuddrlbaar ondei-
xrijs groeiende is, zou het steik te helienicn zijn xeanneer de 
nieuxee ondeixripwet weid opgesdioit 1 och is de knus gioot dat 
dit m et gebeiiien Spijtis: dat zo de jeugd de duj)e -t-oidt x'an de 
iirldzoi o/ Il dfv niidcyrn ' 
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Voor een paar weken is in a De Yoiksgazet » onder de titel 
« Late thuiskomst van twee Brussei-marcheerders » een artikel 
verschenen, dat wij niet zó maar kunnen laten voorbijgaan. Het tema 
van het opstel was, dat zowel onze voorzitter Frans Van der Eist als 
minister De Saeger « afstand zouden genomen hebben van de oude 
agressiviteit » wat dan, volgens de schrijver die zijn artikel onder-

VOLKS 
tekent met drie sterretjes, neerkomt op « een veroordeling van 
de marsen op Brussel ». De viaamse socialisten hebben toen, aldus 
de sterretjesman, gewaarschuwd voor « de spijtige gevolgen die 
dergelijke agressiviteit kon hebben » : « Toen kon nog op een vrij 
rustige dialoog gerekend worden, maar zonder de marsen naar 
Brussel zouden zoveel Brusselaars niet in de strikken getrapt heb
ben die hun door de P.V.V. en het F.D.F, werden gespannen » (van 
de francofone drijverijen van de brusselse B.S.P.-partijgenoten 
spreekt de man voorzichtigheidshalve liever niet I ) . 
Tenslotte stelt de sterretjesman « er geen prijs op, persé te onder
strepen dat de socialisten reeds jaren gelijk hebben gehad tegen 
De Saeger en Van der Eist » en stelt om te besluiten de zeer sug
gestieve vraag « of zij nu precies de mensen zijn die, na hun vroe
gere vergissingen, mogen aandringen op een toekomstig eendrachtig 
Vlaams front, dat ook de socialisten zou omvatten ». 

Ziezo, nu weten de gestroomlijnde 
kameraden alweer eens, wie de wijs
heid in pacht heeft. En uit de gang van 
het artikel moeten zij dan vanzelfspre
kend afleiden, dat de leiding van zo 'n 
Vlaams front in de handen moet gege
ven worden van de socialisten, die het 
toch allemaal zoveel beter weten. 

Nu zou ik toch de XXX-man willen 
verzoeken, even voor de spiegel te gaan 
staan en dan een lijst op te maken van 
al de Vlaamse initiatieven die de socia
listen al genomen of zelfs maar voor
gesteld hebben te Brussel en voorste
den waar zij zo lange jaren mede aan 
het bewind zijn geweest of nog zijn. 
Wat hebben zij ooit gedaan om de dui
zenden Vlaamse arbeiders die zich om 
den brode met hun gezin in de brussel
se agglomeratie zijn komen vestigen, in 
de gelegenheid te stellen vlaams te blij
ven, tientallen jaren geleden, toen dit 
nog zoveel gemakkelijker was dan nu 
omdat Brussel toen nog hoofdzakelijk 
Vlaams was ? 

Niemand zal durven ontkennen dat 
de socialisten een verdienstelijke strijd 
geleverd hebben om de arbeidersmas
sa's een grotere materiële voorspoed te 
verzekeren, maar verder dan de boter
ham en de biefstuk — en hun eigen po
litieke ambities — hebben de brusselse 
socialistische leiders nooit gezien, en 
voor de kulturele verheffing en de ver
lossing van de kleine viaamse mens uit 
zijn afzondering in de grootstad heb
ben zij nooit iets gedaan. Wat hebben 
vlaamsvoelende socialisten als Melck-
mans en vader Gelders en een paar aK-
deren nog, in die zin in hun partij ooit 
kunnen bereiken ? 

Voor de bourgeoissocialisten zijn de 
«Vlaamse boerebeesten » te Brussel 
nooit anders geweest dan eenheden die 
het stemmental moesten helpen aan
dikken, waarmede een aantal vlaams
onverschilligen, vlaamsonkundigen of 
zelfs vlaamshaters naar het parlement, 
de provincie- en gemeenteraden kon
den geholpen worden. 

De socialisten hebben con amore bij
gedragen tot het afschaffen van viaam
se klassen en tot het neerhalen van het 
gevoel van eigenliefde bij de kleine 
Vlaamse mens die, zich niet gesteund 
maar eerder vijandig bejegend voelend, 
een willoos werktuig werd in de 
(meestal kapitahstische) hand waaruit 
hij zijn brood moest eten. Overal en 
altijd werd het hem op alle mogelijke 
wijzen ingepompt, ook door de socia-
Hstische machthebbers, dat hij zich 
maar zo spoedig mogelijk moest laten 
verfransen om aan het odium van de 
geringschatting te ontsnappen. Is er 
ooit één socialist geweest die te Brussel 
de stelling heeft naar voren gebracht. 

dat de Vlaming te Brussel het recht 
moet hebben het met zijn taal evenver 
te brengen als de franstaligen met de 
zijne ? 

Hoe smalend hebben de socialistische 
kranten zich niet steeds uitgelaten 
over de betogingen tegen de franse 
missen, te Antwerpen bv., bij zoverre 
dat men soms de indruk kreeg dat hun 
simpatie eerder uitging naar de frans-
taterende a-socialen dan naar de 
Vlaamse betogers. Zouden zij nu al 
vergeten zijn dat de antwerpse volks
mens hen dat bij de verkiezingen duur 
betaald heeft gezet ? 

En verdedigen de brusselse B.S.P.-
ers niet de onzinnige eisen van de ag-
gressieve frankofone bourgeois, die na 
Brussel ook de omliggende viaamse ge
meenten wensen te kolonizeren ? 
« Een vrij rustige dialoog », zo zegt de 
sterretjesman. Is dat de beproefde me
tode waarmede de socialisten de viaam
se problemen in en rond Brussel den
ken op te lossen ? Aan die rustige dia
loog is Vlaanderen te Brussel doodge
gaan, van de ene viaamse toegeving tot 
de andere, van de ene frankofone an-
neksatie tot de andere. Brussel was een 
Vlaamse stad. Zo zij dit niet gebleven 
is, dan hebben de socialisten daaraan 
evenveel schuld als de andere kleurpar-
tijen, wellicht meer nog, omdat zij als 
« belgische arbeiderspartij » meer dan 
de andere partijen de plicht hadden 
aan de zijde van het kleine volk, in 
casu de meerderheid van viaamse ar
beiders te staan. 

XXX spreekt van de «extremisten 
van het ouderwetse vlaams-nationalis-
me » als van een stel mensen zonde 
verantwoordelijkheid. De socialisten 
zij hebben wel verantwoordelijkheid 
gehad, en wat hebben zij er mede ge 
daan ? Wat hebben de socialistischi, 
Kains te Brussel met de viaamse Abels 
gedaan ? Volgens Rik Fayat zijn de 
jongste dertig jaar te Brussel onge
veer 150.000 Vlamingen voor de neder-
landse kultuurgemeenschap verloren 
gegaan. Men kan van ons toch niet ver
langen dat wij op de knieën zouden 
gaan zitten van bewondering voor een 
dergelijke metode van « rustige dia
loog », waarvan XXX alle heil schijnt 
te verwachten. 

Hij verwijt de « marcheerders op 
Brussel » de aggressiviteit van de 
P.V.V. en het F.D.F, te hebben uitge
lokt, maar in zijn eigen partij zijn de 
Cudells, de Siraoncts, de Francks en 
de Piersons te Brussels geen haar be
ter. Als viaamse socialist heeft de vil-
voordse volksjongen Fr. Gelders daar
uit de logische konkluzie getrokken. 
En XXX kan er toch niet onkundig 
van zijn dat ook Rik Fayat, een ver

dienstelijk Vlaming, ook gevaar loopt 
op het altaar van de brusselse fianko-
fonie geslachtofferd te worden. 

En hebt ge ooit al gehoord dat de 
macht van de socialistische vakbonden . 
werd ingezet om wat meer spoed te 
zetten achter de volledige vervlaamsing 
van het bedrijfsleven in Vlaanderen, 
waarbij duizenden betrekkingen zullen 
vrijkomen voor kinderen \an \Iaamse 
sindikalisten ? 

En wat de door de viaamse socialis
ten aangeklaagde agressiviteit betreft, 
die is zowaar niet bij ons, maar bij de 
frankofone tegenspelers te zoeken. Ik 
ken een antwerps socialist die zich na 
zijn huwelijk te Schaarbeek is komen 
vestigen en die zich daar al dadelijk 
rekenschap heeft kunnen geven van de 
brusselse agressiviteit tegenover de 
Vlaamse enkeling; enkele jaren later is 
hij uit Ukkel gaan verhuizen, omdat hij 
daar geen nederlands onderwijs kon 
vinden voor zijn kinderen. Er zijn dui
zenden van die gevallen in Brussel. 
Waar ligt dan de agressiviteit ? Heeft 
de heer Van Eynde trouwens zelf niet 
voor een paar jaar in « De Volksgazet » 
geschreven, dat een Vlaming die naar 
Bnissel gaat wonen of er een tijd 
gaat werken, daar flamingant moet 
worden ? 

Het kan zijn dat mijn geheugen mij 
parten speelt, maar als ik mij niet ver
gis is er niet zo heel lang geleden van 
viaamse socialistische zijde gedreigd 
met een mars naar Brussel. Moet dat 
dan ook beschouwd worden als een 
« agressiviteit ». die « spijtige gevol
gen » kan hebben ? Of is dit plan mis
schien reeds begraven ? 

De sterretjesman schijnt zich vooral 
te interesseren voor de indruk welke 
die zogenaamde « afstandneming van 
de agressiviteit » van de heer Van der 

Eist op zijn volgelingen maakt. Welnu, 
hij moge hier vernemen dat wij in de 
Volksunie niet behoren tot het ras van 
hen die met oogkleppen lopen, zoals 
dit helaas met al te velen in de kleur-
parlijen wél het geval is, en dat wij 
onderscheidingsvermogen genoeg heb
ben om tot de konkluzie te komen dat 
de marsen naar Brussel maar een on
schuldig tijdverdrijf kunnen genoemd 
worden, in vergelijking met de bande
loze uitspattingen waaraan sommige 
opgehitsten zich, met de openlijke of 
heimelijke goedkeuring van bepaalde 
kranten, ten tijde van de betogingen 
tegen de eenheidswet zijn te buiten ge
gaan. Van zulke vorm van agressivi
teit is de heer Van der Eist nooit voor
stander geweest, en wij ook niet. 

Om, te besluiten, nog enkele woorden 
over het « toekomstige eendrachtige 
vlaams front dat ook de socialisten 
70U omvatten ». Welnu ja, ook de so» 
cialisten moeten daarbij zijn! Wij, 
viaamse nationalisten, zijn steeds de 
mening toegedaan geweest, en wij blij
ven cKt menen, dat het nationaliteiten
probleem in België niet kan opgelost 
worden door één enkele partij, maar 
dat alle partijen daarvoor de handen 
moeten in elkaar slaan. Herhaaldelijk 
reeds heeft voorzitter Van der Eist de 
hand uitgestoken naar de andere par
tijen, maar de reaktie is steeds uitge
bleven. Vanwege de leiders altans, 
maar dat de bazis stilaan maar zeker 
naar ons toegroeit, is niet alleen geble
ken uit de verdubbeling van onze ge
talsterkte bij de jongste verkiezingen, 
maar ook uit latere verschijnselen in 
de boezem der kleurpartijen zelf, waar 
de zucht naar ruimer vlaams zeggens-
en beslissingsrecht meer en meer open
lijk naar buiten treedt. 

Te Brussel werkt de tijd tegen ons. 
Het immobilisme van de viaamse 
vleugels van de kleurpartijen wordt 
door de frankofonen te baat genomen, 
om steeds driester te worden en de 
Vlamingen te Brussel en te Leuven in 
het defensief te drijven. Aan viaamse 
zijde moet toch iemand het initiatief 
nemen. Op de jongste juni-meeting in 
de Magdalenazaal te Brussel heeft 
Volksunie-voorzitter Frans Van der 
Eist nogmaals opgeroepen tot de vor
ming van een breed vlaams front, op 
grondslag van de integrale toepassing 
van de belgische taalwetten, ook en 
vooral te Brussel. De socialisten heb
ben die wetten toch goedgestemd ! 
Waarom zouden zij dan niet kunnen 
toetreden tot een frontvorming, die uit
sluitend ten doel zou hebben hun ei
gen wetten te doen uitvoeren ? Waarop 
wachten zij ? 

M.v.d.B. I 
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Iedereen die enigszins met de vlaamse beweging en haar geschiedenis ver
trouwd is, weet dat voor de oorlog de twee belangrijkste « sociale katego-
rieën » die de vlaams-nationale gedachte hebben uitgedragen de onderwij
zers en de dokters waren : misschien omdat zij het onmiddellijkst met de 
gewone bevolking in kontakt kwamen, de noden en de psichologie van de 
geiuone Vlaming kenden en meteen ook zijn verworpenheid als mens en 
Vlaming besejten. 

DR 
De repressie heeft een dezer kategorieën van haar normaal aktieterrein 
verwijderd : de ondeiwijzers. De dokters echter zijn meestal gebleven, en 
het is wel tipisch dat in de naoorlogse groei van het vlaams-nationalisme 
zoveel dokters een voorname rol speelden : de kombinatie van geestelijke 
en financiële onafhankelijkheid was wel uitermate bevorderlijk voor het 
grote percentage discipelen van Esculaap in vlaamse beweging en vlaams-
nationale partij. 

Dit « medisch » aspekt der vlaamse beweging dateert al van in het begin, 
en vanaf Snellaert tot Van Leemputten, Goemans en Anciaux is de aan
wezigheid van dokteis aan het ziekbed van ons volk een geruststellend en 
zelfs verheugend verscliijnsel. 

