
Beheer : M. Lemonnierlaan 82, Brussel 1. Tel. 11.82.16, per. 
1711.39, Wij Vlaams-nationaal, Brussel 1 • Redaktie : Sylvain 
Dupuislaan 110, Brussel 7. Tel. 23.11.98. Losse nummers : 8 fr. 

wmmiE Verkrijgbaar 
bij alle 
dagbladverkopers. 

Weekblad — 13de jaargang — nr 34 — 26 augustus 1967 

''GEVAARLIJKE 

MODDERSPATTEN'' 

« Laat Belgia beginnen voor 

eigen deur te keren en 

door het verlenen van po

litieke amnestie zich zelf 

bevrijden van de nasleep 

van de "justice de rois nè-

gres" die hier na de oorlog 

heeft gewoed. Waar terecht 

verontwaardiging heerst over 

wat onze landgenoten in 

Kongo aangedaan wordt, dat 

België even terugdenke aan 

de uitspattingen die wij hier 

in 1944 en 1945 hebben ge

kend en die het werk waren 

^ van zogenaamde beschaafde 

I, lieden, doch die voor de kon-

golese in niets onderdoen ». 

Diksmuide 

20 augustus 1967 

VAN LEOPOLD NAAR KAREL 
Het belgisch vorstenhuis 

heeft werkelijk geen geluk. 
Nauwelijks twintig jaar gele
den werd ex-koning Leopold 
letterlijk door het slijk ge
sleurd en ontstond de konings
kwestie, waarvan we allen de 
afloop kennen. Voor het eerst 
sinds de tweede wcreldr.orlof; 

kwam toen duidelijk de tegen
stelling Vlaanderen-Brussel-
Wallonië tot uiting. Al de tijd 
dat Leopold « door toedoen 
van de vijand in de onmoge
lijkheid tot regeren was » (een 
goede grap!) verving zijn 
broer Karel hem als staats
hoofd. Vanuit die tijd dateert 

de vete, die meteen een der 
redenen is, die mede de wijze 
heeft bepaald waarop Karel 
van België zijn persoonlijk for
tuin heeft beheerd : door be
legging in buitenlandse banken 
en waarden de min geliefde 
verwanten van een normaal 
te verwachten erfenis beroven. 
Voor zijn broer, zuster, neven 
en nichten wou Karel geen 
suikeroom zijn. 

Vandaag kan de ex-koning 
misschien grijnzen om de lot
gevallen van zijn onfortuinlij
ke broer. Elk zijn beurt is niet 
te veel. De ene werd als « rol 
félon» door het links-franko-
fone front gedoodverfd en on
danks een demokratische 
meerderheid in de volksraad
pleging tot troonafstand ge
dwongen, de andere wordt er 
vandaag van verdacht een be
lastingsontduiker en grondspe-
kulant te zijn. Ook dat hij zijn 
kapitaal niet in België heeft 
belegd, terwijl de belgische 
nijverheid om eigen kapitaal 
schreeuwt. Schoon voorbeeld 
voor een ex-staatshoofd ! Het 
minste dat men kan zeggen is 
dat Karel van België — dat 
graaf van Vlaanderen laten we 
over aan de liefhebbers van 
folklore — op een lichtzinnige 
wijze zijn fortuin heeft be
heerd, wat meteen niet pleit 
voor zijn talent als regent van 
het koninkrijk. Over de grond 
der zaak kunnen we ons bij ge
mis aan kennis van het dos
sier — wie kent het eigenlijk ? 
— hier niet uitspreken. Met de 
gekende saksen-koburgse stijf
hoofdigheid heeft Karel niet 
willen luisteren naar hen, die 
hem aanraadden het potje ge
dekt te laten. Hij moet dan 
ook vandaag gedogen dat er 
publiek in binnen- en buiten
land over zijn « onkans » ge
roddeld wordt. 

We willen nog eens onder
strepen dat de belgische dinas-
tie niet de tekenen van de tijd 

heeft begrepen. Al te veel van 
haar leden brengen zich in op
spraak door hun persoonlijk 
gedrag, door hun wereld
vreemdheid, door hun kostelij
ke grillen en door hun opper
vlakkigheid. De jonge genera
tie maakt daarop geen uitzon
dering en drukt de sporen van 
de eeuwige vrijgezel. We hoe
ven dus niet aan te dringen 
wat de huidige troonopvolger 
aangaat noch wat de zoon be
treft uit de tweede, zo bespro
ken echt van de derde Leopold 
uit de unitair-belgische ge
schiedenis. 

Wij Vlamingen hebben geen 
redenen om deze prinsen in 
het hart te dragen. Stuk voor 
stuk waren en zijn ze de sim-
bolen van een volksverdruk
kende staat. De ene beloofde 
gelijkberechtiging en hield zijn 
belofte niet. De andere zag 
zijn dinastie voor het unitaire 
België gered door een vlaamse 
meerderheid, doch hij noch 
zijn opvolgers betuigen 'daar
voor enige dank. Meer bepaald 
de ex-regent heeft zich als een 
Vlaminghater leren kennen, 
grotendeels uit ivorentoren-
mentaliteit en als zoon van een 
moeder, die een zeer lang leven 
lang nooit tijd heeft gevonden 
om ook maar één woord van 
de taal der meerderheid te le
ren of voor de kulturele uitin
gen van ons volk belangstelling 
te betonen. Het blad valt niet 
ver van de boom. Toeval of 
niet, maar juist in de dagen 
dat weer eens amnestie ge
vraagd en aan « justice de rois 
nègres » herinnerd wordt ver
schijnt een prins in de dubieu-
se aktualiteit van een finan
cieel schandaal, die als staats
hoofd een Alvakompleks bot
vierde op de vele slachtoffers 
van de antivlaamse heksen- en 
ketterjacht der late veertiger 
jaren Hoe zouden wij als ver
volgd volk voor deze volks-
vreemde prins enig gevoel kun

nen opbrengen ? Zijn persoon
lijk lot kan ons slechts onver
schillig laten. Er valt overi
gens nog niet voor hem te bid
den... 

Vermits prinselijke vermo
gens doorgaans gedeeltelijk 
opgebouwd worden uit inkom
sten, voortspruitend uit al 
dan niet goed beklede openba
re funkties menen wij het 
recht te hebben, verschillende 
vragen te stellen. We zijn daar
in in goed gezelschap vermits 
de huidige minister van Finan-
cies van plan zou zijn, de 
rechten van de fiskus in het 
geval Karel te doen vrijwaren, 
voor het geval er aan fiskale 
ontduiking werd gedaan. Hoe 
zit dat met die dotatie ? Op 
grond van wat heeft men Ka
rel van België opnieuw een do
tatie toegekend, nadat hij de
ze uit hoogmoed en broeder-
nijd jarenlang had geweigerd? 
Waarom werd een voorschot 
gevraagd als zou blijken dat 

,de-prins niet zo geruïneerd is 
als hij beweert te zijn ? 

Jos Van Eynde, die de «prins 
van het maquis en van de lin
kerzijde » even hardhandig 
dreigt aan te pakken als des
tijds de « rechtse Leopold » 
stelt de vraag of « mensen van 
andere partijen geen belang
stelling voor de staatszaken 
hebben », nl. voor een inter
pellatie over deze onverkwik
kelijke zaak. Wij kunnen hem 
verzekeren dat de Volksunie 
deze belangstelling heeft en 
niet zal aarzelen in het parle
ment opheldering te vragen. 
Prinsen mogen dan boven de 
wet staan, ze staan o.a. niet bo
ven de fiskale verplichtingen 
wat hun persoonlijk fortuin 
betreft. De regering is ons uit
leg verschuldigd over het ge
val prins Karel, zijn dotatie 
en de fiskus ! Wat de morele 
en politieke facetten betreft 
kunnen wij haar uitleg mis
sen ! 
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LATIJNEN 

Verdelen om te heersen is al
tijd de politiek geweest van ge
slepen diplomaten van de tegen
partijen. Wij hebben die nooit 
gehad ! 

Maar elke Vlaming moest tot 
het bewustzijn komen dat hij 
stamverwant is met de Skandi-
naven, Angelen, Saksen, Noor
mannen, Duitsers, door zijn ger-
maanse inslag en als dusdanig 
in de lage landen gevestigd, de 
benaming Nederlander draagt. 

Dan zouden we veel sterk€r 
staan dan diegene die zich op de 
Latijnen beroepen en in feite 
Galliërs, Kelten, Boergonden, 
Alemanen, Noormannen, Neder
landers en Basken zijn. 

Dat het imperialistische stelsel, 
dat deze mensen vervormd heeft 
tot latijnse kultuurdragers, voor
bijgestreefd en zonder toekomst 
is, kan alleen de samenleving in 
Europa ten goede komen, alsook 
onze eigen aard. 

J.S., Mol. 

11 JULI EN BRT 

Zondag 9 juli 1967, op de Gul-
den-Sporenviering in het brus-
selse Paleis voor Schone Kun
sten, zijn honderden vlaamse 
Brusselaars met de ondergete
kende er getuige van geweest, 
hoe de vlaamse eer gered werd 
uit een ei zo na beschamende elf-
juli-viering (afgezien van het 
zeer keurige optreden van voor
drachtkunstenaar Gerard Ver-
meersch en van de koren en or
kesten onder de meesterlijke lei
ding van dirigent Fvederik De-
vreese). 

Het ligt geeszins in mijn be
doeling daarover te pennetwis-
ten ; desniettemin dient onder
streept dat geen enkele, zelfs niet 
de meest gematigde Vlaming zich 
een vlaams-nationaal feest (zo 
noemde de feestredenaar en eeu
wige « Brussel-niet-loslater » 
Craeybeckx, die viering toch) 
kan voorstellen zonder de bekro
nende « Vlaamse Leeuw ». 

Daar de ondergetekende reeds 
vóór de aanvang uit het hem 
aangeboden programma had op
gemaakt dat het vlaams-nationale 
volkslied er niet in voorkwam, 
heeft hij onmiddellijk het plan 
opgcv<ït om desnoods zelf de (on
misbare) hoofdschotel op te die
nen. 
• Nadat, bij het (officiële !) ein
de van de viering, zijn geroep 
om de « vlaamse leeuw » door 
het handgeklap en het rumoer 
onverstaanbaar werd gemaakt, 
stond hij op en hij hief het ge
noemde lied aan, wat aansteke
lijk werkte op het publiek (ko
ren en orkesten inbegrepen, 
ronder dirigent) dat het strijd
lied deed aanzwellen tot het 
dreunende en waardige orgel
punt van het feest. 

G.G., Brussel 4. 

TAKTIEK 

Het ai tikel « Brusselse Kon-
ccntratie » dat handelt over het 
nieuwe verfransingsoffensief in 
Vlaams-lirabant, is weer eens 
een tipisch vlaanis artikel zoals 
er reeds duizenden geschreven 
werden. 

Wij weten reeds op \oorband 
dat dit franskiljons offensief niet 
gestopt wordt noch door moties, 
noch door interpellaties, noch 
door betogingen. Daar zijn 
zwaardere drukkingsmiddelen 
voor nodig. 

Alles verloopt weer volgens 
het gewone scenario : een zet 
van de franskiljons, geweldig ge
brul van de Vlamingen, alles valt 
stil en de vijand haalt zijn slag 
thuis. Wat is er in huis gekf)men 
van het gehuil na de brief \an de 
bisschoppen 1 Er is niemand die 

er iets ernstigs tegen onder
neemt ! 

Sinds vele jaren weten wij dal 
Brussel bedreigd wordt. Maar de 
vlaamse leiders hebben nog nooit 
een plan opgesteld om zich daar 
te handhaven en om verbetering 
van de toestand te bekomen. 
Nooit heeft de leiding een ern
stige en volgehouden poging ge
daan om te Brussel het tij te 
doen keren ! 

Uit alle feiten blijkt dat wij, 
op dit ogenblik, onmachtig zijn 
het tij te doen keren. Hieruit is 
slechts dit besluit te trekken : 

Ofwel bekennen wij dat wij 
machteloos zijn en geven wij het 
op en maken een kruis over de 
vlaamse beweging. 

Ofwel moeten wij van taktiek 
veranderen. 

Als de taktiek moet veranderen 
dan moet ook de leiding van de 
beweging veranderd worden, 
want de huidige leiding is niet 
in staat gebleken het verweer af
doende te organizeren, in de aan
val te gaan en de metoden te her
zien die ondeugdelijk gebleken 
zijn. Wij hebben er geen belang 
bij de huidige leiders te blijven 
volgen die onbekwaam zijn van 
zich af te bijten en zich steeds-
maar laten achteruitdringen. 
Verliezende generaals worden al
tijd vervangen. 

H.B„ Halle. 

BRUSSEL 

De brief van A.H. uit Brussel 
in « WU 3> van 5 aug. raakt in
derdaad een zere plek. Op gebied 
van daadwerkelijke en efficiënte 
aktie te Brussel staan wij nog in 
onze kinderschoenen. Vermits 
wij in onze propaganda er geen 
miljoenen kunnen tegen aan
gooien zoals de kleurpartijen 
(via de sociale en sindikale or-
ganizaties met onze eigen duiten) 
zijn wij dus nog altijd op ons 
zelf aangewezen. Wij bezitten 
drie troeven : de voortschrijden
de vlaamse bewustwording, de 
steeds groter wordende barsten 
in het unitaire rotbestel en onze 
eigen dinamische inzet die steunt 
op het algemeen vlaams recht. 

De brusselse afdelingen vangen 
de zwaarste klappen op en aktie 
te Brussel voeren is ook geen 
lachje. Maar toch vraag ik me 
af of er voldoende koördinatie in 
de aktie is, of er genoeg steun 
komt en samenbundeling van de 
krachten is zowel onderling als 
met de andere vlaamse afdelin
gen. Ik heb de indruk dat er te 
Brussel veel te weinig wordt ge-
•v\'erkt. Te weinig organizatie, te 
weinig effektieve werkers en te
veel improvizatie. Vergelijk even 
de aktie van het FDF dat mis
schien over meer geld, maar al
leszins over minder mensen be
schikt en zeker over minder 
idealisme. 

Enkele propagandisten en een 
zeer bekwame en dinamische 
volksvertegenwoordiger als dr. 
Anciaux, kunnen ook niet alles. 
Met een betere aktie hadden wij 
te Brussel wellicht drie in plaats 
van één volksvertegenAvoordiger 
behaald. En de vlaamse Brusse
laar staat tegenover ons niet zo 
vijandig als wij wel denken. 

V.V.D.V., Brussel. 

HOE ZE BEZUINIGEN 

Bij 't oprichten onzer jongste 
regering zaagden de nieuwe ge
zagdragers ons de oren af met 
het geklets over « Operatie waar
heid, drastische bezuinigingen, 
besparingen, enz. Maar inmiddels 
kregen we 28 ministers (het 
hoogste getal ter wereld voor 
een landje dat men niet eens 
vindt op de platte wereldkaart) 
en verdubbelden ze schaamteloos 
hun wedde. De gevallen van Aa-
re verspillingen zijn legio. 

Hier één gc\al uit de 10.000 : 
Aan de sluis te .\stene staat 

een klockgebouwd staatsluiis ef-
fenaf te rotten. Sinds vóór de 

jongste oorlog was dit huis ver
huurd aan een zorgzaam en zeer 
zindelijk gezin. Alles werd er 
kraaknet en flink onderhouden. 
In 1917 kregen deze mensen, tot 
hun groot spijt, hun opzeg. Ze 
moesten hun huis ter beschik
king stellen van een nieuw be
noemde rivierwachter. 

Deze is er nooit gekomen ! En 
dra begon de ontbinding van dat 
gebouw, ten prooi aan regen, 
rukwinden, hagel, sneeuw : ge
broken ruiten, opengevlogen ra
men en zilt in de muren. De ver
liezen aan huurgelden en inner
lijke waarde bedragen reeds 
ruim 400.000 fr. Is het dan in 
ons land regel dat de hogere 
staatspieten geen verantwoorde
lijkheid meer moeten dragen en 
mogen ze aan dit alles hun frak 
vegen ? 

Wat een aanfluiting tegenover 
hun bezuinigingsgekraai ! 

M.D., Astene. 

VAKANTIE 

De laatste tijd is het in de 
Wetstraat heel kalm. De rege
ringsleiders nemen vakantie en 
verbruinen zich in zonnige oor
den. Ik zeg verbruinen zich, om
dat ze moeilijk nog rood kunnen 
worden na al die volmarlitsbe-

sluiten in een geel-blauwe ver
pakking. 

De met bombast geproklameer-
de welvaartstaat schijnt niets 
meer te zijn dan een reus op 
leme voeten. Ekonomisten ma
ken zich zorgen over het groei-
ritme van ons nationaal produk-
tievermogen. Beeds zijn er ' te
kens die wijzen op een algemene 
recessie. Ondanks dit alles, on
danks het knoeien met het in-
dekscljfer (om te beletten dat al 
te grote loonschommelingen zou
den ontstaan) blijven de heren 
bewindvoerders het hebben over 
een welvaart, die echter meer 
schijn dan waarheid heeft, l'it 
statistische gegevens blijkt dat 
vele loontrekkenden zich moeten 
vergenoegen met een inkomen 
dat maar een tiende bedraagt 
van een ministei'weddo. Belitelt 
men deze loontrekkenden als 
welvarend, wat zegt men dan 
van degenen die het tienvoudige 
hebben ? Of menen de ministers 
dat onze mensen zich slechts met 
België-IIolland-wedstrijden bezig 
houden ? 

H..!.. Kontich. 

HUIS-, TUIN

EN KEUKEHLIEDJES 

Ik las in de « Bewegings^\ij
zer » van uw nummer van 12 
augustus het verslag over de Si)o-
renviering van 11 juli in het 
Casino te Blankenberge. Daarin 
komt de passus voor : « W.D.M, 
hield zich aan een repertorium 
van huis-, tuin- en kcukenlicd-
jes ». Ik ben zo vrij ki-achtig te 
protesteren. Als samensteller van 
gans het programma had ik afge
sproken met de leiding van de 
« Fro-groep » dat zij minstens 2 
nummers zouden verzorgen van 
vendeLspel, dans en ritmisch ge
barenspel op oude zeemansliede
ren, oude en nieuwe vlaamse 
volksliederen. Hun slotnummer 

was daarbij een grootse apo-
teoze, die een daverend sukses 
oogstte en onmiddellijk en spon
taan door « de vlaamse leeuw >. 
gevolgd werd. 

Alevr. Alice Van Wallegem, so
praan, hield zich uitsluitend aan 
een vlaams repertorium met 
nummers van vooraanstaande 
vlaamse komponisten. 

Persoonlijk verzorgde ik de 
samenzang, rekening daarbij 
houdend met de samenstelling 
van het publiek (waartussen veel 
vlaamse toeristen, N ergezeld door 
hun kinderen). De toegang was 
kosteloos... en zo kon gans de 
familie mee ! Als inleiding wezen 
we op de schrijnende nood aan 
een nationaal repertorium die we 
tijdens ons recent verblijf in 
Ganada en de U.S.A. bij de 
vlaamse emigranten hadden vast
gesteld. 

Ik vertelde dat ze, naa.st een 
ganse serie van platte straatlied
jes, enkel met een diepe ontroe
ring over « Het Hutje bij de 
zee » konden zingen... en speelde 
het eenvoudige deuntje gedeelte
lijk tot opfrissing van het muzi
kaal geheugen der aanwezigen. 
Daaibij aanknopend zongen we 
dan samen. 

Iedereen bekijkt natuurlijk de 
zaak doorheen zijn persoonlijke 
bril. In £en gewestelijk dagblad 
schreef nien : « De opkomst was 
veel groter dan vorige jaren en 
het geheel verliep in een geest
driftige stemming ». Inderdaad ! 
Het daverend slotapplaus bracht 
het bewijs dat er wel «Schwung* 
(«vaart» voor de Vlamingen !) 
inzat. De waarheid heeft ook 
haar rechten ! 

Willem De Meyer, 

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

van de redaktie 

Brussel, 24 au^ustuB 1967. -. --

Ve aoeten ons l i ch t nie t Mt i jd 'bnder de koren
maat rerstoppen t af fea toe rioden wijzelf (en, 
naar we hopen, ook onae lezers)^dat wij het er 
op het gebied ran inforaat ie niet zo slecht af
brengen en a l leszins beter dan gereputeerdei^ r e -
dakt ies• 
Mogen we in a l l e bescheidenheid een paar voor
beelden noemen ? 
Toen heel de dagbladpers dag na dag uitpakte met 
grote koppen, op pagina éen crrer het onderzoek dat 
prokurenr Gsirrissoo begonnen was inzake de moord 
op Kennedy, veroorloofden we aas de voorspelling 
dat heel d i t luidruchtig aangekondigd onderzoek 
stooprtrekkerij zon blijken t e z i jn . De fei ten 
s te l len ons, zo aenen we, Üiet in het ongeli |k I 
Toen dezelfde grote pers tdtpakte met de "sensa
t ionele" voorspellingen omtrent de memoires van 
Svetlana Sta l in , schreven we dat die mémoires 
van zeer weinig betekenis zoirien z i jn . Ondanks de 
pnbl ic i ta i re kampanje ¥an de uitgevers b l i jk t 
vandaag reeds, dat de dochter van de diktator 
slechts wissewasjes heeft t e ver te l len . 
Toen de belgische afdeling van het "wereldgewe
ten* nog niet eens wist dat er een Regis Debray 
bestond, wijdden we een lang portret aan deze 
merkwaardige mengeling van in te l lektueel , oor-
logskorrespondent en gner i l l e ro . Sindsdien heeft 
ook de grote pers het "geval" ontdekt. 
O nee : we zijn heus n ie t blimmer dan a l le ande
ren 5 God betere het I Maar we m<^en i e t s , dat 
op vele redakties verboden i s t ons informeren, 
ontse hersens rebruiken en onze mening zeggen -
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Alles voor Kongo 

niets voor 
frans -
Vlaanderen 

D i t is e e n l u c h t o p n a m e v a n M a r t e l a n g e , w a a r o p 2 1 a u g u s t u s e e n t a n k a u t o m e t 
v l o e i b a a r g a s o n t p l o f t e e n 1 2 h u i z e n v e r n i e t i g d e e n 3 0 z w a a r b e s c h a d i g d e . 
H e t d o r p z i e t e r u i t a l s n a e e n l u c h t b o m b a r d e m e n t . 9 d o d e n e n e e n v e e r t i g 
ta l g e w o n d e n v o r m e n v e r d e ' h e t d r o e v i g b i l an v a n d e z e z o v e e l s t e r a m p . H e t 
b l i jk t d a t d e c h a u f f e u r v a n d e v e r o n g e l u k t e t a n k w a g e n s l e c h t s e e n p a a r u r e n 
g e s l a p e n h a d o p é é n e t m a a l . H e t h o u d t d u s n i e t o p : I n n o , b e j a a r d e n t e h u i z e n , 
b r a n d e n t e A n t w e r p e n e n e l d e r s . O n s r e g i e m p a s t d e r e g l e m e n t e r i n g i n z a k e 
b o u w e n , v e i l i g h e i d e . d . m . n i e t a a n d e n i e u w e t e c h n i e k e n a a n . O n z e w e g e n 
z i jn e v e n m i n a a n g e p a s t a a n h e t m o d e r n z w a a r v e r k e e r . E v a k u a t i e m o g e l i j k h e -
d e n in g r o t e g e b o u w e n z i j n n i e t b e r e k e n d o p d e o m v a n g v a n r a m p e n . T e n 
s l o t t e : o n z e b r a n d w e e r e n g e n e e s k u n d i g e d i e n s t e n z i j n o o k al n i e t b e r e k e n d 
o p d e e i s e n v a n d e m o d e r n e t e c h n i e k e n h a a r g e v o l g e n . O o k d a t is d e w a n o r 
d e l i j k e e n o n v o o r u i t z i e n d e e e n h e i d s s t a a t Be lg i ë a n n o 1 9 6 7 . 

(red.) He t ar t ikel \an Andné Demets in 
ons Erfdeel over een Neder lands Kuhuree l 
C e n t r u m te Rijsel en daa ib i j aans lu i tend de 
par lementa i re vraag van senator W i m Jo-
rissen aan minister van Elslande beeft beel 
wat publici tei t gekregen. He t Laatste 
Nieuws vermeldde uitvoerig d e par lemen
taire vraag van onze senator en h e t ont 
goochelend antwoord van minister van Els
lande. Ook De Gazet van Ant^verpen wijd
d e er twee artikels aan. De naam \ a n d e 
vraagsteller werd echter zorgvuldig vei iwe-
gen. Waarom feitelijk ? N iemand van h a a r 
lezeis zal verraoderstellen dat de vraag van 
een CVP-cr kwam 1 

H e t antwoord YSLTI minister van Elslande 
was ontgoochelend. De zaak wordt ingcslu-
deeid , maa r er is geen geld. A n d i é Demedts 
h a d di t an twoord voorzien e n h a d al voor
gesteld bedragen bestemd voor ver verwij
de rde l anden — in d i t geval — niet meer 
u i t te keren en da t geld te besteden aan 
Rijsel. 

Hoeveel geld besteedt België echter voor 
het aanleren en de verspreiding van het 
F r a n s ? In Kongo alleen a l? 

Minister Van Elslande schijnt bevreesd 
te zijn voor De GauUe. 

H e t is waar da t bij de jongste reis van 
premier Van den Boeynants en minis ter 

Harmei naar de Gaul le dat Karel de Lan 
ge de ui idnikkelj jke wens uitgesproken 
had dat Van Elslande — toch muiister van 
Europese 7aken ! — er niet zou bij zijn t 
He t is echter een feit dat er zo\eel propa
ganda in Vlaanderen en in Nede r l and 
voor het Frans gevoerd wordt dat een klei-
n( tegenprt 'stalie meer dan nodig is. 

O dat minderwaardigheidskomplcks va» 
de Vlaamse CVP en van Renaa t van Elt» 
l ande t 

^ Quebec achterna 

franse 
inmenpg in 
taalstrijd 

( red) I n zijn interpellatie over d i e officiële 
reis van de toenmalige nieuwe belgische mi 
nister naa r Parijs had sen. Ballet dit ve t» 
van d e Gaul le tegen d e « vlaamse > m i 
nister Van Elslande on thu ld . Eveneens 
maakte hij gewag van het feit da t gene
raal d e GauHe zijn onts temming meege
deeld had aan Van den Boeynants o \ e r 
het feit dat in België h inderpa len zouden 
in d e w^ g d c g d worden aan de imperia
listische franse taalpolitiek te Brussel en in 
Vlaams-Brabant. In zijn antwoord zweeg 
minis ter Harmei er angstvallig o v e r ! 

Deze franse immenging in onze binnen
landse politiek zal na Quebec n iemand meer 

(Vervolg blz. 5) i 

Het aanz ien van de belgische un i 
ta i re s taa t krijgt het dezer dagen 
hard te ve rduren Kongo, de zaak 
van de « comte de F l a n d r e » die 
ook « les comptes du t o m t e » kan 
genoemd w o r d e n en de I Jzerbede
vaar t , die kor t en goed nog eens de 
eis tot federa l i sme stelde, het is een 
tr io dat de bars ten in het un i t a i r e 
keursli jf ex t r a verwi jd t . 

0 \ e r « Cha r l e s de F l a n d r e » uie 
o n d a n k s het feit dat naar hij zelf 
zegt. de kleren die hij d raag t n ie t 
eens zijn e igendom meer mag noe
men, geld vond om een t r ans t a l ige 
k r a n s voor wijlen Cardi jn te bekos
tigen en van de vier miljoen do ta t ie 
die hij zopas van VDB kreeg ook 
nog een reis n a a r Nice kan be ta len , 
hande len we op pagina één van 
dit n u m m e r Ren t r ies t ig en k ras 
geval als u het ons vraagt . Dat 
t r o u w e n s VDB met o n d a n k door de 
p r ins der boeme laa r s beloond w o r d t 
moge bliiken uit een van de vele los-
l ippigheden van Kare l van I^ombard-
sv'de (nu ook al • ex-Lombardsv de ) 
over de p r e m i e r van Brussel . Toen 
deze nog schepen van o p e n b a r e 
w e r k e n van « la cani ta le i> was zon 
hij een par t i j g ronden , w a a r o p Ka
rel de Onvoorz ich t ige op t ' e had ge
nomen, van o n d e r d iens neu= weg-
gegraasd hebben, waf onze Karel 
boze en veniinige woorden aan het 
ad res van Paul in de mond heeft ge
legd De d u ' s t e r e n rak t i iken in de i e 
zaak. sommige an ' Iere asnel ' ten (een 
gewezen recen t die o n d a n k s al zijn 
v rüe tiid n 'e t eens de tijd vond om 
zijn reusach t ig fortuin n a a r behoren 
te beheren , hoezeer hii z 'ch ande r 
zijds voor gronfKnekulafÏp «cheen 
te intere'^sBren) de m o f e ü ' ^ e noli-
t ieke "pvolcen de onve '-miidol- 'ke 
kor ip lRt 'c met dp d'Ha^'fie het fis
kaal Jisnol't en dan het fclaVUeloos 
on simnole i R n i r a a c toruffs^hpnlfen 
van een miPopnon^-.f-»!*e i^'t aUes 
w e r n t een schri l li<'̂ >t in He'^e tüd 
van ho-'Tiin'oinffen. Hie naïir c ' t ' 'oen-
perspi-ii riiiUen. oo het =chee'"<'e7ak-
te "ehoi iw van He s taat w^aarvan de 
orinson het cpment h«>ten te zün , 
in wf.rUp>l"JUhp'fI ' lA^^Hts Grh»J<r«te-
lo' '*' r i rnf if o i i r c Pi'rf»-, o q rHio" in f» tS -

sen Hat fvafpl flip tiJHpns' de ko-
nin"-<.if ^T^cfip Hoor Hp |*nV«pn a'* 
^Mn Tr»an WPrH hp«"h'>MwH fpwpTt 
fivpr (.oonfilH Hip ale pop man van 
rpcht'- wprH hpfitelH t a " s het 
=chpfnsf worfjt api'^PvaMpn 0" i \v i l -
• e van hpt onoo''U'p='^ep»' V^f ^'e 
-o^'-»l» titiptip Uat H« IranHptppi- Om 
Wort f** <»"aan een P*OPHP Hpiirt 
•naakt HP Hinastie via haa r besmro-
''»n oom niet en van He vveeioms-

tu i t valt de modder op de c imen-
ta i r e d inas t i e t e r u g op de un i ta i re 
s taa t , die met al te poreus gewor
den cement ook niet meer bijeen te 
houden is. 

In de kwes t i e Kongo is het al niet 
veel beter . Om het bondig te zeg
gen : de reger ing van de brusse lse 
mach t swe l lu s t s laat een modder f i 
guur . Het is net alsof de tegenover 
de Vlaamse gemeenschap zo hoog
ha r t i ge CVPVV-pronkhanen bange 
wezels g e w o r d e n zijn, t e lkens een 
kongolees m a c h t s h e b b e r zich ge-
waa rd ig t , de mond te openen . Na 
de p l u n d e r i n g van de belgische am
bassade t e Kinsja.sja k w a m e r geen 
veron tschu ld ig ing . In tegendeel IMo-
boetoe v indt deze « d ip lomat ieke 
zeden » hoogst no rmaa l . Men ver-
sl i i t de kongolezcn voor onnoze
laars . W e beg innen te denken da t 
ze s l immer zijn dan wc ve ronde r 
s te len . Ze zijn b l i jkbaar bij de 
Gaulle in de leer gegaan. W a n n e e r 

neel bu i t engewone toes tanden een
voudig niet a a n k a n . W a a r blijft de 
k o r d a t e opschor t ing van de tech
n i sche hulp ? Zopas w e r d e n dr ie 
jonge l andgeno ten nabi j de boeroen-
dese g rens als «f huur l ingen » t e 
rech t gesteld, nada t ze zich van 
weg vergis t h a d d e n . De officiële 
lijst van v e r m o o r d e landgenoten 
s inds 1960 n a d e r t de 500. Hoe de 
werke l i jkhe id er nit ziet kunnen w e 
s lechts bij benade r ing we ten , w a n t 
een g r o o t gedeel te van de bu i t en 
landse jou rna l i s t en w e r d uit Kongo 
gewezen. Dat m a a k t het verzwijgen 
van de w a a r h e i d voor de kongolese 
r ege r ing des te gemakkel i jker . Het 
is dan ook o n v e r a n t w o o r d de leer
k rach ten , met verlof, t e r u g n a a r 
Kongo t e la ten gaan. tenzij op eigen 
r iz iko. Nog m i n d e r a a n v a a r d b a a r 
zou zijn dat men er nog v r o u w e n en 
k i n d e r e n laat heengaan . W a a r o p 
w a c h t de ver lo fnemende reger ing 
om h ie r duidel i jke taal te sp reken ? 

beroepsHALVE 
bekeken 

deze te Quebec de br i t se Kanadezen 
voor de kop stoot doet hij er r o g 
een schepje bij en denkt er hele
maal niet aan zich te ve ron t schu l 
digen Het is een s is teem als ^en 
ander , w a a r m e e men de tegens tan
de r door onbeschaamdhe id en qua-
s i -d ikhuid igheid mondd ich t maakt . 
Moboetoe vindt da t de p lunder ing 
van de ambassade duideli jk heeft 
bewezen dat de Kongolezen de neo-
kolon ia l ' s t i sche dr i jver i jen van Bel
gië beu zi 'n en met deze w a a r s c h u 
wing hopen, dat de les zal geholpen 
hebben I Het is begri jpel i ik dat te
genover dergel i jke reak t ie een Har-
mei met de mond vol t anden s taa t . 
De e e r w a a r d e Harmel ie t >s inder
daad niet opgewassen tegen derge-
lilke s i tuat ies . Daar toe on tb reek t 
nu eenmaal de opleiding. Men moet 
uit a n d e r dan lu iks-kle- ikaal of 
brussel-eitfen wiis hout gc-neden 
ziin om daa r een passend a n t w o o r d 
oo te vinden Pens te meer zien we 
dat on'- leidend ( ? ) politiek perso-

Of is de Nlce-zon en hef ui tblazen 
be langr i jker dan deze zaak, w a a r i n 
de r ege r ingsve ran twoorde l i jkhe id 
kolossaal is ? Tegenover eventuele 
a m e r i k a a n s e eisen zou Brussel 
eveneens desgeval lend ko rda t e r taal 
moeten sp reken . Kan deze patapoef-
kliek dat ech te r wel ? We weten 
i m m e r s n ie t we lke f inanciële en 
a n d e r e ve rb ind ingen en verp l ich t in
gen er tussen Brussel en Wash ing
ton bes taan . Maar ui teindeli jk is de 
ve rdenk ing groot dat er a n d e r e 
machten dan brus=else het belgisch 
kongolees wanbe le id bepalen . 

