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Het houdt niet op, er gaat geen maand voorbij zonder dat er 
belastingen, prijzen, tarieven en sociale afhoudingen verhogen, 
zonder sluiting van bedrijven, zonder geknoei met pensioenen, 
zonder partijpolitiek gehaspel met de zelfstandigen. De regering 
van de C.V.P.-er Vanden Boeynants (eens de kampioen der mid
denstanders) en de P.V.V.-er Willy De Clercq (eens de ongenadige 
financiële inkvifiziteur) heeft sinds haar ontstaan, nu anderhalf 
jaar geleden, nog niets anders gedaan dan de sociale expansie 
geremd en de prijzen en de fiskale lasten de hoogte ingejaagd. 
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Te Brussel en in de randgemeenten (onze foto : Etterbeek) werd het nakende schooljaar 
bereid met propagandawerken voor nederlands onderwijs. 

voor-

OPSLAG. OPSLAG, ENZ... 
Dat gebeurt met een niets ontziende brutaliteit v/aarbij men 
zich afvraagt of deze regering een ploeg Kamikaze-piloten is, 
wie het er om te doen is zo vlug en zo diep mogelijk te pletter 
te storten. 

Deze mateloze geldhonger, 
deze plundering der burgers 
is o.a. slechts in die mate ver
klaarbaar door de passiviteit 
van de partij die in illo tempo
re Honoré Gepluimd uitvond, 
doch vandaag deze Honoré in 
de steek laat, terwijl de geld-
haaien van de Wetstraat de 
man in kwestie pluimen en 
villen met een ijver en een 
« doodsverachting » die latere 
geschiedsschrijvers en politie
ke psichiaters voor ondoor
grondelijke raadsels zullen 
stellen. 

Op de bijna ononderbroken 
stijging der indirekte belastin
gen, met hun weerslag op de 
prijzen en op de kosten van 
levensonderhoud, hoeven we 
niet nader in te gaan. Men 
kan op een paar miljarden na 
zeggen, hoeveel deze kroni-
sche «aanpassingen» de schat
kist hebben opgebracht, zon
der dat er ook maar enige fi
nanciële sanering uit voort
spruit. De regering heeft een 
paar maanden gepoogd een 
rem op de prijzen te stellen, 
doch heeft dan even onverant
woordelijk deze rem losgela
ten waarna een bergbeklim-
ming is ontstaan die alle be
schrijving tart. Men hoeft 
maar eens de prijs van het 
brood na te gaan om te weten 
hoe zwaar het budget van de 
gewone man wordt aangetast. 
Het is een lawine geworden 
van « prijsaanpassingen », die 
het huishüudchjk budget weer 
terugvoert naar de tijd, dat 
moeder de vrouw de eindjes 
niet aan mekaar kon knopen. 
Want met een vervalste in-
deks (die overigens met ver
traging werkt) hinkt het ia-

komstenpeil van arbeider en 
gewone bediende ver achter 
de op hol geslagen prijzen 
aan. 

Een ander voorbeeld : de 
spoortarieven. Deze worden 
met de regelmaat van een uur
werk « aangepast » met per

centages die zelfs de doorwin
terde waarnemer van het poli
tiek en sociaal-ekonomisch le
ven even met de ogen doen 
knipperen. Gisteren is de zo
veelste « aanpassing » van 
kracht geworden bij deze mo-
nopolizerende maatschappij, 
die bestendig verlies lijdt 
doch zich niettemin onge
stoord en onbeschaamd de 
weelde veroorlooft aan haar 
beheerders en topambtenaren 
zware « prestatiepremies » uit 
te betalen. 

Wij doen maar een greep uit 
de gestegen prijzen. Men 
kan het weldra niet meer bij
houden. Opvallend is hierbij 
dat deze regering van beur-
zensnijders een sterke (en be
grijpelijke) voorkeur heeft 
voor de verlofperiodes om al
lerlei onheilsbesluiten uit te 
vaardigen. Ze ging daarbij wel
licht in de leer bij onze bis
schoppen (Leuven) en bij haar 
voorgangster, die o.m. het 
kerstverlof 1966 koos om de 
Zwartbergsluiting bekend te 
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Rezervefonds bediendenpensioen overheve.en i n bodemloze vaien. 

maken (na maandenlang de 
geruchten dienaangaande ont
kend te hebben). Er steekt 
metode in deze gangsterprak
tijken. 

Tegelijkertijd voltrekt zich 
het proces van de sociale af
braak en van de sociale ver
drukking. De kwesties van het 
bediendenpensioen en het zo
genaamde statuut voor zelf
standigen kunnen hier dienen 
als schoolvoorbeelden van ge-
organizeerde, wettelijke dief
stal. Bij snel stijgende werk
loosheid, snelle vermindering 
van de koopkracht, stijgende 
belastings- en prijzendruk 
voegt deze regering aan haar 
rampenbalans (we spreken 
nog niet eens van haar nood
lottige houding in het belgisch 
nationaliteitenvraagstuk) het 
sociaal bedrog toe. Ze kan 
hierbij rekenen op de zwakke 
riposte van de vakverenigin
gen, waarvan de kristelijke 
vleugel omwille van de rege-
ringssolidariteit het bij verba
le protesten houdt en de socia
listische vleugel zich door het 
afweren van « sindikaal extre-
iMsme » de vorming voorbe
houdt van een nieuwe semi--
travaillistische regering. De 
kristendemokraten moeten 

immers na de elektorale af
straffing van de huidige for
mule het regeringsbed voor 
de smdikale roze broeders 
warm houden 

Dit is een voorlopig doch 
blijkbaar weldra definitief bi-
lan van de regering van de 
Chicago-stijl. We kunnen nu 
al met zekei-heid voorspellen 
dat de alsnog ontbrekende 

' post financiën dit bilan zal 
doen sluiten met een katastro-
faal deficit op gans de lijn De 
lange hete zomer van 196' be
wijst immers al afdoende, 
dat het een peperduur hoog
seizoen was dat de balans 
zwaar slagzij laat maken. Jam
mer dat Honoré Gepluimd 
daarvan het gelag zal betalen, 
in een veelvoud van het verlo
ren fortuin van de tans in pa-
tüottische krinaen zo beweeU' 
de Karel de Kale. 
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VLAAMSE KUST » 

verlof aan zee heb-
vlaamse verlofgan-

Tijdens hun 
ben talrijke 
gers zich weer geërgerd over (ie 
taaJtoestanden aan de vlaaui-
se (?) kust. Dat er te Brussel 
heel wat niet door de beugel kan, 
•weet au stilaan iedereen die geen 
oor- of oogkleppen draagt. iMaar 
dat in vlaanise kustgemeenten de 
handelaars, hotelhouders en dies 
meer al de aanduidingen en pu
bliciteit op hun zaak slechts in 
het Frans stellen, is voor de 
vlaanise vakantiegangers beledi
gend. 

Zouden de westvlaamse VU-
provincieraadsleden dit taai-
schandaal niet eens duchtig aan 
de kaak kunnen stellen ? Ik vieet 
•wel dat het hier om de privé-
sektor gaat. waar de taalwet niet 
van toepassing is en dat de pro
vincieraad zonder veel sukses 
toelagen verleent voor het aan
brengen van nederlandse !)enn-
niingen. Maar kunnen we in,s hij 
de bestaande toestand neerleg
gen ? 

Zou het niet passen dat de VU 
in die raad zou voorstelI''n dat 
de gemeenteraden van de kust er 
zouden toe aangezet worden sa
men met de hoteliers-, slagers-, 
bakkers- en vishandelaarsDonden 
konkrete plannen uit te werken 
om eindelijk aan de kust taaitoe
standen te scheppen die zowel de 
nederlandstaligen als de anders
taligen kunnen bevredigen ? 
Wanneer gaan we in elk pension, 
hotel of restaurant ook een ne
derlandse tekst van de spijskaart 
aantreffen ? We zijn niet tegen 
een hoffelijk taalouthaal van de 
franstaligen. maar wel tegen de 
schandelijke verwaarlozing van 
het Nederlands. 

K.M., Ganshoren. 

VOORGESCHIEDENIS 

Sinds een tweetal jaren lees ik 
regelmatig uw blad en het spijt 
me ten zeerste, het niet vroeger 
te hebhen gekend. Het is een 
•waar geluk voor Vlaanderen dat 
die pui)likatie bestaat. Ik beleef 
niet alleen veel genoegen aan de 
artikels om hun kernachtige in
houd, maar bij vele is het een 
heerlijk gevoel de wijze van op
stel te kunnen volgen, waarvoor 
jk u benijd. Het peil van onze 
dagbladjjers is, zoals genoeg
zaam heke«d, op een schaarse 
uitzondering na allerbedroe-
vendst. Bijzonder geslaagd vind 
ik de geschiedkun(lige bijdragen 
over de Vlaamse dedachte ; ik 
veroorloof me een kleine opmer
king : niet steeds worden de 
bronnen aangehaald waaruit 
•werd geput. Niemand kan zijn 
•vak begrijpen als hij de voorge-

en gil 
schiedenis ervan niet kent ; 
trouwens, het nieuwe wordt ge
boren uit het oude. 

Er blijft me niets over dan u 
en uw idealistische medewerkers 
geluk te wensen voor het verwe
zenlijkte en reeds bij voorbaat te 
danken voor datgene waarop u 
ons nog zult vergasten. 

J.M., Antwerpen 2. 

FRANSE BRIEVEN 

Zou het niet mogelijk zijn in de 
toekomst franse brieven, zoals 
bv. die van de FDF-er onlangs, 
te vertalen ? Of een dokument ? 
Ik ben geen specialist in de fran
se taal en ik geef mijn « WIJ » 
altijd aan -vAerkmensen verder 
die ook geen laureaten in de taal 
van Brigitte Bardot zijn. Die 
mensen maken soms hun beklag 
dat er artikels in 't Frans ge
drukt staan die ze niet begrijpen. 
Dus bij een frans artikel, het 
nederlands eronder of er naast. 
Ik ben niet de enige die die ge
dachte vooropstelt. 

L.V.B., Mechelcn. 

KONGO 

Reeds op de dag van de onaf
hankelijkheidsverklaring werd de 
belgische regering en ook de ko
ning beledigd door Kongo, bij 
monde van Loemoemba die de 
Belgen een grote haat toedroeg. 
Hij verklaarde dat Kongo tach
tig jaar lang de slaaf was van 
België, maar hij vergat te zeggen 
dat voor de komst der Belgen 
zijn \ oorvaderen door de .Arabie
ren met ketenen beladen naar 
vreemde landen werden gevoerd 
en daar op de markt als slaven 
werden verkocht. België zou 
•waarborgen hebben voor het le
ven van onze landgenoten en 
hun eigendommen in Kongo, 
maar eenmaal aan de macht be
gon het drama : huizen en plan
tages werden geplunderd en ver
woest, mensen werden vermoord, 
verminkt en verkracht. Alleen in 
Katanga waren de Belgen veilig 
bij Tsjombe. Hij vroeg hulp aan 
België, maar dat werd hem ge
weigerd. Alleen Loemoemba 
kreeg de steun, de moordenaar 
van onze landgenoten. Zijn rijk 
was echter niet van lange duur ; 
toen kwam Tsjombe en het was 
een tijd rustig, tot eindelijk Mo-
boetoe aan de macht kwam. De 
sergeant die zich generaal laat 
noemen, de waardige opvolger 
van Loemoemba. Hij vermoordde 
enkele van zijn tegenstanders en 
de beledigingen aan het adres 
van B elgië herbegonnen in pers 
en radio. Vele blanken zijn door 
de huurlingen gered. Amerika 
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zond enkele vliegtuigen om het 
kongolese leger te helpen de 
huurlingen te bestrijden ; onder
tussen wees Moboetoe ameri-
kaanse joernalisten uit het land. 
En België geeft nog altijd mil
jarden aan Kongo, dat altijd 
maar waarborgen geeft op pa
pier. Ook Tsjombe laten ze uit
leveren zonder iets er voor te 
doen : de man die de Belgen wist 
te waarderen, de man die mis
schien Kongo kan redden. En nu 
vraag ik mij af waarom onze re
gering voort die steun wil verle
nen aan zo een land. Waarom 
moeten wij voort belastingen be
talen aan de moordenaar van 
onze landgenoten ? 

R.B., Torhout. 

KONGO EN VLAANDEREN 

Het heeft me altijd geërgerd 
dat het Vl'-blad meestal akkoord 
was met de regering of de kleur-
partijen inzake de beoordeling 
van de Kongopolitiek of gebeur
tenissen. 

Dat in het artikel « Beroeps
halve bekeken » van 19-8-G7 een 
meer vlaams standpunt wordt in
genomen verheugt mij. Belgisch 
Kongo, Vlaanderens schande, wie 
geen frans kende mocht er niet 
naartoe of alleen voor vuil of 
lastig werk. De andere posten 
waren voorbehouden aan de Wa

len of de vlaanise elite die ook 
frans sprak en niets anders eiste. 