• Alfons Depla stamde uit een dakters-
familie. Zijn vader, dr. Qiiirinus Depla, 
Was arts te Ruddervoorde. Daar werd 
'Alfons geboren op 16 juni 1860, als der-
•de zoon in een gezin van acht kinde
ren. Van jongsaf leerde hij uit ervaring 
wat het doktersberoep meebrengt, wat 

Aiet vereist aan offervaardigheid, aan 
toewijding, aan sociaal gevoel. Hij wist 
dus welke taak hem wachtte toen hij la
ter dokter zou worden. Zijn humaniora-
studies deed hij aan het kollege te 
Tiel t : datzelfde kollege waar later Ver-
schaeve en De Smet zouden les geven 
en dat na Roeselare centrum der 
vlaamse studentenbeweging zou worden. 

Vanuit Roeselare waar Verriest le
raarde en Rodenbach studeerde, woei de 
geest en de organizatie der Blauwvoete-
rie aldra over naar Tiel t . En ook de 
uitingen van het jonge flamingantisme 
waren identiek aan die in Roeselare. 

De houding der geestelijkheid tegen-
o\er het Nederlands, getekend door een 
onderd.mige bekrompenheid tegenover 
een anti-\laams hoger kerkelijk ge/.ig, 

uitte zich in steeds dezelfde, kleingees 
tige anti-vlaamse plagerijen. Er moch
ten o.m. geen deklamaties meer gebeu
ren in het Nederlands, want die waren 
maar uiting van « te veroordelen strek
kingen ». Zo was het toen al : al wat 
door de staat, bisschoppelijk broodge
ver, als gevaarlijk werd beschouwd, 
werd vlijtig en prompt ook door de 
kerk als verderfelijk veroordeeld I Toen 
de principaal alle vlaamsgezinde wer
king in de Lettergilde verbood, gingen 
Depla, Woestijn en Hendrik Persijn 
naar hem toe en stelden het ultima
tum : « Het verbod wordt herroepen 
of wij verlaten het kollege ». Dergelijke 
houding was voor die tijd bizonder re
volutionair en moedig, maar ze haalden 
hun slag thuis. Toch bleef de anti-
vlaamse geest bestaan : een voordracht 
van de nochtans brave Gezelle voor het 
Davidsfonds werd aan de studenten ver
boden door dezelfde principaal, be
stuurslid van... het Davidsfonds. Hoe de 
geest op die kolleges was, blijkt uit het 
feit dat te Tielt op de 90 studenten er 

zeventig geabonneerd waren op de ver
boden « Vlaamsche Vlagge ». 

Als koUegeleerling schreef Depla een 
soort katechismus voor de vlaamse stu
denten, die van hand tot hand ging. 
Rodenbach had toneel-spelersgilden op
gericht, die tijdens de vakantie vlaams
gezinde toneelstukken gingen opvoeren. 
Rodenbach zelf schreef er verscheidene 
voor. Deze aktie die direkt naar de 
volksmens ging, werd daarom als uiterst 
gevaarlijk beschouwd door de « over
heid » en de bisschop verbood aan de 
koUegeleerlingen dat zij tijdens de va
kantie nog zouden toneel spelen... 

Maar Depla en zijn vrienden speel
den toch : onder het voorwendsel geld 
bijeen te halen voor de katolieke scho
len, midden in de heftige schoolstrijd 
van 1879-1880, voerden zij hun vlaam
se aktie voort. 

Depla was een schitterend leerling 
aan het kollege en een uitzonderlijk 
student aan de universiteit te Leuven. 
Daar was hij strijdgenoot van Roden
bach, de vier jaar oudere, en nam een 
werkzaam aandeel aan de studenten
beweging. 

Hij werd ondervoorzitter van het ak-
tieve en vooruitstrevende « Met T i jd 
en Vlijt )) en stond aan de doopvont 
van (( Kwaepenninck » samen met Per
sijn en Lauwers. 

Scherper, durvender, radikaler nog 
dan de « Vlaamsche Vlagge », kloeg di t 
tijdschrift de schandelijke toestanden 
aan in de kolleges en seminaries, de ver
volging tegen^ de vlaamsgezinden en de 
verachting voor nederlandse taal en kui
tuur . Daarnaast gaf Depla met Lauwers 
en Delbeke een volkstijdschrift uit, « De 
Tassche », dat aan de jammerlijke kul-
turele achterstand van de gewone man 
in Vlaanderen wou verhelj>en door op 
bevattelijke wijze zijn beperkte kennis 
en horizont te verrijken en verruimen : 
een bewijs temeer dat de flaminganten 
zich niet sociaal afzonderden 1 In 1885 
zou hij ook medewerker worden aan 
« De Vlaamsche Vlagge », een medewer
king die nochtans beperkt bleef : Depla 
was geen schrijver, maar man achter de 
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uit de archiiiei 

ming namen. Depla werd, kort voor de 
oorlog, lid van de tweede Hogeschool
kommissie, die het verslag De Raet op. 
stelde. Zoals Speleers het later deed op
merken, waren het mannen als Depla 
die aan de bazis lagen van de vervlaam-
sing van de gentse Hogeschool, niet de 
fameuze drie kraaiende partijhanen 
Huysmans, Van Cauwelaert en Franck 
die slechts de stroming volgden en han
delden nadat de anderen waren voor
gegaan. 

De oorlog brak uit , midden in de 
strijd voor de vlaamse hogeschool. De
pla had twee zonen aan het front : Wil
lem die later priester werd, en Herman. 
Depla was geen « ekstremist », zeker niet 
van nature ui t geneigd tot ((romantiek» 
of uiterste s tandpunten. Wanneer het 
aktivisme reeds volop aan 't groeien 
was, begin 1916, was hij aanwezig op 
een vergadering van oudhoogstudenten 
te Brussel, waar het dekreet tot ver-
vlaamsing der gentse universiteit be
sproken werd. Depla was tegenstander 
van een aanvaarden der vervlaamsing 
door de oudhoogstudentenbonden en 
verdedigde zijn s tandpunt zakelijk niet 
realistische argumenten. Bij de stcav 

ALFON 
schermen, op wiens hu lp steeds mocht 
gerekend worden. Jarenlang zou hij het 
tijdschrift financieel mee recht houden. 

In 1885 ook vestigt hij zich als arts, 
belper van zijn vader. Niet voor heel 
lang.; want kort nadien vinden wij hem 
te Kortrijk waar hij een kliniek opende 
met dr. Lauwers. Zijn werk als arts en 
zijn studie om op de hoogte te blijven 
in zijn beroep, vergden veel tijd. Noch
tans vond hij altijd nog wel een beetje 
vrije tijd voor zijn kulturele belangstel
ling : l i teratuur en muziek vooral. T e 
Kortrijk sloot hij vriendschap met Gui 
do Gezelle, die er van 1872 tot/1899 ver
bleef. Gezelles waardering voor de hoge 
intellektuele gaven van de dokter druk
te de dichter op echt-Gezelliaanse wijze 
ui t : (( als ons Here Depla geschapen 
had, hij wachtte 'n stonde van schep
pen » ! 

T e Kortrijk zou Depla ook aan het 
openbaar leven en aan maatschappelijliLe 
aktiviteiten deelnemen. In 1891 slichtte 
hij de gilde van ambachten en nerin
gen, en van 1894 tot 1900 was hij lid 
van de provincieraad. Met oude vrien
den uit de Blauwvoeterie werkte hij 
mee aan « De Nieuwe Tijd » dat onder 
leiding van Hugo Verriest verscheen. 
Depla schreef vulgarizerende artikels 
over geneeskunde. 

Hij werd bestuurslid van de Katolieke 
Vlaamse Landsbond, van het Oud-Slu-
dentenverbond West-Vlaanderen en ere-
voorzitter van de Westvlaamse Studen-
tenbonc^. 

Met andere oud-kollegestudenten be 
hoorde hij tot de mannen van « De Swi-
ghende Ede » die de studentenbondcn 
onder hun — ook geldelijke — bescher

ming waren slechts vier tegenstemmers, 
waaronder Depla. T o e n stond hij re<-lit 
en verklaarde zich bij de beslissing der 
meerderheid neer te leggen, ui t solida
riteit, hoewel hij tegenstander was van 
de vervlaamsing door de Duitsers. 

He t jaar daarop, op 1 mei 1917, trad 
hij toe tot het aktivisme en werd lid 
van de Raad van Vlaanderen. Men heeft 
vaak-gesproken over het feit dat Depla 
daarbij lang zou geaarzeld hebben en 
een diepe zielestrijd hebben dooi ge
maakt : ook Dosfel meende dit. Maar 
daartegenover staat wat dr. Speleers zei 
over Depla : deze man kende geen aar
zeling of zielestrijd, hij kende evenmin 
twijfel over zijn gewetensplicht. De eni
ge twijfel die hij had was van zakelijke 
en oppor tune aard : een twijfel aan het 
welslagen zelf. Dat dit geenszins belette 
dat hij uit vlaamse solidariteit én uit 
overtuiging de weg koos die hij mis
schien beter dan de anderen gevaarlijk 
wist : dat tekent de man en zijn moed. 
Hoezeer Depla's moreel en intellektueel 
gezag erkend werd en hoever het reikte. 
wordt bewezen door de brief der vlaam
se frontsoldaten aan de Koning, over de 
vervlaamsing van Gent : daar""wordt zijn 
naam, met die van dr. Jef Goossenaerts 
gebruikt als gezagsargument. 

En wanneer de moegetergde vlaamse 
Ijzersoldaten, daarenboven bedreigd af
gesneden te worden door een nieuw of
fensief, afgezanten sturen naar de akn-
visten, dan gaan die naar Depla. 

Wanneer men hem in augustus 1917 
vraagt om lid te worden van het kollege 
der zaakgelastigden, het vlaamse « minis
terie », aanvaardt hij : hij wordt zaak-
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eren 

en der vlaamse beweai 

gelastigde zonder specifiek departement. 
Op het einde van de oorlog en teneinde 
nog te redden wat er te redden is, in de 
eerste plaats de vlaamse universiteit, 
wordt door het kollege besloten om te 
trachten kon takt op te nemen over Hol
land met de « passivisten ». Er blijkt 
echter geen \ergelijk mogelijk met de 
aartsvijand van de vlaamse zelfstandig
heid en diens handlangers. Pogingen 
voor een vlaamse vertegenwoordiging 
op de Vredeskonferentie moeten falen 
midden in de zege-euforie der geallieer
den, wier oorlogsdoel « zelfbeschikkings
recht der kleine volkeren » een bloedige 
leugen werd. Van Masar)'k, die de tsje-
chische regimenten aanspoorde te deser
teren en hun strijdgenoten in de rug te 
schieten, zei Albeit I : « Hi j heeft aan 
de mensheid een schitterend voorbeeld 
gegeven ». Maar hijzelf liet Borms, die 
alleen recht vroeg voor zijn volk en die 
niet tot desertie aanspoorde, ter dood 
veroordelen en jarenlang in de gevange
nis zitten. Zijn zoon liet dezelfde Borms 
vermoorden, en zijn kleinzoon Bau-
douin zet nu nog de traditie van he t 
bloedige, harteloze België eit zijn zeer 
kristelijke dinastie voort I 

willen trouw aan de geest van de grote 
Alfons Depla, onze betreurde stichter en 
leider, helpen voorbereiden : eeu één 
en 'Sterk Grootnederland ». 

O p 24 oktober 1924 stierf dr. Depla 
na een korte ziekte. Zijn zoon Willem, 
priester, zegende hem nog op zijn sterf
bed en tot dr. Spincemaille, bannel ing 
zoals hi j , zei hij — en deze laatste woor
den van een wijs, bezadigd man waren 
betekenisvol : « Zeg aan de vrienden 
da t ik gerust sterf, omdat ik voor Vlaan
deren gedaan heb wat ik kon en in ge
weten meende te moeten doen... Meer 
en meer ben ik tot de overtuiging ge
komen dat Vlaanderen slechts te redden 
is door een federatief verbond met Ne
derland. Van België moet ik niets we
ten ». 

De 16de oktober was de uitvaart in 
Den Haag : daar sprak o.m. Flor Heu-
velmans, gewezen lid van het kollege 
der gevolmachtigden van de Raad van 
Vlaanderen. O p 18 oktober volgde de 
bijzetting te Kortrijk : de belgische 
overheid had eerst wel weigerig gestaan 
tegenover die « terugkeer », maar had 
ook schrik voor de gevolgen van een 

DEPLA 
Depla's optimisme, ook nog in Neder

land m ballingschap, werd helaas niet 
bewaarheid. Hij had nog geloofd in de 
mogelijkheid dat Van Cauwelaert en de 
passivisten op de aktivistische verwezen
lijkingen zouden voortbouwen, en te-
geno\er Speleers nog zijn oude vriend 
Van Cauwelaert verdedigd. Hij kon niet 

. denken dat iemand als Van Cauwelaert 
verraad zou duiven plegen. Hij w£rd 
spoedig ontgoocheld. De belgische re
pressie van het aktivisme was niet tegen 

I die groep Vlamingen alleen, maar tegen 
héél Vlaanderen gericht. 

Verschaeve had één moment ge
droomd \ a n het ogenblik : Frontbe-

i wpgmg, akti\ isten en passivisten samen 
[ jenden België dwingen de vlaamse zelf-
-Fï'ndigheid te erkennen. Maar zij die 
Konden "ooropgaan faalden... omdat de 

I antwerpse buigemeesterszetel en de bel-
igische ministerzetel hen meer golden 
[dan hun volk. 

Depla weid door het Assisenhof van 
1 Brabant ter dood veroordeeld op 17 

apr'1 1920, samen met nog tien andere 
I aktivisten waaronder René De Clercq 
: en dr. Martens. In Den Haag, waar hij 
vertoefde, rustte hij niet : hij werd lid 
van het vlaams-nationahstisch komitee 
dat telegrammen richtte o.m. aan de 
amenkaanse prezident en dat een merk
waardig memorandum opstelde, « Pro 
Flandria Servanda » dat aan de Vredes
konferentie te Versailles werd gezonden. 