Beide voo rgaande « patalogische 
geval len » halen het aanzien van 
deze s taa t naa r omlaag. De (pozi-
t ieve) bevest iging daa rvan b rach t 
de veer t igs te I . Izerbedevaart . met 
een nooit geziene volkstoeloop w.o. 
een zeer t a l r i jke jeugd, een beni j 
d e n s w a a r d i g g e w o r d e n still, een ge
groeide tucht , een openheid , een 
vo lwassenhe id en misschien een tik
kelt je te wein ig s t r i jd lust . De rede 

van Borginon b rach t niets n ieuws, 
ook al b e w e e r t een zekere Cl. in 
« Het Volk » dat er momentee l geen 
v raags tukken zijn, die het viaamse 
volk sens ib i l izeren , zoals deze 
schr i jve laar met oogkleppen zo « ge-
leerd » fo rmuleer t . Hij woon t waa r 
schijnl i jk op de maan, deze t ip ische 
voe tknech t van een par t i j , aan 
w iens hoofd eens de man s tond die 
zei « Hij ligt er en hij ligt er goed ». 
In tussen ligt Theo er zelf en s taat 
de n i euwe to ren er en hij s taa t er 
goed ! Als een der s imbolen van een 
reeds bes taand federa l i sme, waa r 
van diezelfde Theo het ene j aa r be
w e e r t dat het nonsens is en het 
a n d e r e jaar « dat men er toch reke
n ing zal moeten mee houden in een 
of a n d e r e zin ». Wi j hopen na de 
stij lvolle bezinning van 20 augustus 
jl. op een hard vlaams offensief te
gen de brusse l se machtswel lus t . Dat 
de CVP-bladen op één uUzonder ing 
na geen melding maken van de 
« snuif » die mr . Borginon de ex-
he r tog inneda le r s en beroepskapi tu-
la rds meegaf zal d a a r n ie t s aan ver
a n d e r e n . 

Op zuiver par t i jpol i t iek vlak de
den geruch ten de ronde dat de PVV 
zou weigeren de v ie rde t re in vol
m a c h t w e t t e n uit te vaardigen on
d a n k s het bevel (s ic) van VDB 
voora leer deze met Converantwoor-
de) vakant ie ging. Hii is intussen 
al terug, onze mis lukte de Ganlle. 
Deze vierde trein houdt nl . fiskale 
besfuiten in. die bevoor rech ten zou
den kunnen pijn doen Alen knoopt 
d a a r a a n in social is t ische middens 
zelfs de wen=droom va'-t. dat de re
ger ing in October zou kunnen uit
eenva l len . . . 

De r amp van Mar te lange — de zo
veelste — geeft o p n i e u w de pers 
stof tot beschouwing over ge^nis aan 
veil igheid. Een s taa t in volle ont
b ind ing heeft echter geen tiid meer 
om aan n o r m a a l voorui tziend be
leid te doen. Evenmin kan men ver
w a c h t e n dat deze staat een pen
s i o e n h e r v o r m i n g of een soc 'aa l sta
tuu t voor ze l f ' tandipen u i twe rk t 
zoals het hoor t . Het ene komt neer 
op diefstal, het a n d e r e op het ver
s te rken van de oart i jpol- t ieke 
nevenorgan iza t ies . Zelfs de p laas ter 
op het been van de l ' n ion Coton-
n i è r e is een simofoom van de snel 
s t i jgende onmach t van het un i t a i r e 
regime. Onmach t . w a n o r d e , in al le 
geledingen, van hoog tot laag. Wie 
zou nog kunnen w a r m lonen voor 
een dergel i jke k a r i k a t u u r ? 

P.D. 

J 
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verwonderen. Ten tijde van Hertoginnedal 
schreef de toenmalige « (\'laamse) Linie » 
dal de Gaulle geëist had dat St. Genesius-
Rode tweetalig zou worden en dat de korri-
dor Brussel-Wallonië zou verwezen! ijkï 
worden ». Er werd toen daaraan niet de 
nodige aandacht geschonken. 

Oud eerste-rainister Ehrard omhulde on
langs dat de Gaulie hem voorgesteld had 
een bondgenootschap Frankrijk-Duitsland 
aan te gaan om de kleinere landen in het 
Europa \an de zes te overheersen. I.ees voor 
kleinere landen in de eerste plaats de Be-
nelux-landen vooral België en laikscmburg 
eerste gebied voor fran.se expansie. Dat En
geland niet bij het Europa der zes mag 
sluit daarbij nauw aan. Frankrijk zou niet 
meer de eerste viool spelen en het Frans 
als laai ook niet meer. 

Herinneren wij aan de onthulling on
langs dat het FDF en andere gefanatizeerde 
pro-franse groeperingen in ons land royale 
financiële steun krijgen uit Frankrijk. 

In dit lichl gezien is het klaar dat het 
nieu^ve taalrassistisch offensief \an de frans-
talige Brusselaars rechtstreeks vanuit,Frank
rijk ingezet Averd en gespijsd wordt met 
frans geld ! 

Het wordt dan ook tijd dat men in de 
vlaamse strijd meer melding zou gaan ma
ken over de rol van het buitenland in de 
belgische taalstrijd. De tijd dat men de 
Vlamingen venveet dat het geld uit Bcrlijir 
kwam is voorbij. Het was een leugenachtige 
verdach (making. 

Het feit dat de brusselse patriotten en 
civieken echter met frans geld werken en 
opgehitst worden door een vreemde mo
gendheid zou voortaan geregeld moeten 
naar ^•oor gebracht worden. 

Zogezegde patriotten in hun vuil hemd 
zeden is een civieke plicht bij uitstek I 

Roofdieren in alttie 

Kort spionnenverliaal 

minister 
bespiedt 
kollega 

(j.c.) Wij zijn iir Limburg al iels verder ge
vorderd dan vroeger. In de belgische krin
gen weet men nu alleszins dat er ook een 
negende provincie bestaat, waar mogelijk 
aandacht aan moet besteed worden. Door 
Zwartberg wat opgeschrikt kwam het zelfs 
zover dat men het weirselijk achtte, wat be
loften te formuleren. Beloften waarin woor
den als « rekonversie » en « industrievesti
ging » en « bijzondere inspanning » vooi'-
kwamen. 

U ziet : in de officiële blabla zijn we een 
stukje vooruitgekrabbeld. Tot dit besluif 
moet men tenminste komen als men vol
gende feiten voor ogen houdt. 

Niet zo heel lang geleden — wij slipten 
hen vroeger reeds aan — schreef «Het Volk» 
in zijn limburgse uitgave, dat het maar al 
ïe vaak gebeurde dat in de belgische minis
teries induslrievestigingen, voorbestemd. 
voor Limburg of het vlaamse land. afgeleid 
werden naar Wallonië. Hetgeen reeds een 
schande op zichzelf en een grote bekentenis 
was van deze A.C.V.-krant. 

Dit alles bedenkend, schotelen \\ij U een 
beknopt spionage-verhaaltje voor. 

F.en limburgs (A.C.\'.-)minister is — zo
als U met recht en reden zoudt denken — 
uitei-mate goed geplaatst om te Brusssel een 
hartig woordje voor Limburg te plaatsen. 

En wat vernemen wij nu uit betrouwens-
waardige bron ? Het is nl. een gehcimpje in 
de ingewijde CVP-kringen dat zelfs een lim
burgs minister zich verplicht ziet in o.a. het 
kabinet van Ekonomische Zaken eeji < be-
trouwbaie » binnen te loodsen. Opdracht : 
ogen o]5en voor mogelijke « inleressanlig-
heden » voor Limburg. Of wilt U dit spio
nage noemen ? F.en eigenaardige manier om 
werken... 

Het hierboven bedoeld berifht \an < Het 
Volk » zal aan deze wetenschap wel niet 
vreemd zijn... 

Maak de CVP sterk, jongens, en wij heb-
bens kans hier en daar een spion binnen te 
loodsen. 

borins bestelen 

tot in het graf... 
(h. van allena) Een bestseller is hel nog 
nooit gc^vorden, het parlementaire stuk met 
de lange titel « Algemene stand van de 
Schatkist per 31 december 19... (naar gelang 
\an het jaar), voorgelegd door de minisier 
van financiën ». 

We hebben ditmaal in handen het pas 
verschenen dokument nummer 452 (1966-
1967), Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
met de algemene stand van de Schatkist 
per 31 december 1966. 

Men vindt in dit dokuraenl een paar 
wrange of tragi-komische anachronismen : 

spinnenwebben van het departement van fi
nanciën. 

Tweemaal n inden we de naam van dr. 
Borms terug. A\'ij zijn een van die zeer vele 
Vlamingen wie het wrang in de keel wordt 
als ze die naam horen of lezen, omdat er 
een stuk volkse tragiek is die we niet kun
nen vergeten. 

In het dokument in kwestie lezen we on
der de ontnangsten voor het dienstjaar 1965 
onder de sektie III van het vierde hoofd
stuk : « Ontvangsten voortvloeiend uit 
de oorlog; Opbrengsten van de Registra
tie », onder nummer 4, littera a : « Invor
dering van hel bedrag van toelagen getrok
ken door de be voordel igden der beschik
kingen van de duitse ordonnantie van 5 sep
tember 1940 (Borms-Kommissie). Einduit
slag van het dienstjaar : 243.000 fr. » Einde 
^an het citaat. 

Dat is minder dan er voor dit artikel 
geraamd was : 400.000 fr. had ergens eeii 
ambtenaar voor de raming koel-weg inge
vuld. 

Bij de ont\ angsten van het daaropvol
gende dienstjaar (1966) vindt men deze ar-

JEAN - MARIE SCHRAMME 
« Zieje-gi van Brugge, zet joeii vanachleren •». De Bruggeling Jean (en as

jeblief niet Jan) Schramme heeft nu eens radikaal gebroken met de plaats « van
achleren » die traditioneel aan de inwoners van het Venetië van het Noorden 
wordt toegewezeii : met een Lange Marsj en enkele fikse stoten uit zijn mi-
Iraillette heeft hij zich op de voorste plaats van het nieuws gebokst. 

Onze waarde landgenoten, zowel die van boven als beneden de taalgrens 
en vooral die uit de Wetstraat, zitten met het geval Schramme danig verlegen. 
Ze welen niet goed, welke houding aannemen. 

Aan de ene kant is het niet « de bon ton ^, het op te nemen voor huur
lingen. Maar aan de andere kant beleeft de romantiek van sergeant De Bruyne 
(« neen, neen, ik wil bij Lippens blijven ^) een kortstondige heropflakkering. 
Als men de verslagen over Schramme's ekspeditie naar Boekavoe leest in onze 
vaderlandse pers, dan snoept men — doorheen alle politieke rezerves — een 
proza dat eigenlijk evengoed uit de dagen van Statiley en Livingstone kon stam
men. Eén enkele Schramme, met minder dan honderd blanke huurlingen rond 
zich, draagt the white mans burden doorheen het hele vijandige strand als een 
wereld zo groot waar ons' vlag stond geplant. Deze (min of meer verdoken) be
wondering voor de condottiere heeft al geleid tot gekke situaties. Zo verkon
digde de onbetaalbare d'Ydewalle (broer van de westvlaamse goeverneur) in 
« Le Soir », dat de Vlamingen beleefd verzocht werden Schramme niet onder de 
hunnen te rekenen : Jean is de fision uit een franskiljonse familie van Biugge 
en dus « du méme bord •» als d'ldewalle zélf. De snobjoernalist was voor één 
keer bereid, de niet-adellijke Schramme op te tillen tot op het peil van het 
Ydewalse blazoen, omwille van het franskiljonisme. 

De op 5 maart 1929 geboren Jean Schramme is inderdaad een loot uit een 
brugs franskiljons geslacht. De Schramme's behoren in de westvlaamse hoofdstad 
lot « les gens qui sont bien ». De advokaterij wordt er van vader op zoon (met 
uitzonderiiig van het zwart schaap Jean dan) beoefend; de onlangs overleden 
vader van de huurlingenkolonel bracht het tot stafhouder. Een eerbiedwaardige 
familie, stijfdeftig en konservatief, maar metjiaar goede kanten. Zo wordt er in 
flaminganlische milieu's wel eens aan herinnerd dat na 1944 vader en zoon 
Schramme hun werk mieken van de verdediging van « incivieken ». Zij het dan 
legen goede betaling... 

Zoals reeds gezegd : Jean Schramme schijnt het klassieke zwarte schaap, 
loaaronder geen enkele fatsoenlijke familie het blijkbaar kan stellen, geweest te 
zijn. De gevoelens van de Schrammes moeten momenteel zmoat heen en weer 
slaan tussen ambetant lopen en trots zijn : de verloren zoon heeft het dan toch 
hogerop geschopt, zij het in uiterst merkwaardige omstandigheden. Jean Schram
me's levensloop w te Brugge gauw verleid : als zeer jonge knaap nog verliet hij 
het ouderlijk dak en al wat er onder zat, om zijn geluk in de wijde wereld te 
gaan proberen. Hij diende een paar jaar in Kongo's « force publique ». Rond de 
jaren 1954 moet hij in Maniema terechtgekomen zijn, waar hij een plantage 
begon. Een « colon » die blijkbaar wist van aanpakken, want naar het schijnt 
boerde hij -niet al te slecht. Dat deed hij dan beter dan in het College Snint Louis 
de Bruges. 

Hoe hij in de « politiek » verzeild geraakt is, weten zve niet en daar zal 
voorlopig nog wel een tijdje het raden naar zijn. Hij simpalizeerde met de 
katangese secessie; wellicht zag hij — zoals zovele blanken in en buiten Kongo 
— in dat avontuur de enige gelegenheid om tenminste toch dié hoek van Kongo 
buiten de chaos te houden. In ieder geval behoorde hi] tot de colons die kort
weg overgingen lot het oprichten van een eigen legertje om de orde in hun 
streek en in de buurt van hun bezittingen te handhaven. Wellicht kreeg hij zo 
de smaak van het huurlingenbedrijf te pakken. 

Zijn katangese liefde blijkt niet lang geduurd te hebben : hij ging goed en 
wel over in de solde van Moboetoe en droeg definitief bij lot de uiteindelijke 
nederlaag van de katangese gendatmes die uit Kisangani naar het zuiden weg-
vluclilten. Jean Schramme bleek echter niet alleen een goed taktikus, maar te
vens een uitstekend psicholoog te zijn; daarenboven was hij een meester in het 
xioeien van dat tipisch mengel van strijd en palaxiers, dat in Kongo « oorlog » 
moet heien : toen hij de katangese gendarmes verslagen had, nnm liij ze dood-
geiüoon in zijn expeditieko)j}sje op. Hij beschikte voorlaan over een aanzien
lijke strijdmacht. 

Zo aanzienlijk, dat Moboetoe schrik kieeg. De kongolese premier stuurde 
een andere huurling, de Fransman Bob Denard, er op af om Schramme te ont
wapenen. Het vervolg hebt u de jongste dagen in de bladen gelezen. 

We Vlagen ons af, of Schramme zélf wel weet u'at hij uiteindelijk wil. En 
of hij zélf rveet, in wiens dienst hij eigenlijk staat en voor wiens belangen hij 
vecht. Zijn marsj op zichzelf mag dan al spektakulair zijn : maar waarheen leidt 
ze en uielke belangen dient ze ? Wat ons betreft : hij had gerust < van achteren » 
mogen blijven zitten, want vechten of sterven voor Kongo zegt ons helemaal niets 
En voor de Union Miniere nog minder l 

dio Genes. 

likel 501 steunende ramingen en boekin
gen terug. We vrezen dat ook onze klein
kinderen die tekst nog zullen terugvinden. 

Voor het dienstjaar 1966 had die koele 
ambtenaar 300.000 fr. (100.000 fr. minder) 
geraamd « als invordering van het bedrag 
van toelagen getrokken door de bevoorde-
ligden der beschikkingen van de duitse or
donnantie van 5 september 1940 (Borms-
Kommissie) •». In 1966 werd op die bazis 
nog maar eens 71.000 fr. geïnd. Betaald door 
wie ? Door welke onderworpen of in de 
knel geraakte of onder druk gezette Vla
ming? We weten het niet. Misschien kan 
er eens een parlementaire vraag over ge
steld worden. 

Voor éénmaal werd in 1940 aan Vlamin
gen financieel iets vergoed voor het on-
noemlijke leed dat ze voor de gemeenschap 
gedragen hadden. Voor éénmaal werden er 
geen miljarden franken geschonken een 
officiële belgische < helden », maar enkele 
miljoenen aan oud-aktivisten die — zoals 
Boi-ms — jarenlang door de machthebbers 
gekerkerd waren. Die éne keer is blijkbaar 
te veel geweest. Twintig jaar na de tweede 
wereldoorlog treedt de Staat nog op om 
aan die stokoude aktivisten of hun nabe
staanden de vergoedingen af te nemen die 
bij uitzondering, slechts éénmaal in de ge
schiedenis van deze Staat, aan Vlamingen 
werden uitgekeerd, als een zeer bescheiden 
financiële erkenning van een onschatbare 
ere-schuld. 

Twintig jaar na zijn dood wordt Borms 
nog niet met rust gelaten, en lezen we zijn 
in Vlaanderen nog steeds door ontelbaren 
vereerde naam in een dokument van het 
belgische ministerie van financiën.» 

Belgiscli evenwiclit 

oorlogswoeke -
raars voor 
verraad beloond 

(h. van altena) In hetzelfde hoofdstuk IV, 
sektie III, « ontvangsten voortvloeiende uit 
de oorlog », vinden we een tragikomische 
anachronisme terug dat al sedert meer dan 
40 jaar terug te vinden is in het dokument 
dat ons hier bezighoudt : « Invordering van 
sommen aan oorlogswoekeraars terugbetaald 
bij verkeerde toepassing van de wet van 19 
januari 1929. Oorlog 1914-1918. Pro memo
rie •». 

Het gaat inderdaad in dit geval over de 
eerste wereldoorlog. In de twintiger jaren 
werd een wet bij vergissing verkeerd toege
past. Er werden aanzienlijke schadevergoe
dingen uitbetaald o.m. ook aan personen 
die zich als oorlogswockeraar verrijkt had. 
den. Het was nog niet voldoende dat ze het 
met de belgische justitie op een akkoordje 
hadden kunnen gooien. Ze kregen — bij 
vergissing weliswaar I — ook nog een scha
devergoeding. Om de schijn te redden be
loofde de regering dat de woekeraars die 
schadevergoeding zouden terugbetalen. Het 
was natuurlijk een ijdele belofte. 

Het betreft hier een vordering « pro me
morie ». D.w.z. de vordering bestaat juri
disch nog altijd, maar de ministers van fi
nanciën die elkaar sedert 1929 opgevolgd 
hebben weten dat er nooit een cent zal 
binnenkomen. 

We vermoeden dat de oorlogswoekeraars 
van de eerste wereldoorlog meestal begra
ven of zeer oud zijn. Ze hebben in de twee
de wereldoorlog allicht de gelegenheid ge
had om zich de ervaringen, opgedaan tij
dens een eerste duitse bezetting, ten nutte 
te maken. Velen van hen werden nadien 
als officieel verzetsman erkend, gehuldigd 
en vergoed. 

Aan de ene kant de aktivisten, vervolgd 
tot in het derde geslacht, en nog altijd ge
brandschat. Aan de andere kant de oorlogs
woekeraars, in één adem genoemd in, maar 
zeer verschillend behandeld door paragraaf 
3 van sektie III, hoofdstuk IV van de « Al
gemene stand van de Schatkist per 31 de
cember 1966 voorgelegd door de minister 
van financiën »^ 

http://fran.se
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I D I O O T 

De nieuwsdiensten van de 
BRT (vvaalse radio en televi-
zie) kunnen engelse en zelfs 
amei ikaanse woorden uitspre
ken zoals het hoort . Maar van 
zohaast ze een neder lands 
woord moeten ci teren maken 
ze er in hun fransdolle mon
den kipkap van. Geen enkele 
gelegenheid word t gemist o m 
« les frères f lamands » bela
chelijk te maken : v l aamse ' 
r enners frans doen radbraken 
en erover grinniken, neder-
landse namen radbraken . Sno
b i sme vroeg de Libre die ze 
e r over ergerde (ma tan t e 
heeft ook haar goede kan ten )? 
Onbenulligheid zei het Laats te 
Nieuws. We menen : idiote 
haat f rus t ra t ie . 

ZUID-AFRIKA EN G E N T 

Zes rek toren van zuidafri-
kaanse universi tei ten zullen in 
ok tobe r aans taande te Gent 
aanwezig zijn op de viering 
van het 150-jarig bes taan van 
de Rijksuniversitei t , nl. van 
de zuidafrikaanse universiteit , 
van deze te Stellenbos, te Pot-
chefs t room, van Bloemfontein 
en van Por t Elizabeth. Bij uit
zonder ing van de universitei t 
van Zuid-Afrika en deze van 
Por t Elizabeth, die een twee
talig s ta tuut bezitten, zijn dit 
a l lemaal afrikaanse universi
teiten, doch is het mogelijk 
dat ook de engelstalige univer
siteiten vertegenwoordigers 
zenden. Dit ber icht m a a r t e r 
intent ie van hen die de zuid
afrikaanse kwest ie louter als 
rassenkwest ie zien en die on
ze s tamverwantschap verge
ten. Van alle bui tenlandsee in
stanties ondervindt de vlaam
se gemeenschap nog steeds 
het meest s impat ie en begrip 
van Zuid-Afrika (cfr. aanwe
zigheid van zuidafrikaanse di
p lomaten op vlaamse feesten 
in Vlaanderen en daarbui ten 
tot in Argentinië) terwijl Ne
der land doorgaans verstek 
laat gaan... 

EXIT S C H R A M M E 

Het avontuur Schramme is 
vir tueel ten einde. Onder druk 
van de belgische regering, bel-
gische mijnf i rma's in Katanga 
en ook van de familie Tsjom-
bé. die van Schramme 's explo
ten geen heil verwacht voor de 
te Algiers gevangen s tamvader , 
s t smde een verbi t terde en ont

goochelde Schramme toe in 'n 
wapenbes tand en in onderhan
delingen met de kongolese re
gering. Het kwam er op aan 
zonder kleerscheuren de plaat 
te kunnen poetsen. Van de 
grootspraker ig aangekondigde 
« grote kuis in Kongo », gretig 
en half- instemmend door de 
Soirs, de Pourquoi-Pas ? en 
Dernière Heure ' s in een laatste 
oprisping van « belgische glo
rie » in intervieuws en art ikels 
opgeiiomen en verwerkt , is 
niets overgebleven. De belgi
sche Turk Westerl ing gaat he t 
lot van zijn neder landse kolle-
ga tegemoet : de vergetelheid. 
En Moboetoc slaakt samen 
met Brussel een zucht van ver
lichting, want tegen een hand
vol avontur iers was het « gro
te, machtige kongolese leger », 
slechts een hoop hazen. Pau-
vre Belgiquc de papa, pauvre 
Congo ex-belge... 

E R G E R N I S 

Het eenheidsfront (sic) der 
ouds t r i jders van Verviers 
heeft zich geërgerd aan een ka-
bare tavond te Spa door het 
Theat re National de Belgique 
omda t vader landse l iederen 
uit 14-18 er belachelijk werden 
gemaakt . Als da t het groene 
hout is, wa t zal dan he t dor re 
hout zijn ? 

LE M O N D E 

Vorige week vrijdag ver
scheen in de « Courr ier de Bel
gique » van Le Monde een ar
tikel van Manu Ruys over het 
s t a tuu t van Brussel . De edito
rialist van De S tandaa rd n a m 
er een al te gematigd stand
punt , wat hem de gedeeltelijke 
ins temming van de Libre op
bracht . Onder andere zijn we 
het niet helemaal eens met zijn 
— Monde — kijk op de vlaam
se marsen te Brussel, al waren 
deze ook niet alles. Maar ook 
zonder marsen zouden de brus-
selse machtswellustel ingen 
hun snode plannen uitgekiend 
hebben, waarde konfrater . 

Dat de Monde intussen ook 
niet al te objektief is zoals 
word t beweerd moge blijken 
uit het feit, dat het frankofoon 
s tandpunt i.z. Leuven en Brus 
sel door drie vier grote heren 
werd belicht en het vlaamse 
door slechts één. De Gaulle of 
Le Monde, alle frankofonen 
koesteren ergens in hun diep 
ste b innenste de d room van 
« Gro&s-Frankreich ». 

B E D I E N D E N IN STAKING 

Het berucht on twerp van 
minis ter De Paepe, om beslag 
te leggen op het rezervefonds 
der bediendenpensioenen heeft 
nu geleid tot een schoksta-
kingsaanzegging vanwege de 
socialistische en franstalige 
kristcli jk gesindikeerde be
dienden. De LBC moet er nog 
een nacht over slapen om mee 
te doen. In moed m u n t het 
ACV in Vlaanderen nu een
maal niet uit. Inmiddels heeft 
de Bcroepsunie der Verzeke
r ingsondernemingen een 
scherp protes t tegen het rege-
r ingsvoorncmen gepubliceerd, 
w.i. onder meer gewezen word t 
op de onmogelijkheid voor de 
bedienden, voor taan leningen 
op hun pensioenrezerve aan te 
gaan en op de verdrievoudi
ging van de bi jdragen tegen 
1980 (van 1033 fr pe r maand 
naar 3.000 tr !) terwijl het pen
sioen slechts met 40 t.h. zal 
verhogen tegen 1980. Ook in 
andere middens word t gewe
zen op deze schandalige opera
tie o.m. de ontmoediging van 
de meest produkt ieve elemen
ten in het bedrijfsleven, nl. de 
kaders . 

VDB en konsoorten, CVP en 
PVV worden de « mees t ge
liefde » regering en par t i jen 
van het land! . . . 

V A L S OPTIMISME 

De regeringspers blokletter-
de dat de Union Cotonnière te 
Gent niet dicht ging. Bij nader 
toekijken bli jkt echter da t al
leen een gedeelte van de spin
neri j gehandhaafd word t en 
bovendien word t overgeheveld 
(da t gaat hier gemakkel i jker 
dan met Leuven-Frans !) naa r 
Eine. Het is dus voor de vak
bonden helemaal geen zaak om 
er viktorie over te kraaien. 

S C H E R P VERZET 

De pr i jzenkommissie heeft 
het voorstel van de regering, 
om nog m a a r eens de treinta-
rieven te verhogen scherp af
gekeurd. De verhoging betref t 
3,5 t.h. voor gewone bi l jet ten, 
eventjes 10 t.h. voor de sociale 
abonnementen en 20 tot 26 t.h. 
voor schoolabonnementen ! De 
kommissie p ro tes tee rde vooral 
tegen h e t feit, da t ze slechts 
voor de vorm werd geraad
pleegd, want de beslissing was 
reeds gevallen. Deze regering 
lapt alles aan haa r laars , als er 
m a a r ergens geld te roven is. 
Stijl, bezuinigingen, elemen
taire eerbied voor de regels 
van het spel ? Staat niet in 
haar woordenboek ! En zeggen 
dat het ACV een dergelijke a-
sociale regering nog steeds 
s teunt . 

f 
In de streek van Charleroi hebben de klassieke « onbekenden » tijdens de nacht op schuttingen en muren ge
kalkt, op onxe foto te h^archienne au Pont. Oere waalse nationalisten eisen naar het gaullistisch voorstel 
« Quebec vrij » op hun beurt vrijheid voor Wallonië. Woensdag l>esloot de franee regering een kultureel en 

-•konomisch hulpprogramma uit te werken ten behoeve van d« frante Kanad«ien. De zeifde (iag had de kana-
dese federale premier Lester Pearson nog-e»fM tegen de uMetingen van te Grand Charles geprotesteerd... Dit 
• itee wljsl voor •e ig ie neg meer In de rictiting t<at Frenkrijk frankofeon ^ e i g i * «teunt in zi]n nationaftteMen-
ttr){d, tegen d * Vlamingen. Le*st dearover meer bljzonderhedenHi)» Madz^da drie. 

HEEFT TEKSTIELNIJVERHEID 
NOG TOEKOMST? 

De .stille tragedie van de arbeiders en arbeid.ster.s vnn fle 
« Cotonnière Gantoise » mag ons niet niet rust laten, ook wan
neer met kunst- en vliegwerk dit bedrijf voorlopig en gedeel
telijk (alleen in de spinnerij en dan nog naar Eine overge
plaatst) in stand wordt gehouden. De toekomst van de tekstiel-
industrie is van te veel belang voor de vlaamse ekonomie en 
voor de vlaamse volkskracht. 

Men heeft het nu zo wat overal kunnen lezen dat sederl 
1944, in het Gentse alleen, 63 tekstielbedrijven hun poorten 
gesloten hebben, waardoor er 15.000 werkgelegen heden ver
dwenen zijn. De Kredietbank heeft de jongste aflevering van 
haar « Weekberichten » aan de tekstielkrizis gewijd en publi
ceert nog ergere cijfers, die dan op heel de belgische ekonomie 
betrekking hebben : sedert 1947 zijn 1.800 tekstielbedrijxen 
bezweken, wat voor 40.000 mannen en vrouwen het einde van 
hun tewerkstelling betekende, voorlopig of voor goed. Welke 
menselijke en sociale spanningen achter deze cijfers schuil 
gaan, kan men ternauwernood raden. 

Heeft de te'kstielnijfverheid nog toekomst, vraagt men zich 
in het jongste nummer van de « Weekberichten » af. Het ant
woord op die beklemmende vraag lijkt tenslotte toch po/.itief 
na een schets van de ekonomische gegevens van het probleem, 
die aantoont dat we nog harde momenten zullen meemaken. 

Konjunktureel is de tekstielnijverheid nog kwetsbaarder 
dan vroeger, omdat het tekstielgebruik zich ten onzent in toe
nemende mate verwijderd heeft van de primaire kledingbe-
hoefte. Tekstiel is bij uitstek een mode-artikel geworden, met 
een oneindige verscheidenheid in het aanbod en in de mar
keting. 

In de laatste maanden van 1966 is heel de tekstieJbranche 
in de knel van de konjunktuurverzwakking geraakt. De ver
koopcijfers van de tekstielsektie der grote warenhuizen toont 
aan dat de binnenlandse afzet in 1967 nog verslecht is. Tevens 
ging onze export achteruit naar enkele van onze voornaamste 
buitenlandse klanten, voornamelijk Duitsland, dat het zwaarst 
door de krizis getroffen is. We zullen allicht lot 1968 moeten 
wachten alvorens we de dageraad van de konjunktuurverbete-
ring zullen kunnen begroeten. 

Daarnaast is er het vraagstuk van de tegen dumpingprijzea 
aangeboden buitenlandse tekstielwaren. 

Wat dat betreft is de pozitie van de « Weekberichten > 
geschakeerd. Die konkurrentie had betrekking op slechts een 
beperkte gamma van tekstielprodukten. De regering is er tans 
in geslaagd die invoer te beperken, in sommige gevallen zelfs 
a rato van 40 %. TOCH IS DIE DUMPIXG-INVOER UITERST 
HINDERLIJK, ZOLANG DE EIGEN TEKSTIELIXDUS-
TRIELEN EN HANDELAARS NIET WETEN WELK BELEID 
DE REGERING TER ZAKE ZAI. VOLGEN. 

Het is vooral een kwestie van zekerheid en van psycholo
gische sfeer : welke oplossing ook uiteindelijk uil de bus komt, 
essentieel lijkt het voor de tekstielindustrie dal er zekerheid 
komt inzake anti-dumpingmaatregelen op regerings\lak. Het 
bezwaar van heel wat tekstielkringen geldt niet zozeer hel feit 
dat bepaalde tekstielartikelen tegen lage prijzen ingevoerd 
worden, dan wel dat zij vooraf precies zouden wensen te 
weten, welke die artikelen zullen zijn. 

SOCIAAL EN MENSELIJK DRAAGBAAR 

Of onze tekstielnijverheid nog toekomst heeft, lijkt echter 
vooral een kwestie van struktuurhervormingen. Ook de sekto
ren van de tekstielnijverheid die helemaal geen of weinig last 
van de konkurrerende invoer ondervinden, zijn vaak over de 
kop gegaan, omdat er zich een grondige verandering aan het 
voltrekken is in de struktuur van de tekstielbranche. 

De voornaamste oorzaak hiervan is de invoer van nieuwe 
produktietechnieken. Veelal zijn er machines op de markt 
gekomen met een produktievemiogen dat de kapac'teit van het 
machinepark der vlaamse tekstielnijverheid verre in <le scha
duw stelt. De aankoop en de winstge\ende aanwending van 
dergelijke machines zijn enkel mogelijk zo men over zeer aan
zienlijke financiële middelen beschikt, en zo men kan verkopen 
op een uitgestrekte markt. Twee eisen waaraan talrijke vlaam
se tekstielbedrijven niet zullen kunnen voldoen. 

Naast de nieuwe machines dringen zich eveneens allerlei 
nieuwe grondstoffen op en is er een scherpe strijd, met wisse
lend sukses aan de gang tussen natu'urliike en sinteti.sche tek-
stielgrondstoffen. Ook hieruit vloeien marketingproblemen 
voort, die het potentieel van kleine of middelgrote onderne
mingen te boven gaan. 

Het besluit van dit alles is niet nieuw ; er zullen altijd 
kleinere bedrijven overblijven, maar in haar geheel genomen 
moet de tekstielnijverheid de weg op van verder doorgedreven 
koncen tralie. 

Het klinkt berustend, maar er zit toch ook een grote hoop 
in wat de « Weekberichten » schrijven : er mag worden ver
wacht dat in de nabije toekomst nog meer ondernemingen hun 
deuren zullen sluiten en de koncentratie der produktie in en
kele handen zal toenemen. Indien deze grote tekstielbedrijven 
rationeel geleid worden, zal de nieuwe kapitaalintensieve 
tekstielnijverheid met vertrouwen de toekomst tegemoet kun
nen zien, op voorwaarde nochtans dat de voorafgaande psycho
logische voorwaarde van de dumpinginvoer geregeld wordt >. 

Ekonomisch en technisch lijkt dat allemaal verantwoord. 
Maar dan dient een lange reeks maatregelen genomen om de 
overgang ook menselijk en sociaal draaglijk te maken I 

H. VAN ALTERRA. 
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BENOEMINGS-
SCHANDAAL 

Het behoort tot de « nieuwe 
stijl » van de regering, in de 
adminis t ra t ie nog méér politie
ke benoemingen te doen dan 
de vorige regeringen. Deze be
noemingsijver — vooral van de 
P.V.V.-ers — en de eruit voort
vloeiende miljoenenverkwis
ting werd reeds herhaaldeli jk 
in ons blad en in het parle
men t aangeklaagd. Ondanks 
alle plechtige verzekeringen 
over «benoemingss top» en 
dergelijke, gaat het spelletje 
rus t ig zijn gang. 

Benoemingskampioenen zijn 
onde r meer de minis ters van 
Nationale Opvoeding, Groot
j a n s en Toussaint. In de Dienst 
voor Schoolgebouwen, die 160 
m a n personeel telt, werden 
niet minder dan 66 man (het
zij 40 % van het totale effek-
tief) « geparachuteerd » door 
par t i jdige benoemingen. In 
een bepaalde afdeling heeft dit 
benoemings- en bevorderings-
karnaval geleid tot de groteske 
si tuatie, dat er 14 d i rek teurs 
zijn voor 7 bedienden ! 

T R E I N T A R i E V E N 

Het geld dat de regering ver
spil t o.m. aan part i jdige be
noemingen, moet ze elders 
wee r gaan bijeenscharrelen. 
De beste plaats om dat te 
doen is eens te meer in de zak 
van de belastingbetaler en van 
de gebruiker der openbare 
diensten. 

Zo worden de trcintarieven 
w e e r m a a r eens « aangepast ». 
De gewone abonnementen zul
len 20 % duurder worden, de 
sociale abonnementen 10 % en 
de schoolabonnementen van 20 
to t 26 %. Een spoorkaar t je 
eerste klas zal voortaan 1,71 fr 
pe r km kosten; in tweede klas 
1,14 fr, met een minimumpr i j s 
van 7 fr. 

Daarmee wordt het belgische 
treintarief zo ongeveer — op 

Luxemburg na — het duurs te 
van heel West-Europa ! 