Anders werd ge aanzien als 
twiststoker en oproermaker en 
als het kon werd ge gauw uit 
Kongo gewipt. De grote posten 
waren voor de Walen en enkele 
franskiljons die hun afkomst ver
geten hadden. In een 80-jarige 
bezetting hebben de waalse fi
nanciers miljarden verdiend, de 
inboorlingen uitgebuit en hen 
zolang mogelijk dom gehouden. 
Ook de missies waren min of 
meer aan deze regels gebonden, 
de huidige toestand bewijst het : 
na 80 jaar beschaving zijn ze nog 
niet bekwaam genoeg om Kongo 
te besturen, zijn er nog geen offi
cieren die met het kongolese 
leger slim genoeg zijn om 200 
blanke avonturiers uit Kongo te 
jagen. \ u het is ook waar, als de 
kongolese regering niet naar de 
pijpen danst v;m de belgische re
gering of financiers, dan doen 
die heren niets anders dan stok
ken in de wielen steken. 

De Vlamingen hebhen altijd 
moeten helpen financieren, zoge
zegd ten voordele van de zwart
jes, maar het was juist anejers-
om ! Het waren eerst .de waalse 
bazen en de kruimels voor de 
Kongolezen. De Walen moeten er 
nu maar zelf hun geld insteken 
en de belgische staat slechts hel
pen gelijk andere staten aan het 
onderontwikkelde Kongo. 

Voor Vlaanderen ook Zelfbe
stuur. De Walen moeten ons ook 
net meer besturen ! 

A.V., Wevelgem. 

HUIS-, TUIN
EN KEUKENLIEDJES 

Als mechelse toeristen woon
den wij de zeer geslaagde Spo-
renherdenking in Casino te Blan
kenberge bij. W. De Meyer leidde 
de samenzang van een aantal lie
deren die bij de Vlaams Natio
nale Zangfeesten steeds met suk
ses worden uitgevoerd. Hoe is 

het mogelijk dat men deze vlaam. 
se volksliederen « liedjes voor 
tuin en keuken » betitelt ? Is uw 
korrespondent aangetast door de 
engelse of amerikaanse ziekte ofj 
beat-epidemie ? 

Dat W.D.M, ook onze talrijke 
kinderen die te Blankenberge 
hun vakantie doorbrengen de 
kans geeft om mee te zingen was, 
pedagogisch gezien, alles behalve 
verkeerd. Het optreden van 
« Fro » bracht een hoogtepunt 
in het feestkalender van gans de 
kuststreek. 

Het ware wenselijk en zelfs 
zeer noodzakelijk dat de VU 
wat meer belangstelling zou be
tonen voor hetgeen zich momen
teel aan het afspelen is op het 
terrein van de kulturele opvoe
ding onzer jeugd. Terwijl alle be
langstelling gaat naar politiek© 
en ekonomische problemen in 
Vlaanderen, zijn wij volop onze 
eigen aard aan het verliezen op 
het terrein van de volkskultuur. 
De veramerikanizering en ver
engelsing via de beatmuziek en 
anglo-amerikaanse songs over
treft alle invloeden die wij in het 
verleden « mochten » ondergaan 
en die ons volk t.a.v. andere vol
keren in een zeer bedenkelijk 
daglicht stelt ! Onze vorige 
Vlaamse generaties hebben ge
streden tegen de verfransing van 
ons volk. Nu beleven wij een 
overrompeling van kultuurloze 
wansmakelijke muzikale rommel 
uit de U.S.A. en Engeland, die 
gans onze jeugd aantast ! Hier
tegen is er vanwege de vlaams
gezinden niet de minste reaktie ! 
Wij kunnen niet anders besluiten 
dan met hetgeen Pater Stracke 
,50 jaar geleden schreef : arm 
Vlaanderen I 

F.P., Mechelen. 

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

van de redaktie 

Birussel, 28 augustus 1967. 
B e t r . : f r ans t a l i ge pers en Diksrauide. 

We ontmoetten op de jongste IJzerbedevaar t een 
paar konfra ters van de f r a n s t a l i g e dagbladper?» 
en we ze t t en met hen een boompje op over de 
p lecht igheid d ie op da t ogenblik s t i l l e t j e s - a a n 
naar haar einde l i e p . 
Tot onze n i e t geringe verbazing was minstens 
één van onze gesprekspartners zeer onder de i n 
druk van de plecht igheid gekomen. Hij noemde het 
een grootse man i fes ta t i e , gsif g r i f toe dat er in 
Vlaanderen een aan t a l mentale bakens een f l ink 
eind verze t z i j n , erkende dat de I Jze r t r aged ie 
nu n i e t p rec ies de roemri jkste b ladzi jde van de 
belgische geschiedenis was en beweerde, s t e rk 
aan t e voelen dat de j a a r l i j k s e bijeenkomst t e 
Diksmuide een wereld-unicum mag genoemd worden 
en een schone u i t i n g van gevoelens d ie - voor 
zover h i j ze n i e t kon b i j t r eden - toch getuigden 
van e en verheven v i z i e over een aan ta l p rob le 
men waarmee iedereen kan meevoelen. Zo b i j 
voorbeeld de vredesgedachte. Zonder dat we hem 
er ora vroegen, voegde h i j er ze l f s aan toe dat 
een be te r begrip van het ve r sch i jn se l I Jzerbede
vaa r t de f rans ta l igen s t e l l i g n u t t i g zou z i jn 
om een be te r begrip t e kr i jgen over hee l de 
Vlaamse en belgische s i t u a t i e . 
Tot onze - n i e t a l t e grote - verbazing vonden 
we van a l deze genuanceerde dingen in z i jn ve r 
slag in de krant van maandag n i e t s t e r u g . Zijn 
naam en die van z i jn krant besparen we u . We 
v i l l e n a l l een maar even astnstippen; wat voor een 
lange weg er ligt tussen Diksrauide en Brussel ! 

U' 
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In teiegramstijl 

de 
frans-vlaamse 
kultuurdag 
te waregem 

Yw. aug.) Veel volk verleden zondag te Wa
re» em, en ook de traditionele pers was goed 
vertegenwoordigd. Er was een flinke groep 
Nederlanders, zelfs een deelnemer uit het 
verre Friesland. Ook uit Frans-Vlaanderen 
was er een ruime belangstelling : de meest 
opgemerkte verschijning was Nicole Ver-
beke, die pas twee jaar Nederlands leert en 
's namiddags een opgemerkte lezing hield, 
in keurig Nederlands, over de kansen van 
onze taal en kuituur in Frans-Vlaanderen. 

Mevrouw Verbeke komt uit Mergem 
'(Merville), dat buiten het nederlandsspre-
kend gebied ligt. 

Er zijn thans drie Toneelgroepen die re
gelmatig over de schreve toneelvoorstellin
gen geven in het westvlaams dialekt (want 
A.B.N, verstaan de inwoners van Bollczele, 
Hondschote, Eke, Wormhout enz. niet, be
houdens een paar uitzonderingen). Het 
Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen hield 10 
vertoningen en voorziet er 13 voor het 
volgend seizoen, c a . (en dat is belangrijk) 
in het stadje Belle en te Steenvoorde. De 
groep van Milac-Vlamertingen had zeven 

voorstellingen en voorziet er 10 het volgend 
jaar en' tenslotte is er nog een gioep van 
Aheringem met 1 voorstelling. 

Er zijn overal bomvolle zalen en een 
entoeziast en warm meelevend publiek, 
waaronder heel wat jongeren. Sinds 1955 
werden er 205 voorstellingen gegeven in 
Frans-Vlaanderen. Deze idealisten veidie-
ncn van ons een ere-saluut. 

De kontakten tussen jeugdgroepen ver
meerderen. Zo heeft een A.B.N.-kern te Ize-
gem kontakt opgenomen met een jeugdklub 
uit Herzele (Fr.-VI.). Binnen het kader van 
deze jeugdgroep wordt trouwens een neder-
landse kursus opgericht. Er is ook een plan 
om een tweetalig kontaktblad op te richten, 
vooral voor jongeren. Ook Frans-Vlaamse 
jongen zullen daaraan meewerken. 

De zeer grote inspanningen van het ko-
mitee voor Frans-Vlaanderen zijn niet zon
der rezultaat gebleven. Hier volgt een over-
ziclit van de nederlandse kursussen, met 
tussen haakjes het aantal leerlingen : rijks
universiteit Rjjsel (40), katolieke universi
teit (4), Klein Seminarie Hazebroek (5), 
Sint Jacobskollege te Hazebroek (20), huis
houdschool Leisele (8), vrije kursus van het 
konsulaat te Rijsel (35, verdeeld in drie 
klassen), kursus per briefwisseling (19), 
vrije kursus te Steenvoorde (5), jeugdkursus 
te Herzele (5) en te Borre (6). Tenslotte is 
er nog de kursus te Bambeke in de lagere 
school die 10 leerlingen telt. Samen zijn 
dat zowat een 150 leerlingen. 

De kursussen te Duinkerke, Hazebroek 
(aan het Lycee des Flandres, de enige les
sen die de franse staat zelf betaalde), te 
Hondschote, te Ekelsbeke en te Koudekerke 
werden echter onderbroken. 

Er zijn echter nieuwe kontakten en voor
uitzichten voor kursussen te Hondschote, 
Rexpoede, Belle, Arneke, Bollezele, Borre. 

Een speciale vermelding verdient Linsele 
(Linselles). Hier werden een aantal kon
takten gelegd door een Antwerpenaar, die 

daar familie had wonen. Deze kontakten 
zullen misschien volgend schooljaar vruch
ten afwerpen. Een voorbeeld dat na\olging 
verdient! 

Enkele adressen ! Sckrefariaat van hot 
Komitee : Luk Verbeke, Verrieststraat 32, 
Waregem, prk 53.80.41. Ons Erfdeel (op
lage 7.00O ex.!), Rekkem (West-Vlaande-
ren), prk 58.93.45. (150 fr. per jaaigang). 

• Hoe « Le Soir » het vertelt.. 

de negers 
van Washington 
en 
van brussei 

(m\'db) Goed voorgelicht zijn is toch maar 
alles ! En de lezers van « Le Soir » zijn goed 
voorgelicht. Zij weten alles zoveel l>eter dan 
wij ! Zo hebben zij voor enkele dagen kun
nen vernemen, waarom « sommige extre
mistische vlaamse politici aan Brussel een 
metropolitane raad willen geven, naar het 
voorbeeld van Washington. De hoofdstad 
van de Verenigde Staten moet gastvrij zijn », 
aldus het blad, « voor alle amerikaanse bur
ger, en dit doel kan enkel bereikt worden 
indien de stad bestutird wordt door de cen
trale macht ». 

Maar dit is niet de ware reden, en de 
vlaamse extremisten hebben het dan ook 
verkeerd voor. Luister maar : < Prezident 
Andrew Johnson vreesde dat de zwarten 

zich in zo groten getale te Washington zotv 
den komen vestigen, dat zij daar de meer» 
derheid zouden worden, iets wat de blankea 
natuurlijk niet konden aan\ aarden. Daal^ 
om. en daarom alleen moest de stad een 
speciaal statuut krijgen : de burgers werd 
het recht ontnomen een gemeenteraad te 
kie/en en er werd een metropolitane raad 
ingesteld, die rechtstreeks afhangt van de 
centrale macht ». En het blad voegt er 
triomfantelijk aan toe : « de oorsprong \ aa 
deze raad heeft dus niets te maken met de 
door de extremistische vlaamse politici in
geroepen redenen ». 

Ja ! ja ! de overtalrijke blanken die alle 
rechten hadden, waren zo bang voor de ne
gers die er geen hadden, dat zij zelf z» 
maar goedschiks van hun eigen kiesrechten 
afzagen. Heel snugger en overtuigend klinkt 
het wel niet, naaar de doorsnee « Soir »-lc-
zer is nu eenmaal niet van de slimste, en is 
steeds bereid de domste onzin te slikken 
als er maar tegen de Vlamingen kan gehetzt 
worden. 

Wij Vlamingen mogen ons aan die onzin 
niet laten \angcn. De enige wa;ubeid is dat 
Washington — en later ook Canberra in 
Australië en Brasilia in Brazilië — op neu
traal gebied werd gevestigd om .illc naij\er 
onder de verschillende staten ic \(imijden. 
Ook wij willen beletten dal Biuv--cl in een 
van de beide deelstaten zou komen te lig
gen, maar wij zijn daar\oor niet in het bui
tenland te rade gegaan. Wij zijn tol de for
mule Brussel - Rijksgebied gekomen, op 
grond van principiële en praktische over
wegingen. 