Depla \serd medestichter \ an hel Ver
bond der Vlaams nationalisten en van 
het weekblad « X'laandeien » dat na zijn 
dood door J. De Decker en Robrecht 
^ e Smet zou geleid uo iden en dat in 
een beginseheiklaiing schreef : « Wij 

botte weigering. Er was een massale op
komst uit heel Vlaanderen en aan het 
graf spraken Joris Van Severen, Adel-
fons Hendrickx, dr. Antoon Jacob, e.a. 

In 1923 had het satirisch weekblad 
« Pallieter » van Filip De Pillecijn nog 
een artikel gewijd aan Depla waarin 
o.m. gezegd werd : 

« Dokter Depla was geen ekstremist, 
had geen aanleg om ekstremist te zijn. 
Hij was een van de meest reprezenta-
tieve koppen in de schaar van kalme, 
bezadigde maar vaste mensen die de at
mosfeer hebben gegeven aan die speci-
fiek-westvlaamse intellektualiteit ». 

In een voordracht voor het K.V.H.V. 
te Leuven in 1934 sprak dr. R. Speleers, 
gewezen rektor van de gentse universi
teit, over Depla, en hij zei daarin o.m. : 
« dr. Depla was geen geschiedkundige 
grootheid in Vlaanderen, maar hij is : 
een groot Vlaming in .Vlaanderen ». 

En toch beeft dr. Depla ook nu nog 
voor ons een betekenis, is zijn naam 
meer dan één der velen. Hij heeft in
derdaad, zoals Speleers vaststelt, geen 
histoirsche daden van grote allure ge
steld. Maar historie wordt niet door één 
man en evenmin door een naamloze 
massa gemaakt. Historie is de vrucht van 
de bestendige aktiviteit van een bewuste 
elite : uit haar treden dan de « grote » 
figuren naar voren. Depla behooide tot 
deze elite en is als zodanig, samen met 
de talrijke medestanders uit het aktivis
me. wel van historievormende betekenis 
geweest. 

Maar dit aandeel nog tei zijde gela
ten, is Depla \ooi on» nog \ a n een dub
bele betekenis. 

X'ooicciit IS liij, mcdestiijdei van Ro-

denbach, geworden wat de jonge « pi ins 
der vlaamse beweging » zag als mensen-
tipe, wat hij met zijn beweging schep
pen wilde : de aristokratische dietse 
mens. Wanneer men nagaat welke 
prachtmensen een in tijd en ruimte tocli 
begrensde beweging als de Blauwvoete-
rie heeft voortgebracht, dan kan men 
niet anders dan de grote vormende 
k ia th t erkennen die van dit nationa
lisme is uitgegaan. Depla was een der 
schitteienJe \ ooi beelden van vsat de 
t iouw aan een idee vermag op het \ lak 
der persoonlijke veiheffing. 

Maar daa icnbo\en — en in deze tijd 
vooral is de beklemtoning eivaii nood
zakelijk, nu zoveel onzin uit onwetend
heid verkocht wordt — heeft Depla in 
zijn persoon de kontinuïteit der vlaam
se beweging als het ware geinkarneeid. 
is hij het levend verbindingsteken ge
worden tus'^en verscheidene generaties. 

Vriend van GezcUe, medestrijder van 
Rodenbach, lid van de Hogeschoolkom
missie, voorman in het aktivisme, stiij 
dend nationalist in ballingschap, stich
ter van een weekblad dat tot in de der
tiger jaren zijn stem zou dragen is hij 
levend verbindingsteken geweest tussen 
de vroegste vlaamse beweging, de 
Blauwvoeterie van Rodenbach, en het 
V oorooilogse nationalisme. Zoals in hem 
de kontinuïteit der gedachte nooit af
gebroken werd, zo was ook in de vlaam
se beweging de kontinuïteit nooit on
derbroken. Zoals in zijn leven de ene 
faze na de andere volgde en het ene 
zonder het andere ondenkbaar was, zo 
is ook in de vlaamse beweging geen fa-
ze en geen periode weg te cijferen of te 
V erloocheneii. 

Want in elke periode is dat aanwe
zig wat drager is der kontinuïteit : de 
kein van onze strijd, de essentie van elk 
nationalisme, dat waarmee elke strijd 
voor volksbevrijding staat of valt. 

Niet de strijd voor -ismen, ideologieën 
of klassebelangen is het essentiële, maar 
wel wat door zijn aard zelf elke struk-
tuur, elk -isme en elke ideologie overle
ven zal : de natuuilijke bazis van de 
volks^emeenschap en het daaruit voort
vloeiende natuurrecht. 

Dat is de betekenis van Depla's naam; 
het zichzelf blijven doorheen de wissel
valligheden van de tijd. de trouw aan 
het voorbeeld van het Vlaminn-ziin. 

Depla, t̂ af ons een testament mee op 
zijn sterfbed Zijn vrienden en mede
strijders hebben na 1924 dit testament 
uitgewAkt en er tevens een wijsgerige 
verantwoording aan gegeven. Wie 
dit testament en deze verantwoording 
naar de rommelkamer verwiist. breekt 
met de ^eest van Depla en veiloo.hent 
een naam waarrond al wat in Noord >en 

t^uid gdèoofde in ons volksieclu. zich 
had verzameld. De dichter Karel van den 
Oever, konsekwent Grootnedeilander en 
katoliek, schreef in een ontroerend In 
Memoriam-gedicht : « het offer van zijn 
dood brengt gans Nedeiland nader ». 

En bij de « terugkeer » van de dode 
banneling schreef Dosfel in « Het 
Vlaamse Land » : « Bij graven aU dat 
van dr. Depla houdt de liefde van gans 
een volk de wacht ». 

Doch opdat Dosfels woord waaiheid 
blijve, moeten wij er op waken dat naam 
en testament van Depla niet in de ver
getelheid verzinken ! 

JOS DIERICKX. 
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HET MISTERE DER 

SMARTEN - MADO 
Bnigge riclit momenteel een zomei-wedslrijd in voor zijn jongeren. Doch niet 
alleen aan de jeugd worden vragen in verband met ons kultureel bezit gesteld, 
ook de ouderen icorden in deze werking betrokken. Zonder daarom een luedstrijd 
te zijn worden de ouderen en uiteraard de kunstkenners voor de vraag gesteld 
of de Madonna der Zeven Smarten, toegeschreven aan Adriaan Isenbrant, wel 
een werk is van hem. Dit gebeurt n.a.v. de tentoonstelling van voormeld werk uit 
de Onze Lieve Vrouwkerk te Brugge samen met het tweede luik, waarmee het 
oorspronkelijk heet verbonden 'te zijn, nl. het jarnilieportret van Joris Van de 
Velde, die Isenbrant de opdracht tot het schilderen van de Madonna zou gege
ven hebben. Op dit tweede luik was vroeger aan de achterzijde een grauivschil-
dering aangebracht van het hoofdtema. Men heeft dit paneel te Brussel, waar 
het bezit is van de kon. belgische muzea, rond 1870 op de dikte doorgezaagd zo
dat men tans de drie panelen naast mekaar in hel Groeninge Muzeuni te Brugge 
kun beivonderen. •« 

teur en qua onlslaan onzekeiheid, al 
neemt men wel aan dat het door bur
gemeester Joris Van de Velde of diens 
vrouw Barbara Le Mair werd besteld, 
omdat 7e er nu eenmaal met hun negen 
zonen en acht dochters op afgebeeld 
staan samen met hun patroonsheiligen, 
zoals dat die tijd nog gebruikelijk was. 
De schenkers zijn geïdentificeerd door 
de wapenschilden ondergaan op de om
lijsting. Over de da tum van ontstaan 
beschikt men over bepaalde gegevens, 
zoals de « keerle » of toga van de broe
derschap van het H. Bloed, gedragen 

door Joris Van de Velde, wat ingevolge 
de veranderlijkheid dezer toga's een ze
kere datering toelaat; verder hel feit 
dat sommige personages met een kruisje 
zijn afgebeeld en andere niet, waarui t 
wordt algeleid dat de met een kruisje 
geschilderde personen bij het on t \angen 
van de opdiacht tol schilderen reeds 
overleden wyrcn. Dit en nog andere ge
gevens hebben nochtans niet toegelaten 
met zekerheid uit te maken of Isen
brant nu al dan niet cie auteur van dit 
schilderij — en van vele andere — is, 
want hij lekende zijn werken niet, al 
vertonen de aan hem toegeschreven 
schilderijen grole vcr^van (schappen. 
Zonder een vernieuwer te ^ijn was deze 
•schilder nochtans een meester in het vak 
met een neiging lot romantiek in de 
personages. Het valt nu te bezien of de 
huidige speciale expozitie van dit na zo
veel eeuwen gescheiden herenigd twee
luik de kunstdetektieves een stap nader 
tot de oplossing van het raadsel Isen
brant zal brengen. 

R. CORTY. 

Het totale werk is voor de derde maal 
te Bragge. Een eerste keer toen het ont
stond (begin 16de eeuw), een tweede 
maal (na 3 eeuwen?) in 1949, toen te 
Brugge een Gerard Da\idtenioonstel-
ling werd ingericht en tans in 1967 een 
derde keer. 

Over Adriaan Isenbrant is zeer wei
nig geweten. Geboortejaar en plaats zijn 
onbekend, hij zou in juli 15.")1 te Brug
ge overleden zijn en wordt algemeen 
als een leerling of epigoon van Gerard 
David beschouwd (dat blijkt trouwens 
uit het familieportret Joris Van de Vel
de). Op 29 november 1510 werd hij 
meester in het gilde der schilders te 
Brugge. Hij was vooral auteur van bij
belse en religieuze taferelen en portret
ten. Uit archivalische gegevens valt af 
te le i ien dat Isenbrant vooral ambte-
j i^e plichten tegenover het brugs 
ichildersgild zou gehad hebben en 
naam verwierf als portret- en naakt-
schilder. Het is nochtans zonderling, dat 
de onder zijn naam terecht of ten on-
rr>;hte samengebrachte schilderijen zo-
£.oed als geen naaktfiguren vertonen... 

Er stelt zich dus een probleem 
/ idriaan Isenbrant. In een lijcl, dat de 

kunstschilders nog als verfijnde am
bachtslieden werden beschouwd, was er 
vaak van auteursrechten geen sprake 
en namen ze dus zonder dat zulks 
aanstoot gaf temata en stijlkenmerken 
van mekaar over. Ook is het voldoende 
geweten dat de meesters zich door leer
lingen lieten helpen en dat sommige 
stukken slechts de laatste toels en (zo 
er al een is) de handtekening van de 
meester dragen. 

Opvallend voor dit diptiek is het in 
het oog springende stijlverschil tus.sen 
het familieportret der begiftigers en het 
hoofdtema. Het eerste lijkt zo uit het 
laatgotisch atelier van Gerard David te 
stammen, het tweede is ondanks het on
derwerp (mater dolorosa) veel sfieelser 
van opvatting en vertoont duidelijk 
vroeg-renaissance-invloeden. Ook kan 
men de steviger toets in dit werk niet 
ontkennen vergeleken bij de lichtere in 
het familieportret, zonder te gewagen 
van een gelijkaardig verschil in de ma
terie-aanwending. Er zijn ook sterke ge
lijkenissen, nl. in het landschap van 
beide panelen, doch de personages schij
nen anders behandeld te zijn. 

Over dit diptiek bestaat dus qua au-

TONEELLEVEN TE 
ANTWERPEN 

liet N.K.T. opent het anlwerpse toneelseizoen op een ogenblik dal vele Sinjoren nog 

aan de vakantie moesten beginnen. Maar zij kunnen het dan met een gennt hart doen; 

de ixcijjels omtrent een eventuele veihuis naar Limburg zijn voorlopig weggenomen. Wel 

gaat liet N.K.T. (antwerpse naam voor het Groot-Limburgs Toneel) een tweede hoofd-

kti-artier betrekken te Maast)icht teneinde de levenskansen (meer talent, vieer publiek 

en vooral meer subsidie) gaaf te houden. Wat ons in de boodschap van de direktie 

niet zo aangenaam toeklonk tras de handhaving van het repeitoire (maar kom, het zal 

ook li'el wat met die leventkansen te maken hebben en het publiek krijgt tenslotte het 

toneel dal het verdient) dat ons te vaak vaudeville-achiig voorkomt. 

Het stuk dat gekozen werd om het zes
tiende seizoen van het N.K.T. te openen 
is een tipisch voorbeeld van de repeitoire 

FONOPLATEN 
CARL MARIA VON WEBER : 

OUVERTURES 

(hl, ito alia .Mh-.ua O/Af. 6}6y) 

Met Weber, de bleke teiingltjder 
(1786-1826), zwelgen we volop in de 
duitse romantiek : hi] is de schrpper 
van de duitse nationale opera die 
ajbtak met de oppei machtige ita-
iiuanse tiaditie. 

Zonder Weber als wegbereider zou 
Wagner niet denkbaai zijn. En al
hoewel ondergeschikt aan de genia
le Rithard, ventond il'eber de kunst 
de dikwijls onmogelijke teksten en 
leihalen van meeslepende oikeitmu-
ziek te voorzien, l ooi al zijn ouver
tures zijn nog steeds graag gehooide 
stukken : een dirigent kan zich geen 
bete!e inzet tot een koncert wensen 
dan een ouverture van Weber, waar
in elk instiument tot zijn recht komt 
en het ganse gamma der lomantische 
gevoelens aan bod is. 

Op de plant uit de goedkopere 
reeks (149 jr.) die we thans bespre
ken, leeft het Loudens Philarmonie-
orkest zich uit onder de z^er goede 
leiding van Wolfgang Sawallisck, op 
de ouvertures Eurianie, liehemchcr 
der Geiste, Abu Hassan, Jubel, Der 
Freischütz, Preciosa en Oberon. 