De str i jd tegen het dure le
ven word t inderdaad schitte
rend gevoerd door de P.V.V.-
C.V.P.-regering ! 

OVERDRACHTTAKS 

De waarde landegnoten die 
een telefoon bezitten, hebben 
zopas voor de eerste keer een 
telefoom-ekening gekregen 
waarop — in het kader van de 
nieuwe stijl — een overdracht
taks van 7 % is geheven. Dat 
is nameli jk één der manieren 
waarop de regering V.D.B, het 
dure leven bestr i jdt en de be
lastingen niet ve rhoog t ! 

E r is daarover een en ande r 
te zeggen. De overdrach t taks 
werd voor het eerst in 1930 
toegepast; ze bedroeg toen 1%. 
Telefoonrekeningen k w a m e n 
daar niet aan te pas ; de over
d rach t taks op de telefoon is 
een recente uitvinding van 
V.D.B. 

Sinds haa r instelling tot voor 
kor t is e r nooit twijfel ont
s taan over het ka rak te r van de 
overdracht taks : ze moest toe
gepast worden op handelsver
richtingen tussen fabrikanten 
en handelaars ; handelsverrich
tingen door par t ikul ieren die 
handelden «voo r eigen ge
bruik », waren er van vrijge
steld. 

Dat is allemaal oude stijl. De 
nieuwe stijl heeft de over
drach t taks op de telefoonreke
ningen ingevoerd. Op alle tele
foonrekeningen, ook op die 
van de telefoongebruikers die 
« voor eigen gebruik », zonder 
enig kommercieel doel, de 
hoorn van de haak nemen. 

Een innovatie waarvan men 
weet hoe ze begonnen is, m a a r 
waarvan men nog lang niet 
weet waar ze zal eindigen ! 

V E R E E N V O U D I G I N G 

De nieuwe belast ingswetten 
voorzien dat voor taan over-

Vergrijsd in het werk voor de groei der IJzermanifestaties : voorzitter prof. Franssen en onder-
\ voorzitter mr. Adiel De Beuckelaere. 

drach t taks moet toegepast 
worden op alle fakturen die 
gericht zijn aan openbare 
diensten ( adminis t ra t ie , para-
statalen, provincies, gemeen
ten e n z . ) . In zekere zin belast 
de s taat zich dus voor taan 
zelf. 

Zo zal voortaan een gemeen
te die een vui lkar koopt of een 
K.O.0. die zich een ziekenwa
gen aanschaft gewoonweg de 
gebruikeli jke weeldetaks moe
ten betalen. In de terminolo
gie van de regering «nieuwe 
stijl» heet da t een «vereenvou
diging» van het belastingsstel
sel. 

Wat zijn nu de gevolgen van 
deze vereenvoudiging ? De mi
nis ter van Financies zal méér 
taxezegels verkopen dan voor
heen het geval is. Wat hij 
wint, zal men elders verliezen. 
Want de begrotingen en de 
subsidies van alle openbare 
bes turen zullen gewoonweg 
verhoogd worden met de be
dragen van de te kwij ten 

overdracht taks . Het enige ge
volg zal zijn da t de papieren 
oorlog in de openbare bestu
ren nog wat intenser word t 
gevoerd, da t eindeloze schrij
verijen over terugbetal ingen 
en verhoogde subsidiëring 
zullen on t s t aan en da t méér 
tongen méér zegels zullen 
moeten likken. 

B R U S S E L S O F F E N S I E F 

De h e m e m i n g van de parle
menta i re aktivitei ten zal prak
tisch onmiddell i jk gepaard 
gaan met een verhoging van 
de brusselse frankofone d ruk 
op Vlaams-Brabant en gans 
Vlaanderen. Op het P.V.V.-
kongres zal Vanaudenhove 
zijn hoerapat r io t t ieke plannen 
ontvouwen, die reeds tans 
het Liberaal Vlaams Verbond 
een kreet van ongeloof en af
grijzen hebben ontlokt . De 
brusselse frankofone B.S.P.-
ers Simonet en Cudell zullen 

een wetsvoorstel indienen, 
da t de belangri jkste pun t en 
van het akkoord der brussel
se burgemeesterskonferent ie 
vastlegt : o.m. volledige keu
zevrijheid voor de onderwijs
taal (de beruchte « L i b e r t é 
van de peerdefami l ie») , ver
werping van de pari te i t in de 
gemeentel i jke adminis t ra t ies 
enz. Inmiddels heeft Van den 
Boeynants t i jdens de vakan
t ieperiode de nodige schikkin
gen getroffen, om de uitzwer
ming van Leuven-Frans naa r 
de hoofdstad e r door te jagen. 

Over meerderhe id en oppo-
zitie in he t pa r lement tekent 
zich zo een frankofoon, anti
vlaams eenhcidsfront af da t 
zinnens is, een kracht ig offen
sief te voeren. 

Het najaar word voor de 
Vlamingen, vooral voor de 
vlaams-nationalisten, dan ook 
een per iode van verhoogde 
waakzaamheid en stri jdvaar
digheid 1 

MENTALE 

REKONVERSIE 
Rij gelegenheid van een studiedag van 

de Stichting Lodewijk de Raet hebben wij 
eens een sociologisch referaat gehoord 
over de limburgse « mentaliteit » en « psi-
chologie i>. Ilct lijUt on.s nuttig hieruit een 
aantal bcschoin\ingen en bedenkingen 
naar voor te brengen, al ware het maar 
opdat wij Limburger.s, waar nodig, de 
hand in eigen boezem zouden steken... 

Er wordt veel gesproken over de eko-
nomische rekonver.sie, maar deze is niet 
denkbaar zonder een mentale rekonversie. 
En dit laatste veronderstelt het « oudci-e » 
te kennen : de specifieke achtergronden 
en historische wordingen. 

Het oude prinsbisdom Luik bestond uit 
twee gemeenschappen : het leidende, pro
gressieve Luik en daarnaast (het « land 
van Loon »), het agrarische gedeelte. Aan
gezien te Luik de politieke leiding gekon-
centrcerd was en alles daar beslist werd 
over de agrarische Limburgers heen en 
aangezien de/en liet begaan, \erklaart 
men hieruit het weinig ontwikkeld staats-
gevoel, het eng gcmeenschapsbeviustzijn 
op limburgs \lak, het limburgs parlikula-
risnie. 

Dat eng gemeenschapsgevoel en parti-
kularistisch denken uit zich konkreet o.m. 
in de zeer slecht geplande woningbouw 
en in de lintbebouwing. Als po/itiqf wordt 
dan aangerekend : de werkzaamheid, het 
zich gaarne in groep(je) voelen, het fijn
zinnige in de Limburgers. 

Uit die historische situatie kan men 
tevens aanwijzen dat de elite-personen 
van Limburg elders te Luik, werd opge
voed. De leidende stand was steeds ver
vreemd. De bevolking had geen referentie-
of richtbceld. 

Het schijnt daarom te verklaren te zijn 
dat men in Limburg de elite graag « alleen 
laat staan ». En als limburgse zonen lei
dend worden, dan bestaat er een sterke 
neiging om deze elite te ontmoedigen, af 
te breken en zo ze terug te brengen « in 
eigen rangen >. De neiging tot gelijkscha
keling is het gevolg van het feit dat er 
nooit groot standen verschil is geweest. 
Anderzijds is het waar dat de Limburgers 
zeer moeilijk verdragen dat een « buiten
staander » het bier eens komt vertellen. 

Voorwaar een lastige situatie... 
Dat alle limburgse voorouders omzeg

gens landbouwer waren of mijnwerker 
werden : kan men daaraan eveneens het 
te lage aspiratiepeil wijten ? 

Voor de toekomst bestaat alleszins de 
sterke behoefte aan polyvalente bedrij
ven, hetgeen een grotere stratifikatie 
(standendoorstroming) met zich mee zal 
brengen en dus een volwaardiger maat
schappij beleid. Een faktor waarmee een 
toekomstige limburgse universiteit mede 
zal rekening moeten houden. 

l'it dat mono-agrarisch verleden komen 
ook enkele tipische limburgse karakter
trekken naar voor : weinig agressiviteit 
of weerbaarheid, zachtaardigheid en nei
ging tot gelaten ondergaan. Dat men zich 
ook wel eens kan vergissen in « de min
zame Limburger > heeft Harmel moeten 
ondervinden. En dat Zwartberg een flinke 
stoot in de limburgs"e inentaliteitsverande 
ring — een anders zo trage evolutie — 
naar meer weerbaarheid zal blijken te 
zijn geweest, is ook op socio-psichologisch 
vlak van een historische betekenis. 

Soms spreekt men over de « onvolwas
senheid » in Limburg, hiermee bedoelend 
de minder komplekse en minder up-to-
date maatschappij. Door de landbouw of 
kolenontginning was het levenspatroon in 
Limburg uiteraard eenzi|dig en eenvoudig. 
De grote stromingen trokken Limburg als 
geheel voorbij ; de grote (r)cvoluties ble
ven haar rechtstreeks onverschillig. 

De jongere generatie nu doorbreekt met 
alle moderne middelen dit rustig partiku-
larisme. Men spreekt in Limburg van de 
zoveelste sociaal-ekononiische faze. Maar 
de oudere generatie, die t.a.v. van een 

moderne maatschappij in meerderheid ter 
plaatse bleef, biedt aan deze jongere gene
ratie, die aansluiting wil met al het mo
derne, geen geldig levenspatroon. M.a.w. 
de afstand tussen de generaties heeft in 
Limburg grotere verhoudingen aangeno
men : gaping en botsing tussen de gene
raties. Ekstreem uitgedrukt zou men kun
nen zeggen dat er een omgekeerde kul-
tuuroverdracht gebeurt : de jongeren 
leren de ouderen hoe het moet... 

De mentale rekonversie moet in ieder 
geval er op beducht zijn, deze afstand tus
sen kuituur en mentaliteit binnen de nor
male perken te houden. 

Als laatste bijzonderheid kan misschien 
aangestipt worden : het sterk schrikge-
voel voor de toekomst — eveneens van 
agrarische oorsprong, zegt de socioloog. 
Het brengt niee dat de Limburgers min 
ondernemend zijn en weinig risiko's wil
len nemen. Op alle vlak. Hetgeen ook op 
politiek vlak zijn gevolgen heeft. 

Als besluit uit dit alles kunnen een aan
tal richtlijnen voor Limburg gestipuleerd 
worden : 
— noodzaak van objektieve voorlichting ; 
— noodzaak van elite-vorming ; 
— universiteit (mentaliteitsverandering 

moet mede in grote mate komen van 
het onderwijs). 

Met een elite leiding en een universiteit 
als limburgse desem is er voor de Limbur
gers een betere toekomst van leiden en 
dienen in een federaal Vlaanderen weg
gelegd. 

JAAK CUPPENS. 
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COPPENS 
DE HOUTHULSTPLEIN... 

De CVP-gemeenteraad van 
Klerken bij Diksmuide heeft 
besloten het plein aan he t 
voormalig t r ams ta t ion de 
n a a m te geven van ba ron 
Willy Coppens de Houthuls t . 
Bl i jkbaar weet die gemeente
raad nog niet da t we niet 
meer in 1927 doch in 1967 le
ven. Overigens typisch da t we 
de laatste t i jd bij de CVP-
manda ta r i s sen in West-Vlaan-
deren gelijkaardige ui t ingen 
van « onwetendheid » moe ten 
no te ren (o.a. het ACV - Oos
t ende ) . 

Willy Coppens is geboren 
in Watermaal-Bosvoorde doch 
woont te De Panne. Hij is 
een belgisch oorlogsvlieger 
van 1914-18 me t een zekere 
faam. Daarbi j had hij he t kun
nen laten, doch hij is ook een 
verwoed franskill jon die zijn 
pen te r beschikking stelt van 
he t fe dern ier ca r ré », o.a. in 
de Libre Belgique en zeer 
vaak in « Le Courr ier du Litto
ral », een reakt ionair- l iberaal 
weekblaadje van de kust . 

...DOOPSEL DOOR 
C.V.P.-ACHTERLUKEN 

Daarin laat hij regelmatig 
zijn hooghar t ig mispr i jzen 
bli jken voor al wat vlaams is. 
Uitgerekend de n a a m van de
ze achter l i jke en u i tdagende 
franskiljon geven CVP-sena-
tor-burgemeester Vanden Bus-
sche en zijn kwibussen uit de 

gemeente raad a a n een ple in 
in h u n dorp . Vinden ze soms 
n a m e n als Renaa t De Rudder , 
Gebroeders Van Raamdonck , 
Joe English, Lode de Boning-
he, Frans Custers e.a. niet 
adelli jk genoeg ? Weer een 
typisch staal t je wat wij m a a r 
hebben aan de poli t iekers en 
poli t iekert jes der k leurpar t i j -
en. Het woord en de daad zijn 
aan de bewus te Vlamingen u i t 
de s treek. He t zou wel eens 
kunnen da t aan dit plein de 
bordjes verhangen w o r d e n ! 

JOS REDIViVUS 
Met een ar t ikel tegen pr ins 

Karel , waar in hij alle regis ters 
van zijn bekend « o r g e l » 
openzet heeft Jos Van Eynde 
onze « ha r t s vriend » zijn her
op t r eden als journal i s t ge
vierd, d insdagmorgen. Kd Van 
Éynde is dus goed en wel 
weer op post , om de Lenaert-
sen en andere plaatsvervan
gers te rug in de hoek te drin
gen en ons te laten genieten 
van zijn vitriool. Waarmee hij 
af en toe wel nagels me t kop
pen slaat. Welkom in de ron
de, Jos , geef m a a r katoen, wij 
zullen he t ook doen, en zono
dig — en om te beginnen al 
deze week, zie blz. 1 — de 
pen me t U kruisen. 

KAREL DE KALE 
De « technische » gegevens 

van het geval van de ex-regent 
doen zich voor zover bekend 

' Jf 

I 
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Het Japanse petroleumtanksehip « Idemitsoe Maroe » van 210.000 ton is momenteel het grootste tank
schip ter wereld in de vaart. Het is 342 m. lang en 49,8 m. breed en kan 244.800.000 liter brandstof 
vervoeren. De machinekamer is volledig automatisch. Een drijvende vuurberg, die slechts in een paar 
havens kan aanleggen. Voor dergelijke tankers vifOrden tans o.a. Brest en Rotterdam geschikt gemaakt. 
België maakt verstek ! (zie ook onze reportage verkeerde Belgische Havenstrategie op paginas 12 en 13). 

als volgt voor : hij beschul
digt Ollivier Allaert ervan 370 
miljoen fr. van zijn vermogen 
te hebben verdonkermaand . 
Het gerecht is reeds maanden 
bezig met het inwinnen van 
« inlichtingen », dus niet met 
een eigenlijk onderzoek. Dit 
onderzoek kan slechts begin
nen wanneer de minis te r van 
Just i t ie en dus de regering 
he t sein op groen zou zetten. 
Voorlopig moeten de financi
ële speurders het bij « infor
mat ies » houden, anders zou
den de kosten daarvan in 
geval van gerechteli jk onder
zoek in regel ten laste van de 
schatkis t kunnen vallen. Nie-
t emin is he t minis ter ie van 
jus t i t ie en p r o k u r e u r des ko-
nings Velu reeds geruime t i jd 

VERDERFUJKHèf^ 
De invloed van de dagbladpers mag be

slist niet overschat worden. Zelfs zij die 
nooit meer dan een, en nog wel altijd de
zelfde krant in handen nemen, laten zich 
niet zo gemakkelijk meer misleiden. Het 
is immers al te dikwijls gebeurd dat 
die lezers met een minimum aan aandacht 
de misleiding of de duidelijke leugens en 
het uitgesproken bedrog ontdekken. Dit 
alles neemt echter niet weg dat wat als 
het ware een « schoolvoorbeeld » kan ge
noemd worden van niet-vlaamse en han
dige anti-vlaamse berichtgeving en kom-
mentaar nuttig kan aangewezen worden. 

Het persoverzicht zowel van de BRT als 
van de RTB wees er maandagmorgen op 
dat naast de onvermijdelijke kommenta-
ren van de in hun patriottisme verdron
ken franstalige kranten het grote leiding
gevende en diepdoordachte dagblad « Het 
Volk » enige aandacht zou verdienen. En 
inderdaad, niet enkel de kommentaar, on
dertekend J.(]l., maar ook de gehele op
maak van de krant en de keuze uit de rede 
van Borginon zijn zéér « merkwaardig » ! 

Wat de heer J.Cl. zelf denkt kunnen we 
natuurlijk niet raden, maar een échte 
Janklaassen (een klassieke figuur in het 
poppenspel) kon geen beter werk afleve
ren. On/e Janklaassen heeft ontdekt dat 
er eigenlijk geen brandende problemen 
meer zijn waarvoor de Vlaanisgezinden 
zich werkelijk en grondig interesseren I 
Er werden natuurlijk wel heel wat punten 
vermeld, maar geen enkel dat van een 
Janklaassen misschien opnieuw een mens 
zou kunnen maken. Blijkbaar zelfs niet 
het probleem van de universiteit te I^eu-
ven en van de verfransing van Vlaams-
Brabant, hoewel Janklaassen daar toch 
wel ten dele zijn poppendansen uitvoert. 
Eigenlijk zijn in de Vlaamse strijd zelfs 
alle woorden overbodig : het zou goed, 
voorbeeldig en vooral rustig zijn als dat 
onbelangrijk aantal « stoute » Vlamingen 
ook eens alles zou overlaten aan die ver
standige en rustige mensen die voor alles 
een oplossing hebben en die zelfs menen 
dat ze daar maar één enkele (de) «Somer» 
voor nodig hebben ! Want volgens Jan-

klaasen was de ene toespraak te lang... 
Het is natuurlijk niet de moeite waard 
over een paar minuten of enkele zinnen 
te redetwisten, maar de enige toespraak 
die onze Janklaasen zou kunnen hebben : 
« Lees « het Volk » en slaap gerust •», die 
toespraak zou heel zeker veel te lang ge
weest zijn ! 

In het marionetten-hart van Janklaas
sen is er echter ook een zeer grote vreug
de : de IJzerbedevaart is vooral een «kijk
spel» geworden en heeft dat onaangename 
meeting-karakter verloren... Het ant
woord op die bewering is zeer eenvoudig: 
de Janklaassen van het ACV en dergelijke 
verenigingen hebben vroeger al eens ge
meend dat zij een bepaald element uit een 
Vlaams-nationale gebeurtenis konden los
maken uit het geheel om zo het Vlaams-
nationale te bestrijden : het Vlaams-na
tionaal Zangfeest zou vervangen en ver
drongen worden door de, nu al lang ver
geten, « Dag van het Vlaamse Lied ». Jan
klaassen kan datzelfde spelletje ook eens 
beproeven met de IJzerbedevaart ! Alle 
Janklaassen samen kunnen eens een CVP-
kijkspel inrichten, dat zal hen trouwens 
niet moeilijk vallen vermits het hun niet 
ontbreekt aar « grote toneelspelers » en 
de marionetten ontelbaar zijn. Volgend 
jaar beginnen, heren en uitzien naar wat 
er na vier jaar (niet na veertig jaar !) 
nog van overblijft. 

En de informatie ? Op de titelbladzijde 
haalt de IJzerbedevaart het heel even op 
een stierengevecht ; maar in de keuze uit 
de rede van Borginon bleef de meest toe
gejuichte zin weg ! NI. deze : « Maar zul
len de Vlaamse parlementsleden zich eens 
te meer laten vangen ? Het ware een 
zwarte dag voor Vlaanderen, maar wij 
verwachten dat het dat niet minder zou 
worden voor de politieke loopbaan van 
menigen onder hen ». 

Dit alleen al zou voldoende zijn om elk 
mens te doen inzien hoe verderfelijk een 
abonnement op dit Janklaasen-blad zijn 
kan ! 

NEMROD. 

in het bezit van ettelijke dos
siers, ter beschikking gesteld 
door O. Allard voornoemd. 
Het feit, da t men ta lmt met 
een onderzoek tegen Allard 
schijnt er op te wijzen, dat 
deze over een stevige argu
menta t ie beschikt . Hij is trou
wens tot de tegenaanval over
gegaan en eist van de ex-re
gent betal ing van een zeer 
aanzienlijk bedrag. (124 mil
joen) . Allard heeft ook ont
huld da t de pr ins jaarl i jks 
een ren te van een half mil
joen uit Londen ontvangt, me t 
de nauweli jks verzwegen aan
vulling « v o o r bewezen dien
sten »... Beiden handhaven 
h u n klachten en zullen waar
schijnlijk een proces tegen 
elkaar inspannen. Het zal dan 
een proces zijn van hogere 
kringen, wan t O. Allard is 
niet alleen schatr i jk doch is 
ook verwant me t de hoge 
adel zoals de Lalaing, de Lig-
ne enz. Mooi gezelschap dus. 

SOCIAAL STATUUT... 
De zelfstandigen zijn niet 

te spreken over he t sociaal 
s ta tuut waa rmee de regering 
hen wil begiftigen. We stelden 
vroeger reeds vast dat in dit 
nieuw s ta tuu t een poging van 
de regerende part i jen, vooral 
van de CVP, schuilt, om som
mige CVP-gezinde pensioen
en konpensat iekassen op slag 
honderdduizende (verpl ichte) 
nieuwe leden te bezorgen. Om 
m a a r een voorbeeld te geven : 
i emand is aangesloten bij de 
Spaar- en Lijfrentekas voor 
zijn pensioen. In het nieuwe 
(centra l izerend) stelsel word t 
hij daarvoor aangesloten bij 
een ande r organisme, waa r 
hij voor kinderbijslag was 
aangesloten. 

...POLITIEK BEDROS 
Het sisteem, dat zogezegd 

een vereenvoudiging is, m a a r 
in werkeli jkheid niet, werd 
ui tgekiemd door de CVP-sena-
tor Van de Put te , die zelf een 
pensioenkas heeft en aldus op 
slag en zonder enige inspan
ning automat isch een goede 
100.000 leden bijkrijgt. Deze 
leerling van wijlen vlaamse 
jeugd-verdelger kanunnik Du
bois zal dus goede zaken doen. 
De operat ie zal t rouwens door 
nog andere versmelt ingen 
onrechts t reeks voor de CVP 
een zeer goede zaak worden. 

Bij heel deze vernieuwing 
heeft de CVP in de eers te 
plaats aan zichzelf gedacht en 
haa r nevenorganizaties. Eens 
te meer zullen allelei mensen, 
die haar gedachten niet delen, 
willens nillens bij haar aange

sloten worden. Met hun cen
ten zal de CVP-propaganda 
t rouwens wel tegen hun poli
tieke opvatt ingen gebruikt 
worden. 

P A S S E N D E B E D D I N G 

N.a.v. de ops tand in de Ne- , 
der landse KVP. van een door-
braakgroep o.l.v. oud-centr . 
minis ter Cals schreef Hugo de 
Ridder in een Standaard-art i 
kel van 19 dezer onder de t i tel 
« Ook in België zoeken poli
tieke s t romingen naa r passen
de bedd ing» : « Een par t i j 
als de Volksunie tas t welis
waar de rangen van de par t i j 
en, inzonderheid van de CVP 
aan, m a a r he t wezen zelf van 
de tradit ionele format ies 
word t er niet door beroerd . 
Daarmee is de p rogrammaba-
zis van de V.U. te eng, h a a r 
sociaal-ekonomisch profiel t e 
vaag ». 

B L I N D E 

EN D O V E RIDDER 

De heer Hugo De Ridder ge
bru ik t hier nog een a rgument , 
het fabeltje van gemis aan een 
sociaal-ekonomisch p rogram, 
dat in de kringen van de poli
tieke insiders sinds een p a a r 
j aa r opgegeven werd. De stel
l ingnamen op onze kongres-
sen, in het par lement en in d e 
ingediende wetsvoorstel len 
door de V.U. zijn allesbehalve 
vaag. Men kan veeleer zeggen 
da t men nog weinig houvas t 
heeft aan CVP en PVV pro
gramma 's als men ziet hoe die 
par t i jen in de regering het te
gengestelde doen van hetgeen 
ze in hun p rogramma hebben 
staan. Denken we aan hun ge
p rogrammeerde decentraliza-
tie, en aan het feit dat ze ook 
de universiteiten te Brussel 
willen centralizeren. 

Het jongste kongres van de 
V U heeft daarbi j nog eens 
overduidelijk aangetoond 
door de gedurfde stellingna
men dat ze de par t i j van de 
doorbraak is. Alle k ran ten 
hebben dit toch gezien. De 
Standaard in de eerste p laa ts . 
De h. De Ridder zou De Stan
daard moeten lezen ! 

Naast het sociaal-ekono
misch vraagstuk stelt zich in 
België echter in tegenstelling 
met Neder land het nationali
tei tenvraagstuk dat weinige 
jonge intellektuëlen in Vlaan
deren kunnen ontgaan en da t 
ze ook niet ontgaan. 

En wie heeft daar de oplos
sing voor ? De kleurpar t i jen 
die het sinds 1830 blijven ver
brodden, dan wel de Volksu
nie ? De vraag stellen is ze be
antwoorden ! 
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* KORT 
GENOTE 

Kinderen van alle naties en rassen, simbool \an « Alle Menschen werden Biüder «... 

SCHOONSTE 
IJZERBEDEVAART 

De 40c IJzerbedevaart is een 
der schoonste die we ooit 
meemaakten . Inhoud en vorm 
dekten mekaar op voortreffe
lijke wijze, de regie heeft de 
lessen van de eerste vernieuw
ing van vorig jaar ter har te ge-
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uw 

Ü l> 
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e\ olkt mij met 
us kleedt mii 

[ zwar t e 
uw toekomst . 
om te Ie \en » 

Bindtekbt -

l iederen. 
in Reel-

wimpels . 

Toren 

nomen en slaagde er vorige 
zondag in, een harmonieus en 
ui tgebalanceerd p rogramma 
af te werken, niet te lang, niet 
te kort, precies zoals het 
hoort . Rik Borginon zei wat 
moest gezegd worden, bondig, 
helder, zakelijk en ook duide
lijk. De veeg uit de pan aan de 
par lements leden die in de toe
komst Vlaanderen een nieuwe 
zwarte dag zouden bezorgen 
doch daarmee zeer waar
schijnlijk hun eigen carr ière 
een zwarte periode zouden be
zorgen, was zeer duidelijk ge
richt in de eerste plaats aan 
het adres van de weekdieren 
uit de Vlaamse CVP, in twee
de instantie aan de vlaamse 
socialisten. Deze passage kon 
in geen geval aan ons adres 
gench t zijn... 

ONTROEREND-
DICHTERLI|KE 
EINDTEKSTEN 

Antoon Van Wildcrodc 
slaagt ei telkens weer m, de 
bindteksten tot echte poëti
sche parels te doen uitgroeien, 
zonder vals patos, doch recht 
naar het hart gaand, in een so-
be ie en zeer mooie taal. Dc/c 
keniacht ige, zeer gevoelige en 
de juiste snaar treflende tt^k-
sten zijn waard gebundeld en 
uitgegeven te worden. Wan
neer ze dan bo\cndien door 
s temmen worden voorgedra
gen (met een zeer adckwate 
geluidsversterking, ook op dit 
gebied is grote vooruitgang ge
boekt ) die als geknipt zijn 
voor deze tekst en deze gele
genheid dan is het niet te ver
wonderen dat \e len /ondat; 

weer even een krop in de keel 
kregen. Vooral de dialoog tus
sen het puin en de nieuwe to
ren was een vondst . 

MIME EN GEBAREN 

De uitbeelding door M.A.J. 
Hoste, het Sabattini-teater, 
Dansa Rittmica, was deze keer 
sober en beperkt . Sommigen 
menen dat mimespel niet goed 
tot uiting komt op de IJzer-
vlakte. Dat hangt ervan af 
waar men staat of zit. Toch is 
het o.i. een winstpunt dat men 
vrijwel geheel de zogenaamde 
koreografie heeft laten varen 
in ruil voor moderne , expres
sionistisch aandoende gebaren 
en houdingen die als simbolen 
van hetgeen gezegd wordt be
doeld zijn. Wij menen dat de
ze formule, nog wat meer ge
dacht in funktie van de grote 
massa en de wijde ruimte, het 
best geschikt zijn. Het feit 
dat het publiek de evolutie 
zeer goed kon volgen en naar 
waarde schatte en dat de kri
tiek al heel wat gezapiger is 
dan vorige ja ren wijst in die 
richting. 

HET WOORD VOEREN 

Past de vrouw. Prezcntafice 
Marga Neyrinck deed het 
best : volle, heldere, vèr-dra-

vloed » der laats te dagen vóór 
20 augustus profi teerde de 40e 
IJzerbedevaart zelfs van een 
ideaal betogingsweer : met 
snikheet m a a r droog en met 
een halve zon, die tegen de 
middag haar wolkenkamoe-
flage prijsgaf. Daardoor was 
het jongste vernieuwingssnuf
je ook goed te volgen : het 
overvliegen met boodschap 
aan de bedevaarders en bloe
men voor « hun graf » door 
vier vliegtuigen van de VTB-
Lucht vaar taf deling: de Blauw-
voet, de Leewerk, de Storm-
vogel en de Jan Van Gent. Ie-
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dereen s tond echter bij het 
herhaald overvhegen zodanig 
in de lucht te kijken naar dit 
jongste bewijs van Vlaande-
rens ekonomische vooruitgang 
dat hel zingen der drie natio
nale liederen niet tot zijn 
recht kwam. Overigens : vo
rige zondag is er van massa
zang te Diksmuide niet veel 
terecht gekomen. Dat is o.i. 
fout. Al begrijpen we dat de 
inr ichters de ellenlange bcde-

« .Maar /uilen de \laamse parlementsleden zich een.s fe meer 
laten \an}>en ? Het ware een zwarte dag \oor \'laanderen, maar 
wii \er«achten dat het dat met minder zou worden \oor de 
politieke loopbaan \an nienigen onder hen l Tegtn deze nieuwe 
en onheiUpellende bedreiging moet en zal Vlaanderen zich met 
alle kracht ^ erzetten '. 

Mr. H. Hoi ui non. 

gende stem, met passende ge-
voelsintonaties zonder vals 
patos doch met overtuiging 
Ook dat was zondag te Diks
muide een winstpunt , 

GEEN APOTEOSE 
Vrijwel iedcicen is het er 

over eens, dat de apoteose 
zondag figuurlijk in het water 
is gevallen, al viel er geen 
diiippcl regen. Na de « zond-

vaarten willen vermijden 
en daar in slagen - toch zou 
wet wat meer gelegenheid 
aan de massa tot meezingen 
mogen geboden worden. Tja, 
er was nu eenmaal ook zoveel 
moois te zien en te beluiste
ren. 

INTERNATIONAAL 
De vele kinderen van diver-

de rassen en nationaliteiten — 
die men met giote moeite bij-

cengekregen heeft — simboli-
zeerden het s terks t de aan
sluiting van de vlaamse tradi
tie van pacifisme op de we
reldvredesbeweging. Ook dat 
was een vondst, waarvoor 
zelfs franskiljonse journalis
ten de spraak verloren. 

NATIONAL A PART 
ENTIERE 

01 : nat ionaal op gelijke voet. 
De uitnodiging en verwelko
ming in het frans — voor het 
eerst op een IJzerbedevaar t — 
van de verwanten van de ge
sneuvelde waalse korporaal 
Fièvez, samen met de gebroe
ders Van Raemdonck, die 
n.a.v. de 50e verjaring van 
hun sneuvelen speciaal wer
den herdacht — zal wel hier 
en daar op een t ikkeltje ge
mengde gevoelens zijn ont
haald. Men mag echter in de 
ze verwelkoming niet meer 
zien dan er in zit : een ge
baar van hoffelijkheid en pië
teit tegenover de nagedachte
nis van een lotgenoot van de 
gebroeders Van Raemdonck 
en tevens een les in begrip en 
hoffelijkheid aan hen, die de 
e lementairs te regels van de 
fair-play en beleefdheid maar 
niet willen leren. 

ONBESCHOFTERIKKEN 
Tot deze hardleersen beho

ren enkele liberaal-vrijzinni
ge journal is ten die hun « vrij
gevochtenheid » zondag poog
den te demons t re ren door ge
durende de mis ostentatief te 
blijven zitten tijdens het evan
gelie en de konsekrat ie , een 
mot zi|n rug naar het a l taar , 
de andere met een sigaar in 
de mond. We vragen ons a(, 
of n iemand van het komitee 
het waagde deze « heren », die 
in feite slechter manieren dan 
boeren van 50 jaar geleden 
hebben, niet kon wijzen op dit 
schiomeli jk gebrek aan op
voeding. De elementaire be-
lecldhcid eist toch dat men 
zich als gast gedraagt naar de 
normen van het milieu, waar
in men zich bevindt. Juist 
journalisten zouden dit moe
ten weten, en hun lidmaat
schap van de pers niet inter-
pre tc icn als zou dit lidmaat

schap hen vrijstellen van deze 
elementaire plichten. Indien 
ze dat niet kunnen dat ze dan 
te Diksmuide wegblijven. Of 
desnoods weggestuurd wor
den ! Zoals men met onopge-
\ ü e d e kleine broekventjes 
doet... 

HAATPROZA 

Het is dan ook niet te ver
wonderen dat sommigen de
zer « heren » zich 's anderen
daags in hun respektieveli jke 
bladen onderscheidden door 
hun bekrompenhe id en h u n 
hatel i jkheid. « Le S o i r » 
schoot weer de hoofdvogel af. 
Zijn repor te r zou zich be t e r 
houden aan zijn ar t ikels over 

« Een alpenroos uit Tirol zal 
[ik geven 

aan de zeemeeuw die, landaf-
[waarts gedreven, 

op bezwaarde vleugels het 
[leven liet. 

Ach soms is het anders als in 
[zijn lied 

en doet het lot een sterveling 
[zo zwerven 

dat wie uit zee stamt sterft in 
[de bergen ». 

Tien rozen voor een 
vlaamse ruiker - ge
wijd aan wijlen Cy-
riel Verschaeve. 

het belgisch havenvraagstuk, 
daar in is hij inderdaad kom-
petent . Tot een menselijk en 
begrijpend verslag over de 
IJzerbedevaar t is hij niet in 
slaat . Ook zekere Ph. R. in 
La Dernière Heure moest bij 
gebrek aan enig incident of 
wanklank zijn toevlucht tot 
potsierl i jke verzinsels nemen. 
Wat moet men inderdaad den
ken van een heerschap, da t 
het kenteken, verkocht tegen 
20 Ir., verwart met een VMO-
insigne, zonder hetwelk nie
mand, steeds volgens deze on
nozelaar, de bedevaar tweide 
mocht betreden. En dan m a a r 
zwammen over « grijze hem
den », « milities » en «politie». 
Arm frankofonie, dat zich nu 
al moet laten dienen door 
haatzaaiers en idioten. SW 
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ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 
RAAD VAN ADEL 

Uit het antwoord op een 
vraag van senator Jorissen 
aan de minister van Buiten
landse Zaken vernemen we 
dat er een Raad van Adel be
staat, ingesteld bij kon. be
sluit van 6 februari 1844 en 
bestaande uit « 7 werkende le
den » en een onbeperkt aantal 
plaatsvervangers. Een ambte
naar van voornoemd departe
ment vervult het ambt van 
griffier en neemt als zodanig 
de funktie waar van heral
disch raadsheer en hoofd van 
de dienst van adel, waarvoor 
hij een ambtenaarsbezoldiging 
ontvangt. Hij is de enige die 
een geldelijke vergoeding ge
niet. 