Voor de zo\eelste maal willen wij hier 
nogmaals herhalen dat, in onze vizie op een 
tweeledig federalisme, Brussel noch bij 
Vlaanderen noch bij Wallonië kan ooder-
gebracht worden en dat wij er eea mém-
nale trefplaats voor de twee gelijkgwedfi-

(Vervolg op pag. 4) 

Zevenenveertig verenigingen, ge. 
groepeerd in een koördinatiekomi-
tee (zoals dat past in een land, 
waar alleen de ministeries niet ge-
koördineerd zijn) hebben minister 
Charles Héger, van landbouw en 
zeevisserij, een scherp protest toe
gestuurd waarin ze de uitroeiing 
van miljoenen vogels op ons grond
gebied aan de kaak stellen. Het 
blijkt dat België nog het enige west-
europese land is waar de vogel-
vangst is toegelaten en zelfs wordt 
aangemoedigd. Om een Brit van 
spijt en woede te doen wenen. Het 
komitee noemt deze praktijken een 
« gekommercializeerde stroperij », 
waarvoor vogelliefhebbers — maar 
dan van dode — en handelaars sa
menstromen aan onze grenzen ora 
er hun sport (sic) te beoefenen, die 
hun in eigen land ontzegd is. Het 
komitee stelt de enggeestige per
soonlijke politiek van een ardeense 
koppigaard. landbouwminister voor 
het leven, aan de kaak en eist de 
afschaffing van de « schandelijke 
zwendel in europese zangvogels ». 

Dat is dan dat, ter afwisseling en 
dan toch weer tiperend voor een 
mentaliteit die uit elektorale schrik 
voor de ca. 25.000 vogelvangers de 
uitzondering op de « europese regel 
der be.schaving » vormt, zoals men 
ook van ons land een der lelijkste 
van heel Europa aan het maken is 
ingevolge de urbanisti.sche anarchie. 
« Petits pays aux petits gens » zei 
Leopold II, bijgenaamd de Grote 
(kongolese zakenman ?), om wiens 
telg waarvan de naam nu iedereen 
wel bekend zal zijn het vorige week 
uitgebroken financieel schandaal 
voortduurt. Als men deze duistere 
en verwarde zaak nagaat voor zo
ver men over gegevens beschikt, 
dringt een eerste konkluzie zich op, 
nl. dat de prins het niet gemakke
lijk zal hebben, zoniet onmogelijk 
om zijn gelijk te bewijzen. Zijn te
genstander beschikt over een zeer 
stevig dossier en de geruchten, als 
zou men een komproniis nastreven 
onderstrepen deze stevigheid. Ook 
het feit dat de franse advokaten van 
de prins hem een proces in Frank
rijk zouden afgeraden hebben stemt 
tot nadenken. Voor zover ons deze 
zaak aangaat weten we nog altijd 
niet of er nu fiskale fraude is ge
beurd of niet, al wijst alles daar
op. De aan de fiskus betaalde be
dragen doen inderdaad bespottelijk 
laag aan, vergeleken met de omvang 
van het fverloren ?) fortuin. Straf
rechterlijk schijnt het echter wel 

mogelijk te zijn, dat ook een prins 
van koninklijke bloede in ons land 
wegens bepaalde misdrijven kan 
vervolgd worden, zij het dat de pro
cedure omslachtiger is dan voor «de 
onderdaan». Het ongeluk voor de 
prins schijnt echter te willen dat 
hij aan Olivier Allard een alles be
halve onderdanige ex-onderdaan 
heeft. 

De regering heeft gemeend te 
moeten mededelen dat ze ten tijde 
van de aanvraag van de prins, om 
opnieuw van zijn dotatie te kunnen 
genieten, niet op de hoogte was van 
zijn financiële toestand en moei
lijkheden. Deze week wordt echter 
links en rechts pertinent geschreven 
dat reeds begin 1967 wrijvingen 
ontstaan waren tussen prins en 
« onderdaan » en dat deze laatste 

tendheid hullen waarvan niemand 
in dit land iets gelooft is dwaas. De 
regering zal er dan ook de gevol
gen van moeten dragen. Het geval 
Karel kan immers tot een zwaar 
politiek incident uitgroeien. Indien 
de socialistische oppozitie ter zake 
door de knieën zou gaan (wat best 
mogelijk is als men de nauwe ban
den van de ESP met het monarcho-
unitair regime nagaat), er zijn ge
lukkig nog andere oppozitiepartijen. 

In de kongolese kwestie is er in 
die zin nieuws, dat de regering ge
dwongen w^erd tot het verlengen 
van het verlof in België van het 
grootste aantal in Kongo ingescha
kelde onderwijskrachten en van de 
minder talrijke andere technici. Mo-
boetoe heeft daarop dadelijk gerea
geerd met de verwachting uit te 
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reeds in februari op een (beleefd) 
verzoek van een rechterlijke instan
tie t e Brussel een indrukwekkend 
aantal stukken ter beschikking had 
gesteld van de belgische justitie. 
Het is dus praktisch uitgesloten dat 
de regering niet op de hoogte was 
en dus mag men zeggen, dat ze nu 
liegt. Het is een verkeerde taktiek 
en een valse interpretatie van het 
overigens in veel gevallen reeds 
vaak voorbijgestreefde beginsel van 
« dekking van de kroon ». Het re
cente verleden, de huidige omstan
digheden en de sterk gewijzigde op
vattingen in acht genomen had de 
regering er alle belang bij, toe te 
geven dat ze wel op de hoogte was. 
Men zou het exkuus, « We konden 
toch zelf niet uitpakken met de 
waarheid zolang de prins zelf niets 
ruchtbaar had gemaakt » aangeno
men hebben indien de regering na 
deze plausibel klinkende verklaring 
had gegeven. Doch zich in onwe-

spreken dat Kongo binnen betrek
kelijk korte tijd voor eigen leer
krachten zal kunnen instaan, wat 
nog te bezien valt. De kongolese 
prezident had voordien toch reeds 
officieel zijn spijt nopens de moord 
op een belgisch echtpaar betuigd, 
een tot nog toe uniek gebaar. Want 
over alle andere incidenten tot en 
met de vernieling van de belgische 
ambassade heeft het kongolese 
staatshoofd tot op heden geen 
woord over de lippen kunnen krij
gen. De toestand in Kongo blijft met 
Schramme en andere opstandige be
wegingen zeer onzeker. Men be
weert zelfs dat al deze verschillende 
en tegenstrijdige rebellerende frak-
ties door Moskou, de arabische sta
ten en de... Tsjombé-klan gesteund 
worden ! Kongo is inderdaad het 
land der onbegrensde mogelijkhe
den. Nu te bezien of Brussel het zal 
gedaan krijgen, dat de Belgen zelf 
voor hun veiligheid zullen kunnen 

instaan bij gebrek aan kongolese 
(echte) waarborgen. Zal het viru
lent kongolees nationalisme, niet 
helemaal ten onrechte geprikkeld 
door het Schramme-avontuur, deze 
neokolonialisfisch getinte « Weg 
zuriick » kunnen slikken ? Hoe men 
de zaak ook draait of keert, we be
leven de epiloog van « belgisch » 
Kongo : er is geen « Weg zuriick ». 

We besluiten onze « tour d'hori-
zon » — premier VDB deed dat op 
zeer hoog niveau na een « troebele 
terugkeer » zoals Manu Ruys het af
dalen uit het vliegtuig van de frans-
zongebrande premier noemde, ter
wijl de plaatjesknipper zorgde voor 
een zich ontroerend omarmend pre
mier- en vice-premier-duo — met 
het allerjongste geschenk van de re
gering, de opslag van de treintarie-
ven, met verhogingen die een ge
middelde van 15 % bereiken, gro
tendeels ten laste van de werkende 
klasse en de schoolsporende jeugd. 

Dat zal natuurlijk nog niet te be
speuren zijn in het indekscijfer dat 
zeer dicht een nieuwe spilindeks 
genaderd is. Ook herrie over de 
bediendenpensioenen en het « so
ciaal statuut der zelfstandigen >. 
De stakingsaanzegging van het so
cialistisch en waals-kristelijk be-
diendensind'kaat deed de socialis
ten al dromen van'gezamcnliik ont
slag der krisfen-deraokratische mi
nisters, in welke wensdroom ook 
de vierde trein besluitwetten aan-
stoomde maar dan bevolkt met 
vluchtende PVV-ers. Tegenover deze 
w^ensdromen stellen we vast dat de 
socialistische oppozitie nog aan het 
zonnebaden is en dat het ACV 
slechts een platonisch protest tegen 
de zoveelste opslag der sociale 
abonnementen op het spoor vermag 
op te brengen. Daarom ook vragen 
we ons af, welke vlieg senator Char
les Moureaux stak om deze week in 
Le Soir een naniekartikel te plegen 
over federal'sme en separatisme, 
waarbij deze blauwe verlichte geest 
voor zijn van angst vertrokken ge
zicht het schouwspel ziet opdoemen 
van een uiteensoatlend Belg'ë en 
Vlaanderen « dat in een nog diepere 
afgrond zal storten dan in de 19e 
eeuw )», welke eeuw nochtans voor 
zover we weten, voor drie vierde 
gevuld is met het bestaan van een 
Belirië « ce pavs "ui eut ses heures 
de grandeur et d'héroisme «... 

P.D. 
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ligde gemeenschappen willen \an maken. 
Dit is de logische gevolgtrekking uit een 
ideeël uitgewerkte formule. 

Wat nu de praktische zijde betreft hou
den wij het bij de formule die de heer 
Louis Major, algemeen sekretaris van het 
A.B.V.V., op de jongste T.V.-uitzending van 
het Vermeylenfonds heeft naar voren ge
bracht : een bestuursvorm (hij sprak van de 
regering) die geen voldoening schenkt, moet 
plaats maken voor een andere. De brusselse 
gemeentebesturen hebben steeds hun macht 
misbruikt om \an het vlaamse Brussel een 
ftanse stad te maken. Uit hun uitlatingen 
en voorstellen van de jongste maanden 
blijkt overduidelijk, dat zij hun verbaste-
rings- en anneksaiiepraktijken zullen voort-
letten. Wij dulden niet langer dat Vlaande
ren te Brussel geestelijk woidt verm,oord; 
wij willen dat in de belgische hoofdstad de 
belgische wetten %olledig en spontaan wor
den toegepast. 

Wij menen dat een federalistische inrich
ting van de staat, met de totstandbrenging 
van een Rijksgebied Brussel, daartoe het 
enige middel is. En de kleurpartijen, wat 
hebben zij daartegenover te stellen ? In het 
raam van hun unitaire struktuur kunnen zij 
zich enkel beperken tot kunst- en vlieg-werk 
en tot de dagjespolitiek die in het verleden 
10 noodlottig is gebleken. Is het daarom dat 
zij 70 lang wachten om met hun oplossing 
voor de dag te komen ? 

Staatslening minder voordelig 

snelle 
luikse 
intekening 

(h. van altena) De obligaties \an de jong
ste lening der stad Luik waren in vele ge
vallen al niet meer verkrijgbaar voor de 
officiële inschrijvingspeiiode begon (op 28 
augustus). Men kan het gedeeltelijk \erkla-
ren dooi de geringe om\ang van de emis
sie : 800 miljoen fr. is niet veel. Maar op 
de beurs achtte men het mogelijk dat ook 
andere' faktoren deze vlugge intekening 
verklaren. 

De \ 001 waarden van de luikse lening 
waren al vastgelegd op het ogenblik dat er 
(veel te langzaam...) een daling van de 
rente merkbaar begon te worden. Het ge
volg hiervan was dat de rentevoet van de 
luikse lening iets boven het peil van de 
markt lag op het ogenblik dat men er op 
kon intekenen. Een rentevoet van respek-
tie\elijk 6,75 t. h. tijdens de eeiste 5 jaar, 
en 7 t. h. tijdens de volgende 5 jaar; een 
uitgifteprijs van 99 i. h. en een eventuele 
terugbetaling boven pari (101,50 t. h.) op 
5 september 1977. 

In het totaal zou dit een rendement ge
ven van 7,10 t. h. Het is niet zeker dat de 
minister van financiën nog dezelfde gun
stige kondities en (te...) hoge rente zal 
kunnen aanbieden wanneer hij eerstdaags 
met zijn nieuwe staatslening \oor de dag 
zal komen Die nieuwe staatslening zal 
Moeger uitgegeven worden dan aanvanke
lijk venvacht werd. 

Een reden van de snelheid waatmee de 
belegsjers ingetekend hebben op de luikse 
lening zou dus kunnen zijn, het \«moeden 
(het is geen zekerheid) dat de volgende 
openbare emissie minder voordelig voor de 
spaaiders zal zijn. 

Wat dat betreft, kunnen we zonder ze
nuw acht igheid de dagen en weken afwach
ten. Misschien kan het ondertussen geen 
kwaad even te wijzen op zekere dubbel
zinnigheden die op de obligatipmarkt vroeg 
of laat hun invloed ztiUen hebben. Het is 
immers niet mogelijk dat de overheid het 
spaarderspubliek te eeuwigen dage in slaap 
kan blijven wiegen. 