Het zijn vooral de Vrijsckutter, 

Euriante en Oberon die glansrijke 
orkestmuziek biengen die de tand 
va7i de tijd doorstaan heeft. Zeei ex
pressief brengen ze de natuur, het 
wond, spoken en feeën tot leiren. Ang
stig, dreigend, fantastisch, ze-^evie-
rend, zangerig rollen de stemmingen 
op de toehoorder af in een voor de 
tijd gans vernieuwde orkestratie. 
Vooral de klarinet krijgt hier voor 
het eeist in de muziekgeschiedenis 
een zeer bijzondere rol te spelen. 

h'og een belangrijke uilinnding 
van Weber is het « leitmotiv > dat 
in de ouverture reeds een persoon of 
een scene aanduidt. Wagner heeft 
ook deze techniek op geniale wijze 
uiliii-wei kt. 

NIKOUI RIMSKYKORSAKOY: 

SHEHERAZADE EH SPAANS 

CAPRICCIO 
(Phihpi D\\ .V'7 löO) 

De plaat van de maand (16S fr.) 
brengt ex>enals de hiervoor besfnoken 
plaat briljante orkestmuziek, die lot 
de klassieke < toppers > behoort. 

Rirni.ky-Korsakov (1S44 1908} be
hoort met Borodin, Balakiiev, Cut 
en Moessorgski tot het beroemde 
< machtige hoopje > dat de renais 
sance der rtissischc nationale muziek 
bewerkte. 

In de simfonisrhe suite « Shehera-
zade », het pronkstuk van kleurige 
orkestratie, werden vier episoden uit 
€ Duizend en één nacht > samenge

bracht. Sultan Shahriar had de ei
genaardige gewoonte elk van zijn 
vromven na de eerste nacht te ver
moorden... Toen het de beurt -zou 
zijn aan Sheherazade, wist deze aan 
de exekutie le ontkomen door elke 
avond opnieuw spannende verhalen 
te vertellen. Rimsky-Korsakov ver
tolkt in een oosterse sprookjesach
tige atmosfeer vier verhalen : De 
zee en Simbad de zeeman. De ge
schiedenis van prins Kalender, De 
jonge prins en de jonge prinses. De 
feesten te Bagdad, Storm. 

Hel fijne motief van de vertelster 
en het zware van de wrede sidtan 
verbinden de verschillende taferelen, 
die zeer fijnzinnig de speciale atmos
feer van het werk tot leven brengen. 

De in het noorden (Nowgorod) 
geboren toondichter heeft steeds zijn 
heimwee naar hel zonnige kleurrijke 
zuiden vertolkt. Zo ook in het over
bekende Spaans Capriccio, dat on
danks zijn Spaanse vormen evenzeer 
als Sheherazade in een oosterse sfeer 
baadt. In de vijf bewegingen sleept 
een gloed van klanken en ritmen de 
inslrumenlen mee in een rijke orkes
tratie, die toch ook de speelluigeri 
afzonderlijk laat gelden. 

Het stuk is, schreef Van Ackere, 
een feest voor de zintuigen, een ver
heerlijking in muziek van de wereld 
en het leven. 

Igor Markevilch leidt op deze 
technisch onberispelijke stereoplaat 
het Londcns Symfonieorkest met 
vaste hand door de weelderige mu
ziek. ' 

STEF. 

verwording van een tcater dat als avant-
garde groep met heel andere bedoelingen 
slartte. 

« Hallometwie » (Nederlands voor « Say 
who are you ») is een salonkomedie met 
pretenties die niet ingelost worden. Het is 
een aangenaam, soms geestig kijkstuk dat 
zichzelf verliest in een tegelijk virtuoze en 
primaire plot. De auteurs Keith Water-
house en Willis Hall hebben een poging 
gewaagd om de doorgaans nihil-inhoud 
van de komedie een eigentijds menselijke 
inhoud te geven. Het is bij een poging ge-' 
ble\en. De inhoud komt niet door het 
spelletje heen en het spelletje zelf wordt 
belast met dramatische elementen die 
slechts obstruerend wcikcn. Het verhaal 
vcrlellcn is een vrij moeilijke laak. Het 
gaat om twee koppels die met een boel ero
tische (welke ?) en menselijke (welke ?) 
problemen worstelen om uiteindelijk in 
een volkomen verwarring weer achter de 
coulissen te verdwijnen na het publiek 
twee lange bedrijven gclcisterd te hebben 
met pseudo-geeslighedcn... een publiek dat 
voor geen cent wijzer geworden is en en
kel applaus k.in opbrengen voor de ak-
teurs. 

Deze aktcurs helen in rasu Willy Van 
Heesvelde, Raph Wolfs, Alex Wilequct en 
Paula Slcyp. Zij doen hun bovenste best om 
in een troeblerend tempo de draad van het 
onwaarschijnlijke verhaal zo goed en to 
kwaad het kan aan hel verwonderde pu
bliek overdrachtelijk te maken. Dat zij daar 
gedeeltelijk in hikken, pleit meer voor hun 
talem dan voor dat van de auteurs (men 
vraagt zich voortdurend af hoe het moge
lijk is dat men zelfs met twee over niet een 
weinig meer kritische geest beschikt). 

De werkelijke geestighcden worden han
dig in de verf gezet en dat redt dan een 
deel van de a\ond. Gewoon goed is de vak
kundige regie van Cas Baas, uitstekend is 
het (voor een kamertoneel iets te kleine) 
dekor van Mare Payot. 

Waar het slot viel in een hartelijk ap-
phis van de N.K.T.-getrouwen hopen wij 
op een béter tweede repertoire-punt (een 
hcrncming die voor de limburgse assosjees 
misschien nieuw is). 

MIC V. B. 
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deworeld 
Terwijl Lunar Orbiter V de eerste 

«volledige l o to» van onze aardbol 
heel t genomen, duur t op deze aardbol 
he t « ouderwets » politiek bedrijf on
verminderd voort. De namen die deze 
week op de frontpagina's of het TV-
beeld verschijnen zijn (toevallig of 
n ie t ) zovele tandemverbindingen : 
Johnson-Kiesinger, Brandt-Ccacescu, 
Mao - Lioe, Tito - Nasser, Moboetoe -
Schramme, om ons tot de voornaamste 
t e beperken. Er zijn nog andere namen, 
ech te r met wisselende pa r tne r s en te
genspelers, zoals bij vb. te Havana en 
in Zuid-Vietnam. Vanuit dit laatste 
land begint t rouwens onze wekelijkse 
tocht met de vaststelling dat de prezi-
dentsverkiezingen er alles behalve de-
mokra t i sch verlopen vermits he t leger 
de burgerl i jke kandida ten boy kot en 
m e t alle middelen poogt de mil i taire 
kandida ten in de gunstigste pozitie te 
maneuvreren . In feite vecht Amerika 
in Vietnam op drie fronten, nl. tegen 
d e mili taire mach thebbers van Zuid-
Vietnam, die echter als bondgenoten 
tegen de Vietkong onontbeerl i jk zijn, 
al is de bi jdrage van het zuidvietname-
se leger in de stri jd miniem; tegen de 
Vietkong en tegen Noord-Vietnam, na
tionalist ische bondgenoten me t een 
kommunis t i sch etiket. Ook de militai
re strijd verloopt niet naar amerikaan-
se wens. Washington is verplicht de 
wentel t rap tot vlakbij de chinese grens 
te laten draaien en veel wijst er op 
da t men in de amer ikaanse hoofdstad 
steeds hogere riziko's wenst te nemen 
om uit het Vietnamese slop te geraken. 
Men beweert zelfs dat Amerika een 
konflikt met China niet zou uit de weg 
gaan, al was het m a a r om van de ge
legenheid te profi teren, het chinees 
kernarsenaal te vernietigen... Is dat 
echter wel nodig vermits China aan de 
rand \ an een burgeroorlog staat ? De 
tijd van de verbale str i jd is voorbij , 
meer en meer nemen de tegenstanders 
in China hun toevlucht tot geweld. De 
rij der s teden en provincies waar men 
gewapenderhand de meningsverschil
len begint uit te vechten neemt over-
hands toe. Ook propagandis t isch 
schijnt Lioe Sjao Sjoe tot de tegenaan
val te zijn overgegaan. 

De twee grote krizes in Oost-Azië 
schijnen dus een beslissend keerpunt 
te zijn genaderd, beslissing die zoals 
bijna altijd met geweld moet afgedwon
gen worden. Dat h ierdoor de kansen 

WERELD 
op een ui tbre iding van het konflikt 
stijgen hoeft geen nader betoog. De 
herhaalde pessimist ische verklaringen 
van Oe Tant met be t rekking tot dit 
konflikt liegen er niet om. 

Johnson krijgt in tussen het steeds 
verdaagd doch eindelijk doorgegaan 
bezoek van kanselier Kiesinger, wien 
hij meteen waarschuwt voor een te 
dras t ische inkr imping van West-Duits-
lands mili taire inspanning. Het ameri
kaanse staatshoofd stelt zich immers 
op het s tandpunt , dat de Vietnam-oor-
log Amerika het recht geelt, zijn mili
taire aanwezigheid in West-Europa te 
verminderen, des te meer daar Ameri
ka in Johnson 's opvatt ing in Vietnam 
ook voor europese belangen vecht, 
doch daarbi j weinig steun vanwege 
West-Europa heeft (tenzij de verkapte 
financiële steun, waarover in alle talen 
word t gezwegen). Kiesingers tweelings
broer Brand t is net terug van zijn Roe-
meniëreis . Het samenvallen van deze 2 
reizen i l lustreert de zich aftekenende 
dubbele bui tenlandse politiek van de 
Bondsrepubl iek met vooralsnog de 
klemtoon op de westerse solidariteit . 
Dat Washington echter ongraag deze 
opening naar links gadeslaat ligt voor 
de hand. 

De krizis in het Midden-Oosten sleept 
zich voort met onderl ing arabisch over
leg en een goodwill-reis van Tito, die 
weinig sukses schijnt te boeken. Isi'aël 
weigert eenvoudig met Tito als bemid
delaar te p ra ten terwijl Nasser voorlo
pig het been stijf houdt en als onbe
twiste leider van het arabische blok 
tans al zijn aandacht toespitst op de 
komende arabische top te Kar toem. Het 
olie-embargo vormt een steeds nijpen
der probleem voor de olie-producenten, 
omda t het Westen zijn bevoorrading 
veel minder afhankelijk heeft gemaakt 
van de arabische olielanden. Men spe-
kuleert t rouwens in het Westen op de 
ekonomische achterui tgang van het 
arabische blok opdat het toegeeflijker 
zou worden tegenover de protegee Is
raël, dat zich intussen van vervolgde 
tot vervolger on tpop t in de door hem 
bezette gebieden... Van enig gesprek. 

behalve inzake de palesti jnse vluchte
lingen, waarvan echter slechts een mi
niem gedeelte mag terugkeren, tussen 
Israël en de arabische landen is dus 
voorlopig niet het minst sprake. Het 
word t een zeer lange weg naar de 
vrede in het Midden-Oosten. 

Na de konferentie van de latijns-

amer ikaanse linkse par t i jen of bewe
gingen te Havana kan men een balans 
opmaken. Gastro, die voor een derde 
kommunis t i sch blok ijvert, dat he t 
midden houdt tussen Moskou en Pe
king, is er niet in geslaagd zijn teorie 
« revolutie in gans Latijns-Amerika » te 
doen aanvaarden. Heel wat zuidameri-
kaanse kommunis ten s temden hun hou
ding op Moskou af, dat omwille van de 
vers tandhouding met Washington en 
omda t het zijn handelsbetrekkingen 
me t de gevestigde zuidamerikaanse 
s ta ten wil ui tbreiden, de revolutionai
re weg afwijst. Een derde kommunis
tisch blok is tevens een aanvechten van 
het moskovit isch top-monopolium in 
de kommunis t i sche hiërarchie. Toch is 
het prestige der zuidamerikaanse gue-
rilleros gestegen, zonder dat men ech
ter van eensgezindheid kan spreken. 
De meningsverschillen werden ter nau

wer nood in de slotmededeling onder
drukt . Het is dus voor Castro slechts 
een halve overwinning geworden al spe-
kuleert hij op de moskouse lankmoe
digheid (de kubaanse ekonomie word t 
recht gehouden door russische techni
sche en financiële bi js tand) . Van de 
andere kant heeft het amerikaans ne-
gerirredent isme te Havana zijn eerste 
ideologische kleuren gekregen... 

Om met Kongo te eindigen : he t 
Moboetoe-regime wankelt . Dat blijkt 
uit de vergissingen van Moboetoe en 
zijn regering, zijn beroep op de UNO 
tegen een handvol huurlingen, de uit
spatt ingen te Kinsjasa (waar hij dus 
bl i jkbaar ook niet meer de zaken in de 
hand kan houden, laat staan in de rest 
van Kongo, dat uiteen dreigt te vallen 
in allerlei « l a s t ige» staat jes) en de 
zwakheid van het militair apparaat , 
waarop hij zijn regime heeft gevestigd. 
Het zou best kunnen dat tegen het be
gin van de interafrikaanse topkonfe-
rentie, waarvoor Moboetoe zich zware 
financiële offers heeft getroost als gast
heer, zijn regime in elkaar stort . Want 
wie zegt ons dat de opstartd in Oost-
Kongo geen deel u i tmaakt van een 
komplot en dat anderzi jds Moboetoe's 
zogezegde aanhangers er te Kinsjasja 
op uit zijn, Moboctoe's laatste troef —• 
paradoksaal genoeg : België ! — uit de 
hand te spelen door het verwekken 
van een anti-belgische atmosfeer met 
al de ui tspat t ingen vandien ? Met in 
het verre Algiers een grijnzende, niet 
ui t leverbare Tsjombé!. . . 