HUISZOEKING PER 
TELEGRAM 

Senator Jorissen wou bij 
vraag aan de minister van Jus
titie weten of het verrichten 
van huiszoekingen alleen op 
voorlegging van een telegram, 
ondertekend door een proku-
reur-generaal, zonder voorleg
ging van een huiszoekingsbe
vel, wettelijk is. De minister 
ontkent het verrichten van 
huiszoekingen kracl^tens een 
telegram van een prokureur-
generaal, doch wijst er op, 
mocht de vraag betrekking 
hebben op een bevel van een 
onderzoeksrechter, dat in 
dringende gevallen per tele
gram wordt gegeven, een der
gelijke procedure regelmatig 
is. Hij verwijst daarbij o.a. 
naar «Précis de procédure 
pénale» van Breas. Feit is 
dat er dus wel huiszoekingen 
worden verricht op grond van 
gewone telegrammen en dat 
daarbij het waarborgend ka

rakter van een regelmatig in
gevuld en ondertekend huis
zoekingsbevel o n t b r e e k t . 
Sinds de repressietijd steekt 
het echter bij de belgische ju
stitie zo nauw niet meer Het 
steekt zelfs helemaal niet 
nauw ! 

GEEN STATISTIEKEN 

Het is bekend dat België 
een land is met zeer gebrek
kige of helemaal geen statis
tieken. Aan statistieken heb
ben onze regeerders een 
broertje dood al kan men van
daag de dag geen gezond be
leid voeren zonder statistisch 
materiaal. Minister Van Offe-
len kan dus niet antwoorden 
op een vraag van senator Jo
rissen, die wou weten hoeveel 
bedrijven hun aktiviteit staak
ten, tussen» 1961 en 1966. Er 
zijn geen officiële statistieken. 
Wel wordt aan het opstellen 
van statistiek gewerkt. We le
ven hoop van zegen, niet in 
de hoop dat er nog veel be
drijven zullen bijkomen, al is 
deze hoop betrekkelijk gering, 
o.a. met een minister die in de 
textielsektor weinig of niets 
onderneemt wat in zijn macht 
ligt om de bedrijfssluitingen 
te keer te gaan. 

VEILIGHEID IN MUZEA 

De minister van franse kui
tuur kon op de vraag van ka
merlid dr. Anciaux nopens de 
getroffen veiligheidsmaatrege
len in onze muzea slechts 
antwoorden op deze i.z. het 
muzeum van Marimont, het 
enige dat rechtstreeks van 
zijn departement afhangt. 
Daaruit blijkt dat de bewa
king degelijk is en dat korte
lings het museum recht
streeks met rijkswachtdien

sten in de omgeving zal ver
bonden worden. Een belang
rijk deskundigenverslag over 
de veiligheidsmaatregelen is 
tans in de maak. Het komt, na 
de talrijke diefstallen in mu
zea en na de brand in de St.-
Jakobskerk te Antwerpen niet 
voor tijd. Want ook voor ons 
kunstbezit in kerken ont
breekt een bindend reglement. 
Wat ontbreekt er hier i.z. vei
ligheid eigenlijk niet ? 

TAALTOESTANDEN 

IN KONSERVATORIUM 

In een niet tijdig beant
woordde vraag van kamerlid 
Coppieters werden taaiwan
toestanden in het koninklijk 
muziekkonservatorium Brus
sel aan de kaak gesteld (jury
beraadslaging voor neder-
landstalige kandidaten in het 
Frans, eentalig franse getuig
schriften en diploma's aan ne-
derlandstalige leerlingen, uit
sluitend rechtsgeldigheid voor 
franstalige diploma's enz.). 
Intussen is een Kon. Vlaams 
Muziekkonservatorium opge
richt, wat niet belet dat de vo
rige toestanden onduldbaar 
waren en voor nederlandsta-
lige laureaten nog steeds on
aangename gevolgen konden 
hebben. Daarom verkoos de 
minister van Franse Kuituur 
waarschijnlijk de antwoord-
termijn op deze vraag zonder 
reaktie te laten verstrijken. 
Een zelfde vraag, gericht tot 
de minister voor nederlandse 
Kuituur werd wel tijdig be
antwoord. Deze grijpt gretig 
de oprichting van dit eerste 
Vlaams konservatorium aan 
om de h. Coppieters gerust te 
stellen en beaamt voor het 
overige de juistheid van de 
aangeklaagde toestanden. 

Voor de benadeelden worden 
wettelijke schikkingen getrof
fen opdat zij voor een kom
missie het bewijs zouden kun
nen leveren van hun kennis 
van het Nederlands, wat hen 
zal toelaten onderwijs in onze 
taal te verstrekken. In België 
ontbreekt het niet aan kom
missies allerhand. Men is te 
Brussel immers van oordeel 
dat het beter is, de zaken 
moeilijk te maken dan gemak
kelijk. 

FRANSTALIGE SABENA 

Kamerlid dr. Anciaux kreeg 
van de minister van Verkeer 
gelijk wat zijn vraag betrof, 
of de jongste publicitaire film 
van de Sabena uitsluitertd in 
het Frans was gemaakt. De 
minister wees in zijn ant
woord op het bestaan van tal
rijke films van de Sabena in 
beide landstalen doch gaf toe 
dat de recentste film omwille 
van de kosten (60.000 fr.) niet 
in het Nederlands werd ge-
dubt ! Bij wijze van troost 
kondigt de h. Bertrand aan 
dat de volgende Sabenafilm 
uitsluitend nederlandstalig 
zal zijn, met franstalige onder
titels. Eens zien, of de minis
ter nu een bult zal krijgen of 
niet... 

EXPANSIE ONDERWIJS 

In een bladzijden lang ant
woord geet de minister van 
Middenstand de lijst van de 
vormingsinstituten, leersekre-
tariaten, centra voor patroons
opleiding e.d.m. per provincie, 
op vraag van kamerlid Coppie
ters. De h. Coppieters stelde 
deze vraag n.a.v. de opmer
king van kamerlid Lauweryns 
over de zgn. « derde keten on
derwijs » en over « een onder
wijsvorm, die achterhaald is ». 
Vele dezer instellingen zijn 
opgericht door kristelijke 
middenstandsorganizaties en 
andere met de CVP verbonden 
instellingen. In de begroting 
1967 was voor de scholingsin
stituten een krdiet van 99 mil
joen voorzien, voor de pa
troonsbekwaamheid een kre
diet van 36,5 miljoen fr. Er 
werd geen onderscheid ge
maakt volgens het taalstelsel. 
Een gelijkaardige vraag be
treffende inrichtingen, scho
len, klassen enz. voorbehou
den aan militairen en anderen, 
gericht tot de minister van 
Nationale Opvoeding bleef on-

, beantwoord. Idem wat een 
vraag aangaat, gericht tot de 
minister van Volksgezond
heid. 

ACHTERPOORT 
Hoe weinig sluitend de taal

wetten van 1963 zijn en hoe 
klakkeloos vooral de vlaamse 
CVP zich bij deze opzettelijk 
slordige taalwetten heeft neer
gelegd, blijkt dagelijks uit de 
praktijk, voor zover voor alle 
wetten reeds besluiten zijn 
uitgevaardigd. Eens te meer 
blijkt zulks uit een antwoord 
van minister Grootjans op 
vraag van dr. Anciaujc. Deze 
klaagde het feit aan, dat door 
het ateneum te Vilvoorde 
tweetalige toegangskaar ten 
voor een fancy-fair werden 
aangeboden en dat de leer
lingen van bedoelde scholen 
verplicht werden 10 tot 20 
kaarten aan de man te bren
gen. De minister loochent de 

feiten niet en wijst er op dat 
de wet zowel het ene als het 
andere verbiedt. Doch vermits 
het schoolfeestje werd inge
richt door een oudleerlingen-
bond verklaart hij zich on
machtig in te grijpen, daar 
het om privé-personen gaat!? 
Daar hebben we weer een der 
beruchte achterpoorten van 
Verrokens hertoginnedaalse 
overwinning! De kwestie is 
echter of een oudleerlingen-
bond leerlingen via de school-
direktie (of zonder haar) on
der druk kan zetten om hen 
als kaartenverkoopers te mis
bruiken. Men zal ons niet 
wijsmaken, dat de minister 
hier niet zou kunnen ingrij-
pen.minstens door de school-
direkties uitdrukkelijk te ver
bieden, dergelijke praktijken 
te dulden of in de hand te 
werken. Of speelt de oude 
schoolsolidariteit nog een rol 
in het gedrag van de minister? 

KOMMISSARIAAT-
GENERAAL TOERISME 

Ons onvolprezen KG voor 
Toerisme blijft de bokken op-
eenstapelen en is nog steeds 
een burcht van verfransende 
onwil en dito verdraaiing der 
verhoudingen. Kamerlid Baby-
Ion, gedeeltelijk aansluitend 
bij een vroegere vraag van 
zijn koUega Lootens, stelde 
minister Piers tans opnieuw 
een vraag, Hoe komt het, al
dus onze Benjamin, dat «Cam
ping 1967 » viertalige brochure 
met gegevens over kamperen 
in België, in mei 1976 nog niet 
te verkrijgen was, hoewel der
gelijk dokument reeds in april 
moet kunnen geraadpleegd 
worden, wat men in het bui
tenland wel inziet, doch niet 
in ons land. De h. Babyion in
formeert naar de drukker, 
naar de instantie die het kon-
trakt afsloot, hoeveel offerten 
er per taalgebied werden ge
daan, data van aanduiding, 
bestelling, levering en verzen
ding. Hij wijst ook op flagran
te onnauwkeurigheden : de 
streek van Landen behoort 
volgens de verlichte of kwaad
willige geesten van het KG 
voor Toerisme nog steeds tot 
Luik, terwijl het gebied van 
Eben-Emaal niet bij deze pro
vincie is gevoegd. Op 24 janu
ari stelde kamerlid Lootens 
dergelijke en andere onjuist
heden aan de kaak. Er werd 
toen geantwoord dat er nieu
we clichés in de maak waren. 
Dat heeft men blijkbaar an
dermaal « vergeten ». Het cli
ché van Limburg met Voer
streek is trouwens vermoede
lijk ook vandaag nog in de 
'maak, want volgens « Cam
ping 1967» bestaat er zelfs 
geen Voerstreek meer ' 

Eveneens naar een vraag 
van senator Jorissen verwij
zend nopens de samenstelling 
van de afdeling propageinda 
vraagt de h. Babyion wie de 
kontakten tussen het KG en 
de drukker verzekerde. 

Op al deze vragen blijft mi
nister Piers het antwoord 
schuldig « omdat zulks van de 
administratie te veel tijd 
vergt. »! Hij heeft de vraag 
echter « met de grootste be
langstelling gelezen, en » zal 
het geachte lid rechtstreeks 
antwoorden ». De waarheid is 
dat Piers niet durft ingrijpen 
en dat het KG o.l.v. H?ulot 
voortgaat de vlaamse opinie 
te tarten op allerlei manieren. 
Il faut, en effet, que la Flan-
dre se sente aimée.» 
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de wereld 

ROOD EN ZWART GEWELD 
China is momenteel ten prooi aan een 

chaos, veroorzaakt door de strijd om de 
macht tussen Mao Tse Toeng en Lioe 
Tsjao Sjoe. Administratief, politiek en mi
litair dreigt het land der rode mandarijnen 
in stukken uiteen te vallen. Zoveel staat 
vast dat Peking in grote gebieden van het 
land geen gezag meer uitoefent, ook om
dat het leger faalt in zijn repressie-opclrarh-
ten ofwel omdat het in bepaalde gebieden 
naar de anti-Mao-groep overloopt. De kom-
mimistische partijleiding zelf verkeert in 
een halve staat van ontbinding. Reed* gaan 
stemmen op, o:n beide partijen samen te 
brengen tot het afsluiten van een kompro-
mis. Hoe dit ook zou aflopen, men kan er 
slechts een nederlaag in zien voor Mao, 
die dan toch in de overtuiging verkeerde 
dal liij het pleit zou winnen, nog afgezien 
van de mogelijkheid dat hij er ooit mee 
gerekend heeft, voor zijn kulturele revolu
tie en opvattingen te moeten strijden. 

Dit alles belet niet dat China momen
teel — bij wijze \an afleiding of gemeend, 
dat kan men niet uitmaken — op verschil
lende buitenlandse fronten met de draken-
staart zweept. Eerst en vooral tegen Hong 
Kong waar het nu hard tegen onzacht gaat. 
China dreigt met blokkade van water- en 
voedselvoorziening, doch Londen houdt het 
been stijf. Dat is niet het geval in Macao, 
waar de portugezen praktisch alle chinese 
eisen hebben ingewilligd. De portugese en-
klave heeft reeds virtueel opgehouden te 
bestaan. Dan zijn er de strubbelingen met 
de Sovjet-Unie : door een politiek van spel-
deprikken tegen russische schepen daagt 
Peking Moskou andermaal uit, waarop het 
Kremlin replikeert met de dreiging, de 
handelsakkoorden op te zeggen. Ter afwis
seling wordt nog maar eens de britse am
bassade te Peking in brand gestoken. Van
daag de dag lijkt het in gans de ontwik
kelingswereld wel amen en uit met diplo
matieke gebruiken en privileges. Londen 
vordt wel slecht beloond voor zijn ijver, 
als eerste grote westerse mogendheid Pe
king diplomatiek erkend te hebben. Wordt 
dat straks ook het lot van Parijs? 

In Vietnatn breidt de eskalalie zich uit 
nu al tot boven de chinese grens en tot in 
het hart van de volkswijken van Hanoi. De 
luchtterreur is begonnen, zelfde sisleem zo
als tijdens de tweede oorlog tegen het be
legerde Duitsland toegepast. \<An Washing
ton de rizikos tot een konflikt met China 
wegens de inwendige troebelen zo gering 
dat het deze pvovokaiie durft aangaan ? Of 
is het 70 dat Johnson de tijd rijp acht om 
een mililaire beslissing af te dwingen, uit 
eleklorale noodzaak en omwille van het 
negervraagstuk, dat in Amerika met de vir
tuele overeenkomst tus.sen de gematigde en 
radikale ncgeileiders in een nieuw sladiiun 
van geweld dieigl te tredeil, veel groter van 
omvang nog dan enkele weken geleden ? 
De tijd dringt inderdaad voor Johnson, die 
a.h.w. tussen de vietnamse hamer en het 
zwarte aanbeeld dieigt terecht te komen. 
Wat meteen verklaart waarom de kiitiek 
in eigen land en in eigen parlijrangen zo 
scherp is geworden. Dat de berekende uit
breiding tot een niet verklaard konflikt 
met China wel eens de chinese eenheid zou 
kunnen herstellen zou niet eens een verras
sing zijn, tenzij voor sommige militaire 
diehards van het Pentagoon. 

De zwarte « opstand », die de/e v\eek 
opflakkeringen kende te New Haven in 
Connecticut evolueert eveneens in een voor 
Johnson ongunstige zin. Het kompromis 
dat de gematigde negerleidcrs van het slag 
van de overigens vaak nog al te publicitair 
optredende Martin Luther King met de 
radikale leiders sloten, met als verlrekba-
zis hun eensgezind verzet tegen de Viet-
nampolitiek van de regering, zou wel eens 
een versteviging van het gewapend verzet 
kunnen zijn. Het gel)eurt immers maar al ie 
vaak dat bij samengaan het radikale stand
punt het op liet gematigde wint, wanneer 
begrip bij de tegenstr^ever ontbreekt en de 
plaats ruimt voor repressieve aktie, zoals 
in de US-\ tans het geval is. Tn een kom-
mentaar liet trouwens King doorschemeren 
dat de macht der negerminderheid bij her
stelde eenheid niet a priori het aanwenden 
van geweld misprijst... Het wapen van de 

buigcilijkc oiigchoor/aamlieid heeft in de
ze strijd gelaaid. De vraag is maar, of John-
sou van het Kongres de gevraagde kredie
ten zal verkiijgcn voor de söciaal-ekonomi-
,s(he lassenintcgralie, geplaatst tegenover 
snel stijgende uitgaven voor een zich ge
vaarlijk iiiil)rcidcnde V'ietnam-ooiiog. Voor-
v\aai ecu onbehaaglijk dilcuuKi \ooi john-
s d l l . 

De kcimisui.iking met Ivicsingci vciliep 
overigens vlot (Kicsinger is de vlolhcid in 
persoon, /ie maar zijn NS-verleden) in het 
Witte Huis, waarvan de bewoner niet lan
ger dooi alle Amerikanen beschouwd 
vi'ordt als de man, die weet hoe te hande
len en v\ai ic doen. Nochtans verkreeg Kie-
singer geen vciduidelijking van de kwestie 
der niet-spreiding der atoomwapens. Een 
akkoord met de Sovjets op koslen van klei
nere mogendheden lijkt voor als na niet 
mogelijk. Kiesinger verbond zi<h tot niets 
eii poogde de frans-duitse vriend>(hap uit 
(e spelen, wat evenwel weinig indiuk 
maakt. De franse prezident heeft het (rou-
vvcns aan de stok met de rechtervleugel en 
tic onafliankelijken in eigen partij en trekt 
siraks naai Polen, waarbij men zich te Bonn 
ielwat ongerust afvraagt, wat hij daar /a) 
vertellen (Oder-Neisse is een zeer dclikaaf 
iets tussen Polen en Duitsland), gcdadiiig 
d( Gaulle\ toespraken te Quebec. 

Het Midden Oosten trappelt ter jjlaaise. 
Lsraël geefr blijk van een starre houding 
tegenover de arabische mogendheden, die 
zelf in het ongewisse verkeren over de toe
komst en lol wie langzaam maar zeker de 
werkelijkheid doordringt. De ministerkon-
ferentie te Ragdad heeft deze werkelijkheid 
moeten erkennen. Toen bij vb. het voorstel 
Ier sprake kwam, het olie-einbargo uit te 
breiden of tot ekonomi.sche boykotmaatre-
gelen over te gaan, kwam men lot de vast
stelling dat men daarin niet minder dan 65 
landen moest insluilcn, helgeen voor de 
arabische ekonomie de ekonomische dood 
zou betekend hebben. Gezien de hachelijke 
financiële en ekonomische toestand is het 
begrijpelijk dat zelfs Nasser tans voor het 
perst, evenals sommigen zijner kollega's re
kening houdt met de eikenning van Israël 
mits voorwaarden, die Tel .Aviv tans nog 
onaanvaardbaar noemt. Het feit dat de 
Sovjets zich lot luiliiaire leveringen beper
ken (de Assoeaiistuw kost hen al geld ge
noeg) verklaart ook waarom Kaïro naar 
Londen en Washington (waarmee het geen 
diplomatieke betrekkingen meer onder
houdt) gezanten stuurde om eventuele hulp 
te verkrijgen. Israël gebruikt ook het wa
pen van de terugkeer van 175.000 pales-
lijnse \luchtclingen uit Jordanië tegen de 
arabische landen, aantal dat ver beneden 
de giote massa vluchtelingen blijft doth 

dal dooi U'p.Uiici ing nu door Tel Aviv 
als een grote toegeving wordt voorgesteld. 
In die /in is het begrijpelijk dat Algerië, 
als liaide, gvizoleerd geraakt, na tijdelijk 
cnigs/ins"de leiding van Kaïro Ie hebben 
overgenomen, zeker niet tot voldoening 
van Nasser, die overigens de cipier van Bea 
Bella niet in het hart draagt... 

Nigeiia en Kongo zijn verder het toneel 
van geweld, bmgeroorlog, ekonomisch 
verval. Beide landen simbolizeren de ba
rensweeën van nieuwe naties, tevens toneel 
van botsing lussen kapitalistische en kom-
munistische belangen. 

We besluiten met een tragi-komische 
noot : de grickse regering vroeg zelf gena
de voor een paar wegens futiliteiten toï 
zware straffen veroordeelde ex-ministers. 
Ze was zelf geschrokken van de letterlijke 
toepassing door de militaire uitzonderings* 
rechtbank van haar eigen verordeningen. 
Intussen glijdt ook Giickcnland langzaam 
maar zeker naar de ekonomische debaile 
af. 

K.V.B. 

Kolonel Ojoekocvvoe, gewezen provincie-
goevernour riep zich uit tot staatshoofd 
van de nieuwe staat Biafra, die blijkbaar 
met sukses de nigeriaanse troepen be
strijdt, ondanks de sovjet-russische hulp 
aan de federale overheid (vliegtuigen, 
wapen.s en... advizeurs). Nigeria telt onge
veer 45 miljoen inwoners van diverse 
ra.ssen en godsdiensten. De scheuring in 
de federatie is vooral een gevolg van 
stammentegenstellingen in leger en admi
nistratie. Nigeria werd door Engeland 
degelijk op de onafhankelijkheid voorbe
reid. Het was Alblons trots in Afrika. 
Londen keek medelijdend naar de bel-
gische « metodes » in Kongo. Nu krijgt het 
van het zelfde laken een broek in Nigeria. 

SIG TRANSIT GLORIA EGGLESIAE 
« Zo vergaat de grootheid der Kerk » 

luidt onze titel in goed Nederlands, maar 
versta ons a.u.b. niet verkeerd. Met dit 
vergaan van glorie bedoelen we niet de 
Kerk van Rome als zodanig dan wel het 
vergaan van de glorie der Kerk, die 
Kurie heette. Met de publikatie van de 
apostolische konstitutie « Be^mini Ec
clesiae » op halfoogst jl. werd vier jaar 
na de aankondiging van het beginsel de 
hervorming van de Romeinse Kurie een 
feit. Dat daarmee nogmaals (ie pèrsoun 
van de huidige paus ter sprake komt is 
onvermijdelijk. We stellen nochtans 
vast — zoals reeds vroeger in dit blad — 
dat Paulus VI geleidelijk aan de hervor
mingen in de Kerk doorvoert die door 
het Vatikaans Koniilie II werden aan
gewezen, zij het dat hij als hoofd van 
(ie Kerk van zijn rechten gebruik maakt, 
om deze « direkfieven » op blijvend 
soevereine wijze naar eigen inzicht te 
interpreteren, waarbij vooral de zorg 
voorzit, de gulden middenweg te bewan
delen. Paulus VI heeft het inderdaad 
niet gemakkelijk : hij zetelt niet alleen 
boven de diverse strekkingen in de 
Kerk, hij geraakt er af en toe wel eens 
tussen, al kan men niet ontkennen dat 
hij er in slaagt, zijn rol van soevereine 
scheidsrechter en herder te handhaven. 
Zijn enciklieken. zijn reizen, zijn beslis
singen in bepaalde brandende kwesties 
(het celibaat bij vb.), zijn <pkumenische 
en mondiale werking, zijn vredesbe-
moeiingen en zijn geleidelijk doorge
voerde hervormingen, meestal in de 
geest of volgens de oriëntatie van het 

koncilie, wijzen toch allemaal in één 
richting, deze van de hernieuwing, van 
de verjonging, van de versoepeling, van 
de hereniging, kortom van een werke
lijk begrip van het katolicisine in zijn 
oorspronkelijke vorm. 

De hervorming van de Kurie is een 
der meest ingrijpende van dit nog jonge 
pontifikaat. Het is ook een der belang
rijkste. Zeer velen, van hoog tot laag, 
zijn gestruikeld over het starre mekanis-
me van dit lichaam, dat zelfs de paus in 
bepaalde gevallen belette, zijn wens te 
vervullen. De Kurie was een staat in de 
staat geworden en stond aan groeiende 
kritiek vanwege de herderlijke Kerk 
bloot, zowel van de herders als van de 
kudde, om een verouderd beeld te ge
bruiken (verouderd alleszins in een tijd 
van medezeggenschap van de leek, voor
lopig nog meer van akademische dan 
van prakti.sche aard). Het tweede vati
kaans koncilie zag de kans schoon, om 
aan dit al te star geworden centralisme 
en institutionalisme een einde te maken. 
Het verloop der debatten was vaak 
stormachtig. Het feit dat de paus vier 
jaar nodig heeft gehad om het besluit 
van deze hervorming te formuleren en 
op te leggen is een ander bewijs van de 
hardnekkige tegenstand die tegen deze 
ontmanteling bestond, niet alleen van 
mensen doch ook van vaak eeuwenoude 
instellingen waarvan de afbraak niet 
altijd even gemakkelijk en zelfs wense
lijk is. Niettemin staan we nu voor een 
hervorming, die een einde maakt aan 
een administratieve verwarring, die niet 

heeft belet, dat nauwelijks enkele jaren 
geleden nog de Kerk van Home door een 
amerikaans instituut voor efficiency als 
een der meest efficient werkende orga-
nizaties werd voorgesteld. De paradok-
sen zijn niet zeldzaam in deze wereld. 
We stellen ons voor, dat dit amerikaans 
instituut straks, wanneer de hervormin
gen zullen doorgevoerd zijn, nog met 
groter bewondering naar het administra
tief genie van Rome zal opkijken. 

Hoe dan ook, de dooreenlopende be
voegdheden, de vermenging van uitvoe
ringsorganen, de wetgevende en rechter
lijke vermenging, die al te vaak de ro
meinse kongregaties kenmerkte, hebben 
hun langste tijd gehad. Voortaan wor
den ze op voet van gelijkheid geplaatst, 
met strenger omschreven bevoeg(lheden, 
met kommissies, waarin de onderlinge 
tegenstellingen worden opgevangen en 
vooral met de promotie van het Staats-
sekretariaat tot « i)rinius inter pares ». 
Deze stelling heeft het staatssekretariaat 
de laatste dekaden altijd gehad, doch in
stitutioneel stond het op de laagste trap. 
Ten slotte komt er een soort ministerie 
van financies « ekonomische prefek-
tuur » genoemd, die alle financiële dien
sten van het Vafikaan zal kontroleren, 
die tot nog toe autonoom waren en 
waarvan sommige zelfs de paus elk toe
zicht ontzegden ! De ekonomische pre-
fektnur zal meteen beginnen met het op
maken van een jaarlijkse begroting, iets 
wat tot nog toe uiteraard onmogelijk 
was. 

Een ander kenmerk van de hervor

ming is de beperking van de anibsduur. 
De ambten zullen om de vijf jaar vakant 
worden. Daarmee wordt de genadeslag 
toegebracht aan de « carrièregeest » 
die meteen de bazis vormde van de op
vatting, dat de Kurie de werkelijke 
meester (na, doch vaak ook naast) de 
paus was. Daardoor zal het mogelijk zijn 
de Kurie te maken tot wat de overgrote 
meerderheid van het Koncilie heeft ge
wild : een regeringsinstrument, geen 
burcht van absolute macht. Bovendien 
wordt de macht van de paus indirekt 
versterkt, want hij is voor het leven ver
kozen. Deze hervorming zal ook een te 
grote veroudering van het bestuursap
paraat van de Kerk voortaan onmoge
lijk maken, met als voornaamste gevolg: 
een verjonging der opvattingen in de 
Kurie. Ten slotte werden drie door 
.lohannes XXIH in het leven geroepen 
kongregaties de jure in de Kurie opge
nomen, welke Kurie tans niet tneer zal 
kunnen beweren dat ze niet bestaan, ver
mits ze niet voorzien geweest waren in 
de kode van het kanonniek recht van 
1017... 

De bekroning op dit werk van inwen
dige kerkelijke hervorming zou de wet-
teliike instelling van de bisschoppelijke 
sinode moeten zijn, een soort kerkelijk 
parlement, bedoeld en gewenst als per
manente voortzetting in het klein (door 
afvaardiging van machten) van het kon
cilie. Indien deze bekroning zou uitblij
ven dan zou het streven van Paulus VI 
naar evenwicht lussen het centrale be
stuur van de Kerk en het bestuur ervan 
« in de wereld » nutteloos zijn, zoals 
de hervorming destijds van Pins X een 
operatie is geweest zonder rezultaat. Het 
zou verwonderlijk zijn indien de huidige 
paus, wiens handige politiek en wiens 
benoemingsp(ditiek pas tans duidelijk is 
geworden met de kuriale hervormingen, 
(lit sluitstuk niet in petto z(ju houden. 
De eerste bijeenkomst van de bisschop-
pensinode in de a.s. herfst zal daarover 
meer uitsluitsel verschaffen. 

K.V.B. 
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ANSCHLUSS ? 

Kolonel Gcorgios Papado-
poelos, een der leidende leden 
van de griekse mil i taire rege
ring, verklaarde na een bezoek 
aan Nikosia, dat de aanhech
ting van Cyprus bij Grieken
land nakend is. Zoals bekend 
verschil t daarover Cj'prus'lei-
dend duo grondig van mening. 
Generaal Grivas, bevelhebber 
van het leger is voor Enosis 
(vereniging met Gr iekenland) , 
s taa tsprezident - aar tsbis
schop Makarios is er tegen. 
En vermi ts Makarios geen te
genbezoek aan Atene wenst i e 
brengen na het bezoek van 
Papadopoelos , kan men er o p 
aan, da t Enosis nog niet voor 
morgen is, ondanks ook de 
zwakke tu rkse reakt ie op de 
verklar ingen van de kolonel. 

In feite is Makarios hier 
bontgenoot van de Turken , 
die met lede ogen de vercni-

0)idci de jonji^lc Ikhling van 
tucnw aangeduide astronauten 
in de V.S. bevindt zich ook 
een neger. Misschie}! halen de 
anierikaansc kleurlingen veel 
sneller hun gcUjkhe)echliging 
in de ?nnnle dan op de begane 
giond ! 

MOSJE DAYAN 
Ttisten de persfoto's die op onze redaktie 

aankomen, was er otdangs een merktvaar-
dig kiekje uit Japan : twee meisjes en een 
jongen in de late tienerleeftijd lieten in 
een straal van Tokio hun alley laatste mode-
snujje, een ooglapje è la Day an, bewonde
ren. De Dayan-look is niet alleen in Japan 
mode; hel zwarte lapje heeft zijn intrede 
gedaan lot en met iti de grote modehuizen 
van de westeuropese hoofdsteden. Dat Nel
son en Wellington lapjesdiagers waren, in-
teresseeit de mode-fans helemaal niet ; het 
gnat hen om Dayan, de held van de Sinaï. 

Het gaat hen dus om een misverstand. 
Want Mos je Dayan is slechts van zéér ver 
in uiterst laat belrokken geworden bij de 
jongste veldtocht in de Sitial. De weikelijke 
geestelijke vaders van het invazieplan va-
len stafchef Rabin, generaal Chaim Barley 
en de stafchef van het luchlwapen, brigade-
generaal Mordechai Hod. 

Het moge dan al waar zijn dat Dnyan's 
benoeming tol minister van Landsverdedi
ging, enkele uren vooraleer de oorlog in 
het Midden-Oosten begon, een groot moreel 
effekt had op de hiaeli's, bij de vooi berei
ding en de uitvoering van het bliksemoffen-
sief kuam Dayan met van pas. 

Voor de oorlog was Dayan's aanwezigheid 
in de legering niet nodig; voor de viede 
dieigt ze fataal Ie worden Want de man 
die zozeer, tot de veibeeldntg van tieners en 
modenufjes spieekt, heeft reeds bij een vo-
I f ge gelegenheid bewezen dat hij een uiterst 
gevaarlijk en onverstandig overwinnaar is. 

Voor dat onverstand tn de overwinning 
Zijn er een aantal veiklarïngen en niet de 
minste daarvan zal wel zijn, dat Mosje 
Dayan zijn hel'- leven lang niets anders ge
lieerd, gezien en gedaan heejl dan meppen 
uitdelen en er voor te zoigen dat de tegen-
pnitij uitgeschakeld werd ev uitgeschakeld 
bleef. Dn\anl is een 'inhra — een in Pales
tina geboren Jood • stekelig en hard als de 
71 oeslijnplfint waniaan de inheemse gene-
iciiie haar naam heeft ontleend. 

Zijn oitdeis, vroeg-Zwnislen, behoorden 
lot de stichters van een kibboez in' Zuid-
Gnlilea. Hij werd er in 1915 geboren. De 
familie xerlunsdr zes jaar later naar een 
moschnv in ninbisch e.ehied. Bij de eerste 
dnifren die hij leeide, was gewecrschieten. 
Op 12-jaiige leeftijd werd hij reeds als ver-
spiedertje gebuiikl en ah 14 jarige knaap 
leverde hij zijn eerste gevechten met de 
/Irabieien Rond die tijd werd de Hannnah 
opgericht, die de vestiging van een joodse 
staat nastreefde en later zou uitgroeien tot 
een i>an de ondergrondse terreurorganiza-
tie's in de strijd die de gebooite van Isrcud 
voorafging Mnsje Dayan iras een dei eerste 
leden van de Ha^anah AU jongeman ver
deelde hij zijn tijd tussen de ondergrondse 
en een ktirsus op een landbouwschool. La
ter kwam hij terecht in het halfduister we
reldje van para-militaire organizaties die -» 

soms met medeiveten en hulp van de Brit
ten, soms tegen de Biilten in — opgericht 
en uitgerust werden. Hij assisteerde de brit
se majoor Wingnte die half-illegaal joodse 
kommandotroepen opleidde. Toen Wingate 
bij een der tallozekoerswendingen vanDow-
ningslieet in ongenade viel en naar Londen 
teiuggeioepen werd, dook de Hagnnah he
lemaal naar de ondergiond. Dayan werd 
gevangengezet, maar in 1941 vujgelaten na
dat hij er zich toe verbonden had, de Brit
ten te helpen bij hun strijd tegen de Vichy-
Fransen in Syrië. Tijdens deze veldtocht 
werd hij aan het oog gekwetst en uit die 
tijd dateert het sindsdien beroemd gewor
den (en door Dayan zelf publicitair len 
zeerste gekultiveerde) zwarte lapje. 

Nadat Israël onafhankelijk geworden was, 
kreeg Dayan, in het kader van « onlwikke 
lingshulp » een opleiding op een britse kur-
sus vooi stafofficieien. Hij keerde in 1953 
naai zijn land terug om er benoemd te wor
den tot stafchef van het leger. De volgende 
dl ie jaar besteedde hij aan de voorbereiding 
van de Sinaï veldtocht 1956. Hij haalde zijn 
slag op schitterende wijze thuis : hij brak 
door de egyptische verdedigingslijnen, be
reikte hel Suezkanaal en opende de Golf 
van Akaba De brits-franse expeditie tegen 
Israel maakte het hem wel makkelijker, 
maar het wcus desondanks een grote over 
winning. Dayan was toen 41 jaar en bevond 
zich op het toppunt van zijn macht; reeds 
maakte de legende zich van hem meester. 
De legende rond hem belette wellicht dat 
men de man zélf scherp in het oog hield : 
na de veldtocht was Dayan praktisch de 
enige Israëlische leider die aandrong op an-
neksatie van de Gazo strook. Zelfs Ben Goe-
rion vond dat al te gortig en Dayan's en 
ïcerd genegeei d. 

Mosje Dayan keerde het leger verbi'lerd 
de rug toe, ging studeicn te Jeruzalem en 
kwam in 1959 als trrendentist in de politiek 
terug. Het jongste konflikt tn het Midden-
Oosten gaf hem de gelegenheid terug op te 
duiken uit de halve vergelellieid en of>-
nieiiw zijn onverzoenlijke anneksalie eisen 
te stellen, veer tot ongenoegen overigens 
van heel wat gematigder israélische leiders 

De aanwezigheid van Mosje Dayan in een 
isiaeltsche regering ts een ernstige hinder
paal voor een blijvende oplossing tn het 
Midden Oosten, oplossing die toch niets an
ders kan zijn dan het verzaken aan tedere 
anneksalie in ruil xioor een erkenning door 
de Arabieren. 