Zo is er b.v. de gebruikelijk geworden 
clausule dat de emittent van de lening fa-
kultaticf de looptijd van de obligatie kan 
verkorten. De lening van de stad Luik is 
er het zoveelste voorbeeld van. 

Eensdeels hebben de obligatiehouders de 
mogelijkheid de vervroegde terugbetaling 
te vragen tegen pari, op 5 september 1972, 
gedurende één maand na deze datum (ren
dement in dit geval : 6,99 t. h.). 

Anderdeels behoudt de stad Luik zich 'het 
recht voor, het geheel of een deel van de 
obligaties tegen pari vervroegd terug te 
betalen, op 5 september 1972, of op iedere 
volgende rentevervaldag, mits een opzeg
ging van twee maanden te publiceren in 
het belgisch staatsblad. 

Men leest wel degelijk « op 5 september 
1972, of op iedere volgende renteverval
dag ». Het betekent dat van 1972 tot 1977 
de emittent de gelegenheid heeft voortijdig 
een einde te stellen aan zijn schuldverbin
tenis. In dat geval ontsnapt aan de obliga
tiehouders echter de hogere rente die hun 
voorspiegeld werd in de dokumentatie bij 
de uitgifte. Ze trekken dan immers niet tij
dens de periode der laatste 5 jaren een in
terest van 7 t. h., en ook de uiteindelijke 
terugbetaling boven pari ontgaat hen 
meestal. 

• Staatslening minder voordelig ? 

riziko's 
en 
dubbelzinnigheid 

(h. van altena) Men kan zich terecht af
vragen of het wel handig is in te tekenen 
op een van de ie talrijke, te snel op elkaar 
volgende obligatieleningen van de over
heid. 

Mits het koersblad van de beurs gron
dig te onderzoeken, kan men in de meeste 
gevallen een reeds vroeger uitgegeven obli
gatielening ontdekken, die genoteerd wordt 
met een koers die de aankoop van het ou
dere papier voordeliger en veiliger maakt 
dan de intekening op de nieuwe lening. 

Gaan de échte kenners van de obligatie-
markt meestal niet aldus te werk ? Dan 
hoeven ze niet maanden lang te wachten 
alvorens het nieuwe papier eindelijk op het 
koersblad zal opgenomen worden. Dan hoe
ven ze niet in de onzekerheid te verkeren 
over de koers waarmee het nieuwe papier 
bij zijn eerste notering op het bord zal 
staan. Een koers die meestal onder de emis-
sieprijs ligt, zodat men alleen door enkele 
maanden te wachten het nieuwe papier 
goedkoper in zijn bezit kan krijgen dan de 
belegger die reeds tijdens de inschrij-
vingstijd zijn effekten kocht (zij het dan 
zonder kosten). 

We zouden nog andere eigenaardigheden 
van de huidige overheidsemissies kunnen 
onderstrepen, zo b.v. de neiging van de mi
nister van financiën om de vervaldagen van 
de rente op een soms verrassende manier 
vast te stellen — waarschijnlijk om al te 
moeilijke vervaldagen voor de Schatkist te 
vermijden, of te spreiden, of te koncentre-
ren rond zekere data waarop hij denkt be
ter bij ïe zullen zijn. 

Dat is de zaak van de belegger niet, en 
het hoeft hem niet in zijn belangen te 
schaden. Maar het zou ook de voorbode 
kunnen zijn van een veelomvattende her
vorming van de staatsschuld, met eventuele 
rekonversie van de vele leningen tot en
kele eenvoudigere tvpes. Want wie vindt 
in de veelheid van de huidige leningen nog 
gemakkelijk zijn weg? 

Ook voor de moeilijkheden van de mi
nister van financiën kunnen we wel begrip 
opbiengen. Zoals we ook aan de hogerver-
melde bezwaren tegen de vele nieuwe emis
sies, en tegen de voorwaarden ervan, steeds 
moeten toevoegen de hvpotese, dat vroeg of 
laat de rente gevoelig zal dalen, wat dan 
zou leiden tot een versteviging van de 
beui-skoersen van de obligaties, die tegen 
een hogere rentevoet op de maikt gebracht 
werden. 

Dat zijn nu eenmaal de riziko's van het 
hele stelsel, die in bepaalde omstandigheden 
onze bezwaren gedeeltelijk kunnen ont
krachten. Maar het is ook mogelijk dat ze 
aan die bezwaren nog kracht zullen bijzet
ten 1 

olivier allard 
Hi-hi-hi, van komkommertijd gesproken ! De ministers zaten verleden week, 

ijlings toegestioomd uit zonnige vakantie-oorden, met lijkbiddersgezichten ge
bogen over een reeks problemeji waarvan niet het minste de levensgrote pad die 
Charles van Saksen-Koburg-Gotha hen in de korf heeft gezet. V.d.B. en de zijnen 
voelen zich gerold. 

Toen de gewezett prins-regent hen enkele maanden geleden kwam vragen 
om zijn jaarlijkse vier miljoen maar terug bij de dotatie in te schrijven (hen 
meteen vertellend hoe vreselijk die Olivier Allard hem bij de bok had gezet), 
beloofden ze hem de 4 met de zes nulletjes op voorwaarde dat hij zijn financiële 
perijkelen niet wereldkundig zou maken. De prins — koppig zoals de meeste 
Saksen-Koburgers — hing de zaak toch aan het klokzeel en knoopte zodoende 
een politieke staart aan het financieel schandaal. Want het werd duidelijk dat 
de regering bereid geweest was « de kroon te dekken > (zoals dat heet), zonder 
zich te bekommeien om een aantal vragen die sindsdien zowat de belangrijkste 
geworden zijn in heel het dossier : deed de prince-maquisard al dan niet aan 
belastingontduiking; vaagde hij al dan niet zijn broek aan de belgische kapt-
taalnood door zijn centjes in het buitenland te beleggen ? 

Olivier Allard, die door de Graaf van Vlaanderen (deze folkloristische titel 
en een paar kavitjes zijn gelukkig het enige wat de ex met Vlaanderen verbindt) 
publiek van oplichting werd beschuldigd, heeft niet gewacht om op zijn beurt 
een vuile was te slaan met de lijvekens en de onderbroeken van zijn gewezen 
boezemvriend. En hoezeer de kranten van bijna iedere strekking tans ook op
heldering vragen, ze schijnen uiterst weinig om totale opheldering bekommerd 
wanneer ze Allard's kommunikees zo samenvatten dat de pittigste passages er 
nit verdwenen zijn. Je moet al gaan zoeken in buitenlandse kranten om de zeer 
preciese aantijgingen van Allard terug te vinden : dat Charel 110 miljoen balie-
hens kado deed aan een zoet vriendinnetje, dat hij voor méér dan 26 miljoen 
aan juwelen besteedde, dat hij dertig miljoen neertelde voor een jacht dat (o 
schande!) niet eens in België gebouwd werd en niet eens onder belgische vlag 
vaart. Enzoverder. Tot en met de wél in onze nationale kranten vermelde bewe
ring dat Charel niet opgelicht werd door Allard, maar dat Allard nog een slor
dige 125 miljoen moet beuren van de Comte. 

Een inderdaad zeer propere « affaire > en bijlange niet de enige waarin 
leden van ons oh zo dierbaar vorstenhuis de jongste tijd betrokken waren ! Van 
ontvreemde wandtapijten waarvoor de belastingbetaler 25 miljoen moest neer-
ïellen, over verkochte brugse jachten en verdwenen familiejuwelen tot geschon
ken en nadien versjacherde schilderijen loopt er een rode draad waarin de hui
dige prinselijke tribulaties maar een knoop (toegegeven : een stevige!) zijn... 

Wie is die fameuze Olivier Allard, waarover de kranten ons zo weinig weten 
te vertellen ? Is die man plots uit het niets opgedoken, ontdaan van verleden en 
voorgeschiedenis, zonder enige band met ons land en ons dierbaar vorstenhuis ? 
Merkwaardige leemten in de publieke voorlichting vanwege de grote nieuws
media ! Olivier Allard is allerminst een illustere onbekende en zijn opduiken 
in het prinselijke kielzog is allerminst aan het toeval te wijten. Sinds vele tien
tallen jaren zijn de Allards steunpilaren en vertrouwelingen van het Hof. 

De grootvader van Olivier was vice-goeverneur van de 'Nationale Bank. 
Diens zoon Josse (de vader van Olivier) was een bekende figuur van de haute-
finance, beheerder van tientallen maatschappijen en stichter van de bank die de 
familienaam als uithangbord droeg. Josse Allard kreeg een fikse mep bij de 
krach van Wallstreet; naar verluidt stierf hij — in 1931 — uit verdriet om de 
geleden verliezen. Zo onmenselijk moeten die verliezen dan toch weer niet ge
weest zijn, want het vermogen van Josse Allard werd bij diens dood op onge
veer twee miljard (huidige waarde) geschat. 

Reeds Josse Allard verheugde zich in de koninklijke gunst : in 1929 werd 
hij tot baron geadeld, titel die erfbaar is door telkens de oudste mannelijke 
opvolger. 

Die oudste opvolger heette, evenals zijn vader, Josse. Hij stierf in 1939 
zonder gezorgd te hebben voor mannelijk kroost en meteen ging de titel over 
op Antoine Allard. Antoine was tijdens de laatste jaren van Elisabeth's leven 
de grote vriend en vertrouweling van de koningin-moeder. De « rode baron > 
stond in de anti-atoombombeweging, in de Stop War-aktie en vergezelde de 
oude, in haar eigen barokke droomwereld levende Elisabeth op haar vrome 
pelgrimstochten naar het land van Mao. Onlangs kwam hij terug in het nieuws 
toen meegedeeld werd dat de Grippa-kommunisten hem van hun ledenlijst 
hadden geschrapt. 

Antoine is dus de broer van de man, die door Karel van afzetteri] wordt be
schuldigd. Veel relaties schijnen de beide broers niet te onderhouden. Olivier 
Allard slaagde er een dertigtal jaren geleden in, een heel vette franse partij (een 
Pic de la Mirandole) aan de haak te slaan; sindsdien leeft hij als een héle grote 
grand eigneur aan de Azuren Kust, niet zonder af en toe een afstekertje te ma
ken naar ons land waar hem een paar uitent meikwaardige kommerciële trans-
akties onder de neus gewreven worden. 

Antoine, de « rode baron » en Olivier, de « afzetter van de eeuw > (als we 
Kaïel mogen geloven) hebben nog een paar zusters die door huwelijksbanden 
met de Lalaings en d'Assche's een vage familierelaties hebben met de de Ligne's. 
Zoals men ziet : een hele adellijke trits heeft dezer dagen familiale stof te over 
om te kletsen. 

Naast de vele andere lessen die uit Karels perijkelen te trekken zi]n, moet 
toch in de allereerste plaats vastgesteld worden in welk volksvreemd wereldje 
de Saksen-Koburgers zich opgesloten hebben. En heus niet alleen Karel die zich, 
na jaren van onmin, onlangs met zijn broer Leopold verzoende! 

Afgesloten van tedere werkelijkheid, totaal vreemd aan het volk waarover 
ze heten te heersen (tenzij ze voor de vrouwelijke helft van dat volk al eens 
nachtelijke belangstellinghebben) voeren de Saksen-Koburgers hun min of meer 
gelukkige of ongelukkige financiële transakties die hen — sinds de allesbehalve 
met aardse goederen gezegende Leopold I in 1931 te De Panne voor het eerst 
< zijn > land betrad — gemaakt hebhen tot een dei rijkste families van het 
kontinent. 

Wat uit dat kunstmatig wereldje naar buiten diingt is ofwel officiële blabla, 
ofwel suikersiroop in de damesbladen ofwel een keihard schandaal. 

Met de regelmaat van een klok! 

dio Genes. 
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WIJ 

nazijn 
VLIjTIC MAN 

In de «Cotonnière gantoise» 
die onlangs bezet werd door 
het personeel, hadden de sta
kende arbeiders uit eigen be
weging de affiche's « gift van 
de Volksunie » die op de pak
ken snoep en cigaretten ge
kleefd waren, in de refter aan 
de muur gehangen. 

Even voordat de T.V. kwam 
om een reportage over de fa
briek te maken, kwam de 
A.B.V.V.-sekretaris sektor Tex
tiel de affiches afrukken. 

Dat was de belangrijkste 
bijdrage die deze man leverde 
tot « oplossing » van het kon-
flikt in de Cotonnière ... 

Inderdaad : het akkoord 
over een gedeeltelijke overhe
veling van het bedrijf, waar
mee de vakbonden uiteinde
lijk instemden, kan lastig een 
« oplossing » heten. Of toch : 
een « rotoplossing » zoals Ma
nu Ruys het noemde in « De 
Standaard ». 