13 augustus was het zes jaar geleden dat de VOPO te Berlijn de « muur der 
schande » oprichtte, waardoor de stad letterlijk in twee werd gesneden om te 
beletten dat Ulbrichts' « paradijs » zou leeglopen. Tegen deze schending van het 
Viermogendhedenpakt i.z. Duitsland protesteerde het Westen slechts pro forma. 
« Auch ich bin ein Berliner » — Kennedy stemde er zelfs impliciet mee in... 

ZEDELIJKE 
llct past misschien wel in deze dagen 

van dodenherdenking en bevestiging van 
het pacifisme in ons land even te wijzen 
op de huichge toestand in de wereld. De 
\raag, die zich daarljij onmiddellijk 
stelt : is er sinds de eerste wereldoor
log vooruitgang geboekt op humanistisch 
\ lak ? Deze eerste wereldoorlog is be
rucht om zijn zenuwslopende en bloe
dige stellingge\echten of om offensie-
\en, die een enorme bloedtol eisten zo 
onder de aanvallers als onder de aaiige-
vallenen. Dicht bij ons is het brits of
fensief om leper daarvan een werkelijk 
sclirijnende illustratie. Een andere illus
tratie is de beruchte muiterij in het 
iranse leger in lOHi, die onderdrukt 
werd en be.straft met de terechtstelling 
\aii elke tiende man uit het gelid : luk
raak geko/en \olgcns het blinde getal en 
tegen de muur gezet. Over de specifieke 
nioord op de \laamse soldaat door zijn 
eigen, volksvreemde en volksvijandige 
strukturen en o\erheid spreken we niet 
eens. 

Wanneer we vandaag de toestand in 
de wereld over.schouwen dan stellen we 
geen vooruifgang vast. Ondanks een ver
bluffende technische si)rong vooruit, ge-
sleund op een wefenschaijpeliike explo-
zie, die nog steeds niet Kan kiezen tus-
sensen vooruitgang of vernietiging, on
danks een apparatuur \,in kommunika-

tiemiddelen waarvan men nauwelijks 
veertig jaar geleden durfde dromen, 
schijnen de mensen van vandaag grotere 
onbekenden voor mekaar te zijn dan 
ooit te voren en delen ze zich in bezit-
tenden en niet-bezittenden in. Men kan 
het dan nog sommige leiders of leidende 
klassen niet eens kwalijk nemen dat ze 
met onmenselijk klinkende voorstellen 
voor de dag komen zoals de kinderbe
perking door middel van onvruchtbaar-
inaking in India, dat zijn bevolkingsex-
plozie met geen andere middelen schijnt 
te kannen bestrijden. Dit ondervoede en 
aan kronische hongersnood lijdende 
« werelddeel » koestert niettemin stout
moedige en deels door afgunst, deels 
door schrik ingegeven kcrnw apenplan-
nen, besteedt een aan/ienli|k deel van 
zijn begroting aan wapens en slaagt er 
zelfs niet in, de graanleveranties behoor
lijk te verdelen. India kan ter veront
schuldiging nog de chinese bedreiging 
inroepen, al ks deze bedreiging sinds de 
kulturele revolutie, die een kulturele 
(sic) chaos is geworden, niet zo akkuut 
en reëel meer. 

Wat moet men echter zeggen van 's we
relds machtigste staat, de Verenigde 
Staten van Amerika, die middels de stem 
van haar vooraanstaande leiders haar 
eigen onmacht moet foegesen ? Senator 
Fiillbright stelt vast dat de « great so

ciety •» een « sick society » is geworden, 
in welke vaststelling zeer zeker een in-
terpartijjjolitiek maneuver tegen prezi-
dent Johnson schuilt, doch die in se niet 
van alle grond is ontbloot. Fullbright 
is 'n bekend tegenstander van Johnson, 
al zijn beiden partijgenoten, maar de 
ontwikkeling der laatste jaren verleent 
zijn stem een dozis tragiek. Zijn wijze 
van formulering getuigt zelfs van klas
sieke allure, waar hij vaststelt « dat 
terwijl het land haakt naar zedelijk lei
derschap, een zeer opmerkelijke jongere 
generatie de maatstaven van het ameri
kaans idealisme ter harte neemt en in 
tegenstelling met de ouderen de valsheid 
en de veinzerij in de amerikaanse sa
menleving onderkend en rezoluut \an de 
hand gewezen heeft ». We zullen niet 
de vraag stellen, hoe Fullbright het als 
prezident /.elf zou doen, want kritiek is 
altijd gemakkelijker dan de kunst zelf. 
Toch kan men niet ontkennen dat deze 
bekende amerikaande politikus hier de 
vinger op de wonde legt, die niet alleen 
voor de amerikaanse doch ook voor de 
westerse wereld geldt. Zijn taal krijgt 
zelfs een bezwerende klank waar hij 
zich afvraagt, waar Amerika het recht 
haalt, het stelsel van de vrije onderne
ming aan te bevelen aan A/Aë en Afrika 
terwijl het in eigen land heeft gelehl tot 
omvangrijke, chaoti.sohe, lawaaierige, 
gevaarlijke en smerige stedelijke kojn-
pleksen en zelfs lucht, land en water 
verontreinigt. De kommunisten zouden 
bezwaarlijk een harder oordeel kunnen 
vellen over het kapitalistisch sistcem 
dan deze vernietigende zelfkritiek. Het 
is echter de vraag of het l)ij hen zoveel 
beter is. I,aten we liever stellen dat bei
de sistemen de kwaliteiten \an hun fou
ten hebben, doch als maclitspolitieke 

blokken zich weinig gelegen laten aan 
zedelijksnormen in een wereld, die voor 
als na aan de macht al de rest onderge
schikt maakt. Tegenover Newark, Mil
waukee en andere brandende ameri
kaanse steden kan men nog altijd Boeda
pest en andere brandend* en bloedende 
steden stellen, welke vergelijking trou
wens nog niet opgaat, als men de bloed
tol in beide kampen meet. Het zou lo
gischer zijn de amerikaanse bombarde
menten op Noord-Vietnam tegen Oost-
Europa uit te spelen, met dien verstande, 
dat het amerikaanse aandeel in de ver
kwanseling van Oost-Europa tijdens en 
na de tweede wereldoorlog niet gering 
is gewcesl. Deze tweede wereldoorlog, 
die een verdere etape was in de \roliike 
« optocht van de mensheid naar haar 
ondergang ». 

De optelsom van M jaar recente be-
scha\ing is technisch-wetenschappelijk 
mirakuleus te noemen, doch zuiver men
selijk gesproken desastreus. De mens is 
niet bekwaam de technologische en we
tenschappelijke evolutie op de voet te 
volgen als mens. Oat blijkt eens te meer 
uit deze Kassandra-taal uit Amerika, een 
mengeling \an partijpolitiek spel en dan 
toch weer ook een opwelling uit een 
verontrust menselijk gemoed. Onrust 
over de richting die de wereldpolitiek 
is ingeslagen en waarvan hoe langer 
hoe minder een terugkeer mogelijk 
bliikt te zijn, vermits niet alleen een 
Fullbright doch ook andere prominen
ten aan hun verontrusting en angst over 
deze evolutie lucht geven. Onrust die op
botst tegen het \iertalig « Nooit meer 
oorlog » van het waarschuwend monu
ment in de IJ/ervlakte. 

K.V.B. 
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EEN WIJ-ENPETE OVER 

DOPING 
(Vervolg van vorige week) 

eigen schuld 
Er bestaan heel veel fakto-

ren die de renner bijna tot de 
doping drijven. Wij hebben er 
een paar vermeld. Aan de 
meeste van die faktoren is de 
renner eigenlijk vreemd. Hij 
kan daar zelf niet veel aan 
doen. Hij is er eerder lijdend 
dan handelend voorwerp van. 

Wij denken daarbij dat de
ze de sterkste faktoren zijn, 
zodat men zich al ernstig de 
vraag moet stellen : kan de 
renner, die zijn brood wil ver
dienen, aan de greep van de 
stimulerende middelen ont
snappen ? 

In ieder geval zouden wij 
niet, zoals Daniël Mortier het 
deed voor de TV, een op do
ping betrapt renner zo maar 
vlotweg (en een beetje dom 
o.i.) een boefje durven noe
men. 

Het is een beetje «in » de 
renners die aan doping doen 
(of beter, die erop betrapt 
worden, en dat is lang niet het
zelfde) met een scheef oog te 
bekijken. Men overlaadt ze 
met alle zonden van Israël en 
vele mensen verwachten, wel
licht simplistisch, dat de ren
ners zelf de plaag wel zullen 
uitroeien. Toch nogal optimis
tisch bekeken, denken wij. 

Wil dat zeggen dat de ren
ners onschuldige koorknapen 
zijn? 

Natuurlijk niet. Ook zij heb
ben schuld aan de praktijken, 
waarvan zij nu het slachtoffer 
zijn. 

Toch zouden we heel voor
zichtig zijn met de verwijten 
die men links en rechts hoort, 
als zouden ze te ambitieus zijn, 
hun villa's te luksueus willen, 
hun wagens te lang, hun ho
tels te duur en hun komfort 
te groot. Dit kan toch maar 
voor de « groten » weerhouden 
worden ? De overgrote meer
derheid beperkt haar ambitie 

voorlopig tot het verdienen 
van een eerder schrale dage
lijkse boterham. Mogen we de 
renners trouwens verwijten 
wat wij allemaal doen ? Te 
veel x-erlangen. 

Het is duidelijk dat de hou
ding van de renner tegenover 
zijn beroep en tegenover de 
doping in grote mate bepaalt 
in hoeverre hij er zich zal toe 
lenen. Aanvankelijk al tans, 
want later verliest hij vaak 
door de verslaving al de kon-
trole over zichzelf inzake do
ping. 

Zijn karakter, zijn gestel, 
zijn weerstand, zijn betrach
ting : het zijn allemaal indivi
duele faktoren die de omvang 
van de doping, en van de ge
varen eraan verbonden, helpen 
bepalen. 

Er is nog iets dat men niet 
over het hoofd mag zien. De 
renners zijn qua vorming door
gaans eenvoudige jongens, die 
nu niet bepaald een zware in-
tellektuele bagage met zich 
dragen. Dit geldt doorgaans 
ook voor de mensen uit hun 
milieu, zoals mechaniciens, 
leiders en... heel wat verzor
gers. Verre van ons nu te be
weren dat de minder gestu
deerde gemakkelijker naar de 
stimulerende middelen zou 
grijpen dan bij voorbeeld de 
student. Wij zouden eerder 
zeggen : integendeel. We mo
gen aanvaarden dat een jong 
renner slechts node en na lang 
aarzelen de eerste pas — altijd 
een zeer voorzichtige pas — 
naar de dopingsmiddelen zet, 
en dit doorgaans onder de 
druk van uiterlijke faktoren. 
Eens die stap gezet, wordt het 
echter gevaarlijker voor hem 
dan voor bij voorbeeld de stu
dent in de medicijnen. Hij 
ontbeert de nodige kennis, ook 
al geeft hij oppervlakkig de in
druk er alles van te weten. 

In die zin is het voorstel 
voortaan alleen gediplomeer
den toe te laten als verzorger, 
al een goed begin van de strijd 
tegen de doping. 

wet en hwh 
Om vele redenen, waarvan 

de voornaamste buiten hem 
liggen, doet de renner aan do
ping. Dikwijls op een gevaar
lijke manier. Maar het gaat 
niet op alleen de renner de 
steen te werpen. Velen zijn 
schuldig. 

Wanneer de brave man op 
« sloefen » aan doping denkt, 
dan ziet hij onmiddellijk mor
fine, opium, het «milieu», 
handelaars in verdovende mid
delen, misdaad, krankzinnig
heid, moord en zelfmoord en 
andere fraaiigheden, bij ons 
door de franse film zo popu
lair gemaakt. Natuurlijk loopt 
het meestal niet zo'n vaart. 
Heel wat middeltjes die de 
brave man met zo'n sukses 
aanwendt tegen echte of inge
beelde kwalen en kwaaltjes, 
zijn voor de renner dopings-
produkten. Er zijn er daarvan 

massa's in de handel, die men 
in onbeperkte hoeveelheid en 
zonder argwanende blik van 
de apoteker kopen kan. Het 
zijn, bij oordeelkundig ge
bruik, allemaal uitstekende ge
neesmiddelen, die al heel veel 
mensen hebben geholpen en 
ook in vele gevallen voor de 
renners een werkelijke hulp 
zijn geweest. 

Wat is dan « doping » ? 
« Cyclo-Sprint », wekelijks 

officieel orgaan van de belgi-
sche Wielrij dersbond, publi
ceert in .het nummer van 12 
mei 1967 in een mededeling 
van de medico-juridische kom
missie : 

« Doping wordt door de nieu
we wettelijke maatregelen en 
door de KBWB streng gestraft 
en valt, in vele gevallen, even
eens onder toepassing der wet
ten op onwettige uitoefening 
van de geneeskunde en onge
oorloofd bezit van bepaalde 
geneesmiddelen. 

«Als doping wordt be
schouwd : het gebruik van 
substanties en het aanwenden 
van alle middelen bestemd om 
op kunstmatige wijze het ren
dement te verhogen met het 
oog op of bij gelegenheid van 
de kompetitie. 

«Rechtstreeks of onrecht-

Het drama op de Ventoux : een verpleegster probeert de britse 
kampioen met een mond-aan-niond terug tot leven te brengen. 

— ^ — — — — — WIJ. 

streeks meehelpen aan doping 
is eveneens strafbaar. 

« Weigeren zich aan het on
derzoek te onderwerpen, is op 
dezelfde wijze strafbaar als de 
doping zelf. 

«De verboden produkten 
mogen ter gelegenheid van een 
wedstrijd ook niet op voor
schrift van een dokter geno
men worden. 

«De verboden produkten 
ter gelegenheid van een wed
strijd in zijn bezit hebben is 
hetzelfde als ze gebruiken ». 

Hier moeten alvast een paar 
bemerkingen gemaakt worden. 