Hel meest bedenkelijke Dayan aspekl be 
rust wellicht niet eens bij de man zelf. Het 
IS namelijk de beate geestdnjl waarmee de 
publieke opinie zich nog sleecis blijkt uarrn 
te laten sloven voor een man, wiens leven 
en daden m het teken staan van oorlog rri 
geweld. 

A \. I or t\o 

ging van Cyprus met Grieken
land zouden zien tot s tand ko
men, omdat daardoor de turk
se minderheid op Cyprus nog 
meer in de verdrukking zou 
geraken. Makarios zelf is on
danks zijn geestelijke s taat 
met bang van geweld. Zijn 
gouden bors tkru is zou hem 
desgevallend niet beletten, 
Grivas met geweld te keer te 
gaan. 

MARIONETTEN... 

Dat he t met de geestelijke 
vrijheid achter het IJzeren 
Gordijn ondanks alle liberali-
zeringsteorie nog niet alles is, 
moge blijken uit de recente 
typisch stalinistische opris
ping van de tsjechische par t i j 
bonzen tegen au teur Ladislav 
Mnacko. Ook in Rusland 
blijft de intelligentia ageren 
tegen de s ta tus van onvrij
heid, zoals blijkt uit een hef 
tige brief aan de « P r a v d a » 
van de bekende Sovjet-dichter 
Andrej Voznessenski. In dit 

schiijven verweet de dichter 
de rusissche autori tci lcn met 
schrijvers en dichters om te 
springen als met mar ione t ten . 
Aanlcidmg tot deze reakt ie 
was het vcbod, hem opgelegd, 
om aan het New Yorker 
Kunstfcslival deel te nemen. 
Ook in Zuid-Slavie kan men 
\ a n beteugeling der mcnings-
\ r i jhe id meespreken (Djilas 
e.a.). Zonderling genoeg word t 
daarover in on /c linkse, tegen 
de russische en tsjechische be-
knott ingsmaatregelcn protes
terende pers niet gerept ; het 
land van Tito is immers voor 
onze socialistische intellektu-
elen en de met linkse ideeën 
door dik en dun dwepende in
telligentsia taboe. 

...EN ANTISEMITISME 

Het is nochtans allemaal 
één pond nat. Ook over he t 
anti-semilische aspekt van de
ze houdingen en maatregelea 
ach te r he t IJzeren Gordijn 
wordt weinig gezegd. Wanneer 
ergens in West-Duitsland een 
onbekende een hakenkruis op 
een sinagoge kladt dan s taat 
de wereldpers vol zware t i tels . 
Maar wanneer in de Sovjet
un i e en in Polen scherpe an
tisemitische verklaringen wor
den afgelegd of maatregelen 
uitgevaardigd, dan zwijgt de 
pers in alle talen. Het zonder
linge van de zaak is meteen 
dat het were ldkommunisme 
zonder het grote joodse intel-
lektuele aandeel niet denk
baar is, maar dat van de weer
omstui t het ant isemit isme al
tijd het levendigst in Oost-
Europa is geweest... 

Ondanks een verpletterend (n'erwicht in de lucht, ondanks een 
voortdurende verhoging der effeklieveii •ictiietcn de Amerikanen 
in Vietnam niet op. Bcjvenstaande foto is, een •iierke sinieze van 
het 'icHirt oorlog dat in Vietnam gevoerd w ordi : een helikopter 
mei heel zijn moderne miljoenenapparaltitir kwam er aan te 
pus oni een Cl te redden die gekwetst werd door een mei gif 

bestreken baniboe paalt je 
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Antwerpen, onze trots en onze toekomst, bedreigd ? 

Er zijn boekenrekken te vullen met de studies en uitspraken, gekommen-
tarieerd of niet, over de verkeerde belgische havenstrategie, een gevolg 
van een totaal gebrek aan enig koördinerend beleid op rijksniveau en van 
een progressief afnemend doch te laat ingezet inzicht tot interstedelijk', 
samenwerking van onze havens. Het is begrijpelijk dat een metropool als 
Antwerpen piat gaal op de eeiste rang, die ze terecht gedutende eeuwen 
heeft ingenomen, doch het is niet langer aanvaardbaar dat dit prioriteits
besef bij een wijziging van de voorwaarden nog langer een globale aan
pak in de weg staat. Nochtans is de globale aanpak de enige uitweg voor 
het in het slop geraakte belgische haven probleem. Dat dit havenprobleem 
uiteraard een vlaams probleem is, maakt de kwestie er niet eenvoudiger 
op, zoals alle belgische problematiek dubbel ingewikkeld wordt door de 
nu eenmaal dubbele « nationaliteit » in dit land. 

Met name stelt zich tans de vraag of men een vraagstuk van levens
belang voor het vlaamse volk opzettelijk verkeerd zal aanpakken omwille 
van brussels onbegnp en privaat-antwerpse tegenkanting, beide steunend 
op 19de eeuwse begrippen of op frankofone eigengereidheid. Het besef 
van de ernst van de toestand is gelukkig nu al zo ver doorgedronegn, dat 
meer en meer stemmen opgaan tegen de noodlottige ontstentenis van enige 
havenpolitieh, die naam waardig, die zowel onze maritieme als industriële 
toekomst giondig en vooi zeer lange tijd dietgt te verknoeien. 

W A T IS H E T VRAAGSTUK? 

Het vraagstuk is een kwestie van keu
ze en struktuur. De belgische havens zijn 
aan niet minder dan zes ministeriele 
departementen onderworpen, nl. Ver
keerswezen, Openbare Werken, Ekono-
mische Zaken, Buitenlandse Zaken, Fi-
nancies en Landsverdediging ! Het is ge
makkelijk te begrijpen, dat bij een der-

, ^ l i j k e versnippering er van een koöor-
«iinatiepohtiek inzake havens geen spra
ke is. 

Als bovendien een minister als De 
Saeger, die sommigen een bekwaam rfri-
nister noemen doch die men qua havens 
een onwetende en dus een onbekwame 
.moet noemen, volgende enormiteiten 
durft ui tkramen die slechts zijn onwe-

; tVndheid verklaren, dan is het niet ver
wonderlijk dat wij in het slop zitten. In 
een recent rondschrijven stelde de mi
nister « dat havenpolitiek er moet in 
bestaan, kredieten voor werken te verde
len volgens het werkelijk belang van de 

' be t rokken havens, met abstraktie van ie
dere gekoördineerde havenpolitiek » ! 

t Deze minister stelt zich dus op het 
'S tandpunt van het verleden, zonder re-

'^.Vening te houden met de snelle evolutie 
en de mogelijkheden die ons land op 
maritiem gebied nog bezit om uit dit 
slop te geraken. 

> Zo hoeft men geen Schelde-deskundi-
."-.ge te zijn om niet te weten dat de Schel

de voor meer dan 6.5 k 70.000-tonners 
^niet bevaardbaar is. Hoe verklaart men 

, 'dan dat er te Zandvliet een sluis werd 
, 'gebouwd van 100.000 ton? Het is zeer 

verleidelijk prat te gaan op deze « groot
ste sluis van West-Europa », doch wat 
baat deze trots als op de waterweg tot 
deze sluis nooit schepen van meer dan 
70.000 ton zullen kunnen vaien ? Welke 
enorme investering weid hier blijkbaar 
nutteloos gedaan ! 

4 O p kleinere doch niet minder reële 
/ / s chaa l wil men nu een zgn. kanaal Van 

den Daele te Temsc in de Schelde doen 

ui tmonden voor de binnenscheepvaart 
van 2000 ton, terwijl precies in de bocht 
te Temse de Schelde voor dergelijke ton
nage niet bevaarbaar is ! 

Men meent te dromen als men derge
lijke plannen verneemt en toch gebeurt 
dat in ons gezegend land, waar het er 
ondanks alle V.D.B.- en De Clercq-ge-
blaat over begrotingstekorten niet op 
ettelijke verloren gegooide miljarden 
aankomt. Als tweede bijzonderheid 
over dat Van den Daele-kanaal moge nog 
vermeld worden dat het benoorden 
Waasmunster door de E-3-weg zal ge
kruist worden, doch dat de uitvoering 
der wegwerken reeds zover zal gevorderd 
zijn dat men pas later voor een over
brugging zal moeten instaan, vermits het 
zgn kanaal Van den Daele tegen die tijd 
nog steeds alleen op papier zal bestaan. 
Dat maakt dat men ter hoogte van deze 
snijding later eventueel nieuwe werken 
zal moeten uitvoeren. Dat noemt men 
in 1967 een politiek van openbare wer
ken en van infrastruktuur ! 

HOPELOZE VERSNIPPERING 

We hadden het daar over de struk 
tuur. Het is begrijpelijk dat sinds lang 
stemmen zijn opgegaan, om de belgische 
havens te ontrekken aan deze zes depar
tementen en ze voor al hun aspekten on
der één departement samen te voegen, 
zoals dat bvb. in Nederland het geval 
is. Een dezer stemmen was deze van on 
ze nationale play-boy-verlofganger Al
bert van Luik die m 1958. toen hij se
nator werd, als maidenspeech een toe
spraak voorlas, opgesteld door een hoog 
ambtenaar van Openbare Werken, tans 
met pensioen. Deze restriktie in acht ge
nomen waren de opvattingen van deze 
ambtenaar, wereldkundig gemaakt via 
een prinselijke mond. niet minder per
tinent : « Antwerpen, Gent en Zeebiug 
ge behoren, op europese schaal gezien, 
tot één zelfde kompleks. Ware het niet 
wenselijk alle havenaangelegenhcden in 

VERKEERDE 
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één ministerieel depar tement te centra-
lizeren? ». Dat is negen jaar later niet 
de opvat t ing van expert-boekhouder en 
Hertoginnedaler De Saeger. Als boek
houder heet deze minister zich beter op 
de hoogte van havenproblemen dan 
ekonomisten, wetenschapsmensen, tech
nici, waterbouwkundigen en mensen, die 
weten wat men met koördinatie kan be
reiken. 

MIDDELEEUWSE R I V A L I T E I T 

Dit gebrek aan koördinatie ój)'rijks
niveau heeft de onderlinge rivaliteit 
tussen de vlaamse havensteden in de 
hand gewerkt of bestendigd. Hoe zou 
het anders kunnen ? Het is hier niet de 
plaats om deze rivaliteit geschiedkundig 
na te gaan; ze bestond en ze bestaat nog. 
Het zal niet een schimoverleg zijn tussen 
een paar autoriteiten (aan welk overleg 
men te Brussel de bombastische bena
ming van « havenkonferentie » geeft) 
dat aan deze stand van zaken iets zal 
veranderen. Een havenkonferentie is 
wat anders dan een teekransje van een 
paar burgemeesters en schepenen van 
Antwerpen, Gent, Brugge. Oostende en 
Nieuwpoort. Opvallend is nochtans, da t 
zelfs in deze beperkte samestelling er 
geen enkele havendeskundige aanwezig 
was. Het is dan ook niet te verwonde
ren dat het enige vermeldenswaardige 
van deze bijeenkomsten tot nog toe is, 
de overeenstemming om de kust via 
Gent met de Schelde te verbinden met 
een kanaal van. 2000 ton In een vorig 
artikel hebben we toen de enig passende 
reaktie vermeld van iemand die het kon 
weten. nl. van een personaliteit van Sid-
mar, die vaststelde dat de heren teedrin
kers zich van koëfficient 100 haddei» 
vergist... 

LIEVER T U R K S DAN P.\APS 

Geen koordinering dus op rijksni
veau, ook geen samenwerking in de 
geesten tussen de havensteden onderl ing, 
maai een ontstellende mentaliteit van 
slordigheid, onverantwoordelijkheid, 
broekvagerij, versnippering, totaal voor
bijgestreefde rivaliteit, en zeker geen en
kel blijk van inzicht in de europese toe
komst, waarover de heren verbaal zo 
kwistig uitspraken rondstrooien Is het 
dan te verwonderen dat aan deze euforie 
van zelfvoldaanheid en van trots over 
bepaalde werken, die reeds vóór hun af
werking vooibijgestreefd zijn. plots een 
einde kwam toen uitlekte dal de giote 
petroleummaatschappijen er ernstig aan 
dachten (en dat vóór de jongste Midden-
Oostenkrizis, let wel!) een pijpleiding 

Rotterdam-Antwerpen aan te leggen, 
waardoor meteen Antwerpen als olie-
haven mocht afgeschreven worden. Daar
bij kwam ietwat later aan het licht dat 
niet alleen in de petroleumtrafiek doch 
ook in container- en stukgoederentra-
fiek, ja zelfs in de ertstrafiek b innen be
trekkelijk korte tijd met een aanzien
lijke stijging der tonnematen moet gere
kend worden, waardoor niet alleen d€ 
petroleumhaven Antwerpen in het ge
drang komt, doch ook de antwerpse 
stuk-goederen- en ertshaven ! Na de ge
bruikelijke logenstraffingen en bevesti
gingen zijn we nu volop in de tweede 
faze, die zich uiteraard vooral te Ant
werpen situeert en waarbij de antwerpse 
pers met ons de vraag moet stellen, of 
men te Antwerpen liever... frans of ne-
derlands is dan vlaams (of belgisch, zo 
men wil). Want in leidende kringen 
vindt men een pijpleiding Rotterdam-
Antweipen eigenlijk niet zo erg; men 
beweert zelts dat een dergelijke pijplei
ding beterkoop zou zijn dan tussen Zee-
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gge en Antwerpen. Ook schijnen 
'sommige antwerpse haven- en handels
kringen geen bezwaar te hebben tegen 
de haven van Brest als voorhaven van 
Antwerpen, oliehaven waar men de pe
troleum uit de supertankers zou over
slaan op tankers van maximum 70.000 
ton die dan hun vracht naar Antwerpen 
zouden overbrengen. Er zijn zelfs ant
werpse geesten die beide formules willen 
koppelen, om toch maar niet over Zee-
brugge als vlaams-belgische wisseloplos-
ling te moeten praten. 

Men zal zich herinneren dat de olie
maatschappijen in antwoord op de reak-
des n.a.v. hun voornemen, een pijplei
ding naar Rotterdam aan te leggen, o.m. 
itelden dat een andere oplossing even
tueel de geschiktmaking van Zeebrugge 
als voorhaven van Antwerpen zou zijn, 
altans wat de olietrafiek betreft. Het 
was een zeer bescheiden vingerwijzing, 
hoewel petroleummaatschappijen niet 

: plegen onverantwoorde suggesties te 
' ëoen. Dat ir. A. Mertens op dit ogenu-
blik precies een studie over Zeebrugge 
in opdracht beëindigde was een treffend 
toeval! Dat overigens Brest en Rotter-' 
dam niet lichtvaardig gekozen worden 
Kgt voor de hand, vooral omdat de bel-
gische autoriteiten toch ni^ts hebben ge
daan om een belgische haven geschikt te 
maken voor de olietrafiek van de zeer 
nabije toekomst. Men heeft aldus zelfs 
uitgerekend dat Brest als overslaghaven 
voor Antwerpen de olie te Antwerpen 
nog beterkoop zou kosten dan deze uit 
een pijpleiding van Rotterdam, omdat 
dere laatste haven slechts voor schepen 
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STRUCTUURPLAN 

Siwr WIKLAAS-LOKERF,N 

Streekontwikkelingsplan van de linkeroever der Schelde, enige mogelijkheid tot verdere industriële uitbouw van Antwerpen, 
m^aakt daarmee nog de Schelde niet toegankelijk voor 100.000 tonners en meer... -

van 250.000 ton toegankelijk zal zijn, 
eens de laatste aanpassingswerken vol
tooid, terwijl de haven van Brest aan
gepast wordt voor een minimumtonnage 
van 300.000 ton en dus klaarblijkelijk 
later voor een nog hogere tonnage. Als 
zodanig zou zelfs olie, te Brest in tankers 
van 70.000 overgepompt en naar Ant
werpen vervoerd, nog 50 fr. per ton be-
eèfkoop kosten 4an olie yi^ eep pijpjeir 
ding van Rotterdam naar Antwerpen 
overgeheveld. 

Er is echter zopas de verklaring van 
de h. Kirby, marine-koördinatof van de 
Shell (daar weet men wel wat koördina-
tie is!) die stelt, dat de tanker van 
200.000 ton het vaartuig is, waarmee in 
de gunstigste omstandigheden het olie
transport kan worden verricht tussen het 
Midden Oosten en Europa en zelfs tus
sen het MO en Japan 1 

|p;i: 
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Is het zo vermetel aan te nemen dat 
Zeebrugge voor 200.000 tonners kan ge
schikt gemaakt worden ? 

Men hoeft zich dus weinig illuzies meer 
te maken, de olieslag is voor België ver
loren en daardoor zal ons land aan de 
willekeur van het bui tenland overgele
verd zijn i.z. aksijnzen, prijzen,.voorkeur 
van eigen industrie in geval van nood, 
politiek drukkingsmiddel enz. Daarmee 
is echter het havenvraagstuk niet be
slecht, vermits er nog andere trafieken 
zijn, die eveneens voor een grote veran
dering in de transportmiddelen staan, 
zij het dan dat deze veranderingen niet 
zo vlug en niet zo spektakulair zullen 
zijn als deze in die olietrafiek. Men moet 
echter in een nabije toekomst rekening 
houden met een stijging van de tonna
ges in de ertsen-, stukgoederen- en con
tainertrafiek. Men hoeft slechts de ge-
specializeerde bladen en studies te raad
plegen om daarvan overtuigd te geraken 
terwijl de statistieken en de geboekte 
orders wijzen op een betrekkelijk snelle 
stijging der tonnages in deze trafieken 
tot 80.000 k 100.000 ton. Procenten van 
500 tot... 3000 zijn hier niet overdreven ! 
Dat betekent dat deze trafieken havens 
van hogere toegankelijkheid dan tans 
zullen nodig hebben. Voor deze vakken 
in de scheepvaart is het voor België nog 
niet te laat om zich tijdig voor te berei
den en dat kan qua belgische oplossing 
slechts een verbinding Zeebrugge-Ant-
werpen of Kust-Antwerpen zijn met een 
hoogzeekanaal en een voorhaven en/of 
overslaghaven. We betwijfelen het ech
ter of de les van de olietrafiek zal ge
holpen hebben al is er nog een greintje 
hoop dat men ter zake de ernst van de 
toestand ^al beseffen, 

F R A N K O F O N E INVLOEDEN 

Voor ons, vlaams-nationalisten, komt 
hier een aspekt voor de dag dat nog 
geen enkele persorgaan heeft belicht en 
dat nochtans een gedeeltelijke verkla
ring van deze ongehoord kleingeestige 
houding aan de hand doet : de antwerp
se haven- en handelsicringen staan sterk 
onder een frankofone invloed, die zijn 
verbindingen met Brussel. Luik en Pa
rijs heeft en die als de pest een indus
triële revolutie vrezen die met zeker
heid kan voorspeld worden wanneer 
Zeebrugge de voorhaven van Antwerpen 
zou worden via Gent. Een hoogzeekanaal 
tussen deze drie steden voor 200.000 ton
ners zou inderdaad in Vlaanucicn de 

industriële as van gans België doen ont
staan en dat mag n i e t ! De waarheid is 
vaak veel eenvoudiger dan algemeen ge
dacht. Zelfs een pijpleiding mag er niet 
k o m e n ! 

EUROPEES BELANG 

Een bi jkomend aspekt is echter dal 
Vele waalsé industriebaronnen niet zo 
erg ingenomen zijn met deze handel
wijze van de sterk verfranste en ouder
wets denkende unitaristische ekonomi-
sche bovenlaag in het antwerpse. Te
recht vrezen zij dat wanneer Antwerpen 
zijn vierde plaats in de europese haven-
rangschikking verliest, het waalse nijver-
heidsbekken te veel zal afhangen en van 
Nederland én van Frankrijk. Men zal 
zeggen : welk belang heeft dat, vermits 
we toch naar een verenigd Europa gaan. 
Juist omdat we naar een verenigd Eu
ropa gaan heeft dit zeer veel belang, 
want het komt er op aan een zo sterk 
mogelijke maritiem-industriële pozitie in 
te nemen, vooraleer de grote smeltkroes 
in werking treedt. Dat is blijkbaar nog 
niet tot de grijze massa van sommigen 
onzer regeerders, havenautoriteiten en 
industriekapiteins doorgedrongen. An
ders zouden ze van heel wat meer ver
beelding en van een grootser vizie blijk 
geven dan nu. 

V E R O O R D E L I N G VAN EEN 
STELSEL 

Schuilt in wat voorafgaat niet een 
allerstrengsté veroordeling van hel uni
tair staatsbestel van ons land ? Zou een 
federaal België, zou de federale deel
staat Vlaanderen het zo ver laten ko
men hebben dat we vandaag met 90 t. h. 
zekerheid onszelf als havenkompleks van 
eerste rang in West-Europa mogen af
schrijven, ten voordele van Nederland 
en Frankrijk en ondanks onze centrale 
ligging als ekonomische draaischijf? 
Want een federaal bestel zou ongetwij
feld een einde gemaakt hebben aan de 
hierboven geschetste departementele ver
snippering en middeleeuwse interstede
lijke rivaliteiten, zou het algemeen be
lang doen primeren hebben op persoon
lijk belang, zou vooral de maritieme en 
portuaire traditie van Vlaanderen in 
deze moderne tijd en in de toekomst 
alle eer aangedaan hebben, in plaats van 
nu op een beschamende en het buiten
land tot voorwerp van spot dienende 
wijze verstek te maken. 

Ü.W. 
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MOEDERS MET VERLOF 
Over dit teraa werden al boeken vol 

geschreven. Doorgaans met veel begrip, 
veel simpatie, veel of minder veel mede
lijden doch weinig pozitieve voorstellen. 
He t ligt voor de hand dat wanneer men 
onze moeders een echt verlof, vrij van 
huishoudelijke sleur en slenter en vrij 
van kinderzorg, wil schenken, dit slechts 
in sociaal, in groepsverband* kan gebeu
ren. Onze zo geroemde westerse welvaart 
is nu eenmaal nog niet zo hoog geklom
men dat de welvaartsamenle\ ing aan 
elke moeder, die dit verlangt, een indi
vidueel verlof kan \vaarborgfen. " 

Precies in Zwitserland, vierde staat in 
de rangschikking qua levensstandaard 
(na Amerika, Kanada en Zweden), is 
een werk gegroeid « Verlof voor Moe
der » onder de auspiciën van « Pro Ju-
ventutë » een sociaal werk bij uitstek. 
Deze organizatie heeft deze zomer tel
kens 21 vrouwen uit de laagste sociale 
klassen van het land — en zonder enig 
taalonderscheid, al wordt er wel voor 
gezorgd dat de groepen per taalgemeen
schap een verlofperiode samen door
brengen, zoals het in een federale staat 
past (met vier taalgemeenschappen) — 
telkens voor twee weken ondergebracht 
in een herenhuis te Spuondas bij Sankt 
Moritz. Het huis is een schenking van 
een gravin, die de woning ter beschik
king stelde op voorwaarde dat ze zou 
gebruikt worden voor een te organizeren 
verlof voor jonge moeders, die door af
komst of omstandigheden niet kunnen 
genieten van de algemene welvaart in 
het land. In het exkluzieve St. Moritz is 
aldus een « moedeikolonie » ontstaan, 
een schrille tegenstelling vormend met 
dit luxueuse, alleen voor rijke mensen 
toegankelijke vakantie-oord. De vrou

wen brengen er veertien dagen onbe
kommerd hun eerste verlof \ an hun le
ven door. Het is opvallend, hoezeer deze 
opeenvolgende « moederkoloniën » van 
elkaar verschillen volgens de taalgroe
pen : duitssprekende vrouwen met va
kantie zijn stil en in zich zelf gekeerd, 
de vrouwen uit het Italiaans of romaans 
gedeelte van Zwitserland zijn vrolijk en 
vullen de dag met opgewekt gebabbel 
en gezang. 

De franssprekende Zwitserse verlof-
ffansjers houden het midden tussen deze 
twee uitersten. 

Het ontbreekt de vier taalgroepen in 
dit gratis-vakantieoord nochtans niet aan 
zware zorgen thuis. Immers, bij voor
keur worden vrou^ven gekozen voor wie 
het leven alles behalve mals is geweest. 
Moeders uit arme gezinnen met geeste
lijk of lichamelijk gehandikapte kinde
ren; moeders in blijde verwachtingl 
moeders met twee, drie, vier en zelfs 
meer jeugdige kinderen; vrouwen waar
van de man of de kostwinnende zoon 
arbeidsin\alide is; verlaten vrouwen met 
kinderlast; ongehuwde moeders; in min
dere mate jonge weduwen met kinder
last, kortom mensen, die door het leven 
niet verwend zijn. Deze vrouwen kun
nen tans in het rijke St. Moritz wande
len, bij ongunstig weer op hun kamer, 
die ze per twee bezetten, lezen, naaien, 
kleine werkjes doen of eenvoudig pra
ten. Er bestaat geen al te vaste daginde
ling, met laat de gasten zo vrij moge
lijk over hun overigens betrekkelijk kor
te verloftijd beschikken. 

In 1966 konden in totaal 326 vrou
wen, meestal stammend uit arme boe
ren- en arbcidersfamilies uit Zwitser
land, van dit drooraverlof genieten. He t 

GROOT OF KLEIN ? 
De jeiigd en wat haar aanbelangt 

zijn vraagstukken die ook op een da
mesbladzijde thuishoren, omdat wie 
zegt jeugd, vu eenmaal ook zegt : 
ouders. De jongste tijd is er trou
wens een debat aan de gang over de 
jeugdbewegingen. Sommige pedago
gen en jeugdkenners zijn van mening 
dat de tijd der grote jeugdbewegin
gen zou voorbij zijn. Ze menen dat 
vooial de huidige jeugd het meer 
zoekt in jeugdtehuizen, in kleine 
groepen en kringen waanian ze de 
leideis kent en niet zozeer meer in 
grote jeugdbewegingen, weliswaar 
onderverdeeld in provinciale en ge
westelijke afdelingen doch waarvan 
de top bij de bazis ongekend is. Dat 
schept —• steeds volgens deze peda
gogen — een bepaald wantrouwen 
en ondermijnt de leef baai heid van 
grote bewegingen, geplaatst tegen
over de konkurrentie vdn jeugdhui
zen, van kleine jeugdgroepen en dies 
meer. Veimoedelijk is dal een te 
schelp of te kordaat standpunt. We 
beweren niet dat de grote jeugdbe
wegingen ten dode zijn opge'.chre-
ven, doch kunnen tvel acmnemen dat 
ze tn hun huidige stiuktuur minder 
aantrekkingskracht uitoefenen op de 
jeugd van nu, die vooral een vrijge
vochten jeugd ti'il zijn en daarbij ook 
vnnk in overdrijvingen vervalt. In 
ciize tijd stellen we vost, dat politiek 
georiënteerde jeugdbewegingen min
der bijval hebben dan 20-30 jaar ge
leden, al menen we niet dat de jeugd 
er goed aan doet een a-politieke hou
ding te kiezen. Ze zal er later des te 
moeilijker (voor haar) mee te doen 
krijgen. We menen integendeel dat 
tn onze opvoedingsmetodes een po-
zitiever instelling tegenover de poli

tiek zou moeten aangenomen wor
den, ongeacht het vaak lage peil van 
de praktische politiek of juist daar
om : een jeugd, die een pozitiever 
houding tegenover de politiek aan
neemt kan de praktijk ervan later 
gunstig beïnvloeden. Met de slogan 
« Geen politiek! » komt ook zij er 
vast en zeker niet. 

Het komt er m.i. op aan de jeugd
bewegingen mmdei strak te maken. 
Het schijnt wel een belgische ziekte 
te zijn, alles te willen centralizeren. 
Deze centializeiing is in elk geval 
bankioet gegaan in de jeugdbewe
ging. Ze heeft geen stand kunnen 
houden tegen het verlangen naar au
tonomie in de vlaamse jeugd, vroeger 
niet en nu nog minder. Vlaanderen 
is tiouwens altijd een land van 
jeugdbeweging geweest, veel meer 
dan Biussel en Wallonië. Men moet 
maar eens het vlaamse aandeel in de 
belgische padvindenj nagaan en de 
groei van de padvinderij in Vlaan
deren sinds deze jeugdbeweging zich 
geleidelijk van de belgische voogdij 
heeft losgemaakt. Dat komt omdat de 
padvindenj in de eerste plaats een 
vormende jeugdbeweging is gebleven 
en geen kweekschool werd op socio
logisch of politiek vlak. Slechts wan
neer anders gerichte of geleide jeugd-
bewegiiige?! er in slagen de klemtoon 
te blijven leggen op de tipische 
jeugduitingen en vorming, houden 
ze stand. Dat we echter naai een wij
ziging gaan, betwisten we niet. Mis
schien zal men vrij spoedig tot nog 
giotere autonomie komen op plaat
selijk vlak, een evolutie die zich na
tionaal reeds lang heeft voltrokken 
volgens de taalgemeenschap. Dat 
moest wel eens onderstreept worden 
in een debat dat dit aspekt en dit 
sillogisme volkomen verzvaarloost. 

GERDA. 

DE BETOVERGROOTTIJD 
Nee, on/e moderne magen /ijn helemaal niet meer bestand legen de kei
harde recepten die betover-giootmoeder klaarstoofde voor ha:ir gezin, dat 
kennelijk een grotere eetlust had dan ons eigen gezin vandaag In oude 
kookboeken zijn er heel wat bereidingen te vinden, waarbij twee of meer 
soorten vlees van pas kwamen. Een geliefkoosde kombinatie was bijvoor
beeld kalfsvlees met kippevlees. En om dat mengsel goed te doen bezinken, 
werd het verzwaard met geweekt brood. Hel uiteindelijk rezultaat was dan 
een « potayge », die met onze lichtlopende soepen van vandaag zelfs de 
naam niet meer gemeen heeft. 
« Om een Maniere van Potayge. Neempt Calfvleesch ende jonglie Hoende-
len, dye ontleet in Stucken. Dan doet dit stoven in eenen Pot met Siuinen 
Sniou/e ende Vleesch Sop. Dan neemt Broot. Dat set te weycke. Daer na 
doeghet doer eenen Stramijn. Hier doet Ghiimber inne en anders glieen 
Ciiixf. Maer doeges hier eenen goeden Deel inne. Als deze Polayge aldin 
bereel es, so neemt Verjuis ende Stelkelbesien, dat doeter dan oppe ende 
es ghemaect ». 
Dat lijkt ons een zéér voedzame trog geweest te zijn. Zo worden ze niet 
meer gemaakt ! Alhoewel : poulet chasseur, dat men op moderne spijs-
kaaricu vindt, is een laat en beschaafder bioeitje \aii de « Potayge ». 

was voor allen zonder uitzondering hun 
eerste echt verlof in hun leven van lus
sen 25 en 40 jaar. De meeste verlofgan-
gers hadden tussen 4 en 6 kinderen. Het 
gaat niet gemakkelijk om deze vrouwen 
te bewegen, een verlof te St. Moritz 
door te brengen, want paradoksaal ge
noeg moet men hen opzoeken. Gewone 
oproepen of advertenties in de kranten 
leverden geen rezultaat op omdat deze 
arme mensen ui t trots of valse schaam
te verkozen, zich niet aan te melden. 
Vandaar dat <( Pro Juventu te n over een 
net van medewerkers moet beschikken, 
om deze nog talrijke gevallen van nij
pende armoede op te sporen en de vrou
wen voor een verlof warm te maken, in
dien ze zich niet moeten inspannen om 
de overige familieleden, in de eerste 
plaats dan de man, te overhalen. Het 
is uit ervarinar gebleken dat reeds vol-
wassenen kinderen geen twee keer moe
ten aangesproken, om moeder met ver
lof te laten gaan. Bij de echtgenoten 
verdwijnt de tegenstand wanneer men 
hen zegt, dat er voor een gratis-hulp in 
het huishouden zal gezorgd worden voor 
de d u u r van dit verlof. W a n t ook dit 
aspekt van deze arme-mensen-vakantie-
örganizatie neemt « Pro Juventute » ter 
harte. Gelukkig hebben heel wat jonge 
meisjes zich voor deze taak, gratis, aan
gemeld. In een vorige bijdrage hebben 
we trouwens op een ander sociaal expe
riment in Zwitserland gewezen, nl. de 

vrijwillige sociale dienst, waaraan zowel 
jongens als meisjes zich in de helvetische 
republiek, ondeiwerpeu. Uit dit experi
ment, dat deze zomer ni nog grotere 
mate weid uitgewerkt, is trouwens een 
stroming losgekomen, om deze dienst 
voor alle jongelui van beiderlei kunne 
verplichtend te maken, ten einde de so
ciale s t ruktuur in Zwitserland nog aan
zienlijk te kunnen verstevigen. Het ex
periment van St. Moritz zal ongetwij
feld bijdragen om deze stroming nog te 
versterken. Daarbij wordt ook gedacht 
aan de mogelijkheid voor jongemannen 
een gedeelte van of geheel hun militaire 
dienst als sociale helpers te kwijlen, al-
-tans volgens behoefte, hoewel niet ieder
een zich tot verplicht sociaal dienstbe
toon geroepen voelt. 

Beide experimenten tonen aan dat er 
ook in Zwitserland een sociale beweging 
gaande is, die tot voorbeeld van andere 
landen kan gesteld worden, die in an
dere sektoren van de sociale voorzienin
gen misschien verder dan Zwitserland 
staan, doch in dit s{)eciale verband (vet-
plichte sociale dienst, verlof voor ekono-
misch zwakken enz.) dan weer niet. Ook 
al staat de beweging pas in haar kin
derschoenen veel wijst er op dat ze zich 
zal doorzetten. Dan pas zal de welvaart 
geleidelijk tot alle lagen van de bevol

king kunnen doordringen. 

H. 

Ook in Japan zijn ze knettergek aan het worden. Het nieuwste modesnufje if 
er een mannenschort, zeer vulgair zoals men ziet en een openlijke bekentems 
van de nieuwe maatschappelijke pozitie van het mannelijke geslacht dat onder 

zijn voorvaderen de samoeraï's telde l 
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Een tipisch Magritte-schilderij « La Gioconde » : vermenging van openlucht- en bur
gerlijke elementen (bij een schilder nota bene die zich in zijn begintijd progressis-
tisch links noemde doch dank zij het .. kapitalistische Amerika rijk werd) en waar
van de kompozitiemetode of simboliek herinneren aan sommige Renaissance-graveer-
ders zonder dat daarom de oprechtheid van Magritte als « schilderend dichter » mag 
in twijfel getrokken worden. 

RENE MAGRITTE 
" JE NE SUIS PAS UN PEINTRE "... 