DE ROTOPLOSSING 

Maximum 40 van de 142 per
soneelsleden van «Cotonnière» 
zullen te Eine bij Oudenaarde 
tewerk gesteld worden. Dat 
wil vooreerst zeggen dat zij 
dagelijks minstens twee uur 
zullen mogen pendelen naar 
het Oudenaardse. En vermits 
deze streek een pendelaars-
« eldorado » is, zullen de Gen
tenaars al vrij spoedig de 
plaats moeten ruimen voor 
mensen van ter plaatse. 

Affiche's van de VU afruk
ken is natuurlijk heel wat ge
makkelijker dan de rechtma
tige belangen van de gesindi-
keerden verdedigen ! 

Zwartberg, Burcht, Coton-
niëre : het lijstje van sindika-
le kapitalaties bij bedrijfsslui
tingen wordt almaardoor lan
ger... 

MACHTSMISBRUIK 
Enkele dagen geleden orga-

nizcerden vlaamse militanten 

te Brussel een sandwichtocht 
ter bevordering van het neder-
lands onderwijs in de hoofd
stad en de randgemeenten. 

Zonder dat er enig incident 
plaatsgreep en alhoewel een 
politieambtenaar zelf toegaf 
dat geen enkele wetx een der
gelijk optreden verbiedt, heeft 
de brusselse politie het nodig 
geoordeeld de sandwichtocht 
te verhinderen. De deelnemers 
hadden zich nochtans angst
vallig onthouden van alles wat 
tegen de wettelijke voorschrif
ten kon indruisen. 

Dat is de wijze, waarop de 
hoofdstedelijke politie de 
brusselse « demokratie » hand
haaft ! 

En Brussel was zodoende 
eens te meer het « trefpunt » 
van twee kuituren ... 

OOK ELDERS? 
Terecht hebben de kranten 

aangeklaagd dat het leger zich 
veroorloofde, na de ramp te 
Oostmalle aan het gemeente
bestuur van het geteisterde 
dorp de rekening te sturen 
voor de hulp die door solda
ten verleend was bij de oprui
ming. Naar het schijnt is dit 
schandaal echter geen enig 
feit en zou het insturen van 
een rekening de normale pro
cedure (voor zover een derge
lijke aasgierenmentaliteit 
« normaal » mag heten) zijn 
na iedere hulpverlening van 
het leger. 

Zo zou de gemeente Werch-
ter al ettelijke keren een fak-
tuur gekregen hebben voor 
militaire hulp bij de overstro
mingen die — omwille van 
het volkomen in gebreke blij
ven van Openbare Werken — 
het dorp en de omgeving prak
tisch ieder jaar teisteren. 

SABOTEERT 
GROOTJANS ? 

Een j aa r geleden beloofde 
minis ter Groot jans m e t veel 
n a d r u k dat hij 20 nederland-

se Rijkshogcre scholen +" 
kleuterscholen zou opr ichten 
in Hoofstad Brussel . De be
groting zou daarvoor 143 mil
joen bepalen. 

Een half j aa r later hal
veerde de minis ter zijn belof
te . E r zouden slechts t ien ne-
der landse Rijkslagere scholen 
en kleuterscholen komen. 
Tans zijn we aan de uitvoe
ring ? En hoe luidt de klok ? 

Te Evere, Ukkel, St. Lam-
brechts-Woluwe en St. Pieter-
Woluwe zullen wegens mate
riële moeil i jkheden geen scho
len opgericht worden . Zo we 
het goed voorhebben zouden 
er te Ukkel twee voorzien ge
weest zijn. Te Brussel (2) , 
Schaarbeek, Watermaal . Bos
voorde en Oudergem werden 
met Pasen kleuterklassen op
gericht. 

Tans heet het dat er lagere 
scholen « zouden » komen zo 
er voldoende leerlingen zouden 
ingeschreven worden ! 

SCHOTEL LINZENSOEP 
Iedereen weet dat de nieu

we nederlandse scholen het 
eerste jaar weinig leerlingen 
tellen om de doodeenvoudige 
reden dat er niet tijdig een 
schoolhoofd aangesteld wordt 
en een sekretariaat opgericht 
dat de propaganda voert. Ach
teraf werden alle nederlandse 
scholen een meevaller. 

Grootjans moet dit weten. 
Maar hij geeft toe aan de 

franstalige brusselse PVV-ers, 
die op hun beurt toegeven aan 
het FDF, dat op zijn beurt 
zijn bevelen krijgt van de 
staatsnationalist en taalras-
sist De Gaulle. Parijs dikteert 
de wet te Brussel en de Ant
werpenaar Grootjans moet 
luisteren ! 

Nog een flamingantische re
putatie die — eens minister — 
naar de vaantjes gaat. 

Waarom keuren de kleur-
partijen taalwetten goed, zo 
de flamingantische mirdsters 
ze zelf saboteren ? 

En wat zegt het L W over 
deze zoveelste PVV-handlange-
rij voor de anti-vlaamse krui
perijen van de hoofdstedelij
ke burgemeesters, die open
lijk bekennen dat ze de taal
wet aan hun blauwe, gele of 
rode laarzen lappen ? 

Het ogenblik waarop ni .. ,^, ,,.crr De Riemaecker de .300.000sU , ,,•- - . . . . , ̂  „ . , . „ 
bouw uitreikte, viel samen met het verschijiien in « De Standaard » van een opmerkelijke artikelen
reeks over « lelijk Maanderen », In de toekomst zal steeds du.delijker blijken dat de wet De Taeye — 

ondanks haar onmiskenbare sociale kwaliteiten — de architektonische en urbanist.sche onzin, het smaak-
bederf, de schending van onze land<-chappen en gemeenten in niet geringe mate mee in de hand heeft 
gewerkt. Onverwachte keerzijde van een sociale medaille. 

W I J IN NEDERLAND 
(Jeeveedee) Twee zaken hebben de afgelopen dagen politiek 
Nederland strek bezig gehouden : het schüjven van de zoge
naamde < kristen-radikalen » uit de Katolieke Volks-Pailij en 
het pailementair debat over de cVilog in Vietnam. Twee aan
gelegenheden die ergens ook nog verband met elkaar hielden om-
dal velen ervan uilgingen dat de bi] de groep van radikalen aan
gesloten tweede-kamer-leden zich tijdens het kamerdebat zouden 
gedragen konjorm de door hen verkondigde stellingen. Daanmn 
IS echter bitter weinig in huis gekomen. Stiaks daarover meer. 

Over de aktie van de radikalen hebhen de lezeis van « Wij » 
ongetwijfeld in hun dagbladen een en ander kunnen lezen. Her-
halen wij nog dat hel hiobij ging om een brief, ondertekend 
onder meer door de oud-minislers Cals en Bogaeis, waarin er 
werd op aangedrongen een duidelijke progressieve koers uit Ie 
zetten voor de Katolieke Volks-Pai tij en bij het streven naar 
vernieuwing het kontakt met de socialisten (Partij van de Ar
beid) en de jonge Demokraten 66 niet te vermijden. Het gewicht 
van een dergelijke verklaring zal men kunnen begiijpen wan
neer men weet dat het hoofdbestuur van de K.V.P. wel onder
handelingen voert met de kristelijke zusteipartijen A.R. (anti' 
revolutionairen) en C.H.U. (chrislelijk-historische unie), maar 
van een gesprek met socialisten en D'66 nog niets wil weten. Het 
spel zat dus meteen op de wagen toen het katolieke dagblad De 
Tijd uit Amsterdam de eerste gegevens publiceerde van liet 
« adies > dat de kristen-radikalen hadden opgesteld. Even Ier 
verduidelijking : de kristen-radikalen farmeerden zich kort na 
de jongste verkiezingen (februari) uit ontevredenheid over de 
gang van zaken bij de kabinetsformatie. Toen bleken immers de 
fraaie beloften uit de verkiezingsstrijd niet te worden vervuld, 
waarop een aantal jonge anti-revolutionairen (spijtslemmers) 
lieten weten dat zij zich min of meer schaamden op hun eigen 
partij te hebben gestemd. Een aantal leden van de C.H.U. en 
van de K.V.P. sloot zich weldra bij de spijtslemmers aan. 

De katolieke partij was en is nog van plan om begin decem
ber een grote bijeenkomst te houden waarin men tot een nieuwe 
opstelling zou moeten komen. Deze vergadering moet voorafge
gaan worden door een reeks plaatselijke en provinciale bijeen
komsten, die echter een besloten karakter zullen dragen. Het was 
dus een donderslag bij heldere hemel dat de kristen-radikalen 
nu in het publiek naar voren brachten wat ze pas in december 
of eventueel in de « geheime » voor-bijeenkomsten ter tafel had
den moeten brengen. De boosheid van het K.V.P.-bestuur richtte 
zich dan ook minder tegen de inhoud van de brief — die immers 
zo radikaal nu ook weer niet was — dan wel tegen de tomstan-
digheid dat de grote heren gepasseerd waren. Daarmee was weer 
eens een tipisch nederlandse « rel > geboren waaraan alle dag
bladen vele kolommen hebben gewijd. Of het sop de kool waard 
was? Men hoeft niet eens een opperdeskuridige in de nederland
se partij-politiek te zijn om te konkluderen dal het hier zveer een 
echte storm in een glas water betreft. Immers, ondanks de op
merkelijke verschuivingen bij de verkiezingen liggen de verhou
dingen in dit land nog erg vast. « Sluit de rijen > n een leuze 
die nog werkelijk inhoud heeft en het zou dan ook verkeerd zijn 
grote verwachtingen te koesteren van de ideeën der kristen-
radikalen. De ondervoorzitter van de K.V.P., de heer Horbach, 
heeft al gezegd dat de wensen van de radikalen niet zo heel veel 
schelen van het projekt dat de K.V.P. voor ogen staal bij de be
sprekingen met de andere kristelijke partijen. Een zegsman van 
de radikalen antwoordde daarop : < Des te beter > en dat is al 
een duidelijke vingerwijzing dat de gedachten van de progressie
ven en de « anderen » elkaar niet zo ver ontlopen. 

Het Vietnam-debat op vrijdag 25 juli was bedoeld om een 
nationaal gebaar te maken met een beroep op Amerikanen en 
Noordvietnamezen om tot i/rede^nderhandelingen te komen. Het 
was dus een kamerdebat over buitenlandse politiek, maar binnen
landse politieke overwegingen hebben er zo'n grote rol bij ge
speeld dat de diskussies een teleurstellend verloop hadden. Er 
kwam tenslotte een motie uit van de vier regeringspartijen (de 
drie kristelijke groeperingen en de liberalen), waarin gevraagd 
tvordt dat de Amerikanen de bombardementen in Noord-Vietnam 
zullen beëindigen. De socialisten en D'66 wilden aan dit ver
langen toevoegen dat de bombardementen zonder voorxvaaide 
zouden worden gestaakt en het waren deze twee woorden, die het 
debat deden verwateren tot een partijpolitieke diskusste, waarin 
de hele tragiek van Vietnam naar de achtergrond verdween. 

Vestigen xve tenslotte de aandacht op het deze week vrrsr he
nen boek « Hou zee kameraad! >, dat pretendeert een geschie
denis van de Nationaal Socialistische Beweging tn Sederland te 
zijn. Het boek van driehonderd pagina's, samengesteld door de 
joernalis': J. Aarse en de historicus B. Marinus, bevat echter 
slechts 25 bladzijden geschiedschrijving van de N.S.B, en beslaat 
voor het overige uit dokumenten, briexien en foto's Een * kijk
boek J> dus, maar zonder enige wetenschappelijke naarde. Waar
schijnlijk is de tijd ook nog niet rijp om het ware verhaal te 
schrijven van een beweging, die vooral in de oorlogsjaren een 
teken van verdeeldheid is geweest. De feiten die dan aan het 
licht zouden komen, zouden in zekere kringen wel eens komplele 
revoluties kunnen veroorzaken Wel was zeer opmerkelijk dat de 
heer Aarse, die lange jaren hoofdbestuurslid w geweest van de 
vereniging van ex-politieke gevangenen in oorlogstijd, bij de 
prezentatie van het boek een zeer mild oordeel had oi'er de fi
guur van Antoon Mussert, de leider der N.S.B Dit oordeel fold 
zowel voor de houdingen en de gedragingen van Mussert voor 
1940 als tijdens de oorlog. 

Een opmerkelijke uitlating wanneer men weet hoe zaken 
als deze tot voor kort op een angstwekkend ongenuanceerde wij
ze werden bekeken Wel zei de heer Aarse dat Mussert terecht 
ter dood veroordeeld was. We vermoeden dat ook dit oordeel 
tn de komende tijd niet meer zo rotsvast zal blijken te zijn als 
het nu nog wordt uitgesproken. 
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VLAAMSE 
GENEESHEREN 
IN GEBREKE? 