Het kan zijn dat een renner 
werkelijk geneesmiddelen no
dig heeft, die op de fameuze 
zwarte lijst voorkomen. Het 
kan zijn dat zijn dokter hem 
die gewetensvol en voor zijn 
welzijn heeft voorgeschreven^ 
Nochtans, wordt de renner er
op betrapt deze geneesmidde
len tijdens een koers te gebrui
ken of te bezitten, dan maakt 
hij zich volgens wet en BWB 
schuldig aan doping. Hij had 
dan maar niet moeten rijden, 
oordeelt men. Een andere 
mens die geneesmiddelen moet 
nemen, is vaak ook werkonbe
kwaam. 

Een renner mag heel het 
jaar kilo's van de verboden 
produkten vreten, daar heeft 
niemand wat mee te maken, 
zolang het natuurlijk niet ge
neesmiddelen betreft die voor 
iedereen verboden zijn. Slaagt 
de renner er toch in na de 
koers een « onschuldig » plas
je te produceren, dan is het 
een goeie. Al moet hij dan naar 
huis rennen om « dare dare » 
wat te gaan nemen. Het is na
tuurlijk weer een teoretische 
mogelijkheid, want het heeft 
niet veel zin dagen vóór de 
wedstrijd stimulerende midde
len te gebruiken, met dooi> 
gaans in de tijd beperkte uit
werking, en als men ze nodig 
heeft, tijdens de koers, niet. 
Maar het kan. Hier kan zo'n 
soort autosuggestie optreden, 
die de renner doet denken dat 
het op voorhand slikken even 
goed is. En het kan nog beter 
bij produkten als bij voorbeeld 
de anti-depressiva, die toch 
ook verboden zijn. Dat kan 
voor wet en BWB allemaal in 
orde zijn, en zij kunnen ook 
niet veel meer, maar medisch 
en moreel is het dat niet. Het 
is weer de oude kwestie van 
geest en letter van een voor
schrift. Niet aan doping doen 
volgens de letter kan nog be
trekkelijk gemakkelijk zijn, 
maar het heeft niet zo heel 
veel te betekenen. Er niet aan 
doen volgens de geest van het 
reglement is veel moeilijker. 
En dat precies moet bereikt 
worden. 

(vervolg volgende weeky 

.TV - TV - TV-TV TY TV-TV TV TV - TV 
Op de Vlaamse TV 
ZATERDAG 19 AUG. 
19 00 ' Tienerklanken — 19 26 Teken-
f i lmpie — 19 36 Internat ionaal Muziek
festival voor de Jeugd 1967 te Neerpelt 
— 20 00 TV-nieuws — 20 20 Dr K i l -
dare 7e af l • Helende handen (deel 4) 
— 20 45 Humoresken, in de Humorhal 
te Heist Dumbergen m d Nuts Crackers, 
Shai K Ophir, Jef Burm en het Televisie-
orkest o i V Francis Bay — 21 35 Echo 
— 22 05 Suspens 10e af l . De rivalen 
— 23 05 : TV-nieuws 

ZONDAG 20 AUGUSTUS 
11 00 • Eucharistieviering — 15 30 : 
Motorcross gehouden te Orp Ie Grond — 
15 50 • Tienerklanken — Tussen 16 15 
en 18 00 afwisselend : Jumping om de 
Grote Pri|s der Naties te Oostende en 
Motorcross te Orp-Ie-Grand — 18 50 : 
Klein, k lem kleutert je — 19 05 Avon
turen onder zee 4e af l Het dmg — 
20 00 : TV nieuws — 20 1 5 * Sportweek
end — 20 40 • Zomercorousel {IV) — 
21 25 : Beelden spraken Evocatie van 
de Amerikaanse stomme f i lm a Old San 
Francisco (1927) — 21 50 : No de voor
stel l ing — 22 20 . TV nieuws 

MAANDAG 21 AUGUSTUS 
19 30 • Poly of het geheim van het kas
teel 10e af l — 19 45 Openbaar kunst
bezit : « Marine » door Vincent van 
Gogh (1853-1890) — 19 55 • De Weer
man — 20 00 : TV nieuws — 20 25 : 
Amusementsprogramma vanui t Brugge en 
waarin o m de t rekk ing van de N a t i o n a l 
Loteni — 21 15 . De vluchtel ing 11e 
af l Opgejaagd — 22 05 : Gostprogram-
ma De Kathol ieke gedachte en actie —-
22 35 : TV-nieuws 

DINSDAG 22 AUGUSTUS 
19 30 • TV-ra l ly — 20 00 • TV-nieuws 
— 20 20 • Speel een woord — 20 50 : 
De regels von het spel, toneelspel door 
Luigi Pirandello — 22 05 . Op het zon
nescherm Programma voor de vrouw en 
haar gezin — 22 35 • TV-nieuws 

WOENSDAG 23 AUG. 
19 30 . Televisum — 19 55 De Weer
man — 20 00 TV-nieuws — 20 20 
Avonturenf i lms van vroeger en nu King 
Kong (1933) von Menan C Cooper en 
Ernest B Schoesack — 21 55 : TV-
nieuws — 22 00 Wereldkampioenschap
pen wielrennen op de baan te Amsterdam 
- Stayers liefhebbers (eerste en tweede 
reeks) , - 1 km t i idr i jden voor l iefheb
bers , - Stayers liefhebbers (derde reeks) 

DONDERDAG 24 AUG. 
19 00 • Wereldkampioenschappen wiel
rennen op de baan te Amsterdam Recht

streekse reportage wan de wedstri jd ach
tervolging voor liefhebbers (kwartf inales) 
Rond 19 34 Velvet 36e aft : De blinde 
longen — 20 00 • TV-nieuws — 20 20 : 
Dr Kildare 8e a f l : De beste jaren warx 
het leven (deel!) — 20 45 : Het meisje 
u i t het Zwar te Woud Operette in drie 
bedrijven won Leon Jessel — 22 55 : TV-
nieuws — Rond 23 05 to t 23 45 Wereld
kampioenschappen wielrennen op de boon 
te Amsterdam - Stayers beroepsrenners 
(eerste reeks) , - snelheid liefhebbers 
(achtste finales) , - Stayers beroepsren
ners (tweede reeks) 

VRIJDAG 25 AUGUSTUS 
19 30 • Ti jd voor u — 19 45 " Zoekl icht 
— 19 55 De Weerman — 20 00 : TV-
nieuws — 20 20 Jeroom en Benzomten 
— 21 JO : Ten huize y<ir\ — 22 00 : 
Wereldkampioenschappen wielrennen op 
de baan te Amsterdam - Achtervolging 
liefhebbers (halve finales) ; - Snelheid 
liefhebbers (halve finales) ; 
ging liefhebbers (f inale) ; 
roepsrenners (derde reeks) 
wedstri jden voor liefhebbers (f inale) 
22 45 . TV-nieuws 

Onze selektie 
ZATERDAG 19 AUG. 
20 u 45 Brussel Ned. 
Humoiesken (In de Humorhal 

- Achtervo l -
stayers be-

; - Snelheids-

te Heist-Duinbergen met de 
Nuts Crackers, Shai K. Ophir, 
Jef Burm en het Televizieor-
kest O..V. Francis Bay). 
22 u 00 Nederland I 
Dokumentair programma over 
Nederlands-Indië. 

ZONDAG 20 AUGUSTUS 
20 u 40 Brussel Ned. 
Zomercarrousel (IV) (Een se
rie showprogramma's die tot 
stand komt in samenwerking 
met de R T.B., de K.R.O. en de 
Tsjechoslowaakse Televizie -
Zondag ziet u de bijdrage van 
de Nederlandse Televizie). 
21 u 50 Brussel Ned. 
Na de voorstelling (Joegosla
vische filmnovelle ) . 

MAANDAG 21 AUGUSTUS 
22 u 00 Nederland I 

Het protest (Dokumentair pro-
gramma). 

DINSDAG 22 AUGUSTUS 
20 u 50 Brussel Ned. 
De regels van het spel (Toneel
spel door Luigi Pirandello • 
Programma v. d. NTS-VARA). 

WOENSDAG 2 3 AUG. 
20 u 30 Nederland I 
Three secrets (Film), 

DONDERDAG 2 4 AUG. 
20 u 30 Brussel Fr. 
De koning van de tabak (Film 
van Michael Curtiz met Cary 
Cooper en Lauren Bacall). 
20 u 45 Nederland I 
Satirisch programma van Seth 
Gaaikema. 

VRIJDAG 25 AUGUSTUS 
21 u 10 Brussel Ned. 
Ten huize van... 



SCHUIMRUBBERMATRASSEN 
met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

RESSORTMATRASSEN 
(Brevet : 529738) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

MBT 
6PECIAAL 
BREVET 

HK..SIZ7.6t 

..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. 

L6 103 

DORTMUNDER THiER BRAU 
HOVEN 

Al fle ffrote gekenfle Duitse en Belgische 
orkesten zullen er zorgen voor ae stemming 
In al onze lokalen Is er altijd « originele 
Breugellaanse «temming - deftige leute en 
plezier • goede bedlening • beste dranken 
goed en niet duur. 
^f.a Al onze zalen zijn gans de winter ter 
beschikking voor Bals • Banketten • Ter-
gaderlngen. enz.» 

»- LEUVEN t 1.000 plaatsea 
— AALST j 1.000 plaatsen. 
— HCLSTE - KORTRIJK j 1.000 pL 
-B ANTWERPEN j ïoo plaatsen. 

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

Kapellestraat 153 • Tel (059)76936 

• 
Voor een 

I D E A L E V A K A N T I E 

• 
Vol pension en restaurant 

d. la carte 
Een huisprospekt wordt 
op verzoek toegestuurd 

DORTMUNDER THIER BRAÜ 

IMPORT A B T B 
Tlensesteenweg 128, Korbeek-Ux 

TeL I (016) 463.11. 

Voortverkoper* worden gevraagd voor 
—• Dortm under Thier. 
^ Tonlstelner J .jrndeL 
•» Rijnwijnen S« JACOBS-EBLLBRBl 

Oaa-Algeshelm. 

DORTMUNDER THIER BRAU 
koopt — öonwt en huurt car<< In gans htt 
land. — Medewerkers worden gevraagd 

VB 103 

f 
WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering v D D C \ ƒ c : ^ 
Poort gans in aluminium. Omlijsting B R E V E I 
in gephojsfateerde staalplaat. O ' ) H O O 
Zeer lichte bediening. Z O U y o 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

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

VB K » 

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

RAADSLID ADRIEN DEVRIENDT H E T 

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 he t kenteken der IJzerbedevaar t : toegangsprijs 50 fr 
(normale pr i js : 80 f r ) . Voor kinderen dient geen inkomgeld betaald. 
Na de IJzerbedevaart : afspraak te JABBEKE l (op baan Gistel-Brugge) 

m i JAMBOREE 23-24.9.1967 AALST 
FEESTHALLEN, SCHOOLSTRAAT 

T W E E D A A G S E 

Z A T E R D A G T E 19 U U R 

D E R L E V E N S V R E U G D E 

Z O N D A G T E 16 UUR 

New Sadi Quar te t 

Jack Sels 

Jeggpap New Orleans Jazz Band 

Pol Bess en Belgian Ri tme Combo 

Free Sound Community Singers 

Algemene inrichting : Jan Caudron - Willem M. De Vidts. 

Mare Goff (USA) 

Dutch Swing College Band (Ne
der land) 

Cotton City Jazz Band 

Phil Raphael (USA) 

Kwintet Alberik Frank 

« . . .Vous vous conduisez comme des cochons l 
Retournez dans votre sale et infecte pays 
des Flandres ». (Commandant Semal). 

Het ligt voor de h a n d dat morgen 20 augustus Vlaanderen zal opvallen 
door een massale bevlagging me t de leeuw. 
Niet de wegen naa r Diksmuide alleen, ook in èlle vlaamse steden en ge
meenten moeten de onverschilligen erop a t tent worden gemaakt dat er 
op die dag iets aan de hand is. 
Van de vlaamse soldaten die t i jdens Wereldoorlog I aan het front in 
ops tand kwamen tegen de mil i taire voyoucratie, tegen de gepomma-
deerde sabelslepers van he t slag general Bernheim, colonel Delobbe, 
major Poulain, commandan t Semal, vroeg het méér moed dan anno 1967 
te besluiten me t de Leeuw te vlaggen. 
Wie nog geen vlag bezit : 

N A T I O N A L E BEVLAGGINGSAKTIE 
Waterstraat 133 
Sint-Amandsberg • Tel. (09)51.15.83 

Katoenen, wollen en nylon leeuwevlaggen met moderne of klassieke 
leeuwefiguur. 

Gfole Uus: "~^ 
GLAZEN «n MONTUREH. 
GrAliS voor vtrielerden. 
Henlellrngen in eigsn werlliutï. 

Walter ROLAND 
« * €*diplomterd Optielcer ^^ 

Kerksiraai. 58 — Antwerpen 
|L t | « u b op het huttnummef !) 

TtMoon : 35 66 62 

19 % lorting op vcrtoon d«I«r. 
Lf i 1 ( U 

^HYPOTEKEN 
W -/Ui• 2'^'en 3"'PANG 

TOT 100% Dit) WAARDE VAN S TOT 30 JAAR 
BEROEPSKREDIETEN mor ZELFSTANDIGEN 
•JirtR.ZAAK-AANKOOP MAT • STOCK ttiz. 

MEVEKAN 
. TerRivJererilaan. 57 Deurne-C. 

• WU KOMEN THUIS • TEL "/SS 19 7h «"/Sil Si 

U wordt thuis gratis en zonder verplichting afgehaald 

WildeGoratie 
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 



14 wu 

bewegingsyjjJJzer 

REEDS 4.157 NIEUWE LEDEN 

Voor iedereen was er vakantie. Ook voor de ledenwervers 
die zoals iedereen recht hadden op wat rust. ï o c h was op 8 au
gustus jl. het aantal nieuwe leden gestejjen tot 4.157. 