Het vrij plotse overlijden van de sur-
realistisclie schilder René Magritte, gebo
ren Henegouwer doch wonende te Brussel 
en enkele jaren geleden plots « ontdekt » 
door Amerika (die in hem ten onrechte 
de geestelijke vader van de Pop Art zag) 
heeft andermaal de aandacht gevestigd op 
een probleem, dat sinds lang de kunstmid
dens bezig houdt. Is Magritte werkelijk 
als schilder te beschouwen ? Hij zelf zei 
eens « Ik ben geen schilder »,bij wijze 
van uitdaging aan het begin van zijn car
rière. Magritte was een tamelijk gesloten 
man, die koppig vasthield aan zijn opvat
tingen, dat in feite een kunstenaar die de 
beeldende kunsten bedrijft daarom niet 
noodzakelijk te veel moet offeren aan de 
techniek en/of de plastische eisen. In 
Vlaanderen stelt men zeer hoge plastische 
eisen aan de schilderkunst. Wij staan be
kend om onze weelderige materie en om 
ons uitermate sterk en verfijnd kleurenge-
voel. Magritte was als schilder noch het 
een noch het ander. Hij was geen kolorist, 
eerder een soort grisailleschilder met en
kele kleuraksenten. Zijn materie was zeer 
mager aangebracht, bijna schraal en met 
weinig raffinement behandeld. Qua tech
niek kon hij zelfs enigszins vergeleken 
worden met de « naieven ». Indien Magrit
te geen zonderlinge associatieve beelden 
zou geschilderd hebben dan zou hij nau

welijks boven het peil \aii het « santje > 
geraakt zijn. 

Dit moge als beoordeling hard klinken, 
de werkelijkheid en de toekomst zullen 
bewijzen dat deze beoordeling niet over
dreven is. Magritte was ongetwijfeld een 
dichterlijk temperament doch niet een 
zeer onvolmaakt technisch vermogen. Zijn 
vizie, die intrigeert en soms h n s c h aan
doet, maakte dat hij bij de groten terecht 
kwam. En nochtans : tegeno\er Dali, Del-
vaux zelfs. Ernst, Tanguy en vooral tegen
over de werkelijke grootmeester van het 
moderne surrealisme, de Italiaan de Chi-
rico, is Magritte als beeldend kunstenaar 
en als vertolker van de magische vvereld 
achter de zichtbare werkelijkheid weinig 
meer dan een tweederangsfiguur. De pop. 
en op-art-rage hebben gemaakt dat hij als 
« geestelijke vader » er\an doch meteen 
als waarachtig schilder door Amerika 
werd gelanceerd en aan Europa opge
drongen. Een operatie die O.T. niet lang 
zal stand houden tegen de beruchte tand 
des tijds. In belgisch verband is het ook 
zo dat de frankofone wereld, die zo arm 
is aan werkelijke meesters van formaat, 
maar al te graag trachtte uit te pakken 
met opgeschroefde reputaties tegeno\er 
het overweldigend vlaams overwicht in 
de sektor der beeldende kunsten. 

R. coimr. 

slenterend in de tuin der muzen 
HMEF 
(n.v b.) In het kleine kladje Laval (Fiank 
lijk) de "cbooueplaals \an de \ader aller 
naje\e «bildeis doeanier Henii Rousseau, 
weid onlaiios het eciste muzeum ingehul
digd uaai alle plaats ingeiuimd woidt \oor 
naïef wcik Daaitoe iveid 1 miljoen frank 
bij elkaai gebiacht door de plaatselijke ini
tiatiefnemers, lei wijl ex-terroiist, auteur en 
kunsimmi>.lei Aiidié Malraux hetzelfde be 
diag uit de kist van De Gaulle ontleende. 
Het ^cei aaiitiekkclijk ingelichte muzeum 
be\at ucik \an nagenoeg alle beroemde 
naic'\e «hildcis (met als hoogtepunten 
Bombois en Séraphine), maar niet van de 
doeaniei /elf Fen Rousseau-doek kost na
melijk iTieei dan 2 miljoen dus zowat even
veel als de hele huidige kollektie samen. An-
deie Mcenulc dingen in het op 290 km van 
Parijs <)clcgtn 1 ,ival het huis van de in 
1669 gcMoncn alchimist Jacques Ainqul 
de la Coihicre en een geheimzinnig vrij 
metsel,iaist(kcn m de keik van Saini Véne 
land 

JESPERS 

(n \ b ) Hcn i i l lons Jcspeis, omwille \an 
een op.iKdnig 1'iaiis xhujvcnd dichter, om 
logi>clici 'oclenen ncdei landstalig essayist,» 
is oiigctui|leld \ laandciens jongste imge\er 
(viaag licin met naai /ijn oudeidom, want 
wellicht om net tegengestelde ledenen als 
de tiadiiioncle vei/uijgt hi) htm) 7i)n uit
geven jen \Ionas (enkel bibliofiele uitga
ven) en Dl (Jalge (met helemaal \an hem 
alleen) belioicii nog nici tot onze giootste, 
maai alks/ms tot on/e akucKic /ckei nu 
de Siandaaid Boekhandel de di--tril)ulie van 
de Galgc boekjes oji 7ich genomen heeft, 
zullen dcvc supci handig-loimaat pocket^ 
ongein i|le ld hun uey op de \laanisc en 
ncdciIancKc mnkien viiitlcn Mci « Reli-
l.\\ie ï. beslaande ml gedichten \an Hugo 
Claus CU ickcningen \an Paul joosteiis 
lancecide Monas het duuiste vlaamse bock 
van het jaai. het koM met nimdcr dan 5 000 
flank Dezelfde uitgeven] pioduceerde trou 
wens ook (\c eeisie koiie sjjeelfilm van Pa
nic k Com ad, een oudgediende in het Mo-

nasfonds. De Galge heett meer in aanbie
ding : een revolutionaii Van Ostayen boek 
door H.-F. Jespers en Paul De Viee, een 
verzamelbundel van Patrick Conrad, een 
niet zo brave « Bnet van een belgisch bis
schop » en van uw dienaar N.v.B. het pam-
fletboek « Matrakkensabbat », de verzamel
bundel « Rameau in maart » en een kollek
tie mini-veihalen (die de trouwe Wij-lezers 
gedeeltelijk kennen) : « Sprookjes van 1001 
dollar >. 

In vooibeieiding is ook een interview
boek van Theo Lefèv re, met als vraagstellers 
uitgever Jespeis en N.v.B. Henri-Floiis Jes
pers weikt tevens aan een aantal literatuur-
vertalingen van het Nedeilands naar het 
Frans (o.a. v\erk van Gilliams) die bij een 
befaamd paiijs uitgever zullen verschijnen. 
Alleen reeds voor deze daad ter verspreiding 
van de vlaamse kuituur veidient de klein
zoon \an de giote schilder Floiis Jespers 
alle lol. 

BIËNNALE 

(n V b ) Vic Genlils en Jef Vethe^en zijn 
van oudsher viiendcn Nu zijn ze beiden 
aangeduid als belgische atvaaidiging op de 
biënnale \an Sao Paulo Jef met zijn mo-
noehiome schilderijen, Vic met zijn monu
mentale houtv\eiken « Jammei », zegt Jef 
(oprichtei van de Nieuwe \'laanise School) 
somber, « ik ben een echte Vlaming, maar 
piettig IS dal niet steeds. Voor mijn Sao-
Paulo afvaardiging slemden de vlaamse 
kommissieleden tegen, mijn kandidatuur 
weid gcied door de pio's van de Walen ». 
Een dubbel sukses voor Gentils is het we-
reldentoeziasme vooi zijn reusachtig schaak
spel. Er wolden nu kojjeren afgietsels van 
gemaakt en Middclheim heeft het origineel 
verv\oi\en. \ oor hoeveel' Het cijfei ein
digt met 6 nullen., vooi de komma. Ot het 
piivé-iniüatief van de Middclheim piomo-
tois (maar vooi beeld van de gcntsc mu
seumvrienden) daar voor iets tussen /it.. ' 

I60U 
(Il \ b ) Een jongen met wind in de zeilen 
is de antwcipse (nu in de l'ilenliocve te 
Nijlcn wonende) giahkus Paul Ibou. Geen 

kunstenaar in de echte zin van het woord, 
wel een van onze meest smaakvolle reklame-
ontwerpers (wie kent zijn Middelheim-
affiches niet?). Toch weet Ibou de vrije 
grafiek op een virtuoze wijze te mengen 
met de toegepaste grafiek. Zopas ontwieip 
hij een uitkaptechniek die hem toelaat 
steeds afwisselende zuiver vormelijke kom-
pozities te bekomen. Meer mogen we van 
Paul niet veiklappen, zijn eerlang gedrukte 
kalender zal het geheim (?) openbaar ma
ken. In september richt Ibou de schreden 

naar het Mekka der leklanie, New-Voik Of 
dit een dooibiaak van de vlaamse giafiek 
naar het buitenland gaat woiden, weten wij 
niet. 

Feit is dat het werk van Ibou in nagfe-
noeg alle grote internationale giafiekbloem-
lezingen is opgenomen. Paul Ibou is tevens 
mede-oprichter (met Hugoké) van het ver
bond van vlaamse grafici. Dit verbond wil 
o.a. de hegemonie van de brusselse reklame-
potentaten dooi bi eken door de (oveiigens 
doorgaans betere) vlaamse toegepaste gra
fiek haar weg in het bediijfsleven te doen 
vinden. Andere bestaanredenen van dit ver
bond : kreatieve uitwisseling, een deugde
lijke prijzenpolitiek, enz. 

De brand in de Sint Jakobskerk te Antwerpen heeft andermaal aangetoond dat ook 
onze kiinst-chatten n e t voldoende veilig zijn tegen brandgevaar, afgez-en \an de 
steeds talriiker wordende dielstallen. Tegen deze mogelijkheid van vernieling bestaat 
geen reglementering en worden te weinig maatregelen getroflen. Intnssen hebben de 
kunstPefhebbers nu gelegenheid de geredde wei ken uit de St lakob-kerk van dicht
bij te bekijken in het Muzeum voor Schone Kunsten te \ntwerpen. H'er is men bezig 
« Maria en Heiligen » van Rubens op te hangen tuv=en « De pestlijders » van Jordaens 
(links) en « Ue wonderbare MSV angst » eveneens \an Joidaens. 
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VLAAMSE LETTERKUNDE 
<( De Vlaamse Letterkunde van 1780 tot Heden » van prof. dr. R.F. Lissens, uit
gegeven door Elsevier N.V. te Brussel, verscheen voor het eerst in 1953 en zopas 
kivam een vierde herziene uitgave van dit boek uit. Deze vierde druk werd nog
maals geheel bijgewerkt, de tekst werd verrijkt met realia, een lijst met de be
langrijkste literaire tijdschriften werd eraan toegevoegd en de bibliografie werd 
uitgebreid. Vooral het jongste decennium werd bijgewerkt met een beknopt over
zicht, vaak slechts een vermeldng van het laatste op gebied van roman, poëzie en 
essai'. De voorafgaande decennia dezer eeuw en de hele 19de eeuw kregen een 
indeling, aangepast aan nieuwe historische en melodische inzichten. , 

Bij het boek van Lissens, dat zowel 
een uitgebreide handleiding als een (hoe
wel begrensde) kristische studie is, moe
ten wij twee vasstellingen doen. Voor
eerst hebben de meeste overzichten der 
moderne zuidnederlandse l i teratuur het 
begin ervan gesitueerd ongeveer, gelijk
tijdig met het ontstaan van de belgische 
staat en van de vlaamse beweging : wij 
zien dit bij Coopman. Scharpé, Vermey-
len, Gijsen en ook bij buitenlandse 
overzichten zoals bij Hechtle. 

Lissens breekt met deze traditie en 
laat onze moderne l i teratuur beginnen 
op het einde van de Oostenrijkse perio
de, met Verlichting en Pre-Romantiek. 
Voor hem had reeds dr. Antoon Jacob 
erop gewezen dat 1830 géén datum in 
onze kultuurgeschiedenis betekende en 
dat de moderne tijd in feite reeds in
gaat met de franse revolutie; het is dan 
dat het oude regime begeeft, de kapita
listische bourgeoisie en het staats-cen-
tralisme ontstaan en het moderne Vlaan
deren begint. 

Het feit dat het kultureel leven — al
thans het specifiek-nederlandse — in on
ze gewesten in de 18de eeuw een inzin

king kende betekent niet dat deze pe
riode in het Zuiden onvermeld moet ge
laten worden, zoals vele algemeen-ne-
derlandse literatuurgeschiedenissen wél 
doen. Trouwens, de inzinking werd niet 
tot het Zuiden beperkt : wat het Noor
den aan 18de eeuwse let terkunde te bie
den heeft is, na de 17de eeuw, ook niet 
als een rijke literaire bloei te beschou
wen. Bilderijk, Tollens, Staring behoren 
meer tot de 19de eeuw en een groot aan
tal noordnederlandse namen die men 
ons in de litratuurgeschiedenis heeft ge
leerd — Hoogvliet, Feitema, Wagenaar, 
de Van Harens — hebben tenslotte 
maar evenveel of even weinig belang als 
de zuidnederlandse die men niet noemt 
en die Lissens terecht in zijn overzicht 
betrekt... 

Wat de andere periodes betreft en in 
het bizonder de naoorlogse, is de afstand 
in de tijd nog te gering om oordeelvel
lingen als definitief te kunnen beschou
wen. Reeds heeft de uitzuiverende ge
schiedenis haar eliminatiewerk verricht, 
ook in dit boek. Wij menen te mogen 
voorspellen dat de huidige appreciaties 
bv. van het toneehverk van Claus, van 

de experimentele lyriek, van een gedeel
te van het werk van Daisne, Walschap, 
Lampo, Gijsen binnen enkele decennia 
heel wat genuanceerder zullen zijn. 

Elk literatuuroverzicht is getekend 
door de tijd waarin het is ontstaan en 
het is des te meer getekend naarmate de 
behandelde periode in de tijd dichter 
ligt bij het moment der appreciatie. Dit 
geldt uiteraard ook voor dit werk. 

Dit betekent echter niet dat Lissens' 
boek geen waardevol en bij alle subjek-
tieve kleur gefundeerd kritisch overzicht 
zou zijn, dat zijn bruikbaarheid als na
slagwerk bewezen heeft en nog bewij
zen zal. 

Voegen wij er — en dit is dan onze 
tweede vaststelling — aan toe, dat zoals 
trouwens ook in de inleiding vermeld, se
dert de « Geschiedenis van de Vlaamse 
Let terkunde » van Coopman en Schar
pé in 1910, dit boek het eerste van die 
aard is dat een overzicht van de mo
derne vlaamse let terkunde brengt vn 
haar geheel en wetenschappelijke gefun
deerd. Er zijn wél de gedeeltelijke over
zichten geweest van Vermeylen en Kemp. 
Lissens' werk reikt veel verder en biedt 
door zijn omvang en zijn evenwichtige 
dozering van analitische en sintetische 
elementen een uitstekende handleiding 
voor de leraar en iedereen die zich voor 
onze l i teratuur interesseert... 

R.F. Lissens : « De Vlaamse Letter
kunde van 1780 tot Heden », 225 fr. 
N.V. Elsevier, Brussel. 

FONOPLATEH 

RICHARD DE WACHTER 70 
Het is nog niet zo heel lang geleden dat 

de naam van Richard De Wachter op deze 
bladzijde stond onder een artikel : Richard 
de Wachter is niet alleen dichter en roman
schrijver, maar hij schreef ook menig aru-
kel. 

Hij werd geboien te Puurs in 1897 en 
zijn eerste bundel « Bottende Lente » ver
scheen in 1917 zodat hij niet alleen dit jaar 
zijn zeventigste verjaardag maar ook zijn 
gouden jubileum van dichter viert. In 
1918 kwam « Dieper Leven » en in 1919 
« Gedichtenkrans » uit. Daaimee was De 
Wachters < dichterader » niet ontgonnen, 
wam nog in 1950 verscheen een bundel 
verzen « Herfsipreludium ». 

De Wachters poëzie bezit twee opvallende 
kenmeiken : een grote eenvoud en een 
diepe religioziteit. Voor zoverre zij aan in
vloeden en uitwendige faktoren te danken 
zijn, mogen wij vooral wijzen op de invloed 
van zijn vriend en streekgenoot Jan Ham-
menecker, priester, dichter en flamingant \ 

De Wachter zou echter weldra, na zijn 
eerste bundels, naar het proza overgaan en 
eerst in halen, later in romans zijn levens-
vizie naai voren brengen. Zijn verhalend 
proza is volks zonder literaire potten te 
willen breken, maar van een eenvoudige 
ontroerbaarheid en een ongekompliceeide, 
rechtlijnige overtuigingskracht. 

Waren verhaal en roman bij De Wach
ter aanvankelijk sterk getekend door de 
streek en gesitueerd in het dorpsleven, dan 
zou hij met « Jeanke » in 1942 iijn blik 
richten naar de grote stad. Vertrekkend van 
het leven van een volksjongen in de Ma-
rollen, gloeide zi)n vcihaal tematisch uit 
en vormde samen mei « Kapelaan Van 
Bolle » en < Het Grote Offei >. een trilogie 
over een onderwerp dat m onze liieratiuir 
praktisch niet behandeld werd • geloofs-
verspreidiMg en geloofsafval in de grote 
stad. Niet in een milieu van intellektuclen 
ol van burgeiij, waar de problematiek zo
veel gekompliceerder en uitgebreider zou 
zijn en daaiom juist ook literair lonender 
en gemakkelijker teven' — maar in de 
volksbuurt, waar de probleemstellingen 
minder geleerd worden omschreven en in
dividueler zijn en daarom ook moeilijker 
voor een «crcne en zowel religieus als lite
rair-verantwoorde behandeling. 

Dat De Wachter niet steeds in deze moei 
lijke taak geslaagd is neemt niet v»cg dat 
zijn werk getekend wordt door de oprecht^ 

heid en de eerlijke liefde voor de mensen, 
samen met een kristendom dal wars van 
kwezelarij en formalisme, evenmin zich laat 
imponeren door het verbalisme der moder
ne reformatoren. Daarvoor is de kennis die 
De Wachter heeft van de religieuze proble
matiek te diep en te grondig : hij heeft, 
om het met onze vriend Nemrod te zeggen, 
zijn teologische kennis niet opgedaan in 
de krant. 

De Wachter schreef benevens gedichten 
en verhalend proza ook biografieën van 
gestigmatizeeiden : Therese Neumann en 
Pater Pio, en hij is ook de auteur van « El-
ckerlyc antwoordt », een bundel brieven die 
geïnspireerd werden door Ernest Van der 
Hallens « Brieven aan Elckerlyc ». Nu Van 
der Hallens « Brieven aan Elckerlyc » op

nieuw uitgegeven werden (in een volgend 
nummer komen wij hierop terug) zijn die 
van De Wachter eveneens weer aktueel ge
worden. 

Voor De Wachter is zijn literair werk 
steeds apostolaatswerk geweest en zijn kun
stenaarsroeping een dienst aan zijn volk. 
Dat dergelijke opvatting vroeger 
niet en nu allenninst gewaardeerd wordt 
door een op het estetische formalisme toe
gespitste kritiek, is dan ook wellicht een 
der grote redenen waarom zijn naam zel
den genoemd werd in de literaire kritiek 
en geschiedschrijving. 

Wij wensen Richaid De Wachter, de 
mens en kunstenaar, de Vlaming en kristen, 
nog véle jaren vruchtbaar werk voor zijn 
volk. 

De politie te Luzern heeft in <le « hofgaleiei » de verzameling schilderijen van de 
Nedesriaix'pi De Boer in beslag genomen. Deze verzameling bestond zgz. uit werken 
van Vincent Van Gogh. Talrijke kun!>tenaars en kringen hebben geprotesteerd met de 
bewering dat de kollektie uitsluitend uit vervalsingen bestaat. 

UIT DE SCHOTSE 

HOOGLANDEN 

(Concert Hall, M-2260). 

Nog in vakantiestemming, biengen 
we u deze week Iwee platen uit het 
lichtene genre, die toch nog « klas
siek » zijn te noemen, hoe eigenaar
dig dat ook mag schijnen. 

De eeiste is klassiek omdat het 
gaat om marsjen en doedelzaknum-
mers, die uit het schotse volk sproten. 
De doedelzak is een zeer eerbiedwaar
dig instrument, dat in de middel
eeuwen ook in de Nedei landen zeer 
populair was. De Hooglanders ge 
bruiken wel een ander model, met 
drie baspijpen, dat steeds een grote 
tol heeft gespeeld in de krijgsmuziek 
van deze niet al te vredelievende 
belgstammen. 

Op de plaat van Concert Hall zijn 
het de Goidon Highlanders die af
wisselend doedelzakmuziek met trom
melbegeleiding, en marsjen met vol
ledige muziekkapel brengen. De ti-
pische nasale klank van het blaasin
strument, met de zeer ritmische trom
melbegeleiding, heeft een eigen sfeer 
en bekoring. Een plaat van goede 
kwaliteit die haar prijs meer dan 
luaard is, vermits deze voor mono
platen van 168 fr. nog met 30 t. h 
verminderd wordt. Verkrijgbaar te 
Brussel, F. Lecharlierlaan 85, of te 
Antwerpen op het nieuwe adres se
dert 1 september : St. Gummarus-
straat 44. 

AMERICAN 

FOLK BLUES FESTIVAL 

(Polydor, 109.012 - 255 fr.). 
Ook hier durven we van klassieke 

muziek spreken, omdat het gaat om 
niet-kommerciële ecfite en onverval
ste klanken en ritmen zoals deze uil 
de amerikaanse negerziel opiuellen. 
De blues vormen de grondslag van de 
latere jazz. Waar ze aan de ene kant 
de geestelijke liederen hebben (spiri
tuals en gospel songs) vinden we aan 
de andere kant de profane muziek 
bij de plantation songs en de blues. 

Zoals alle volksmuziek gaat het om 
eenvoudige strukturen : een simpele, 
melodie, herhaalde woorden en een 
vast ritme, dat bij de blues tot een 
obsessie kan uitgroeien. Ook de be
geleiding (gitaar, piano, drums, bas) 
blijft zeer sober. 

Wellicht moet bij sommigen een 
eerste voorbehoud overwonnen wor 
den vooraleer de diepe zin van deze 
blues ontdekt wordt. 

De zin van hel heimwee, waardooi 
alle blues in mineuitoon staan. De 
zin van het obstinaat ritme en de 
herhaling, dat de grondslag is van 
alle grote muziek en van het leven 

, zelfs m hartslag en ademhaling. 

De opname werd door Polydor in 
Hamburg onder zeer bijzondere voor
waaiden verwezenlijkt, voor een se 
lekt publiek trad een kleine gioep op 
wais van alle kommercièle toegevin 
gen, zich uitlevend zoals alleen blues 
zangers dat kunnen. De uitgebreide 
platenhoes geeft meikwaaidige be 
schouwingen o.m van de beroemde 
Mahalia Jackson, met een zestal 
sfeervolle foto's. De kwaliteit der op
name IS uitmuntend. De blues-groep 
bestaai uu John Lee Hooker, Shaky 
Jake, Memphis Slim, T-Bone Wal
ker, Willie Dixon, Jump Jackson. 
\nini\ Teiry en Biownie Mc (thee 
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het «spul» 
Dopingsmiddelen zijn « alle 

middelen bestemd om op 
kunstmatige wijze het rende
ment te verhogen, met het oog 
op of bij gelegenheid van de 
kompetitie, en die schade kun
nen veroorzaken aan de sport-
etiek en aan de fizische en psi-
chische gaafheid van de wiel
renner ». 

De BWB publiceerde wel 'n 
«voorlopige en onvolledige » 
lijst van verboden produkten, 
maar buiten die lijst zijn er 
nog tientallen geneesmiddelen, 
die beantwoorden aan boven
staande bepaling en dus do
pingsmiddelen zijn. Verboden 
bijgevolg, hoewel vaak vrij in 
de handel. 

Het kan dus mogelijk zijn 
dat een renner een geneesmid
del koopt bij een apoteker, 
zonder dat daar enig bezwaar 
tegen is. Het kan zijn dat dit 
produkt niet voorkomt op de 
lijst van de verboden produk
ten van de BWB. Het genees
middel kan voor de renner to
taal onschadelijk zijn bij oor
deelkundig gebruik, zelfs nut
tig zelfs aangeraden door een 
dokter. Het kan zijn dat die 
renner werkelijk niet weet dat 
hij zich aan doping schuldig 
maakt, omdat het produkt wel 
niet op de lijst stond, maar 
beantwoordt aan bovenstaan
de bepahng. Hij kan dus bij 
een mogelijk onderzoek schul
dig bevonden worden en ge
straft. (Hoewel wij denken, 
zonder het te weten nochtans, 
dat men bij het onderzoek al
leen de « zware » gevallen 
weerhoudt, bij voorbeeld de
genen die wekamines gebruik
ten; terwijl de anderen die 
slechts minder gevaarlijke pro
dukten, doorgaans vrij in de 
handel maar toch verboden 
dopingsprodukten, gebruikten, 
er met een dikke sigaar van af 
komen). Teoretisch kan een 
dergelijk geval zich voordoen. 1 

1 
Wat komt nu voor op die e 

voorlopige en onvolledige lijst? c 
Er IS eerst de groep der de- r 

primentia. Hiertoe behoort bij 
voorbeeld alkohol. Een renner 
mag, evenmin als een ander 
weggebruiker, zattekens zijn. 

Hiertoe behoren ook de ge
vaarlijke verdovende middelen 
zoals morfine, opium enz., in 
ons land trouwens voor ieder
een streng verboden. Maar ook 
vele andere, minder tot de ver
beelding sprekende produkten. 
Zo moet de renner die tijdens 
een wedstrijd ergens pijn 
heeft, wel wat oppassen, want 
hij heeft nogal gemakkelijk 
een verdovend middel vast dat 

(teoretisch) een dopingsmid-
del is en dus strafbaar. 

De tweede groep zijn die der 
psychostimulantia, waarvan 
wekamines en antidepresiva 
de meest gebruikte zijn. De 
wekamines, op bazis van am
fetamine, zetten aan tot grote
re aktiviteit (ook geestelijke), 
verdrijven slaaplust en ver
moeidheid en doen de renner 
er dus «inv'iiegen» en zijn 
moeheid vergeten. Zij schen
ken nieuwe aktiviteit, maar 
geen nieuwe energie. Zij sti
muleren hersens en hart, maar 
schenken geen eigenlijke 
kracht. Hun uitwerking is 
psichisch, niet fizisch. Het ge
voel van kracht dat de renner 
krijgt, is eigenlijk inbeelding, 
bedrog. ^ 

De anti-depressi\ a bestrij
den de gevoelens van lusteloos
heid, machteloosheid, uitput
ting, onverschilligheid, angst 
en zo meer. 

In de derde groep verzamelt 
men de produkten met werke
lijke fizisch effekt. Ze stimu
leren hartslag, bloedsomloop 
en ademhaling. De meeste van 
deze produkten zijn genees
middelen, die wij allemaal al 

wel eens voorgeschreven kre
gen van de dokter. Voor vele 
ervan is trouwens niet eens 'n 
voorschrift nodig en bij gerin
ge dozis zijn de meeste zelfs 
vrij onschadelijk. De renner 
kan ze dus kopen en bezitten 
en eten zoveel hij wil, net als 
iedereen, en bij geringe dozis 
zal hij er normaal weinig of 
geen schade van ondervinden; 
maar heeft hij ze bij een wed
strijd in zijn zak of in zijn lijf, 
dan is hij (teoretisch) straf
baar, want het zijn verboden 
dopingsmiddelen. Zij het dan 
misschien de minst gevaarlijke 
over het algemeen. 

Men denke dus niet dat alle 
dopingsmiddelen bestaan uit 
smerige brouwseltjes ergens 
diep in het geheim aan elkaar 
geflanst en met blikken van 
verstandhouding tegen duize
lingwekkende prijzen verhan
deld. Och neen, de meeste do
pingsmiddelen zijn prima ge
neesmiddelen, eigenlijk maar 
echt gevaarlijk bij niet oor
deelkundig gebruik, hetzij zon
der kontrole van de arts, het
zij in hoge dozis. 

gevaar 
«Is doping werkelijk gevaar

lijk ?», hebben we aan mensen 
die het kunnen weten ge
vraagd. Niemand heeft een al
gemeen geldend antwoord 
kunnen geven. Ze zeiden : « gij 
giet daar een borrel door uw 
« kol ». Is dat gevaarlijk ? Die 
borrel bevat alkohol en dat is 
een gift, bij een bepaalde do-

zichtige en drinkt koffie. Spij
tig, maar die bevat cafeïne, die 
ook dodelijk is in grote hoe
veelheid ». 

Een algemeen geldend ant
woord kan inderdaad moeilijk 
gegeven worden. 

Een zelfde produkt kan voor 
de ene mens gevaarlijk zijn, 
voor de andere niet, en dit in 
bepaalde omstandigheden. In 
andere omstandigheden kan 
het precies omgekeerd zijn. 
Een gevaarlijk gift kan in he-
paalde hoeveelheid en bepaal
de omstandigheden onschade
lijk, zelfs een geneesmiddel 
zijn. Dat alles kan alleen de 
medicus uitmaken in een par-
tikulier geval. Een eerste n^aal 
kan gezegd worden : wie toch 
aan doping wil doen, mag het 
zeker niet doen zonder me
disch toezicht. 

Het is duidelijk dat de, ge
nomen dozis een rol speelt. In 
kleine dozis kan een bepaald 
produkt nagenoeg onschade
lijk zijn, in grote dozis dode
lijk. De begrippen klein en 
groot kunnen alweer niet 
vastgelegd worden. Ze zijn re
latief, hangen af van het indi
vidu, van de omstandigheden, 
van heel veel faktoren. Daaren
boven is het zo dat bij vele 
van de zg. dopingsmiddelen ge
wenning optreedt, dit wil zeg
gen dat men door langdurig 
gebruik het produkt beter 
leert verdragen, er zelfs im
muun kan voor worden. De 
keerzijde daarvan is dat men 
ook steeds grotere dozissen 
moet nemen om nog rezultaat 
te bekomen. Zo komt het dat 
sommige renners met de 
glimlach van bepaalde produk
ten dodelijke dozissen nemen 
en er toch springlevend en 
blijkbaar welvarend bij blij
ven. Men weze zelfs voorzich
tig met het volgende : een ren
ner kan tijdens een wedstrijd 
om het leven komen, men kan 
in zijn lichaam een dodelijke 
dozis van een bepaald produkt 

oorzaak van de dood was. Dat 
\vordt wel eens uit het oog vsf 
loren. 

Een voorbeeld. 

Wij drinken onze eerst* 
pintjes wanneer we onz» 
eerste baard en puistjes kwe
ken. Van twee glazen zijn ze 
dronken. Maar we maken vor» 
deringen en wanneer we sol
daat worden, kunnen we al 
veel meer pinten verdragen 
zonder dronken te worden. En 
fier dat we zijn... Blijven we 
drinken, dan komt er een ogen
blik dat we bijna niet meer 
dronken te krijgen zijn, niet 
omdat we — al denken we dat 
— zo'n «beren » zijn, maar 
omdat we al zoveel alkohol ge
slurpt hebben dat we door ge
wenning bijna immuun zijn. 
Hoegenaamd niet om trots op 
te zijn trouwens. Gaan we nog 
verder (de berg af), dan kun
nen wij misschien dodelijke 
dozissen alkohol verdragen, 
zonder er dood bij neer te stui
ken. Zelfs zonder er gewoon 
zat bij neer te stuiken. Zo kan 
het zijn dat we met een dode
lijke dozis alkohol in het lijf 
het hoekje omgaan, zonder 
dat de alkohol er de direkte 
oorzaak van is. 

In die zin gaat het ook met 
de zg. dopingsprodukten. 

Het tweede grote gevaar be
staat dus vooral in de dozis. 
En het is zeer moeilijk voor 
de leek om die onder kontrole 
te houden, omdat de gewen
ning steeds grotere dozissen 
noodzakelijk maakt, wil men 
er iets mee bereiken. Men be
denke ook dat bij de renners 
het gebruik gespreid wordt 
over een jarenlange carrière 
en niet beperkt tot een perio
de van ziekte, afgesloten na de 
genezing. 

Dat is meteen de tweede re
den om niet zonder medisch 
toezicht aan doping te doen. 

Dit zijn dan twee gevaren 
aan gebruik van dopingsmid

delen verbonden : men kent 
nooit met zekerheid het effekt 
bij voorbaat, en de gewenning 
leidt tot al te grote_ dozissen. 

neven

werkingen 
De meeste geneesmiddelen, 

hoe uitstekend ze ook zijn, 
veitonen het nadeel dat ze ne
venwerkingen hebben. Om het 
met een eenvoudig voorbeeld
je te zegen : van een middeltje 
tegen hoofdpijn kan men 
maagpijijücrijgen. 

Soms zijn die nevenwerkin 
gen onbeduidend, zeker bij ge
ring gebruik van geneesmidde
len, maar dikwijls zijn ze zo 
ernstig dat de arts ze als een 
bijkomende ziekte moet be
handelen. 

Ook de dopingsmiddelen 
hebben nevenwerkingen, en 
zoals verder blijkt kunnen die 
zeer gevaarlijk zijn. Het is dui
delijk dat die nevenwerkingen 
niet noodzakelijk allemaal en 

(vervolg op blz. 18) 

EEN WIJ - ENQUÊTE OVER 

D E R D E A F L E V E R I N G 
DOPING 

ENQUÊTE OVER 

DOl 
zis dodelijk. Gij rookt een si- vinden en méér zelfs, en toch 
garet die nicotine bevat. Kan kan het zijn dat die dozis niet 
dodelijk zijn. Gij zijt een voor- de direkte en/of uitsluitende 

grappen 
Men kan in bladen en kranten allerlei vrolijke ver

haaltjes lezen over de doping en de strijd tegen de do-

Wij brachten u al het verhaal van Evert Dolman met 
zijn sanitaire installatie. 

Een ander verhaal, aan verschillende renners toege
dicht, is het volgende : wetende dat er kans bestaat 
dat ze na een wedstrijd aan de urineproef zullen onder
worpen worden, en toch besloten stimulerende mid
delen te gebruiken, zijn er renners die een flesje on
schuldige urine bij de hand hebben, om die ter onder
zoek voor te leggen, in plaats van hun eigen minder on
schuldige « marsjandies ». 

Het verhaal wil nu — maar geloof er het uwe van — 
dat een renner er na onderzoek van de aangeboden 
urine op betrapt werd... in blijde verwachting te zijn. 

Of dergelijke grappen nog zullen voortleven, nu het 
onderzoek ernstig zal geschieden, betwijfelen we. En 
we hopen van niet, want Tom Simpson is al begraven, 
en dat is geen grap. 

En als de doping blijft voortwoekeren, zal men er 
nog moeten begraven. En dat is ook geen grap. 

hravo voor willem 
In het « Nieuwsblad » schreef Willem van Wynendae-

le dat Anqiietil » de voor zichzelf vernietigende en voor 
de wielersport hoogst schadelijke WAARHEID (vetjes 
van ons) onthulde ». 

Verder : « deze waarheid was ons en ook andere 
joernalisten bekend. Het pleit niet voor ons plichtsbe
sef en verantwoordelijkheidszin dat we ze moedwillig 
verzwegen », en « wij konden de moed niet opbrengen 
te doen wat wij in eer en geweten hadden moeten 
doen ». 

Het is zeer juist wat deze in de sportjoernalistiek 
vergrijsde man schrijft. De sportpers heeft gefaald. 
Maar we vinden het verdomd fijn dat precies Willem 
van Wynendaele dat schrijft. Want hij heeft, jaren ge
leden al, gereageerd, praktisch alleen tegen de doping. 
Men heeft hem toen niet gevolgd, integendeel, men heeft 
het hem verweten en hij is ermee gestopt. Zijn strijd 
heeft hij toen verloren, maar hij heeft hem gestreden. 
En dat bewonderen wij. 

Wij hopen dat zijn kollega's hem deze keer wél zul
len volgen, want, zoals hij het schrijft : « de tijd van de 
grappenmakerij is voorbij. Anquetil en Simpson heb
ben hem afgesloten ». 