Naar het schijnt leggen de 
Vlaamse doktersverenigingen 
een ergerlijke onverschillig
heid aan de dag voor de taal
kwest ie van de ziekenhuizen 
in het brusselse. Qua taaitoe
s tanden zou in de brusselse 
ziekenhuizen vlug verandering 
kunnen komen indien de 
Vlaamse doktersverenigingen, 
de ziekenkassen en de politi
ci samen een aktie zouden ont
ketenen om deze moeilijkhe
den zakelijk aan te pakken.^ 
Wie betaal t of diensten ver
leent beschikt toch over mid
delen om onwillige direkties 
mores te leren. Waar blijft de
ze gezamelijke aktie? Wan
neer zullen deze instanties en 
verenigingen eens de koppen 
bijeen steken om zich te bera
den over de aan te wenden 
drukkingsmiddelen ten einde 
aan het taal- en sociaal schan
daal in de brusselse zieken
huizen paal en perk te stel
len ? 

INNO OOSTMALLE
WESTHOEK 

Volgens de regering van «de 
r i jkaards » is de r amp van de 
Inno gelijk aan deze van de 
windhoos te Oostmalle en in 
de Westhoek. Beide rampen 
werden inderdaad bij konink
lijk besluit dd. 5 juli e rkend 
als « openbare r amp » voor de 
toepassing van de wet van 24 
mei 1959 tot verruiming van 
de mogelijkheden inzake de 
beroeps- en ambachtskrediet
verlening aan de middenstand. 
Bij een zelfde besluit werd de 
rentevoet gedurende 5 jaar op 
5% gebracht en in bijzondere 
gevallen kan ze de eerste twee 
j a r en de hele rentelast dek
ken. Dus geen vergoeding, 
m a a r een lening. 

Sinds wanneer is de groot-
v/arenhuisonderneming A 
L'Innovation een midden
s tandsonderneming? We stel

len nog eens een ergerli jke 
diskriminat ie vast : een groot
kapi taalbedri j f geniet van fa
ciliteiten voor de midden
s tand waar toe het geenzins 
behoort , m a a r de geteisterden 
van Oostmalle en Westhoek 
worden slechts voor een vijf
de vergoed, hun gemeenten 
moeten de tussenkomst van 
het leger betalen en de taks 
daaryan en van andere reke
ningen dekt bijna precies het 
regeringskrediet ! Voor de 
rest hangen deze geteis terden 
af van de openbare liefdadig
heid! Niet te verwonderen da t 
de be t rokken bevolking zeer 
ontevreden is en eist ze een 
zelfde regeling als in Neder
land, waar de getroffenen van 
de windhoos van 25 juni niet 
minder dan voor 90% van 
ri jkswege worden ve rgoed! 
Bovendien krijgen sommigen 
nog een extra-vergoeding voor 
het geleden verlies als gevolg 
van winstderving na de r amp! 

In België openbare liefda
digheid voor ekonomische 
zwakken en gunstleningen aan 
grootkapi taal , in Neder land 
een echt sisteem van schade
vergoeding. Te Brussel pronk-
hanen in de regering die 
schraperig zijn als kruide
niers , t e Den Haag « kruide
niers » die deze slechte repu
tat ie kwijtspelen met een echt 
sociaal beleid. De PVV zorgt 
voor haar geldschieters. Of is 
het de CVP die ook geld voor 
grootwarenhuizen krijgt voor 
haar kiesfonds? 

VLAAMSE TV 
BENEDEN ALLES 

Vorige week viel in « Kor t 
genoteerd te Diksmuide » onze 
opmerking weg — altijd dat 
plaatsgebrek! — over de rol 
van de TV en de IJzerbede
vaart . Een rechts t reekse re
por tage kan er bij meneer 
Vanden Bussche nog altijd 
niet af, van een vredesmani-
festatie, nota bene, die Le 
Monde in haar belgische kor-
respondent ie vorige week 
« e e n unieke gebeurtenis in 

De zeebrugse haven weer een (heel klein) stapje vooruit op de weg naar haar uitbreiding : binnenkort 
vertrekt \an aan deze nieuwe kaaien een regelmatige containerdienst op Harwich. 

gans Europa » noemde. Zelfs 
he t filmveislag da t zondaga
vond 20 aug. jl. in de nieuws
ber ichten van 20 u. werd uit
gezonden was precies tegen 
de goesting. Heel de uitzen
ding over de 40e en tot nog 
toe mooiste en indrukwek
kendste IJzerbedevaar t n a m 
nog geen vijf minu ten in be
slag en was er een met fletse 
weinig originele beelden en 
een klankweergave van he t 
flauwste gehalte. 

« AUTONOMIE » 
De CVP-er Vanden Bussche 

bewijs t daarmee wat voor een 
onderdanige en vreesachtige 
knecht hij is van de uni ta i re 
machten . De BRT negeert het 
vlaams nat ionaal zangfeest en 
maak t van haar ui tzending 
over de IJzerbedevaar t een ka
r ika tuur . In tussen p ronken de 
Vlaamse CVP-ers Van Elslan-
de. Verroken en ks. me t hun 
«ku l tu re l e a u t o n o m i e » . We 
vragen U heren, waar in be
s taat die « au tonomie », o.m. 
in ons radio- en telviezie-insti-
tuu t? Zeker toch m a a r in u w 
rekbare verbeelding... 

Op deze schutting in de brusselse middenstad prijken er heel wat reklameteksten Er 
woord Nederlands bij i 

is geen enlcel 

MEDEDELING VAN V^SU-LEÜVEN 
In de legeiingsvoklantig van de regeung Lefèine Spaak 

werd e-I speciale aandacht beüeed aan wat men « het legeungs-
prograrnma voor univeuitaire expansie » noemde. Op donder
dag 25 juni zette de eerste-minister het pailementair debat in de 
senaat in. Bij de wet van 9 april 1965 weid de unïiiersitaire pro
blematiek slechts « voorlopig » geiegeld. Er moet echter nog een 
afdoende en definitieve, voor meerdere decennia geldende op
lossing gevonden worden. Te dien einde werd m de wet van 9 
april 1965 de oprichting voorzien van een politieke en van een 
technische kommissie. 

Sindsdien is er heel wat gebetiid : het veifiansingsplan van 
prof. Woitrin, het bisschoppelijk diklaat van mei 1966, het elek-
loraal-geinspzieerde wetsvoorstel van CVP-er Verroken, een on
volledige autonomie van Leuven Nedei lands, het akkoord Deiine-
Mai'sin, het inleiimair verslag van de technische kommissie van 
de NRWB, het plan Houben ter ontsluiting van Vlaams-Bra-
bant.. dit alles gemengd met een onophoudelijke studentenagi-
talie op stiaat en zelfs in het pailement. 

Begin oktobei begint een nieuw akademie-jaar. De aktie 
voor « Leuven Vlaams •» zal méér dan ooit nodig zijn, nu de 
twee vrije franstahge universiteiten hun zoveelste kompromis 
ter verfiansing van Vlaams-Brabant klaar hebben gestoofd. Ener
zijds hijgt de VLB het militair oefenteiiein, wat neerkomt op 
een vetsteiking van franskiljons Brussel en de mogehjkheid 
biedt om binnen geruime ti]d de grendel der 19 brusselse ge
meenten te doorbreken. Anderzijds mag Leuven Frans naar de 
hoofdstedelijke agglomeratie komen, met als gevolg een verster
king van het franstalig element te Brussel en een definitieve 
wurging van Vlaams Brabant door < le tres grand Biu.xelles de 
l'avenir >. 

De Vlaams-Nationale Studenten Unie heeft zich gedurende 
de voorbije maanden geoiganizeerd en zal haar woordje mee
praten. Zo zal ZIJ blijven eisen dat de inrichtende macht van de 
Katolieke Universiteit van Le.uven, het belgisch episkopaat, tot 
de overheveling van Leuven-F)ans naar Wallonië beslist en dat 
de Vlaamse pailementsleden zo nodig de kraan der staalsloelagen 
toedraaien. 

In het kader van de universitaire expansie-problematiek 
staat de VN SU Leuven volgende bazfibeginsclen voor : 

— elkeen die bekwaam is moet de gelegenheid krijgen om 
universitair onderwip te volgen, 

— streektaal is onderwijstaal, 
— effektieve ontdubbeling van de vrije umveisiteit van 

Brussel, 
— overheveling van Lemen Frans nnai Wallonië ter bevei

liging van Vlaam'i Biabant en ter demokratizering van het on 
derwijs in Vlaanderen, 

— sreen kleine universitaire centra, die enkel ideologische 
en politieke aspiraties moeten dienen; 

— een pluralistische universiteit te Aniruerpen, 
— feit pluralistische heel-hmburgse Universiteit voor de 

beide Limburgen. waartoe de nederland^e en belgische wetgeving 
dient te u'orden aangepast. 

De Vlaams 'Nationale Studenten Urne van Leuven deeli -fer 
gaarne aan alle afdelingen van de vlaams nationale partij ri o' 
dat haar bestuur bereid is om tijdens de komende maanaei in 
heel het vlanmse land te spreken over de universitaire problema
tiek en zijn ontmkkebng. Met->en maakt 21; het nummer van 
haar bankrekening bekend, (VhSU Leuven : 3700 1^ 24282 -
Kredietbank Leuven), ledere bijdrage hoe klem ook is harte 
lijk uelkorn 

VNSV LFl i EN 
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Jazz-Bilzen : dit jaar een merkwaardige mengeling van goede jazz, Comblain-erfenis, vlaamse follilore» 
kommercialiteit en « hip » snobisme. 

POSTEL KANAAL 
AFGESCHREVEN ? 

Dit kan men zich afvragen 
na de ophefmakende verkla
r ing van de neder landse 
s taa tssekretar is voor Verkeer 
Keyzer, die zei dat de uitvoe
ring van deze verbinding tus
sen het kempense kanalennet 
en het Wilhelminakanaal niet 
doorgaat. 

Enkele j a ren geleden ver
klaarde diezelfde heer voor 
het Beneluxkomitee he t tegen
overgestelde... 

Wat echter overduideli jk 
blijkt uit deze incidenten is 
wel, dat van belgische zijde 
geen moeite werd gedaan o m 
het plan van he t Postelkanaal 
te bespoedigen. Alle energie 
was waarschijnl i jk opgeslorpt 
door he t nut teloze hellend 
vlak van Ronquières ? 

IN HET FRANS 
Wij vernamen dat de bro-

chuur «Lich t en Schaduw 
over de Vlaamse Ekonomie », 
uitgegeven door de Ekonomi-
sche Raad voor Vlaanderen 
(die desti jds in ons blad werd 
besproken) ook in het F rans 
zal worden verspreid. Gelet 
op de beperk te kennis der 
tweede landstaal in Wallonië 
en bij sommige Brusselaars is 
dit noodzakelijk 1 De waar
heid moet overal gekend wor
den. 

Her inneren wij onze lezers 
er aan dat de b rochuu r door 
s tort ing van 100 Fr. op de post

rekening nr . 4578.22 van de 
E.R.V., Ravenste ins t raa t 60 
Brussel 1, kan bekomen wor
den. 

E-39 
Met genoegen ak te ren w e 

he t beslui t van de regering o m 
in Lanklaar een industr ië le zo
ne op te r ichten. De l imburgse 
Maaskan t heeft er inderdaad 
dr ingende behoefte aan. 

Wel willen we niet na la ten 
op te merken , hoe de reger ing 
bij de gunstige verkeerseko-
nomische faktoren van het ge
bied o.m. de toekomstige E-39 
aanhaal t , die de Boudewijn-
snelweg me t Neder land en 
he t Roergelaied verbindt . Nog 
niet zo lang geleden verklaar
de minis ter De Saeger nog in 
an twoord op een vraag van 
VU - kamer l id dr . Goemans , 
da t onmogeli jk kon gezegd 
worden , wapneer efi. hoe deze 
weg er zou komen.. . 

LINKS EN 60RCIN0N 
Mare De Koek noemt in 

« L i n k s » de keuze van de 
sp reker op de IJzerbedevaar t 
ongelukkig. Borginon heeft 
immers een inciviek verleden! 
Mogen we m a k k e r De Koek 
er op wijzen dat , toen een 
zeer wi t te en zeer rode figuur 
als wijlen prof. Geyl de r ede 
hield, he t ju is t zijn part i jge
noten w a r e n die hier tegen te
keer gingen ? Wat willen de 
socio's n u eigenlijk, een blau
we franskil jon misschien ? 

E n wa t de vrees betref t 
van « Links » da t andersden
kende Vlamingen geen simpa-
t ie kunnen opbrengen voor 
zulke redenaars , kunnen we 
onze vr ienden gerust stellen : 
t emidden van de massa valt 

de afwezigheid van de dr ie 
m a n en een paa rdekop van 
« Links » niet eens op ! 