De beste arrondissementen waren St. Niklaas, dat op weg 
is om het dubbel aantal van zijn streefgetal te halen (streef
getal : 200; nieuwe leden 348), Tongeren-Maaseik (streefgetal 
.S,50: nieuwe leden 436) en Brussel (streefgetal 800; nieuwe leden 
816). 

\ 'erder staan het dichtst bij de streefnorm : 
Dendermonde 185 (norm 200); Biugge 195 (norm 250); Ant

werpen 740 (norm KMH)); Hasselt 219 (norm 300); Mechelen 218 
(norm 300); Roeselare 171 (norm 250); Aalst 193 (norm 300). 

Zwakker zijn : Oostende - N'eurne - Diksmuide : 116 (norm 
2.50); Oudenaarde-Ronse 64 (norm 150); leper 38 (norm 100); 
Turnhout 127 (norm 350): Gent 177 (norm 650). 

Sluiten de reelcs : Kortrijk 80 (norm 300); Leuven 34 (norm 
400). 

De ledenslag loopt lot 30 september. Het streefgetal is 6000. 
Nu de vakantie op zijn einde loopt, hopen we dat de wer

vers him onderbroken inspanning zullen voortzetten om het 
einddoel onder schot te nemen. 

ANTWERPEN 

Antwerpen 

I.IZERBEDEVAART 
Inschrijvingen voor de autocar 

bij de heren Lambrechts, Everaert-
slr. 17, Antwerpen en Maes, Cas-
sierstr. 36, Antwerpen. Prij,s 116 fr. 
en in volgende lokalen : « Tijl », 
St. Jansplein 22 en Tyrol, Nationale-
str. 22. 

Borgerhout 
LAATSTE SCHIKKINGEN 
IJZERBEDEVAART 

De achterblijvers raden w ij drin
gend aan zich in verbinding te 
stellen met de penningmeester van 
het inrichtend komitee Antwerpen, 
de h. .lan Peeters, I-age ^^'eg 158 te 
Hoboken : tel. 27.63.88. 

Vergeet niet mede te delen waar 
men wenst te vertrekken en nade
re inlichtingen te vragen want 
tijdens de heenreis neinen wij deel 
aan de Juliaan Platteau Karavaan, 
vertrekkende op de linkeroever en 
daaruit volgt dat de vertrekuren als 
volgt bepaald zijn : 

Hoek Diksmuidelaan en Gitscho-
tellei : 5 uur .30. 

Gemeentehuis (Moorkensplein) te 
kwartier xoor 6. 

Aan de Koninklijke Vlaamse Ope
ra (Frankrijklei) te 6 uur stipt. 

Zij die met privaatwagen rijden 
en wensen deel te nemen aan de 
karavaan, verzamelen ten laatste 
om kwart over 6 op de Linkerue-
\er . 

Kontich 
NAAR DIKSMUIDE 

Vertrek om 6 uur stipt. Bijeen
komst kwart voor zes aan de St. 
Marlinuskerk. Inschrijving a 110 fr. 
bij de h. (ïust Balus, Mechèlsestw. 
10, Konlich. 

Lier 
NAAR DIKSMUIDE 

Vertrek om 5 uui 45 aan Grote 
Markt. Prijs 150 fr. reisgeld (i)ro-

grammaboekje en bedevaartkente-
ken). 

Merksem 
IJZERBEDEVAART 

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

de Barreel, (Vikt. Re isensplein) en 
aan Vlaams Huis Ti . lOude Kerk). 

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

Tijdens de tentoonstellingsdagen 
B Ik heb een Hobby » ingericht 
door de \ ' 1 . Kring Groeninghe, zijn 
er twee interessante wandeKoor
drachten in het lokaal van de ten
toonstelling. De eerste op zondag, 
27 augustus 16 uur, door de h. Hek
tor Van Gljsel, de tweede door de 

h. Leo Michielsen, op maandag 28 
augustus te 20 uur. 

Grote turnzaal van de Gem. 
Meisjesschool Borrewaterstraat 70, 
toegankelijk op 26, 27, 28 en 29 au
gustus. Op zondag van 10 tot 21 
uur. De andere dagen vanaf 13 
uur 
IJZERBEDEVAART 

Een laatste verzoek aan de deel
nemers van de reis per autocar : 
wees tijdig aanwezig op de vertrek-
[ilaatsen. 

Waarschoot 
NAAR IJZERBEDEVAART 

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

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 Gemeen
teplein te Asse. Terug om 21 uur. 

Prijs : 120 fr. 

Brussel 
IJZERBEDEVAART 

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. 

Brussel - Halle 
Vilvogrde • Asse 
ARR. BESTUUR 

De e.k. vergadering van het ar-
rondissementsbestuur heeft plaats 
op vrijdag 8 september te Asse, in 
« Kummelshof », Statiestraat. 

De voorzitters en sekretarissen 
van de afdelingen in het kanton 
Asse worden verwacht van 19 uur 
af, om de toestand op kantonnaal 
en afdelingsvlak te bespreken. 

Hofstade 
40e IJZERBEDEVAART 

On/e V.l'.-afdeling legt in samen 
werking met de afdeling Weerde 
een autobus in na.ir Diksmuide. In
schrijvingen bij Jos Neveux, Am-
broossesteenweg. 161, Holstade (Br.) 
N'oor Weerde bij <le h. W. Claes-
sens, Blocmenstraat, 8. VVeeide. 

Kessel-Lo • Heverlee 
IJZERBEDEVAART 

Naar jaarlijks gebruik nemen de 
afdelingen Ke.ssel-Lo, Heverlee -
Leuven de taak op zich de reis naar 
Dik.smuide te verzekeren. 

Hiervoor werden volgende schik

kingen getroffen : samenkomst Ou
de Markt of café Cristal, Parijs
straat 12, vertrek 6 uur 30 stijft sa
men met andere bussen uit het ge
west. Prijs 110 fr. per pers., kinde
ren halve prijs. Thuiskomst rond 
20 uur 30. 

Inschrijvingen : Frans Rens, 
Noormannenstr. 61, Leuven; café 
Cristal, Parijsstr. 12, Leu\en; .lef 
Demeyer, Pr . Poulletlaan 11, He
verlee; Piet Vlerainckx, Duinberg-
laan 11, Heverlee; tel. 27014 Dré 
Van Hoof, Overwinningstr. 24, Kes
sel-Lo; R. Vandenbosch, Gulden-
sporenlaan 15, Kessel-Lo. 

Jette 
NAAR DIKSMUIDE 

De leden uit het kanton Molen
beek, die wensen individueel naar 
de IJzerbedevaart te gaan vertrek
ken best uit het station te Jette 
8 uur 55, overstappen in de Noord, 
aankomst te Diksmuide 40 uur 50. 

De spoorbiljetten zijn geldig voor 
De Panne en Adlnkerke. Vermin
derde prijs is toegestaan. 

OOST-YLAANDEREN 

Aalst 
NAAR DIKSMUIDE 

De « Priester Daensvrïenden T> 
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. 

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 St-Amandsberg aan « Ca
fé Sint-Amand ». 

Terug rond 22 uur. 

SInt-NIklaas 
VUJO 

Volksvertegenwoordiger M. Cop-
pieters spreekt op dinsdag 22 au
gustus 1967 om 20 uur in zaal Mer
cator, Stationsstraat 35, over « De 
universitaire expansie ». 

WEST-VLAANDEREN 

JEUGDDAGEN TE HARINGE 
12de BEDEVAARTMARS 

Naar jaarlijkse traditie roept de 
Nest Van der Hallen - Jeugdge-
meenschap alle bewuste, vlaamse 
jongeren op deel te nemen aan 
haar Jeugddagen te Haringe-Roes-
brugge. Gisteren vrijdag en vandaag 
zaterdag 19 oogst. 

Deze jeugddagen zijn bedoeld 
als bezinning en voorbereiding van 
de IJzerbedevaart. Zij vinden hun 
bekroning in onze 12de bedevaart
mars naar de graven van de IJzer, 
op de morgen van de bedevaart, 
zondag 20 oogst. 

Wij verwachten nog steeds jonge
ren de ganse zaterdag ! 

Trefpunt : hoek staatsbaan leper 
- Poperinge - Duinkerken en Hey-
brugstraat te Haringe. 

Vertrek bedevaartmars : zondag, 
20 oogst, te 4 uur 's morgens. 

Onze bedevaartmars is een tocht 
van gebed, zang en vreugde, een 
gelegenheid tot bezinning en levens
vernieuwing. 

Diksmuide 
VOORAVOND 
IJZERBEDEVAART 

Zoals elk jaar richt de Volksunie
afdeling Diksmuide een verbroede-
ringsa\ond in. 

Een enige gelegenheid tot toena
dering van tie verschillende arron
dissementen en provincies. Oud en 
jong ontmoeten elkaar in een ge
zellige sfeer. 

Het gekende \ laams orkest « De 
Zeenkanters » zorgt voor de gepas
te stemming. Gezond plezier bij 
een fris glas bier. 

De/.e verbroederingsavond gaat 
door in de feestzaal van (c Vlaams 
Huis », Ijzerlaan 83, Diksmuide. 

Iedereen \an harte welkom. 

Jabbeke 
VLAAMSE KLUB JABBEKE 
AKTIEF 

Rond het nieuw ontworpen re-

kreatie-oord van de h, A'. Devrïendt 
te Jabbeke, wordt op de namiddag 
van de IJzerbedevaart (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 Van de Putte. Op ver
toon van het herkenningsteken der 
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. 

Knokke 
NAAR DIKSMUIDE 

Een autocar wordt ingelegd te
gen 85 fr. 

's Namiddag piëteitsvolle rondrit, 
terug omstreeks 22 uur. Inschrij-
\ ing Vlaams Huis, Elizabetlaan 105, 
Parmentierlaan 17 en café Far 
West, Natiënlaan, Westkappelle. 

Oostende 
O P R O E P 
UZERBEDEVAARTKOMITEE 

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

Autoversiering ter plaatse. 

Oostende - Veurne - Diksmuide 
IDEEENBUS 

In uitvoering van een beslissing 
van de arrondissementele raad, 
wordt aan alle afdelingsbesturen, 
aan alle leden evenals aan alle sim-
patizanten de oprichting bekend ge
maakt van een zogenoemde « idee
enbus ». 

Het opzet ïs, in open vergaderin
gen punten te behandelen, die onze 
leden of ook de niet-leden op het 
hart liggen. Over deze problemen 
of wensen is dan ruim gelegenheid 
tot vrijmoedige diskussie. Uit deze 
ongedwongen gedachten-wisselin-
gen worden desgevallend demokra-
tische besluiten getrokken, die via 
de hiërarchische weg desgevallend 
aan de partijleiding worden overge
maakt . 

Iedereen die een onderwerp 
wenst te zien behandelen wordt 
verzocht dit, liefst schriftelijk, mee 
te delen aan Ir. O. Huyghebaert, K. 
Ridderdijk 19, Westende. 

Als eerste onderwerp werd reeds 
aangevraagd; « vorm en Inhoud van 
ons partijblad « Wij « op zondag 27 
augustus te 10 uur in de zaal 
« Vlaams Huis » te Diksmuide. 
Talrijke oj^komst veiwacht. 

Leffinqe • Slijpe 
OVERLIJDEN 

Op Vlaanderens hoogdag werd te 
grave gedragen. Mevr. Pharailde 
\ 'aneesen, moeder van onze leden 
Jides Stael-Vaneesen. 

Onze oprechte deelneming. 

Roeselare • Tielt 
V.U.-BAL 

Op 20 augustus, na de Llzerbede-
vaart, waar nienrand mag ontbre
ken, afspraak te Kuurne op het bal 
van de Volksunie, in de zaal N'an 
Wonlerghem. 
FEEST- EN WERKAGENDA 

27 augustus : arrondissementele 
uitstap naar Knokke-Zwin. Inlich
tingen bij Herman VersUpe, tel. 
051-400.54, Tielt. 

6 september : arrondissementele 
kolportage te Roeselare. Allen op 
post. Inlichtingen .bij Gerard De-
meester, lel. 051-24877, Roeselare. 

ZOEKERTJES 

Door uitstel van een toegezegde 
grote aanneming zoek ik werk 
voor Sept., okt., nov. 67. Patroon 
plus 1 of 2 helpers. Alle verwar
mingsinstallaties, kolen, stookolie, 
gas, elektriciteit bij partikulieren of 
in onderaanneming. Adres blad 
letters T. 164. 

Gezocht te Leuven bij overtuigde 
Vlaming kamer met toezicht voor 
18 i. meisje. Tel. 04-524564 ï 165. 

I loofdredakteur : 
T . van Ove r s t r ae t en . 

Alle br ie fwisse l ing voor re-
dak t i e n a a r : 
Rota typ , Sylv. Dupuis laan 
110, Brus . 7. - TeL 23.1L98 

Beheer : 
Maurice Le raonn ie r l aan 82, 
Brussel 1. - TeL :-11.82.16. 
Alle k lach ten voor n ie t ont
vangen van blad o p dit 
Adres . 

/ a a r a b o n n e m e n t : 280 F . 
Halfjaarli jks : 160 F . 
Dr iemaandel i jks : 90 F . 
Abonnement bu i t en land : 

450 F 
S t e u n a b o n n e m e n t : 750 F . 

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

\ I I e s to r t ingen voor liet b lad 
3p p o s t r e k e n i n g : 171139 
c WIJ > - Vlaams-na t ionaa l 
weekblad . 

Veran tw. ui tg. Mr. F . Van der 
ElsL Beizegemstr . 20. B r u s . 12. 

Aanbevolen 
Huizen 
c P I E T P O T » 

A n t w e r p e n ' s gezel l igste 
B ie rke lde r 

Grote P ie t e r P o l s t r a a t 4 
(bij S u i k e r r u i ) 

Open van af 8 u u r 's a v o n d s . 
Maandag en d in sdag ges lo ten . 

R E I S B U R E A U 
Vlaams Re i sbu reau n.T. 

Maatsch . zetel : A n t w e r p e n 2 
Te l . : 03/49.30.46 - 49.15.94. 