! 
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vergissing ? 
Ge weet dat de Belg Weckx buitengezwierd werd uit 

de ronde van Frankrijk voor liefhebbers (van « spul »?) 
wegens het gebruik van verboden stimulerende midde
len. 

De straf werd overgelaten aan de Belgische wieler
bond. • 

Op dit ogenblik peddelt Weckx nog altijd lustig zijn 
koerskens. Hij heeft namelijk laten weten dat het alle
maal berust op een spijtige vergissing, en bijgevolg 
heeft de BWB een bijkomend onderzoek geopend. 

Wij hopen nu — vooral voor Weckx zelf — dat het 
inderdaad een vergissing was. 

Maar we zouden toch wensen dat er middelen ge
zocht worden om de straf — als men dan toch met 
straffen de plaag wil bestrijden, wat o.i. niet de ideale 
metode is — sneller op het delikt te doen volgen. 

Het heeft geen zin in de zomer een renner te betrap
pen, en hem na het seizoen te straffen met een paar 
maanden schorsing. Als men het zo gaat doen, dan 
kunnen we rustig voorspellen dat heel de anti-doping-
affaire een dikke « f oef »^ wordt., 

En dat zal toch wel niet de bedoeling zijn, hopen we. 

Op de Vlaamse TV 

(vervolg van blz. 17) 

bij iedereen optreden. Zelden 
of nooit zelfs, maar de kans be
staat dat een of meerdere zich 
laten gelden. Natuurlijk ver
groot die kans door hoge do-
zissen te nemen, en dat is pre
cies wat in de wielrennerij ge
beurt. Zodat, logischerwijze, 
de gevaren van de nevenwer
kingen voor de renners, door 
de hoge dozissen, door het on
voldoende medische toezicht, 
door de gewenning, betrekke
lijk groot zijn. Temeer omdat 

l 

zij dikwijls verschillende pro-
dukten met verschillende wer
king en verschillende neven
werkingen door elkaar nemen. 

Welke zijn nu die nevenwer
kingen ? 

Van de deprimentia zijn ze 
gekend. De zeer gevaarlijke 
verdovende middelen, waar
van de verkoop streng geregle
menteerd is, kunnen o.m. ver
oorzaken : verslaafdheid, alge
mene verzwakking, gebrek aan 
energie, vertrokken en ver
kleurd gelaat, bewustzijnsver-

lies, zenuwstoornissen en na 
lang verbruik — waar de ver
slaving op aanstuurt — onge
neeslijke ziekten van diverse 
aard, ook geestesziekten, alge
meen chronisch verval, tot to
tale afbraak en dood. Daarbij 
is de ontwenning zeer lastig, 
een lang en pijnlijk proces dat 
niet altijd tot goede rezultaten 
leidt. 

Ook van de wekamines kun
nen de nevenwerkingen ge
vaarlijk zijn. Zij verhogen de 
aktiviteit, maar niet de ener
gie. De vermoeidheid wordt 
uitgeschakeld, het alarmsis-
teem dat het lichaam verwit
tigt dat het welletjes is. Daar
door gaat de renner zonder 
moe te worden, beter : zonder 
het te voelen, tot de uiterste 
grens, tot de totale uitputting, 
waarvan herstel natuurlijk 
veel moeilijker is dan van een 
normale vermoeidheid, zeker 
bij herhaling. 

Het verhoogde prestatiever
mogen is daarbij niet van de 
beste kwaliteit, en oorzaak van 
veel fouten, in de wielersport 
o.m. oordeelsfouten, aanrijdin
gen en valpartijen. Het gevoel 
van welbehagen dat de weka
mines schenken, leidt tot ver
slaving. Daarenboven kunnen 
de wekamines bij overdreven 
gebruik allerlei minder pretti
ge gevolgen veroorzaken, als 
daar zijn : hallucinaties, waan
zin, psichozen, en kort en góéd 
krankzinnigheid. 
De anti-depressiva vertonen 
zekere gevaren van tweeërlei 

aard. Ze kunnen stoornissen in 
de bloedsomloop veroorzaken, 
en vooral : ze reageren van in
dividu tot individu heel ver
schillend soms, zelfs in die ma
te dat ze precies het tegenover
gestelde kunnen verwekken 
van wat de bedoeling was : 
zeer diepe depressies, in uiters
te gevallen leidend tot psicho
zen en zelmoord (plannen). 

De derde groep met uitwer
king op hart, ademhaling en 
bloedsomloop heeft misschien 
minder spektakulaire, maar 
daarom niet ongevaarlijke ne
venwerkingen. Vooral door de 
onzinnig hoge dozissen die 
vaak genomen wprden. Ieder
een beseft gemakkelijk wat er 
gebeurt met een motor die 
voortdurend over zijn toeren 
wordt gejaagd : op een be
paald ogenblik zegt hij « stik » 
en hij valt stil. En gezien het 
menselijke hart nogal eens 
met een motor wordt vergele
ken... 

Bij medische kontrole en 
kleine dozis zijn die nevenwer
kingen niet zo heel erg te vre
zen, omdat ze dan meestal 
niet, of in heel lichte vorm op
treden, zodat ze gemakkelijk 
te verhelpen zijn. Maar, we 
hebben het al meermaals moe
ten herhalen, bij renners die 
de produkten in dikwijls ont
stellend hoge dozissen nemen, 
uiteraard zonder voldoende 
dokterskontrole, is dat natuur
lijk wat anders. 

(vervolg volgende week) 

ZATERDAG 26 AUGUSTUS 
Von 14 30 tot 18.20 : Wereldkampioen-
schappe nwtelrennen op de baan te Am
sterdam : - Snelheid beroeps renners 
(reeksen ; - Achtervolging beroepsren
ners (kwafiticattes) ; - Snelheid beroeps
renners (herkansing) ; - Snelheid beroeps
renners (kwartfir^ales) — 19 00 : Luceat, 
katholiek - godsdienstige uitzending — 
19.30 : Tienerklanken — 20.00 : TV-
nieuws — 20.15 : Groot Gala van ds 
Fonoplaat, amusementsprogramma recht
streeks uitgezonden vanuit de A.R.D.-
Halle te Berlijn — Rond 22 20 : Suspens. 
1 Ie afl. : De Maannacht — Rond 23.20 : 
TV-nieuws — Rond 23 25 tot Rond 24.00: 
Wereldkampioenschappen wielrennen op 
de baan te Amsterdam. - Tandem lief
hebbers (kwartfinales) ; - Achtervolging 
beroepsrenners (kwartfinales). 

ZONDAG 27 AUGUSTUS 
14 15 • Internationaal landbouwmagazina 
— 14.45 ; Wereldkampioenschappen wiel
rennen op de baan te Amsterdam : 
— stayers beroepsrenners ; - achtervol
ging beroepsrenners ; - tandem liefheb
bers ; - stayers beroepsrenners — 15.15 : 
Europese kajak - kampioenschappen te 
Duisburg — 15 00 : Wereldkampioen
schappen wielrennen op de baan te Am-
terdam : - tandem liefhebbers ; - stayers 
liethebbers ; - achtervolging beroepsren
ners — 17.55 : Europese kaiak-karrn 
pioenschappen te Duisburg — V8.15 : 
Tiencrklanken — 18.45 : Klein, klein 
kleutertje — 19.05 : De Jetsons. 6e afl. : 
Leider van de verkenners — 19.30 : De 
wereld is klein : « De thuiskomst i — 
20.00 : TV-nieuws — 20.15 : Sportweek-
enj — 20.40 : Avonturenfilms van vroe
ger en nu. Grenzeloze horizonten (1960) 
— 22.40 : TV-nieuws. 

MAANDAG 28 AUGUSTUS 
19.30 : Flipper 62e afl. : Dolfijnen slo
pen niet — 19.55 : De Weerman —• 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : De vluch
teling. 12e afl. : Op zoek in een vijan
dige stad — 21.15 : Paul Getty, de een
zame miljardair — 22 10 : Gastprograrn-
ma. De Socialistische gedachte en actie 
— 22.40 : TV-nieuws. 

DINSDAG 29 AUGUSTUS 
19 00 : Wereldkampioenschappen wielren
nen op de baan de Amsterdam : - och-
tervolging per ploeg liefhebbers ; - snel
heid beroepsrenners — 19.45 : Naar do 
maan, tekenfilmpje van Fran^oise De Mol 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.20 : Wereld
kampioenschappen wielrennen op de baan 
te Amsterdam. Finale von de snelheids- , 
wedstrijden voor beroepsrenners — 21.00: 
Een stukie voor jezelf — 22.05 : Medium 
— 22.35 : TV-nieuws — Rond 22.45 tot 
23.25 : Wereldkampioenschappen wielren
nen op de baan te Amsterdam : - ach
tervolging per ploeg liefhebbers; -.stayers 
beroepsrenners. 

WOENSbAG 30 AUGUSTUS 
19.30 : Televisum — 19.55 : De Weer
man — 20.00 : TV-nieuws — 20.20 : 
Speelfilm : Teresa Drama van Fred Zin-
nemon met Pier Angeli en John Ericsqn 

• — 22'00 ! • GastTJrögfOTTima. Het vri|»-, 
woord : Lekenmoraal en -filosofie —* 
22.30 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 31 AUGUSTUS 
19.30 : Jonger don je denkt — 20.CX) : 
TV-nieuws — 20.20 : Dr. Kildare. Be 
afl. : De beste jaren van het leven (deel 
2) — 20.45 : De keizer van Alexander-
plotz. Verfilmd tv-spel van Eric Ode — 
22.15 : Wie is wie bij de jonge Belgische 
filmers ? Vanavond : De gebroeders Col-
let en Pierre Drouot — 22.50 : TV-
nieuws-

VRIJDAG 1 SEPTEMBER 
19.30 : Jeugd zonder grenzen — 19.45 'i 
Zoeklicht — 19.55 : De Weerman — 
20.00 : TV-nieuws — 20.20 : Speelfilm : 
Zondagoplichters. Komedie van Mario 
Zompi met George Cole, Brenda de Bar>-
zie en Terry Thomas — 21.40 : Het voor
laatste bedrijf — 22.40 : TV-nieuws. 

Onze selektie 
ZATERDAG 26 AUGUSTUS 
14 u 30 : BRUSSEL NED. 
Wielerkampioenschappen w ie l r en 
nen op de baan te Amsterdam. 
20 u 15 : BRUSSEL NED. 
Groot gala van de fonoplaat . 
20 u 30 : BRUSSEL FR. 
Mariage incognito (Fi lm van Geor
ges Stevens). 

ZONDAG 27 AUGUSTUS 
20 u 40 : BRUSSEL NED. 
Avontu ren f i lms van vroeger en nu 
(Grenzeloze hor izonten) . 

21 u 40 : BRUSSEL FR. 
De zee veroveren. 

MAANDAG 28 AUGUSTUS 
21 u 15 : BRUSSEL NED. 
Paul Getty, de eenzame mil jardair . 

DINSDAG 29 AUGUSTUS 
21 u 00 : BRUSSEL NED. 
Een stukje van jezelf (Thr i l le r ) . 

21 u 00 : BRUSSEL FR. 
Variété : Piste (Internat ionaal circus
programma) . 

WOENSDAG 30 AUGUSTUS 
20 u 20 : BRUSSEL NED. 
Térésa (Speel f i lm met Pier Ange l i ) . 

21 u 00 : BRUSSEL FR. 
Variété : Le parapluie des vedettes. 

DONDERDAG 31 AUGUSTUS 
20 u 45 : BRUSSEL NED. 
De keizer van Alexanderplatz. 

VRIJDAG 1 SEPTEMBER 
20 u 20 : BRUSSEL NED. 
Zondagopl ichters (Spee l f i lm) . 

20 u 30 : FRANKRIJK I 
Cinq colonnes a la une ( Informat ie 
en aktua l i te i ten) . 

AND NOTHING BUT THE "TRÜÜT". 
Verdekke, nu zijn de gazetten 

kwaad, hé zeg? Op de Jaak. Anque-
til. 

Ja, de man die ze zovele jaren op
gehemeld, in de wolken gestoken, 
over wie ze alleen in ronkende super
latieven konden spreken, de lippen 
in een lootje van bewondering. Jaak, 
de supervedette, het idool. M'sieur 
Jacques. Le patron. 

Maar nu heeft hij er gelegen. 
En nochtans, de Jaak was zopas 

kollcga geworden. Zoals zoveel an
dere vedetten was hij aangeworven 
door één van die bladen met weinig 
woorden en veel foto's, korte arti
keltjes en reusachtige titels, door één 
van die sensatiebladen dus waaraan 
Frankrijk zo rijk is en wij niet meer 
zo arm. 

hl dat blad nu is Jaak heel stout 
geweest. Hij heeft daarin zwart op 
wit bevestigd wat iedereen al tvist, 
behalve blijkbaar degenen die het 
weten moesten. Ja ja, zegt Jaak, ik 
heb aan doping gedaan. Ja zeker, 
ik heb renners omgekocht. Natuur
lijk heb ik geprobeerd ploegen — 
van andere merken — voor geld in 
mijn dienst te doen rijden. En als 
het mij soms niet gehikt is, dan is 
het omdat ik geen < poen > genoeg 
bij de hand had. En niet in kermis-
koersen uiteraard, maar in ronden 
waarover de gazetten niet ziuijgen 
kunnen. Geen vage beschuldigingen 
dus van « ik ken er die *, gesteld in 
de subjonktif imparfait. 

Maar zaken die de Jaak zelf be
leefd heeft en dus kan weten. 

En dan schrijft hij dat nog juist in 
de dagen dat de arme Tom Simpson 
— die vroeger ook al dergelijke din
gen schreef, tot grote woede van de 
pers — sterft tijdens de beklimming 
van de Ventoux in de jongste Ronde 
van Frankrijk, met in valies en lijf 
een dozis verboden stimulerende 
middelen groot genoeg om mee zijn 
dood te veroorzaken. 

i r / / kunnen dat begrijpen, alle
maal, als het nu gedaan is. Als we 
nu voortaan de waarheid gaan le
zen. 

Wij willen niet langer als « stom 
vee » leven en sterven in het geloof 
dat de wielersport de grootste wel
daad is voor het mensdom en de 
hoogste vorm van beschaving en kui
tuur. 

Wij laten ons niet meer wijsmaken 
dat de wielerveldslagen loyaal en 
eerlijk geleverd worden en dat de 
strijders onkreukbaarder zijn dan 
Ness in eigen persoon. 

Wij zouden graag xueten dat de 
heldendaden per velo aan andere 
wapens te danken zijn dan alleen 
aan dikke billen en straffe adem. 

Wij gaan niet blind blijven, als 
argeloze kalveren, voor de praktijken 
door Jaak omschreven en bedreven, 
en wij blijven geen lauwerkransen 
vlechten voor de beoefenaars ervan, 
in stomme aanbidding neerknielen, 
lofgezangen aanheffen en standbeel
den oplichten. 

Wij blijven niet in onze pollen 
kletsen omdat een stel jongens langs 
de wegen een stukske komedie op
voeren, waarvan de prijs hun ge
zondheid en hun jong leven is. 

Wij gaan, in één woord, niet ver
der op het pad waarop de sportpers 
ons heeft gezet en waar ze ons, zo 
hopen we, weer gaat afhelpen, om
wille van de xvaarheidsliefde en de 
gezondmaking — dus de leefbaarheid 
— van de wielersport. 

Tenzij natuurlijk wij niet meer 
wensen dat ook de sportpers uitpakt 
met « nothing but the truth », en 
VIede nemen en centen geven voor 
de « truut >. 

In dat geval is alles O.K. 
Voor dat alles is de sportpers 

kxcaad. 
Omdat Anquetil de waarheid niet 

zei f Bijlange niet. Of hebt gij er

gens gelezen dat hij loog? Verschil
lende sportjournalisten vertellen in 
tegendeel nu dat ze dat ook allemaal 
al lang weten. En wij nemen dat 
aan. 

Maar als Anquetil de waarheid 
spreekt en als de sportpers dat al 
lang weet, waarom heeft zij dan niet 
gesproken, rechtuit en zonder omwe
gen, zonder verschoning te zoeken of 
doekjes voor het bloeden ? 

Waarom mocht de lezer, die wél 
zijn centen mag neertellen, niet we
ten dat tot aan de top toe, en mis
schien vooral daar, de wielersport een 
voedingsbodem is voor korruptie en 
dopingspraktijken ? 

Waarom mocht de lezer — tenmin
ste hij die het niet afleiden kon uit 
een vage zinspeling — niet weten dat 
de grote overwinningen dikwijls ge
kocht worden met geld en de renners 
dikwijls vergiftigd met dopingsmid-
delen ? 

Waarom heeft de sportpers al zo 
lang wetens en willens de lezer be
drogen ? 

Och, wij begrijpen dat de pers in 
het algemeen en de sportpers in het 
bijzonder belangen te verüedigen 
hebben, die uitgedrukt ivorden in 
miljarden en die de sport en de pers 
zelf ver te boven gaan. 

Wij begrijpen dat veel sportjour
nalisten zich hebben afgevraagd of de 
massa dat eigenlijk allemaal behoor
de te weten en of ze niet beter on
wetend en zonder koppijn bleef. 

Wij begrijpen dat men van me
ning was dat het niet veel uithaalde 
de ivaarheid te schrijven, en de 
schaarse joernalisten die het ooit de
den, hebben het zeker ondervonden. 

Wij aanvaarden dat vele sport-
joernalisten hoopten dat het allemaal 
wel zou koelen zonder blazen. 

Wij begrijpen dat het, zelfs de al
lergrootsten, aan moed ontbrak het 
mes in de wonde te steken. 



SCHUIMRUBBEIUIATRASSEN 
met 
Gebrevefecrde 
bedekkingslagen 

RESSÜHTMATIUSSEN 
(Brevet : 529738) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

MBT 
SPECIAAL 
BREVET 

H»..5tZJ.ói: 

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

indien ü geen verkopeir 
in uw omtrek kent, stuur 
ons een kaartje en w« 
de dichtst bijgelegen ver-
lenden ü bet adres van 
koper Star Zele. 
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DORTMUNDER THIER BRAU 
HOVEN 

Al fle STOte gekende Dnltse en Belelscbe 
orkesten zDlIen er zorgen voor ae stemming 
In al onze lokalen Is er altijd j originele 
Brengellaanse stemming • deftige lente en 
plezier • goede bediening • beste dranken 
goed en niet dnnr. 
N.B. Al onze zalen zijn gans de winter ter 
beschikking voor Bals • Banketten • Ver
gaderingen, enz... 

^ LEUVEN t 1.000 plaatsea 
— AALST I 1.000 plaatsen. 
— HULSTE - RORTRIJR t 1000 pL 
— ANTWERPEN i 700 plaatsen. 

Hotel Ruitershof 
BREDENE AAN ZEE 

Kapellestraat 153 • Tel (059)76936 

• 
Voor een 

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

• 
Vot pension en restaurant 

& la carte 
Een huisprospekt wordt 
op verzoek toegestuurd 

DORTMUNDER THIER BRAÜ 

IMPORT A B T B 
XtcnwateeDwet lU» Korbtek-Lk 

TH. t <tlf) iUM. 

JAZZ JAMBOREE 23-24.9.1967 AALST 
EEN GREEP UIT HET PROGRAMMA : 

^ DUTCH SWING COLLEGE BAND ; 
- THE NEW SADI QUARTTET ; 
- COTTON CITY BAND ; 
- TRIO AL JONES; 
- THE FREE SOUND COMMUNITY SINGERS; 
- MARC GOFF, USA ; 
- POL BESS en THE BELGIAN RITME COMBO ; 
- PHIL RAPHAEL, USA ; 
- KWINTET ALBRIC FRANK) . 
~ JEGGPAP NEW ORLEANS JAZZ BAND ; 
- VERSCHILLENDE VERRASSINGSVEDETTEN. 

JAZZ JAMBOREE wordt ingericht ten bate van LEVENSVREUGDE en staat 
onder de bescherming van ROTARY CLUB, LIONS CLUB en RONDE TAFEL. 
JAZZ JAIVIBOREE gaat door met de steun van de stad Aalst, PALL MALL 
EXPORT, ETRIMO en NOORDSTARFONDS, kulturele stichting van de 
Vlaamse verzekeringsmaatschappij DE NOORDSTAR EN BOERHAAVE, (ïroot 
Brittaniëlaan 47, Gent. 

Managers : Jan Caudron en Willem Marnix De Vidts, 
Vrijheidstraat, Aalst. 

roortverkopen worden fcmuiiA 
«— Dortmnntfer Ttilct. 
•> Tontstelnet i .«mfleL 
— RUnwUnen St lACOBS-EBLUUBi 

asa-Algeihclm, 

DORTMUNDER THIER BRAU 

koopt — bonnrt en hnnrt eaféa In gaat het 
land. •- Uedewerker» worden ttrraatd 

a KB 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering D C \ # C - r 
Poort gans in aluminium. Omlijsting B R C V C T 
in gephosfateerde staalplaat. O ^ f\ Q Q 
Zeer lichte bediening. ^ O U 57 O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

ZONHOVEN-
Weierstraat, 2 - Tel. 011 /132 .31 & 132.36 

c c 106 

GroU Vcuï: 
GLAZEN en MOMTURÊM, 
Gr«| i t voor venelerdsrt. 
Herilelling«n in «igen werVJiut», 

Walter ROLAND 
— G«dtplom««rd Optiefccr — 

lf«rV«tr«»t. 58 — A n t w e r p e n 

IL«| « u b op het huunumme*' 1] 

TtUfeon : 35 8662 

1 0 % Lorlmg cp vir'.oofl ^*J*r» 
LË 102 

h HYPOTEKEN 
W •/•''• 2'''fnSTRANG 

TOT 100% oen WMIWB VM 5 TOT 30JAA^ 
BeROEPSKREDIBTEN voor IlkFSTANDIGBN 
UITBR.ZtAK- AANKOOP MAT.; STOCKJinl. 

MEVEKAN 
Ter Rivierenlaan. 57 DeurneC. 

I • WU KOUCH THUIS -TELP'/IS 19 71- '"/SSI. S3 

U wordt thuis gratis en zonder verplichting afgehaald 

Wildècoratle 
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 
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Het begint met de Graaf van Vlaan^deren, 
of liever « les contes et comptes du Comte 
de Flandre », dan gaat het verder over de 
bedevaart van Vlaanderen (daar was Graaf 
Karel niet) en het eindigt met de beul van 
Vlaanderen, Omer, die in een vraaggesprek 
met Spécial weer eens gezeg4 heeft dat hij 
er eens zal mee gedaan maken. 

V O L K S G A Z E T 

Op zijn ziekbed heeft Jos Van Eynde zich 
blijkbaar bezonnen op de bazisbeginselen van 
het eertijdse socialisme Hij heeft in die be
zinning zowaar de oude republikeinse idea
len over zich voelen vaardig worden. In elk 
geval wat hij schrijft over het nummer dat 
de roemrijke ex-regentse Karel opvoert kan 
door elk zinnig mens onderschreven worden 
die niet lijdt aan illustratieboekjes-verheerlij-
king van koningen, prinskens en prinseskens. 

« Doch het is even vanzelfsprekend dat de
ze tribiilaties het aanzien van de monarchie, 
als instelling, niet verhogen. 

De openbare mening is er fel door ge
schokt. 

Maar de man in de straat stelt zich de 
vraag : als onder de drie kinderen van wij
len koning Albert en konin;4in Hlisabeth de 
jongste zoon naar eigen bewering, voor 375 
miljoen kan worden opgelicht, wat moet dan 
wel het bezit zijn van de anderen ? 

Men spreekt van miljarden. Vermits elk
een weet dat het geslacht Saksen-Coburg-
Gotha precies niet van Cresus afstamt, hoort 
men het befaamde woord van Jerome Bona
parte citeren dat goud (voor vorsten en prin
sen méér dan voor wie ook !) in laatste in
stantie het zweet van de arme en het bloed 
van de moedige is. 

Er is echter méér. 
Van een « prins van den bloede », die aan 

het hoofd van het land stond in een moei
lijke periode en - trouwens in bepaalde om
standigheden ook koning had kunnen wor
den, wordt thans openlijk, in pers en radio, 
zowel in België als in het buitenland, be
weerd dat hij 1) een lasteraar is, wiens ver
ontschuldigingen of veroordeling men gaat 
eisen; 2) reusachtige schulden heeft; 3) dui
zelingwekkende bedragen verkwistte; 4) zijn 
fortuin naar het buitenland deed verhuizen 
om zijn fiskale verplichtingen jegens de Bel
gische schatkist te verminderen. 

Er is eens geschreven dat vorsten en prin
sen het ongeluk (en het ongelijk !) hebben 
onoplettende leerlingen te zijn, dan wanneer 
de geschiedenis nochtans uitmuntende lessen 
geeft. 

Bij ons zou men al lang, in de diverse pa
leizen en prinselijke villa's, moeten geleerd 
hebben dat de monarchie, om voort te be
staan en om meer bepaaldelijk in België het 
bindmiddel te blijven dat zij in een zo veel
vuldig verdeeld en verscheur;! land kan zijn, 
een andere levensstijl moet aannemen dan 
deze die bij vele gelegenheden onthuld werd... 
en deze keer op de meest onbehaaglijke 
wij/.e. 

De rijkdom in het nietsdoen, de afzonde
ring van het volk, het ontbreken van welk-
danige nuttige funktie, zijn doorslechte raads
lieden in een tijd waarin sommigen durven 
voorspellen dat er weldra geen andere ko
ningen meer zullen bestaan dan de vier he
ren \ a n het kaartspel! 

Indien deze vaststelling niets meer kan 
verhelpen aan het gedrag van de ooms, dat 
men er dan tenminste rekening mee houde 
voor de neefjes. » 

HET VOLK 
Stemt bijna onverholen in met de Volks

gazet. En als regeringskrant geeft het aan -Je 
« opposition of his majesty » de duidelijke 
wenk a Vlam er maar op los jongens ». Het 
zou bij deze gelegenheid wel goed van pas 
komen in hoever die Saksen-Koburgse para
depaarden op vlak van fiskus en dergelijke 
civieke plichten niet mee van n de eerste in-
civieken t> van het land zijn. 

I De socialistische a Volksgazet » is van 
mening dat rond het ge\al-Prins Karel een 
aantal vragen rijzen die de regering zal moe
ten beantwoorden. Zo bv. deze — die door 
een lezer van Het Volk in een brief aan ons 
Vüd reeds werd.gesteld — nL ; Ls de Prins 
in regel met de Belgische fiükus ? O p wéBce 

.gronden heeft de regering er dit jaar in toe

gestemd de Prins opnieuw zijn dotatie van 
\ior miljoen per jaar uit te keren, dotatie die 
de Prins destijds had verzaakt ? Is het ge
loofwaardig dat de Prins in geldverlegenheid 
zou zitten, als wanneer hem, nog niet te lang 
geleden, de nalatenschap van zijn moeder 
wijlen koningin Eli/.abeth is ten deel gevallen, 
nalatenschap die zeer aanzienlijk schijnt ge
weest te zijn ? 

Wij hebben de indruk dat de socialistische 
oppositie, gebeurlijk door een parlementaire 
onder% raging zal trachten de regering met 
deze zaak in verlegenheid te brengen. 

Het is — de koningskwestie terzijde gela
ten — zeer ongewoon dat in het Parlement 
geïnterpelleerd wordt over de gedragingen 
\ an een koninklijke prins. De leden van het 
Koninklijk Huis kunnen, volgens de Grond
wet, niet voor het gerecht worden gedaagd. 
Blijkens de klacht door Prins Karel neerge
legd kimnen zij echter wel zelf — als aankla
ger — op het Belgisch gerecht beroep doen. 
Er schuilt daar ergens een tegenstrijdigheid, 
zon men zeggen. 

Een interpellatie is evenwel geen gerechte
lijke daad. Het Par lement heeft het recht 
de regering te ondervragen over alle zaken 
waar het belang van de Belgische Staat mee 
gemoeid is. Een fiskale aangelegenheid is on
getwijfeld een staatszaak die het Parlement 
rechtstreeks aangaat. Wij vre/en bijgevolg 
dat een gebeiirlijke socialistische interpellatie 
betreffende de dotatie van prins Karel en zijn 
fiskale toestand bezwaarlijk als onontvanke
lijk zou kunnen afgewimpeld worden. » 

D E G A Z E T V A N A N T W E R P E N 

Vertrekkend van het onbegrip van de frans-
talige kranten tegenover dergelijke manifes
tatie als de IJzerbedevaart peilt de Gazet die 
geest, die breed, sereen maa r radikaal de 
jaarlijkse bezinningsdag blijft van « een jong 
Volk » in het oude Europa, a Het valt mij 
ieder jaar op, hoe vriendelijk en goed geluimd 
die duizenden mensen hier zijn » zegde mij 
zondag nog een van onze volksvertegenwoor
digers. 

« Wie Vlaanderen kent, begrijpt dit alles, 
verwacht zoiets van de Llzerbedevaarten en 
weet dat dit de ware geest van Vlaanderen 
is. Wie Vlaanderen niet kent, snapt er geen 
snars van. Die verwacht eerder oprispingen 
van haat en verbittering. Daar zijn redenen 
toe, want de Vlaamse frontsoldaten hebben 
een hondenleven gehad. Hun Vlaamse aktie 
« e r d bestreden en bestraft, him graf/eiken 
werden vernield en toen Vlaanderen als eer
herstel een I.Tzertoren bouwde, werd die la
ter gedynamiteerd. 

In plaats van haat en verbittering te zaaien, 
heeft Vlaanderen een nieuwe toren gebouwd, 
groter en machtiger dan de eerste, en werd 
met puin ^•an de gedynamiteerde een poort 
gemetseld, met het woord « Pa.\ » er boven
op. 

De IJzerbedevaarten zijn de trouwe weer
gave van de ware geest van ons volk. Dit is 
jeugdig en levenskrachtig, leeft in het realisti
sche heden, met de ogen gericht op de toe
komst en niet op het verleden. Daarom is het 
dat de IJzerbedevaarten steeds meer jonge
ren aantrekken en daarom is het ook dat de 
strijd van dit volk moet leiden naar de rea-
lizatie van onze idealen. Het is de strijd van 
een volk met toekomst. » 

DE STANDAARD 
Was het enige blad dat de woorden aan

haalde van Rik Borginon die de vlaamse poli-
tiekers wenste, dat het de zwartste dag voor 
hun politieke loopbaan zou zijn als ze het 
ooit zouden wagen, de plannen voor ontslui
ting van heel Brabant voor de franstalige 
sektie te Leuven goed te keuren Dit blad 
stond in zijn beschouwingen ook lang stil bij 
de federalistische verklaring van Borginon. 

<ic Bezieling is ook uitgegaan van de toe
spraak van meester Borginon. Helder en 
zonder nodeloze patos heeft hij de teleur
stellingen en de hoop der Vlamingen in het 
afgelopen jaar afgetekend De oogst was 
schraal, hetgeen niet werd verwezenlijkt een 
heel program : politieke amnestie voor de 
vele bannelingen, meer aandacht voor Vlaan-
derens achtergeblesen gebieden, vooral nu 
recente sluitingen de broosheid van sommige 
nijverheidstakken heeft blootgelegd, overheve
ling van Leuven-Frans naar Wallonië en niet 
naar Brussel waar het de verfransende in
vloed in de hoofdstad nog zou versterken, 
verdubbeling van de Vrije universiteit van 
Brussel. 

Spreker trok hieruit het besluit dat zonder 
werkelijke autonomie — of men dat federa
lisme heet of hoe anders ook — Vlaanderen 
geen zekerheid bekomt. Waarop wachten de 
voorstanders van de werkelijke decentraliza-
tie (d.w.z. gedecentralizeerde gebieden met el-
gen beslisslngs- en uitvoerende macht) om te 
bewijzen dat het federalisme overbodig is . ' 
riep hij uit. 

Hij legde de vinger op de wonde. De dia
gnose is eensluidend : dit land met zijn twee 
gemeenschappen dient anders bestuurd te 
worden. Door federalisme, zeggen de enen. 
Door administratieve en ekonomische decen-
tralizatie en kultuurautonomle, zeiden de tra
ditionele partijen op hun ron<le-tafelkonJeren-
tie. Maar het een noch het ander kwam een 
stap dichter bij de verwezenlijking. ZeKs 
maatregelen die niet door de sluis \ an de 

-grondwetsherziening moeten, slapen in de 
ministeriële laden. » 

D E N I E U W E G A Z E T 

De <c intellektuele » uitgave van het Laat
ste Nieuws is half akkoord met de amnestie
eis van Borginon voor de vlaamse politieke 
getroffenen. 

Hel blad kent blijkbaar weinig van da 
echte betekenis van amnestie als het dit zou 
willen afhankelijk maken van een soort pu
blieke schuldbelijdenis. Wies Moens schuldig 
aan wat, mijne heren ? 

W a a r is de tijd dat het liberaal Laatste 
Nicu'ws in de jaren twintig mee ijverde voor 
de algemene amnestie voor de aktivisten ? 

« Er zal wel niemand, zijn, om niet te oor
delen met Borginon (zelf een symbool dat ons 
land niet zo on\ erzettelijk is) dat de repressie 
lang genoeg geduurd heelt. Maar toch blijft 
het nog altijd een feit, dat geen van hen die 
op politiek vlak gedoold hebben, ooit maar 
één ogenblik hun falen hebben toegegeven. 
Ze eisen wel — en men kan menen terecht 
de vergevingsgezindheid, maar ze hebben van 
hun kant nooit één stap gedaan. 

Zo zijn we dan van oordeel, dat al evenzeer 
van de éne kant als van de andere kant, er 
niet alleen een streven moet bestaan naar 
vrede, waarvan we door het gemis eraan 
tenvolle de betekenis hebben leren beseffen, 
maa r ook van verdraagzaamheid. 

E r zal in ons land ntéér kans bestaan op 
regeling van vele nog hangende kwesties, wat 
de belangen van de Vlamingen aaiigaat, al'i 
die verdraagzaamheid een feit zal worden. 
Vanuit de allerhoogste instanties van de ka
tholieke wereld is sedert paus Johannes 
XXIII vooral het voorbeeld van die verzoe
ning en verdraagzaamheid gekomen. Het is 
wel een denkbeeld, dat samengeknoopt kan 
worden met de toren van Diksmuide, de to
ren die men zopas in het heerlijke teken van 
de vrede heeft gesteld » 

L E S O I R 

De Brusselse Soir steekt de oude vuile 
voelhorentjes nog maar eens boven. Het was 
trouwens het blad met het meest venijnige 
verslag. Libre Belgique, Vooruit en Volksga
zet hebben op dat vlak de oude geborneerd
heid wel wat afgelegd. 

« De flamlngantische kopstukken gaan te 
keer tegen de « waarnemers » — waarbij ze 
rekenen de niet leenplichtige journalisten — 
die geen oog hebben voor de golf van levens
kracht die de vlaamse beweging doorstroomt. 
Met het verwijt dat deze waarnemers aan de 
rand staan van de geest die hen beheerst die 
naar Diksmuide gaan. Maar die golf van le
venskracht heeft die zich niet op een zeer 
speciale manier getoond in redevoeringen 
zelfs tijdens de oorlog uitgesproken aan de 
voet \ an de toren, die in 1946 werd gedina-
miteerd. » 

LA LIBRE BELGIQUE 

Enkele randbemerkingen moeten we de za-
getante van de familie toch laten maken. 
Herkent ge haar stijl ? 