ZICH TOOIEN... 
We w a r e n niet zinnens één 

lijn te bes teden aan de « Open 
brief tot de bevolking van de 
kus t » u i tgaande van de « Ver
eniging voor demokra t i sche 
vers tandhouding ». Deze illus
te re onbekende heeft volgens 
h a a r eigen zeggen « enkele ini
tiatieven ui tgewerkt , er op ge
r icht een be tere verstandhou
ding tussen beide taalgroepen 
in dit land te bewerken ». De 
VDV beweer t da t dank zij 
he t persoonli jk initiatief van 
de kustbevolking elke dag he t 
eigen volks en vlaams karak
te r word t onders t reept ; da t 
alle toeris t ische cent ra ont-
haaldiensten in de taal van de 
toer is ten bezit ten; da t er di t 
j a a r in de Ardennen 140 
Vlaamse missen werden opge
dragen. De VDV beweer t aan 
de Vlaamse Volksbeweging 
een voorstel to t be tere ver
s tandhouding te hebben ge
daan, dat b ru taa l zou afgewe
zen zijn. Dan worden de be
kende a rgumenten (?) van ex
t remisme en Europa erbij ge
sleurd om te eindigen me t vol
gende enormite i t — in he t 
Frans — gericht tot de waalse 
landgenoten : welkom en uit
nodiging om van hun verblijf 
aan de kus t gebruik te maken 
om ...Nederlands te leren. 

...MET ANDERMANS 
PLUIMEN 

Heel dit geschrijf getuigt 
van een enorme zelfoverschat
ting en een totaal gebrek aan 
inzicht in de werkeli jke toe
stand. Deze zomer wemel t de 
lezersrubriek van sommige 
kran ten over het onthaal van 
vlaamse toeris ten aan de kust 
in het ... Frans . Zopas nog ont
hulde een lezer van Het Volk 
het bes taan van een kaste-
s t rand te Westende, uitslui
tend voor frankofonen en 
waar onze eigen kinderen in 
het Frans weggejaagd wor
den ! ... 

De reakt ie op dit dwaas 
pamflet is scherp geweest, 
vooral in de lezersrubriek van 
De Zeemacht, het voornaam
ste kustweekblad. De meeste 

inzenders hebben deze ak t ie 
(zo er al aktie was) onomwon
den van de hand gewezen. We 
kunnen de VDV verzekeren 
da t haa r vlieger niet zal op
gaan en dat zal voort geijverd 
worden tot het uitzicht van 
onze kus t volledig neder lands 
is en tot wanneer de vreemde 
handelaars zullen gedwongen 
worden zich als gast te gedra
gen in ons eigen land. Ook de 
kerk zal zich daar naar moe
ten voegen en meer bepaald 
vragen we de bisschop van. 
Brugge wat hij denkt te doen 
tegen dekens en onderpas
toors die voortgaan franse 
schooipredikaties te houden 
en franse circulaires te s tu ren 
aan de « monde chic de la pa-
roisse » ... 

ARMOE BIJ DE BSP 
In een rondschri jven, onder

tekend door de arrondisse-
mentssekre ta r i s Frank Van 
Acker, zoon van zijn vader en 
gewipte volksvertegenwoor
diger, u i tgaande van de BSP-
Brugge word t medegedeeld 
da t voor taan de boden van h e t 
ABVV en de Bond Moyson 
(soc. mutua l i te i t ) zullen inge
zet worden voor de ledenwer
ving van de par t i j . Het is in
derdaad met het aantal leden 
van de BSP in het b rugse 
zeer t reurig gesteld. Vooral de 
jongeren keren zich af van de 
verrtiolmde par t i j , die o.a. in 
he t brugse steeds een aftandse 
en ant ivlaamse houding heeft 
aangenomen. De boden zullen 
voor dit werkje extra vergoed 
worden. Ook de BSP geniet 
van" de centen der sindikale 
en mutual is t ische kassen van 
de gemeenschappeli jke akt ie . 
Toch zijn er nog naïevelingen 
die beweren da t s indikalisme 
geen ui ts taans heeft met par
tijpolitiek. Overigens : nog 
steeds bekleden sindikale en 
andere bonzen uit de sociale 
organismen part i jpoli t ieke en 
par lementa i re mandaten bij 
de socialisten. De part i j van 
de « w a a r k m a n » is voor als 
na de par t i j der cumula rds . 
Daarom gaat het ook zo «schit
terend», is alle idealisme zoek, 
vieren burokra t ie en arrivis-
me er hoogtij , zit de mot er in 
en vluchten steeds meer Jon
geren. O.a. naar de Volksunie, 
w a a r de sociale reflek^ m e t 
de dag groeit. 

VEELVORM 
Bijna iedereen kent, ten minste van op 

afstand, het zware levenslot van hen die 
geen kleuren, of zelfs het licht niet kun
nen zien, of nauwelijks of helemaal geen 
klanken kunnen horen. Wie licht en kleu
ren en vormen en klanken en harmonie 
van stemmen en instrumenten beleven 
kan, vermoedt enigszins wat blind of doof 
zijn voor een mens wel betekenen kun
nen. En toch zijn we allen in een zekere 
mate ook blind en ook doof : als we zo 
eenvoudig mogen spreken zonder de min
achting van de « geleerden » te ondergaan, 
dan kunnen we zeggen dat er « kleuren > 
zijn die niemand ziet en klanken die geen 
mens hoort. We kunnen al iets doen met 
infra-rode stralen en zij die dan nog min
der tijd zullen hebben dan nu, zullen 
straks met een snelheid die tweemaal zo 
groot is als het gekiid op vakantie gaan. 

Dit belet niet dat, op gebieden die nog 
duizenden keren meer ingewikkeld zijn 
dan de samenstelling en de voortplanting 
van kleur en klank, met de grootste zelf
zekerheid oordelen worden uitgesproken 
en stellingen \erdedigd die helemaal geen 
rekening houden met de ingewikkeldheid 
en het ondoorgrondelijke der werkelijk
heid waarin wij le\en. Oordelen en stel
lingen waarbij zelfs de beperktheid en de 
veelvormigheid van de arm/ahge mense
lijke begrippen op zij worden geschoven. 
De meneer die iiet woord voert (ook in 
aanwezigheid van een enkele luisteraar !) 
weet het allemaal wel ; de stelling die 
uitgesproken wordt is zonder meer en al
leen waar ; wie zelfs maar aarzelend een 
bedenking zou fluisteren, kan al rekenen 
op een dood\onnis. Hij die in de Bijbel de 
« Heer onze God » wordt genoemd moét 
volgens de mode dood verklaard en begra
ven worden maar raak niet aan de « de-
mokratie », de « vooruitgang », de « tech
niek », de « wetenschap •», de « demokra-
tizering », de « jeugd »... Alleen een graag 
aanvaard konformisme belet, dat in deze 
tijd van de vele goden ook méér 'ketters 
zijn dan ooit tevoren 1 

Hoewel tegen een konformistische en 
simplistische manier van denken zelfs de 
goden machteloos zijn, blijken er toch al
tijd weer mensen te zijn die deze manier 

IG 
van denken met humót" of sarkastrle, met 
een polemische moed (helemaal neder
lands zou dit wellicht « strijdbare » moed 
zijn) aanvallen. Omdat het voorbeeld zo 
goed is, en ook wel uit luiheid, kan dit 
niet beter verduidelijkt worden dan door 
een tekst uit « Pan », het brusselse spot-
blad dat — hoge lof — niet zo maar anti
vlaams kan genoemd worden ! 

< The Roman Catholic Church Ltd (de 
n.v.R.K.K.). Al te dikwijls heeft men de 
Kerk beschuldigd autoritair en achterlijk 
te zijn. De apostolische hervorming « Re
gimen Ecclesiae » waartoe de prezident-
direkteur-generaal van de R.C.C. Ltd be
sloten heeft toont aan, dat dit internatio
naal organisme er heel beslist naar streeft 
modern te zijn en aangepast aan de eisen 
van onze tijd. De regeringsvorm zal duide
lijk demokratisch zijn, het staatssekreta-
riaat en de burelen zullen de ministeries 
vormen, er zullen « ministerraden » wor
den gehouden onder het voorzitterschap 
van de kardinaal-staatssekretaris, die de 
titel « administrateur-beheerder » zal 
voeren ». 

« Maar het belangrijkste punt van de 
hervorming betreft het sociaal statuut van 
de werknemers van de R.C.C. Ltd. Van nu 
af zullen kardinalen, bisschoppen, pas
toors en onderpastoors genieten van de 
voordelen van de sociale zekerheid : ziek
te en invaliditeit, familietoeslag, ouder
domspensioen, produktiepremie, overuren, 
jaarlijks verlof, aandeel in de winst en 
zelfs overlevingspensioen voor de recht
hebbenden. Dit zal het einde zijn van een 
sociale onrechtvaardigheid waarvan de 
oorsprong moet gezocht worden bij een 
zekere Jezus die, tenminste volgens het 
verhaal van de katolieke schrijver de heer 
Volgenssintjan, van hen die hem wilden 
volgen eiste dat zij alles zouden verlaten 
en afstand zouden doen van hun fortuin 
en aards bezit ». 

« Goddank dat n.v.R.K.K. deze verouder
de gewoonten van de Kerk-de-papa radi-
kaal afschaft ». 

De Kerkvaders van « De Standaard > 
zullen dit voorbeeld natuurlijk niet « mo
dern > vinden... 

NEMROD. 
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KLERIKALISME. 
ZE VIJAND! 

DR P.C. PAARDEKOOPER SPREEKT 
De mannen van « U Belgique de pnpa^,, de bisschoppen x'an België, hebben vi 
d" schone meimaand van 66 ook « iiun ei gelegd » .' Ze hebben, zoals ze dal ge-
f'jon zijn, van alle onzekerheden tun, zelfingenomen, zelfverzekerd afgekondigd 
dat er verder niet rnoesl aan gedacht worden de KUL te splitsen en dat de fians-
ialige afdeling in Leuven kon blijven. Und, meine Henen, ivie zich tegen deze 
beslissing verzet bedrijft kwaad, stelt een slechte daad... Het woord doodzonde 
is niet gevallen. Een « Verordniing » was liet echter, van het zuiverste soort. 
Dt bisschoppen, de akadernische overheid van de KUL en de brusselse centra-
Itzatiemachten helpen hel franskiljons imperialistisch opzet. 

f T o e n dr. P.C. Paardekooper o\er de 
nedeilandie K R O zijn reeks lezingen 
begon onder de Litel « Er zijn geen Bel
gen », hadden hij noch zijn vrienden 
enig veimoeden \ a n wat daaruit zou 
kunnen ^oort\ loeien. Sedertdien werd 
dr . Paardekooper in ons land al dixerse 
keren spreekverbod opgelegd. Maar wij 
gingen hem opzoeken. Zijn stellingen 
i.v.m. (( Leuven en de vlaamse gemeen
schap » zijn vaak verrassend origineel 
en hun \aak scherpe formulering ken
schetsend voor de panoramische kijk 
vanuit Nederland, waar de diskussie over 
de Kerk in de xvereld niet geschroomd 
wordt. We brengen de mening van de
ze eminente kenner der Vlaamse Bewe
ging en grote vriend der Vlamingen 
graag onder de aandacht van onze le
zers. 

DEM0KRATIZERIN6... 
T o t voor kort was Leu\en een frans

tal ige uni\ersiteit met vlaamse leergan
gen. Pas op 14 april 19G2 wordt een 
<( grondige » reorganizatie afgekondigd. 
In 1963 wordt de splitsing in de fakul-
teiten doorgevoeld. In december 1965 
woidt de gewone begroting gesplitst. De 
Somer wordt als pro-rektor aangesteld 
op 7 juni 1966 na de reaktie op de «Ver
ordniing ». Uiteindelijk in 1967 (!) wordt 
de buitengewone begioting gesplitst. 
Maar elke toege\ing t.a.v. de 
vlaamse gemeenschap is slechts « een 
doekje voor het bloeden », om erger te 
voorkomen. Ondertussen \\ orden \s ij on-
derduims toch schaakmat gezet. 

De pozitie van de KUL kan zeer in 
het kort omsclueven worden. 

De Icmense tuii\eisitcit is een we
reldlijk machtsmiddel in handen \ a n 
kardinaal Suenens, die het misbruikt 
voor uereldse doeleinden : de \cibiusbe-
ling v<in Vlaanderen. 

Als bijbehs'oorden \oor een katolick 
enii;e betekenis liebben, dan moet de 
tekst « mijn ri|k is niet \ an de/e we
reld » Suenens duidelijk maken dat hij 
door dit misl)niik een slechte katoliek 
is. Het kleukalisme (najagen van we
reldlijke iiKuht door priesters) is de 
aartsvijand van het katolitisme, %an de 
demokratie en dus ook van de Vlaamse 
Beweging. Pa* de jongere generaties zien 
dat helder in; op hen hebben de beto
gingen \An 1966, die Suenens zo \er-
dicnd hoonden, een bevrijdende uitwer
king gehad. De oudsten onder ons. die 
per t iadiüe katolicisme en kleukalisme 
vcicen/i l \ igcn (!!), weiden cidooi ge
schokt / i j zijn giotendeels niet meer 
tot een juist in/ichi te bicngen. Het is 

droexig dat steeds weer aan hun tradi
tionele gedachte afbieuk wordt gedaan, 
maar het is on\ermijdelijk. 