Bezoek < De veerman » 
te St-Amands a.d. Schelde. 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans. 

LB 110 
BIEREN ATLAS 

Alle specia l i te i ten 
F r u i t s a p Pufr i 
C A R P E N T I E R 

Guido Gezel les t raa t 39 
Z W I J N D R E C H T . T. 52.70.70 

LB 112 
De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS, Deurne «. 
^ a n Havrelei 70 T. : 35.63.17 
Agent : De Coene - Kortrijk 

LB H3 
E L R O - D O M l 

Moderne woon in r i ch t i ng 
Kru id tu in l aan 6 

( tussen A. Maxiaan en 
E. J a c q m a i n l a a n ) - BULSSEL 

Tel. '>2/i8.17.17 
LB JM 

B L \ . \ i \ . i4KKGB 
« R u b e n s h o f > 

VVeststr. 79 T. : (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers -pens ion 

LB 115 
« Vlaams Huis > Knokke 

Kamers • vol pension 
gezellige sfeer. 

Verminderin!» voor g roepen . 
El i sabeth l . 105 Tel. 632.70. 

LB 116 
Breydelhof BRrGGE 

Jozef Suvees t raa l '/ 
Celagzaal - 120 p laa tsen . 

Tel . : 050/350.67 
LB i n 

bij de meester u u r w e r k m a k e r 
S L A E T S 

Dewin te r s t r . I l - Oudergem 
T. 72.45.43 T e r m i n u s t r . 35. 
10 % kor t ing ?. leden V.ü-

LB 118 

D E S I G N S H O P 
Ge.schenken 

en m o d e r n e j uwe len 
Adolf Maxiaan 105, BRUSSEL 

TeL • 12/18.62.62 . 
LB U 9 

Fr P A R Q Ü I N P.v.b.a. 

Lg Lobroeks t r aa t 44 
A N T W E R P E N . 

Telefoon : 03/36.16.47. 
Kuipen en s fape lbakken voor 
pekel, d iepvr ies , ve rpakk ing . 
s tocker ing . 
Po lye thy leen : zakken, vel
len en folie op ro l . 

RAADPLEEG ONS. 
LB 120 

file:///laams


ZON..: LEISTE... PRACHTIGE TVIIS... IN UW EIGENDOM... 
OOK IN VW. BEREIK IN HET GANSE VLAAMSE LAND 

! 

UW RESIDENTIELE 
MEESTERWONING 

vanaf 655.000 fr. -
Standingvol en luxueus. Ma-
jestueuse hall, prachtige ruime 
eetkamer, living, geïnstalleerde 
keuken en badkamer, garage, 

bergplaatsen. 

UW BUITENVERBLIJF... 
EEN GEZELLIG HOEVERE 

vanaf 625.000 fr. 
een authentieke vlaamse stift ' 
brengt u sfeer, warmte • eiken 
balken, staldeur, rode franse te-
gels en toch zeer konfortabel. 

GEEN PROBLEMEN MEER 
— vooraf volledige financiële raming op bazis van de duizende realizaties. 
— gratis financieringsdienst die U op de voordeligste manier aan geld helpt. 
— honderde ontwerpen ter inzage — een architekten bureel tot uw dienst. 
— technisch bestudeerde uitvoering — specialisten met jarenlange ervaring staan U bij met raad en daad. 
— steeds UW projekt : uiting van uw eigen persoonlijkheid. 
— kunstenaars staan U bij voor dekoratie en sierschouw. 

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

INFORMEER N O G V A N D A A G BIJ ALGEMEEN BOUWBEDBIJF KUNNEN H.V. 
ANTWERPEN 

MEIR 18 
03/31.78.20 

GENT 
ONDERBERGEN 43 

09/25.19.23 

GENK 
WINTERSLAGSTRAAT 22 

011/544.42 

BRABANT 
Voorl. bureel ï 

ROTSELAARSEBAAN 37 
HOLSBEEK. - 016/459.28. 

ben 
uirgeslapen 

wanl'... " 

JIRELLI 

TRR * ' 

MA7mBm9ëot>iMn€PniJF 
T Ü R N H o U T i E BA A H: 1 0 2 / B O R GE BH O UT e T;51. 315,1^:83 

BIJHÜ&tN: Oj*p»s»Mat 8«.S4,;4ntW; fèl. ii.Ot.18 i 
snstraai 39.41; A„,„. T«|.: »3i«7.ï4 , Ctllïjörnoi 60; oiurnè; Tol. 36,25.12 

LB 124 

W l M M A E S 
vraagt O 2i]n tnllitauten ia moet 
lijke ogenblikken (boete en gevang) 
niet in de steek te laten. Stort in-
verwijld uw steun op eén der tv?ee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbank van ave gemeente : 
— rek. ar. 1100/37.306 van het 

VJrI.0. • Antwerpen ol 
- rek. nr. 1100/36.971 van hei 

Vlaams Solidariteitsfonds 
ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan inder mijn oersoonliik toe
zicht 

A V i j f Vereniging S-OOT Arbelds-
A 1 H veiligheid door Techniek 
• • • • • en Kontrole. • Erkend bij 
V.Z.W. M.B v. 22/2/62 

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

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

«IJMENA.MSESTEENVVEG 109. 
BONHEIDEN _ Bij Mecheien 
Telefoon : (0151 526.77. 

Agenten over ÜANS VLAANÜEHÊN 
LB 101 

'T IDEALE TUINTOESTEL VOOR GANS ÖW KROOST TOT 15 JAAR! 
Zware, gansstalen konstruktie 

(3x2 m. Hoog 2 m.) 

SLECHT 2.995 FR. 

Firma Cortvriendt 
Diepestraat 29, Antwerpen tel. : (03)32.4430 

ALLE SPEELGOED 
Vraagt geïllustreerd prospektus 

PERZISCHE TAPIJTEN 

Ffl L LÜYTEN 

Trooststraat 12 

(Gemeenteplein) 

Edegem Tel 03/53.05.71 
LB I M 

Tot uw 
a dienst», 

... te ANTWERPEN : 
met duizenden mooie bouwgronden 
;e EKEREN, BRASSCHAAT, MARIA
BURG, MOl̂ TSEL., EDEGEM, KON-
TICH, enz... 

TOORAF BESTUDEERDE BOUW-
PROJEKTEN ZIJN NIET DUUR. 

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

... te GENK s 
de streek der uilzonderlijke 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. 

VERSE ZEEVIS 
Vfsverdeler» ao dlep-
TTicshouder», vraagt 
inlichtingen m prij» 
UJst 

FIRMA DEPREZ 
Vismiln 104 
O O S T E N D E 
T e l . : 05? 71715 

OB lOt 

H E R M E S 
SCH€©L,, ,„,„,„ 

211 M. Lemonnieriaan 
(Tel. 11.00.33. 
BrusseL 

VOLLEDIGE 
SLKKE'IAIUAAT-
KIRSLS LS 2 JAAR 

Steno- en 
daktylografie 
in vier talen. 
Boelshouden. 
Sociale wetgeving 
Mt)derne talen. 
Handels 
correspondentie. 

Dag- en avondlessen. 
De school waar Vlamingen 
ticb thuis voelen. 

Beter en voordeliger. 
LB loe 
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ALLEEN ITALIANEN IN ROMEINSE CURIE 
Curieus ! 

ROLLING STONES EN BEATLES... 
...marihuaantjes-de-voorsten. 

GUERILLA IN ZUID-AMERIKA 
Castrooptochten. 

BRITSE KANADEZEN HEBBEN... 
...hun Quebecomste van de Gaulle. 

KINSJASA LOOCHENT BESTAAN VAN MONGA 
Een Mongagje van Schramme 7 

JOEGOSLAAFS PREZIDENT PREDIKT... 
...Titolerantie in Midden-Oosten. 

onger feld... 

«STERVEN VOOR lERUZALEM » 
Hoessein weer op rood aan de Jordaan. 

SCHRAMME GAAT ER DOOR... 
...met vuile Boekavoeten. 

RUSSEN LAKEN STALIN'S DOCHTER 
Svetlanarchiste. 

BRITS EILANDJE STEUNT PIRATENZENDER 
De Man achter de schermen. 

VELE CHINEZEN WACHTEN AF 
Politiek van de Chinatte vinger. 

DE ZEGEKUS 
In onze tijd, toen waren er schoon 

meiskens. De schoonste van alle
maal was Jozefientje. Wij geloven 
niet er sedertdien nog zo een gezien 
te hebben. We waren er allemaal 
smoor op, en wij hielden elkaar 
allemaal goed in de mot, om te zien 
of er toch gene van ons met haar 
aan het vrijen zou gaan. Maar daar 
is nooit iets van gekomen. 

Onze moeders zeiden dat die 
« klein van de wasserij » maar een 
zot ding was, en dat 't schoon er 
allemaal rap af is, en of ons huis
werk al af was, als we klapten over 
Jozefientje. En w e konden er ge
woon niet over zwijgen. Onze va
ders zeiden niks, maar die mochten 
alle veertien dagen het wasgoed 
naar de wasserij dragen. Nu mogen 
wij dat ook doen. Maar 't is te laat. 
Jozefientje is getrouwd, en wij ook 
allemaal. 

Verleden week vroeg ze zo in
eens : « Zeg, weette gij dat nog van 
die koers ? ». En of. 

Op een stoffig-hete namiddag in 
augustus stonden wij , de manne
lijke jeugd van ons dorp, aan de 
aankomstlijn van de jaarlijkse ker-

I miskoers voor beginnelingen, alle
maal naar Jozefientje aan de over
kant te gapen. Zij stond al een uur 

I op voorhand klaar met de « palm » 
die zij, met een kus, en met de aar
zelende toestemming van «ons moe» 
aan de overwinnaar mocht geven, 
omdat de baas van het inrichtend 
café geen dochter had. Nog niet 
trouwens. Zie, gij hadt dat meiske 
daar moeten zien staan. Een bloem. 
Een droom. Met die tuil rode bloe
men, met haar lang blond haar, met 
haar blozende wangen, haar mollige 

Ibruingebrande armen, en haar ha

gelwitte kleedje. Nen tableau. Wij, 
aan de overkant, vonden dat de 
overwinnaar nog zo geen klein 
beetje een gelukzak was . En dat het 
niet serieus was dat die « vreemde 
luis » hier zou krijgen wat niemand 
van ons al gekregen had — maar 
dat zeiden w e niet — een zoen van 
Jozefientje. 

Er reden twee renners aan de 
leiding. De nummer 24 en 36, w e 
zullen het nooit vergeten. De eerste, 
nummer 24, was een graatmagere, 
lange jongen, ros gelijk alleen de 
beste Engelsen ros kunnen zijn, met 
een gezicht vol grote lelijke sproe
ten, lange, magere, witte benen en 
« meuttekensknieën ». Die gunden 
w e de kus van Jozefientje. Dat kon 
toch geen konkurrent zijn. De an
dere, nummer 36, was een gevaar
lijke klant. Het was een « schone 
joeng », met stevige, gebronsde ar
men en benen, « bekken » in zijn 
haar en een klaar gezicht met 
lachende ogen. 

We moedigden de rosse uitbundig 
aan. 

Het inrichtend komitee kwam 
plechtig en overbodig voor de af
sluiting zitten om goed te zien wie 
won, maar het was niet moeilijk. 
De rosse had zeker vijf meter voor
sprong. Wij waren tevreden. 

Terwijl het komitee zich onder 
de leiding van de coiffeur in het 
café terugtrok om de officiële uit
slag op te stellen, begon de rosse al 
zijn gezicht schoon te >egen met 
zijn klak, en uit te zien naar Joze
fientje. En ze kwam af, zonder op 
de officiële uitslag te wachten. Maar 
verdorie, ze trippelde de rosse ge
woon voorbij en plofte de bloemen 
pardoes in de handen van de twee
de, die zodanig verschoot dat hij 
zijn fiets liet vallen. Wij riepen alle
maal «'t Is den andere, Jozefientje», 
maar ze trok er zich niks van aan. 

Ze sloeg zij haar poezelige armen 
rond de renner zijn nek en zoende 
hem eerst op de rechterkaak, dan 
op de linker en dan vervolgens — 
ons bloed stond erbij stil — nog 
halvelings op de mond, halvelings 
op de neus. En hij de lafaard, was 
daarmee precies opgezet. Hij s loeg 
ook beide armen om het kind en 
kuste dapper mee, terwijl zijn 
lachende ogen over haar schouder 
heen de rosse zochten. 

Die stond daar eerst onnozel te 
gapen en nog wat aan zijn zwart 
gezicht te vegen, maar dan kwam 
hij in aktie. Hij begon aan de palm 
te plukken, die de andere niet w o u 
loslaten en hij begon op een bleir» 
toontje altijd maar koppig te her
halen dat hij « de » kus moest heb
ben voor « oep 't portret ». En hij 
altijd maar trekken aan Jozefientje 
haar arm met zijn zwarte poten. 

Wat daarna allemaal gebeurde is 
niet te beschri j \en. Toen het komi
tee buitenkwam met de officiële 
uitslag, vielen de eerste boenken. De 
coiffeur met zijn papierke werd van 
hier naar daar gesleurd, de cham-
petter naar de achterste gelederen 
verdrongen en Jozefientje vluchtte 
met haar koereur de poort van de 
wasserij in. 

Wij hebben de rosse aangemaand 
het niet « zo te laten » en hij ia 
daar inderdaad met zijn vader en 
supporters blijven leuteren tot het 
donker was . Dan is hij met zijn 
eerste prijs en het lint van de palm 
naar huis gereden. De andere, de 
schelm, was al veel vroeger weg , 
met de tweede prijs, maar met de 
kussen en een wuifhandje van Joze
fientje. 

Jozefientje heeft ons die keer fel 
ontgoocheld. Dat ze achteraf met 
die rosse getrouwd is, toen hii al 
wat dikker en wat meer mens was , 
heeft het niet kunnen goedmaken. 