« Als, zoals « Het Volk » schrijft, de Vla
mingen houden van «c romantisme met een 
laagje mystiek er overgoten », hebben de 
IJzerbedevaardei-s zondag hun gading gekre
gen. De manifestatie die nu en dan overging 
in grote lyrische betogen over het verleden, 
het heden en de toekomst \ a n Vlaanderen, 
baadde inderdaad in het meest zuivere ro
mantisme. 

Nochtans waren er minder slogans, minder 
lawaai, ininder vurigheid dan vorige jaren. 
De bedevaart neemt alsmaar meer de vorm 
aan van een spektakel. Men probeert het oog 
en het oor te winnen en straks nodigt men 
misschien wel Béjart uit. 

Natuiulijk was de enige officiële toespraak, 
die in naam van het komitee werd gehouden 
door de h. Borginon — hebben ze niemand 
anders ? — gewijd aan de \'laamse o eisen », 
zoals de ontruiming van Leuven door de 
franstaligen, de garanties tegen de verfran-
sing van Brabant en de subsidies die aarj 
Wallonië worden toegekend. Traditionele li
turgie. 

Onderstrepen wij nog dat men voor de eer
ste keer sinds de bedevaarders te Kaaskerke 
samenkomen — wat ze nu toch al vijftig jaar 
doen — Frans heeft gesproken. » 

Die van Diksmuide dat gaat n«g. Groter 
deugnieten zijn die van de Volksunie, Die 
hebben het met hun partijbestuur gewaagd 
zich uit te spreken tegen de ^koehandel tussen 
ULB en Leuvense UCL. Waarom doet de 
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Volksunie dat ? vraagt de Libre, j Om da 
godsdienst kapot te maken » ! 

« ^\'ij stellen eenvoudig -.ast dat de Volks, 
unie zich eens te meer uitdrukt als een hef
tig tegenstanders van het katollek hoger on
derwijs in \ ' laanderen. Indien men zijn eisen 
tegemoet kwam zou de X'laanise sektie van de 
leuvense universiteit spoedig verpletterd wor
den door de konkiirrenlie van de « pluralis
tische » universiteit te Antwerpen en van de 
liollands-vlaamse uni\ersiteit te Hasselt die 
zich zouden voegen bij Gent en bij de vlaam
se sektie van de brusselse imiv. Zo leidt dus 
dit on\oorwaaidelijk nationalisme van de 
Volksunie tot mis)>rljzen en negatie van de 
kristelijke belangen. Dat is onvermijdelijk : 
de iiitspattingsn van het nationalisme komen 
altijd in botsing met de belangen en de leer 
van de Kerk. » 

SPECIAL 
« Weg met de taalproblemen en die van da 

verhouding tussen de gemeenschappen « be
titelt dit brussels-kongolees weekblad zijn 
vraaggesprek met Omer Van Audenhove, 
Hij zegt : 

« Wij gaan einde september en begin ok
tober een zeer groot en zeer belangrijk kon-
gres houden. Het doel hiervan is te zien, 
hoe we op een definitieve wijze de strijd, 
die ons al te lang verdeelde zullen doen ver
dwijnen en te zien op welke bazis men een 
nieuw en verenigd België kan bouwen. 

Wij zullen op dit kongres beslissingen ne
men van een buitengewoon belang voor mijn 
partij en vooral voor het land. 

Wij zullen eens te meer aantonen hoe het 
federalisme een waanbeeld is en dat dit 
slechts kan leiden tot afscheiding en verde
ling. 

Ik ben zeker dat op dit kongres eens Ie 
meer zal aangetoond worden dat de virus van 
de verdeeldheid mijn partij niet bereikt 
heeft. » 

We zullen zien Omer. Uw LVV heeft reed» 
voorspeld dat er bij het bekendmaken van 
uw super-Beulemansplannen een schaterlach 
in Vlaanderen zal opgaan. 

WALTER LUYTEN, 

V . T . B . IN S E P T E M B E R 

De Vlaamse Toeristenbond nodigt 
zijn 127.000 leden en alle bewuste 
Vlamingen uit tot de volgende 
plechtigheden in september : 

1. Zaterdag, 2 september, te IG 
uur, in de Hendrik de Braekeleer-
studio, St. Jakobsmarkt 45, Antwer 
pen, opening van een merkwaardige 
Vlkt. Delheztentoonstelling, ter ere 
van de grote vlaamse xylograaf, die 
sinds meer dan 35 jaar aan een ar-
gentijnse rijksuniversiteit doceert. 

2. Zondag, 3 september, te H uur 
15, in de kerk van de Heilige Geest, 
te Antwerpen, zleledienst voor de 
heer Louis Meyvls, hoofdbestuurs-
lidkomniissarls van de boiid. 

3. Zondag, 40 september, te 12 
uur 15, onthulling van een gedenk
plaat aan het woon- en sterfhuis 
van Lode wijk Dosfel te Dender-
monde; beeldhouwer : Jos de Rec-
ker, uit Dendermonde. 

4. Donderdag, 4 september, te 20 
uur 30, in de Koningin Elisabeth-
zaal, te Antwerpen, koncert door 
het Philharmonlsch orkest van Los 
Angeles, enig optreden in ons land. 

5. Zondag, 17 september, te 10 
uur 30. in het Kultureel Centrum 
van Mechelen, bezoek aan de re-
trospektie\'e Gustaaf van de Woes-
t\ nelentoonstelling, onder de leiding 
van Dr. Edgard van de Velde. 

Diezelfde dag, te 16 uur, onthul
ling van een gebeitelde Vlaamse 
Leeuw bo\en de toegangspoort van 
het slot (thans abdij) te Male, Sint-
Kruis; beeldhouwer : Maurlts 
NVitdouck. uit Loveiidegem. 

6. Zondag, 24 september, te 11 
uur 30, te Gentbrugge, geboorte
plaats van toondichter Emiel Hulle-
broeck, onlliulling van een Tineke 
van Heulebeeld, herinnerend aan 
een van zijn populairste' liederen; 
beeldhouwer : Luc van Parijs, nit 
fïentbrugge. 

NU MEER DAN OOIT ! 

T A N K T BECO 
steeds en altijd : BECO : kwaliteitsbenzine en gasolie! 
Maak Uw bestelling vanaf 1.0001. gas- en stookolie over op 
ons adres: Beco, Krijgsbaan 236, Zwijndrecht. 
Telefoon: 03/52.81.73 - 32.02.10. 

DOE HET NU ! TANKT NU ! WIJ REKENEN OP U ! 
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ANTWERPEN 

Antwerpen-Stad 
KOLPORTAGES 

De eerstvolgende kolpoitage niet 
het blad « Wij », vergezeld door 
radio-wagen, gaat door op zondag-
morgend 24 sept. op het gebied 
Luchtbal. Start om 10 uur 30 stipt 
aan de hoek van de Noorderlaan 
en de Manchesterlaan. Voor de 
deelnemers uit de stad vertrek om 
10 uur lokaal Tijl, St. Jansplein 22. 
De kolportage is vroegtijdig genoeg 
aangekondigd zodat iedereen zijn 
maatregelen treffen kan om op die 
zondagmorgen aanwezig te zijn. 

DIENSTBETOON 
Het sekretariaat is er om u te 

helpen. Men hoeft daarvoor geen 
lid te zijn. Maak gebruik van de 
diensten. Het sekretariaat is open 
op de volgende dagen en uren : 
maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag van 12 uur 30 tot 16 uur 30, 
donderdag tot 19 uur, zaterdag en 
zondag gesloten. 

Tel. 32.81.01 (Coddé). 

STEUN 

De volgende maanden zal on/.e 
propaganda op volle toeren kunnen 
draaien indien u helpt. Stuur om de 
maand een kleine bijdrage onder 
ondoorzichtig omslag naar het se
kretariaat V.U.-afd. Antwerpen 
S(ad, Oude Koornniarkt 28, Antw. 
Indien u onze afdelingswerking echt 
wil verrassen met een éénmalige 
grote bijdrage, loop dan eens even 
binnen Er kan steeds gestort wor
den op het postrekening nummer 
van onze schatbewaarder : slechts 
vermelden Bergers G., St. -lansvliet 
19, Antwerpen I, postrek. nv. 
61.75.11. 

LEDENSLAG 

Ook tijdens de vakantieperiode 
ging de ledenslag verder. 140 nieu
we leden op enkele maanden tijd. 
Gaat u akkoord met de doelstellin
gen van de V.U. sluit dan aan. Er 
worden u hoegenaamd geen ver
plichtingen opgelegd. Waa r u ook 
woont in of buiten de stad stuur 
ons onder gesloten omslag het aan
sluitingsbedrag 50 fr. Vermeldt 
naam, voornaam, adres en geboor
tedatum. De voorlopige lidkaart 
wordt u dadelijk toegezonden. 

TERUG AAN DE SLAG 
Bij het verschijnen van dit niinj-

nier zullen de meeste vakantiegan
gers reeds terug aan het werk zijn. 
Voor ons is dan ook de tijd aange
broken om met meer ijver dan ooit 
aan de slag te gaan. 

Toont U uw lidmaatschap waar
dig door de inzet van uw krachten 
uw overtuiging, uw vastberaden
heid. Geeft gehoor aan ieder op
roep van ons bestuur opdat wij 
verder zouden oprukken naar de 
uiteindelijke overwinning. 

Denkt aan hen die leden en voor
al aan hen die stierven voor \ ' laan-
deren; zij gaven alles, wij zo weinig. 

Bij de aanvang van de nieuwe 
aktie-periode past het dan ook ons 
even te bezinnen op hetgeen wij de
den en daaruit de nodige overtui
ging te putten om beter te doen. 

F. DEPREZ-HERDENKING 
Wij herinneren er nogmaals aan 

dat door V.O.S. Antwerpen een 
Firmin Deprez-herdenking inge
richt wordt op zaterdag 9 septeni-
"^^ om halfdrie in het « .Antwerps 
Koffiehuis T), Van Straelenstraat b. 
Gelegenheidstoespraak door Ward 
Hermans. 

Iedereen is hartelijk welkom. 

Rupelstreek 
LEEUWENRALLY 

Zondag 17 september riclit de 
' IJ.-Rupelstreek een « Leeuwen-
rally » in. 

Eerste prijs een T.V.-toestel, waar
de 15.000 fr. \ 'oor meer dan 50.000 
"• prijzen te winnen ! 

Alle V.l'.-afdelingen die vooraf 
nnnunum 3 wagens laten inschrij
ven, kunnen mededingen naar de 
wisselbeker Air. Frans Van der Eist. 

•nschrij\ing tot 14 september mits 
storUng van 2,50 fr. per deelnemen-
Of wagen op postrekening nr 14.5009 
van mevr. D. Decreton, Boom. 

Na 14 .se])tember 275 fr. 
(In de prijs is een koude schotel 

als middagmaal voor de chauffeur 
inbegrepen, mede-inzittenden kun
nen eveneens een koude schotel be
stellen tegen 60 fr.). 

Vertrek te Boom Grote Markt 
om 9 uur 30. 

Slar tnummers vooraf af te halen 
in het lokaal « Lux », Antwerpse-
slraat 13, Boom. 

Voor alle verdere inlichtingen 
tel. : 03-78.02.99. 

Merksem 
VL. KRING GROENINGHE 
TENTOONSTELLING 
EN 

WANDELVOORDRACHTEN 

Vergeet niet tijdens de kermis-
dagerf een be^iuek te brengen aan 
de tentoonstelling « Ik heb een 
Hobby » ingericht door de Vlaam-
se Kring Groeninghe. In de lokalen 
van de Gem. Meisjesschool, Borre-
waterstraat 70. Een gedeelte van 
deze tentoonstelling staat in het te
ken van « Merksem 750 jaar ». 

Er zijn twee wandel voordrachten, 
de eerste morgen zondag 27 augus
tus te 16 uur, door de heer H. \ ' an 
Gijsel, de tweede op maandag 28 
augustus, te 20 uiu- door de h. Leo 
Michielsen. 

De tentoonstelling is open zondag 
van 10 tot 21 uur. De andere da
gen, zaterdag, maandag en dinsdag 
26, 28 en 29 augustus \ an 15 lot 21 
uur. 

KERMISBAL 

Zaterdag, 2 september van 20 uur 
af kermisbal in Tijl, aangeboden 
door de Nieuwe Waterploeg aan 
al de vrienden van Tijl en van de 
Volksunie. Inkom vrij. 

BRABANT 

Leuven 
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 

Voor de toeristische zoektocht 
wordt in het lokaal Cristal te Leu
ven gewerkt op vrijdag 1 septem
ber te 20 uur : folders plooien, 
adressen schrijven, enz. Vele han
den maken het (vele) werk licht 

Talrijke opkomst dringend ge
wenst ! 

Eunropa 
en Taalonderwijs 

« The ajiplied linguistics foun
dation (Talf) — stichting- voor toe
gepaste taalwetenschap richt op 
vrijdag 8-9-67 een werkvergadering 
in te Aardenburg in het Van 
Eeghenhuis, Herendreef 67, te 14 
uur 30, spreker : Mr. L.B. van Om
men. 

Onderwerp : raad van Europa en 
taalonderwijs. 

Deelnemers kunnen naam en 
adres opgeven en desgewenst na
dere inlichtingen en dokumentatie 
krijgen bij het Sekretariaat van het 
V.V.A'., Em. 'Jacqmainlaan 126, 
Brussel 1, tel. 18.68.20 (8-12 uur). 
Inschrijven voor 5-8-67. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
KAMERADENBAL 

Op zaterdag 7.10.1967, kamera-
denbal \ an het Sint Maartensfonds 
gewest Aalst in de zaal van de heer 
(iilbos, te Herdersem. Alle leden 
en hun familie, vrienden en sympa-
tizanlen worden uitgenodigd. Aan
vang 21 uur. 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge 
GEZELLIG SAMENZIJN 

In « Breydelhof » had zondag
avond na de I.lzerbedevaart een 
gezellig samenzijn plaats. Reeds 

\ a n 5 uur 's namiddags stroomden 
de gasten toe, en werd tot midder
nacht door mekaar opvolgende 
groepen bezoekers gezongen op de 
tonen van een harmonika. Opval
lend was hoeveel terugkerende 
OJzerbedevaarders uit het binnen
land even kwamen meezingen, mee
drinken en mee-eten. Brugge is 
trouwens een vaste pleisterplaa i ^ 
voor vele Diksmuide-bedevaarders. 
Leden van het Veremanskoor zorg
den voor onverwachte en gesmaak
te intermezzi. 

Ons vlaams huis « Breydelhof » 
zal onder de nieuwe uitbaters ze
ker uitgioeien tot een druk be/ocht 
en gezellig vlaams centrum. 

Menen 
LEDENWERVING 

Personen uit Menen, .Moorsele au 
Rekkem, die wensen lid te worden, 
sturen naam, voornaam, adres, ge
boortedatum en een bankbiljet van 
50 fr. naar : A. Leenknecht, Wahis-
str. 70, Menen. Men kan ook stor
ten of overschrijven op P R 875688, 
A. Leenknecht, Menen. 

Stu<lenten betalen 30 fr.; bijleden 
20 fr. Enkele dagen later ontvangt 
U uw lidmaatschapskaart. 

SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

Voor sociaal en fiskaal dienstbe
toon, wende men zich bij dhr. A. 
Deprez, Schansstr. 24. Tel. 52456. 
Inlichtingen over het ziekenfonds 
Flandria bekomt U op het sekre
tariaat, Wahisstr. 70. Tel. 52444. 

STEUN... 

...de afdeling Menen Zo steunt V 
u zelf, uw familie, uw volk en helpt 
u mede aan de opbouw van een 
bloeiende afdeling. 

Stort uw bijdrage op P R 87.5688 
van A. Leenknecht, Menen of stinir 
een briefje van 20 fr., Wahisstr. 70 
Menen. Hartelijk dank. 

LEZEN EN LATEN LEZEN 

Sommige belangstellenden krij
gen het maandblad « Kijk Nieuw » 
niet. Bewijs ons, u zelf en uw vrien
den een dienst : geef «Kijk Nieuw» 
na lezing door aan vrienden oï 
deel ons hun adres mee. 

Danke hoor ! 

Oostende 
z o VERMUIZELT MEN 
BEDIENDEN 

Het Gewestelijk Verbond der 
kristelijke vakverenigingen van het 
arrondissement Oostende - Veurne-
Diksmuide stuurde een rondschrij
ven aan zijn leden voor deelnaine 
aan een schiftingsexamen voor be
dienden. Daarin wordt het pro
gramma van dit examen medege
deeld w.o. « vertaling ». Het gaat 
hier om het omzetten van een ne-
derlandse tekst in het Frans en 
omgekeerd. Op welke grond, zo 
vragen we ons af, wordt de kennis 
van het Frans vereist in de admi
nistratie van een vakvereniging, die 
haar aktiviteit ontplooit in een een
talig vlaams arrondissement. Ten
zij men eens te meer vlaamse men
sen een knechtenrol wil opdringen 
ten behoeve van eentalige Walen. 
Ziedaar hoe de grote flamin'ganti-
sche bonzen uit de kristelijke vak
beweging zoals de pretentieuze 
Dries Claeys, Jef Van Langenhove 
en konsoorten, meehelpen om onze 
bedienden ten eeuwigen dage ;le 
vernederende rol van cc vertaler », 
T adjunkt », en « onderdanige 
knecht » van hun eentalig franse 
meesters willen opdringen, wat de
ze - bonzen niet belet bij iedere ge
legenheid hooghartig te zeggen, dat 
/e van ons geen lessen in vlaams-
pezindheid of bewustzijn hebben te 
ontvangen. « Deniokratische gelijk
berechtiging » op zijn C\'P-ees, 
«schild en zwaard van Vlaanderen«-
partij in teorie, Hertoginne-afdalers 
uit profitariaat in de praktijk. 

Triestige farceurs ! 

Vlaamse Klub Kust 
.\a het inrichten van de sukses-

rijke tentoonstelling « religieuze te-
luatiek van E-i.-ior tot nu » (met de 
Kruisweg van Servaes) en van het 
programma « .leugdgroep FRO i> in 
het Oostendse Kuj.saal, op 20 au-
gustu.s, zet de Vlaamse Klub Kust 
haar aktiviteiten onverpoosd ver
der. 

Zo richtte /ij o.a. in de toneel-
\oorstelling Tliycstes v:m Hugo 
Claus (naar een stuk van Seneca) 
door « Toneel \ 'andaag » met o.m. 

Alex Van Royen en Rudi \ 'an 
Vlaenderen. 

Noteer nu reeds een andere da
tum : 14 oktober : avondfeest « Ons 
hoort het Noordzeestrand » ! 

Herdenkingskomitee 
P. Callewaert - J. Vervinckt 

l 'it de herdenkingsplechtigheid 
van het afsterven \ an pater J. Cal
lewaert en pater L. Vervinckt, vorig 
jaar ingericht te JVlariakerke is een 
komitee tot stand gekomen dat zal 
ijveren om het verder levendig hou
den van de nagedachtenis van deze 
reuzen uit het vlaamse volk. Dit ko
mitee omxat o.m. volgende leden : 
voorzitter ir. A. Monlhaye uit Hove, 
E.P. Aernoudts, mevrouw Van 
Wassenhoven - De Cant, senator 
professor dr. Elaut, dr. St. Hosten, 
dr. St. De\loo, de hh. Jozef Van 
Overstraeten, algemeen voor/jtler 
VTB - VAB, G. Beuselinck, alge
meen voorzitter Davidsfonds en J. 
N'ervinckt. 

Enkele initiatieven werden reeds 
besproken en uitgewerkt. Dit jaar 
zal een herdenkingsmis worden op
gedragen hier te Mariakerke oiii 11 
uur 45 op zondag 19 november. De 
gelegenheidstoespraak aan het graf 
zal worden gehouden door de h. J. 
Van Overstraeten. 

Roeselare - TIelt 
FEEST. EN WERKAGENDA 

n augustus : arrondissementele 
uitstap naar Knokke-Zwin. Inlich
tingen bij Herman Verslype, tel. 
051-40054, Tielt. 

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

ZOEKERTJES 

Alleenstaande heer, goede refe-
lenties van vooraanstaande pries
ters en kloosterlingen zoekt betrek
king als huisknecht bij priester, 
dokter of andere intellektuele per
sonen. Op de hoogte van keuken, 
alle huiswerk en moestuin, zaterdag 
en zondag vrij. Schrijven bur. blad 
onder letter T l66. 

VVeduwe 44 j . met 3 minderjarige 
Kinderen, verkoopster, fijngevoelig, 
zoekt kennismaking voor huwelijk 
met vriendelijke, fijnzinnige man, 
44 tot 55 j . , niet rijk maar iets in-
tellektueel, vlaamsgezind. Schr. 
blad T 163. 

Vlaming te Brussel, eertijds bloed
gever bij het leger, is bereid koste
loos bloed te geven aan vlaamse in
stelling. Bloedgroep O-negatief. T 
167. 

Ik stel mij gratis ter beschikking 
voor alle Vlamingen die zich wen
sen te vestigen in of rond Brussel, 
als voor het huren of aankopen 
van bouwgronden, appartementen, 
huizen, villas, enz. Voor inlichtingen 
tel. 229515 • T 150. 

Door uitstel van een toegezegde 
grote aanneming zoek ik werk 
voor Sept., okt., nov. 67. Patroon 
plus 1 of 2 helpers. Alle verwar-
ming.sinstallaties, 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 j . meisje. Tel. 04-524564 ï 165 

Een goede betrekking vindt ii bij 
de kosteloze plaatsingsdienst van 
de lïrasmusschool : 

Aalst, Priester Daensplein 2. 
Brugge, (julden N'lieslaan 26. 
Leuven, Bondgenotenlaan 84. 
Mechelen. Lange Riddei-straat 36. 

1. 170. 

Haarkapper-heren en damen, 
Brussel, jjatroon alléén, vra.igt zeer 
dringend : halve gast of leerjongen 
met leerkontrakt, reeds gewerkt 
hebbende, "s niaanda.gs vrij, moge
lijkheid lot aanleren van d.imen-
kap|)er. Aanbiedingen bureeld blad 
T. (68. 

\y\e bezorgt me volgende iaar-
gangen van 't Pallieterke, van 19.53 
tot en met 19,58 ? 

'n Gamma van onschatbare boe
ken over het Vlaams Nationalisme 
als ruilmiddel. 

Voor inlichiingen :: (el. 0.3-27.69.98 
of schrijven weekblad « Wij » f. 
169. 

tfoofdredakfeur : 
T. van Overstraeten. 

Alle briefwisseling voor re-
daktie naar : 
Rotatyp, Sylv. Dupuislaan 
110, Brus. 7. - Tel. 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonnierlaan 82, 
Brussel 1. - Tel. : 11.82.16. 
Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit 
Adres. 

laarabonnement : 280 F. 
Halfjaarlijks : 1(50 F. 
Driemaandelijks : 90 P. 
Abonnement buitenland : 

450 l 
Steunabonnement : 750 F. 

(minimum) 
Loss* nammera : 8 F. 

\lle stortingen voor het blad 
>p postrekening : 17113!? 
f WIJ > - Vlaams-naÜonaaJ 
weekblad. 

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

Aanbevolen 
Huizen 
«PIET POT» 

Antwerpen's gezelligste 
Bierkelder 

Grote Pieter Potstraat 4 
(bij Suikerrui) 

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

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.T. 

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

Bezoek « De veerman » 

te St-Amands a.d. Schelde 
Mosselen • Paling 

Uitbater : Jan Brugmans. 
LB »10 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS, Deurne %. 

Van Havrelei 70 ï . : 35.63.17 
Agent : De Coene Kortrijk 

_ _ - LB ) )3 

EURO-DOIVa 

Moderne wooninncbtin^ 
Rruidtuinlaan h 

(tussen A. Maxlaan en 
E. Jacqmainlaan) • BRUSSEL 

iel. 02/18.17.17 
LS IM 

BL.4NKENBERGE 
« Rubensbof » 

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

_ LB 115 

< Vlaams Huis > Rnokkc 

Kamers - vol pension 
gezellige sfeer 

^Vermindering voor groepen. 
Elisabethl. 105 Tel. 6.32.70. 

LB 116 

Breydelhof BRUGGE 

Jozef Suveestraai " 
Cclagzaal 120 plaatsen. 

Tel 050/350.67 
LB i n 

bij de meester u u r w e r k m a k e r 

SLA E T S 

Dewinters t r 11 Oudergem 
T. 72.45.43 T e r m i n u s t r . 35. 
10 % kor t ing ». leden V.U. 

LB 118 

FT PARQUIN P v b.a 

Lg Lobroekstraat 44 
ANTWERPEN. 

Telefoon 03/36.16.47. 
Kuipen en stapelbakken voor 
pekel, diepvries, verpakking, 
stockering. 
Polyeth.vleen : rakken, vel
len en folie op rol. 

RAADPLEEG ONS 
LB 120 

file:///oorstelling
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ro-id 
Vla« nuerens 

simbooi . . 

I 

Hel ouderpaar in de gemimeerde evokatie van het Van Raemdonck drama. 

KIJKEH EN LUISTEREN TE DIK81IDE 

rar t i jvoorz i f te i f r ^ns / a " ! der Eist • één e» a! aandacH 

On.c ^ O ^ ^ ' N i.ti»eci ei ondanks geaunae ranc,en op post. [.Ik Borginon w i l mogen on<̂  volk niel teleurstellen 
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ZON... LENTE... PRACHTIGE TUIN... IN VW EIGENDOM... 
OOK IN ÜW BEREIK IN HET GANSE VLAAMSE LAND 

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

vanaf 625.000 fr. 

een authentieke vlaamse stijl • 
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. 
— grat is f inancieringsdienst die U op de voordel igste manie r aan geld helpt . 
— honderde on twerpen ter inzage — een archi tek ten bureel tot uw dienst. 
— technisch bes tudeerde uitvoering — specialisten m e t jarenlange ervaring s taan U bij met raad en daad. 
— steeds UW projekt : ui t ing van uw eigen persoonl i jkheid . 
— kuns tenaars s taan U bij voor dekorat ie en s ie rschouw. 

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

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

MEIR 18 

03/31.78.20 

GENT 
ONDEHBERGEN 

09/25.19.23 
43 

GENK 
WINTERSLAGSTRAAT 22 

011/544.42 

BRABANT 
Voorl. buree! : 

ROTSELAARSEBAAN 37 
HOLSBEEK. . Ü16/459.2& 

ik 
ben 

uitgeslapen 
wanr.. . 

W I M M A E S 
vraagt U zijn militasteD is tooel 
lijke ogenb'ikken (boete en gevang) 
aiet in de steek te laten Stort m 
verwijld aw steun op eén der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbank van aw gemeente ; 

- rek. ar. 1100/37.305 van bei 
V.M.0. Antwerpen o) 

- rek. ar. 1100/36.971 van hef 
Vlaams Solidariteitsfonds 

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan inder mijn oersoonlijk toe 
zicht 

tPEDA 
IIRELLT 
Duniopino 
sjqR 

. ik koop bij 

MArTHIëUS BEOOENBBORUF 
T U R N H O U T S E B A A N 1 0 2 , k O R G E K H O U T • TEL. 35.17.83 

• IjHUIZCM . DilMS"-»» •*-•&. Aniw. Tél..3I.01.l( 
aijnensiraai 30-4!, i r iw. T.l. 33.47.24 . CalliforlUi éO, D«urn«. T.i. 36.35.22 

LB 124 

Vereniging voor Arbejds 
veiligheid door Fecbniek 
en Konfrole. • Erkend bij 

\1.B v 22/2/62 
ATK 
v.z.w 

Het 
V L A A M S KElHI.NGSOR(.AMSMh 
voor de officiële kontroles vai. : 

— uw stoomketeJ ; 
— uw kranen, liften e.d : 
— uw £ wierder ; 
— uw elektrische installatie 

RIJMENA.MSESTEE:N\VE(, loa, 
BONHEIDEN - Bi) Mechelen 
I'elefoon : (015» V26.77 

Agenten over üANS VLAANDEREN 
LG 101 

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

(3x2 m. Hoog 2 m.) 

S L E C H 1 2 . 9 9 5 F H . 

Firma Cortvriendt 
Diepestraaf 29, Antwerpen tcL : (03)32.4430 

ALLE SPEELGOED 
Vraagt geïllustreerd prospektus 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L. LÜYTEN 

Trooststraat 12 

(Gemeenteplein) 

Edegem. fel. 03/53.05.71 
LS ICM 

Tot uw 
'dienst». 

... te ANTWERPEN : 
met duizenden mooie bouwgronden 
:e EKEREN, BRASSCHAA'I, MARIA
BURG, MORTSEL. EDEGE.M. KON 
TICH, enz... 

VOORAF BESTUDEERDE BOUW-
PROJEKTEN ZIJN NIET DUUR 

... te GENT : 
met een reeks teer rezidentiêle 
villagronden te DRONGEN. MARIA 
KERKE, enz... 
Appartementsgebouwen te OESTEL 
BERGEN, WONDELGEM, GENT
BRUGGE en zeer interessante beleg 
gingsmogelijkheden in appartemen
ten met 1, 2 of 3 slaapkamers vanaf 
590.000 fr. 

... te GENK : 
de streek der uitzonderlijke beleg 
gingsgronden met prachtige toe
komstpercelen van aJle 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 
Visverdelerg en diep-
vrieshoudér». rraagl 
inlichtingen m orij» 
lijst 

FIRMA DEPREZ 
Vismijn 104 
O O S T E N D E 
U'.m 717 15 

HERMES 
SCH V V L 54 n̂ldlaai 

211 M. LemonnierlaaB 
rel. 11.00.33. 
Brussel 

VOLLEDIG fc 
SLKIiETAHlAA'l 
KLUSLS IN 2 JAAR 

Steno- en 
daktylografi» 
in vier talen. 
Boekhouden 
Sociale 'wetBeving 
M >flerne talen. 
Handels-
correspondentie. 

Dag- en avondlessen. 
Oe school waar Vlaminso 
cicb thuis voelen 

Beter en vtJordeJiger 
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Gendarm : — Kijk, Mr Pastoor heeft zeker zojuist de mis opgedragen ? ! 

Gendarm : — eventies in 't « zakske » blazen vriend! 
Gendarm : — in orde... rij maar voort... geen alkool in je bloed!! I 

m^' 

VERNIELING BELGISCHE AMBASSADE 
Bij Moboetoeval gebeurd f 

VERKIEZINGEN IN VIETNAM 
Eenzijdige Kyskampanje. 

LINKSE OPPOZITIE IN FRANKRIJK... 
...eist Mttterander beleid. 

KOMMUNISTEN ACHTER'RASSENRELLEN7 

Maltin Luther Peking. 

PRINS KAREL FALJIET 
Prinsolvent. 

ongel feld... 

BAGDAD : OLIEKRAAN TOE. 
Bagdaderlating voor het Westen. 

BRITSE REGERING TEMT EILAND MAN 
Manslag. 

GRIEKEN ONDER DE DIKTATUUR 
Helleenknechten. 

RIK BORGINON SPRAK... 
...IJzerbedevaardige taal. 
TITO BLIJFT OPTIMISTISCH 
Schitterende Titoneelspeler. 
HUURLINGEN TEGEN A.N.C. 
Schrammeling. ^ 

DE LETTERVRETER 
Op een morgen, het had net ge

regend en er hing verkwikkend 
ozoon in de lucht, kwam hij op mijn 
vensterbank gesprongen. « Hello 
schrijver » zei hij. Het toeval wilde 
dat ik voor het open raam de laat
ste lijnen van een verhaal aan het 
schrijven was. Het was een vrien
delijk diertje met twee hemels trou
we ogen, een klein maar vol poe-
zensnorretje en een lichtblauwe, 
korte pels. 

Het zat rechtop als een eekhoorn
tje en krabde zachtjes met een van 
zijn scherpbenagelde pootjes op 
mijn hand. « Dag schrijver » zei het 
« ik ben de lettervreter, schrijf eens 
wat ». Bij die woorden likte een 
groen tongetje smakelijk langsheen 
het opkrullende snorretje. Ik schreef 
« welkom lettervreter ». Met enkele 
vlugge bewegingen van het ronde 
kopje en een hartelijk gesmek peu
zelde het diertje de letters van het 
blad. 

« Schrijver, da's taal naar mijn 
hart ». « Naar je maag » verbeterde 
ik. Ik heb nog nooit een dier zien 
glimlachen, maar de lettervreter 
deed het : « schrijf me nog wat ». 

Ik schreef : schuift met schuiven
de maan de kano naar zee. « Da's 

plagiaat » zei het kopje verontwaar
digd « dat vreet ik niet. Ik heb ook 
eergevoelens ». Ik schreef : de bron
zen ogen van de koperen lucht knip
ogen naar des minnaars zucht. De 
oogjes keken mij vertederd aan. 
« Een surrealist » zei het diertje 
bijna dankbaar « ik ben verzot op 
surrealisten ». Met drie gulzige hap
jes was alles op. Op het papier ble
ven alleen de natte sporen van het 
groene tongetje. 

Het schrijf-en-vreet spelletje amu-
zeerde me geweldig, ik ging in mijn 
boekenkast een nieuw vel papier 
zoeken, een extra strong met water
merk. Om hem te verrassen schreef 
ik : in de blauwe handen van de 
ochtend windt een gouden toekomst 
zich eenzaam op. Hij zat tegen een 
raamstijl met zijn voorpootjes over 
zijn buikje gevouwen. « Laat maar » 
zei hij gelaten toen ik hem het 
mooie lijntje voorhield « laat maar, 
ik heb genoeg, ik ga even dutten ». 
De zon speelde in zijn snorhaartjes. 
Hij had mijn hele verhaal opgevre
ten. Er trilden enkele zenuwtrekjes 
doorheen zijn natte neusje en ik 
kon niet boos op hem zijn. 

De volgende ochtend maakte hij 
me wakker door met zijn ponpon-
staartje mijn neus te kittelen. 

« Schrijf jij poëzie zeg, surreële 
liriek, om je te barsten te vreten ». 
Hij aaide mij intens dankbaar door 
het haar. Met een paniekgevoel 
sprong ik overeind en rende naar 
het boekenrek waar mijn staatsprijs 
in wording opgeborgen lag, drie 
poëziemanuskripten waar ik twee 
jaar aan gewerkt had. Leeg... geen 
lijntje, geen letter meer. Als een bal
letje dons sprong hij op mijn schou
der en fluisterde vlak bij mijn oor ^ 
« Je bent een meester, de grootste 
nederlandse dichter van de twin
tigste eeuw... een kulinair genie *-

De hele dag liep ik neerslachtig 
rond. Maar hij stroostte me, aaide 
me, kraste me weldadig onder de 
voetzolen, likte met zijn vriendelijk 
warm tongetje in mijn hals en nep 
voortdurend entoeziast : « Ik vreet 
alles van je, ik vreet alles van je ». 

's Avonds had ik mij bij het on
vermijdelijke neergelegd. Mijn ta
lent behoorde de lettervreter, mijn 
literatuur zou niemand ooit meer 
lezen, de vruchten van mijn geest 
zouden opgevreten worden. 

De volgende ochtend, hij zat hon
gerig naast mijn schrijvende nana, 
zei ik « afblijven, dit niet ». 1» 
schreef mijn ontslagbrief aan de 
Vlaamse Akademie \oor Letterkun
de. 

Wij, de lettervreter en ik, hej»"?*" 
vandaag samen langs de Schelde 
gewandeld. Hij slaapt nu, voldaan. 
Ik heb hem woordjes gevoerO, 
alexandrijnen en stafrijmen... en 
twee sonnetten. 

NIC. 

I 