Ieder stelt zich nu de vraag : « heeft 
een katolieke universiteit in onze tijd 
nog zin ? » Het koncilie heeft een demo-
kratizering in de Kerk gebiacht die bij 
de kuiie nog op hevig verzet stuit (en 
niet alleen daar) en die nog heel veel 
strijd zal kosten. Demokratizering en 
ontklerikalizei ing betekenen het eind 
van een katolieke universiteit als zoda-
niof : enkel de teologische fakulteit houdt 
nog recht van bestaan. Katolieke wiskun
de en aardrijkskunde bestaan niet, even
min trouwens als vrijdenkeiswiskunde 
en -aardrijkskunde. In alle landen zullen 
katolieke, protestantse of vrijdenkers
universiteiten dus verdwijnen als zoda
nig. 

Hieimee moeten ^\e bij de spreiding 
van Leuven ernstig rekening houden. 
Het is nu al een dwaasheid als katolieke 
gentse jongens naar Leuven gaan om 
geschieclenis of medicijnen te studeren, 
of als vrijzinnige Bruggelingen daarvoor 
naar Brussel gaan. De rijksuniversiteit 
is nu de plaats bij uitstek waar jonge 
mensen met behoud van eigen levens
overtuiging samen moeten leren werken 
met leeftijdgenoten van een andere over
tuiging. Hoe eerder de leuvense en de 
brusselse universiteit dus afgezien alweer 
van hun onderdelen teologie en wijsbe
geerte helemaal door de staat behceid 
worden, hoe beter het is. 

De niachispo/ities die de katolieke 
Keik en de beheerders van de VUB nu 
hebben, zijn schadelijk voor het alge
meen v\el/ijn. 

Deze vizie brengt verandering in de 
voorgenomen spreiding van univeisiiei-
ten. Dit betekent dat we vooi de toe
komst niet meer de tegcnwooidige ba/is-
cijfers aan mogen houden van studenten 
in hun spreiding over de provincies van 
het land. Met n.ime zal het kontingenf 
brusselse studenten dal nu naai Leuven 
gaat. oevoea;d moeten worden bi) de 
mensen die de \ T ' B b€\olken; de West
en Oostvlamingen die nu in Leuven stu
deren zullen in de toekomst gewoon naar 
het nabije Gent aa.m zoaK de bev\-oneis 
van de pinvincie \nivverpen naar de ko
mende volwaardirre antweipse Rijksuni
versiteit. En is de VU niet de promotor 
van één universiteit voor Belgisch en Ne
derlands Limljurg^ In dat licht bekeken 
heeft een vestiging van Leuven in Brus
sel geen enkele zin meer: integendeel • 
alleen het kontingent studenten uil 'Wal
lonië en hun « zwaartepunt " zouden de 
plaats aan moeien <;cven waai heen de 
UCL zou niücicii iiitvMjken. 

NIET VERMENGEN ! 

Er is enige tijd geleden opgemerkt dat 
het taktisch volkomen onjuist is om twee 
kwesties aan elkaar te koppelen : de 
noodzakelijke verdwijning van de "̂ Va-
len uit Leuven en de ontklerikalizering 
van de universiteit. Voor het eerste zijn 
veel meer voorstandeis te vinden dan 
voor het tweede : dat is duidelijk. He t 
leek inderdaad taktisch juister om de 
tweede zaak voorlopig te laten lusten. 

Maar nadien ben ik gaan twijfelen. 
Gezien de grootte van het brusselse stu-
dentenkontingent in Leuven, leek sprei
ding naar Brussel immers een eis van het 
gezonde verstand, terwijl ' ' in werkelijk
heid alleen de brusselse grootheidswaan 
de drijfveer was, zowel bij de wereld
lijke autoriteiten als bij de veiwereld-
lijkt kerkelijke. « België, dat is Brussel, 
meer niet ». Om hieraan te ontsnappen 
(trouwens ook om een eind te maken aan 
de dwaze klerikale machtspozities in 
Leuven) is krachtige propaganda ge
wenst voor ontklerikalizering van I^eu-
ven, voor antiklerikalisme in het alge
meen trouwens. 

Alleszins moet het antiklerikalisme 
een hoofdprogrammapunt van de Vlaam
se Beweging zijn. Ik maak hier even een 
zijsprong. We mogen niet veigeten dat 
het antiklerikalisme van socialisten en 
libcialen volop reden van bestaan gehad 
heeft, als enig mogelijke reaktie op het 
domme klerikalisme van zoveel katolie-
ken (ikzelf ben katoliek) de afgelopen 
tientallen jaien. Het episkopaat heeft die 
schaapachtige aanhankelijkheid tioii-
wens altijd beloond door de Vlamingen 
heel harde klappen met de kromstaf te 
geven en naai de unitaire »belgische 
schaapstal te drijven. Ik hoef hier wer
kelijk geen vooi beelden aan te halen : 
we zijn gestikt in onze braafheid. 

Maar wat verhinderde de socialistische 
en libeiale minderheden in \ ' laandeien 
om vlaamsgezind te zijn en met de kato-
lieken samen te wciken ? Precies datzelf 
de domme klerikalisme dat door de bis
schoppen zo goed « beloond » weid. Ons 
klerikalisme voedde het uniiaiiMnc ' Fn 
indeulaad : nauwelijks hebben dui /ende 
jonge Vlamingen geestdriftige antikleri
kale betogingen gehouden of de/c kato
lieke antiklerikalen beschamen viij/in-
nige antiklerikalen ais hun naiinnli jke 
bondgenoten. Helaas heeft een deel v,in 
de unitaire katolieke peis achteiaf dat 
antiklerikalisme proberen te bestriidcn. 
maar dat is de slechtst denkbaie taklick. 
Nogmaals : du liceilijkc aiuiklci ikaÜMiie 
doet de alleioudsten ondei ons veel pijn. 

maaar ze moeten het ons vei geven : het 
kan niet anders. De vrijzinnigen hebben 
er het volste recht op dat we hun wan
trouwen wegnemen dat zo volop ge
rechtvaardigd was. En we moeten in die 
dingen niet kleinzerig en bang zijn. (Ook 
bijv. een IJzerbedevaart moet van z'a 
klerikale karakter ontdaan worden). 

VLAAMSE EENDRACHT ! 
Het is beslist mijn taak niet om de tak-

tiek te helpen bepalen van de studenten 
om dat dubbele doel te bereiken : ont
klerikalizering en splitsing. De indone-
zihche studenten hebben Soekarno on
schadelijk gemaakt, de leuvense zullen 
het met die andere diktator Suenens wel 
klaarspelen. 

Van groot belang is daarbij de h u l p 
van bekwame raadgevers die domme ak-
ties kunnen helpen voorkomen. Wat een 
student op zijn leeftijd aan ervating te
kort komt, vult zijn geestdrift aan : ak
koord ! Maar die geestdrift moet door 
een goede taktiek geleid worden en en
kele knappe juristen en politici zijn de 
aangewezen mensen om hier voortreffe
lijk werk te doen. 

Daarnaast is zoals bij elk mensenwerk 
het handhaven van eenheid onder de 
studenten een zaak van het allergrootste 
belang. Mensen van allerlei leeftijden en 
alleilei groeperingen hebben levenslang 
de grootste moeite om tot overeenstem
ming te komen doordat ze de nodige of
fers te zwaar vinden. Dat studenten dus 
van nature evenmin eensgezind zijn. ligf 
voor de hand. Maar ze zullen levenslang 
groot voordcel hebben bij het beoefenen 
van een techniek om tot eendracht te 
komen. 

Zonder inspanning (dus met rustig af-
v\achten) beieik je niets in het leven. 
Het is duidelijk dat Leuven uiteindelijk 
een politieke zaak is en dat uiteindelijk 
alleen de VU-kamerleden en -senatoren 
de moed hebben om konsekwent voor de 
demokratie te vechten, dus voor de be
langen van het vlaamse volk. 

Daarom moeten wij bij de verkiezin
gen voideiingen maken, daarom moeten 
wij alles veil hebben voor de eenheid van 
de VU, da.irom moet hulde gebracht 
worden aan de onbekende projjagandist 
die niet versaagt en aan de onbekende 
vi(niv\ die.vaak alleen thuis blijft. 

De geestdrift van deze prachtige wer-
keis zal straks een overwinning brengen 
die ook inzake Leuven de politieke be
slissingen ten <>oede zal komen ! 

H U G O DE SCI IUYTENEER. 
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TEGENSTRIJDIGE 
FINANCIËLE POLITIEK 

Kamerlid dr. Goemans wees 
er de minister van Financies 
op dat de regering bij het uit
schrijven van leningen een te
genstrijdige poUtiek voert i.z. 
diskonto. De ene lening wordt 
tegen hogere rentevoeten uit
geschreven dan de andere, i» 
strijd nochtans met de gevolg
de politiek van rentevoètver-
laging. Dr. Goemans vroeg 
zich af, of de regering aldus 
de ontwikkeling niet in de 
weg staat, die ze zelf wenst, 
nl. het beterkoop maken van 
het geld. Minister Henrion 
verschuiït zich in zijn ant
woord achter de autonomie 
van de nationale bank en ach
ter het verschil tussen lenin
gen op lange en deze op korte 
termijn. Een antwoord dat 
weinig overtuigingskracht be
zit. 

RIIKSOIENST MZf 
In antwoord op een vraag 

van dac. Anciaux deelt de mi
nister van Sociale Voorzorg 
mede dat maatregelen werden 
getroffen om voortaan de 
werkgevers wier bedrijf in de 

zes brusselse randgemeenten 
gelegen is te onderwerpen aan 
het nederlands taairegime, ver
mits deze gemeenten wettelijk 
worden geacht bij het neder
lands taalgebied te behoren. 
Tot nog toe mochten deze 
werkgevers beide talen ge
bruiken in hun dokumenten en 
is de dienst zoals gewoonlijk 
wat achterop geraakt bij de 
aanpassing aan de nieuwe 
wettelijkheid. Ons kamerlid 
was daar om de minister op 
deze nalatigheid attent te ma
ken. , 

DOORSTROMING NAAR 
HOGER ONDERWIJS 

In een niet tijdig beant
woorde vraag vestigt kamerlid 
Maur. Coppieters de aan
dacht van de minister van on
derwijs op de uitvoering van 
de wet van 8 jimi 1964 ter ver
soepeling van de toegangsmo
daliteiten tot het hoger onder
wijs nog veel te wensen over
laat. Kinderen van ekonomisch 
zwakke ouders zien zich daar
door nog steeds de toegang tot 
ht^^ere onderwijstakken ont
zegd. Terecht verwacht de h. 
Coppieters van de minister 
passende maatregelen, nu hij 

toch in het kader der vol
machtwetten vlugger en radi-
kaler kan optreden om aan de
ze diskriminatie een einde te 
maken. We hopen dat minis
ter Grootjans de vraag ten 
minste gelezen heeft, doch 
vermoeden dat hij ter zake 
nog geen initiatief had getrof
fen, vermits hij niet weet te 
antwoorden. 

In een reeks andere vragen 
vraagt het zelfde kamerlid aan 
de zelfde minister trouwens 
nadere toelichting inzake het 
opmaken van duidelijke sta
tistieken qua aflevering van 
getuigschriften al dan niet toe
latend tot maturiteitsexamens; 
de rijksbetoelaging van frans-
talige instellingen in Brussel 
na omschakeling in het kader 
van de universitaire expansie; 
betreffende de totaal voorbij
gestreefde bedragen van som
mige studiebeurzen, die geen 
w e r k ^ j k e steun meer beteke
nen (bedragen van... 430 fr, 
500, 700 en 950 fr., zijn geen 
zeldzaamheid) ; op grond van 
welke beschikking het rijks
universiteitscentrum Antwer
pen tot het tweetalig stelsel 
zou behoren ; op grond waar
van een taalkundige indeling 
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Uit het loglMiek van een vlaamse vissersboot» Nadat de feoot dwars van R«ck O i f f gevist 
had, stelde de schipper een lek in de water le id ing vast. Hij l iep een deense haven aan en 
wendde er zich tot het belgisch konsulaat. H e t konsulaat zorgde voor een mekanieker én 
voor een franstalige stempel plus tekst in h e t logboek. 

wordt gemaakt en opgave van 
deze instellingen met hun 
scholen, afdelingen, klassen en 
leerlingen. 

SAMENVOEGING VAN 
GEMEENTEN 

Kamerlid Goemans is in een 
vraag, gericht tot de minister 
van Binnenlandse Zaken van 
mening dat de kleine gemeen
te Herstappe bij Lauw en Kut
ten zou samengevoegd wor
den, zelfs wanneer deze 
slechts 105 inwoners tellende 
mini-gemeente een tweetalig 
stelsel heeft (omwille van een 
tiental franstaligen...). Dat kan 
z.i. geen beletsel zijn om tot 
een noodzakelijke fuzie over 
te gaan. De minister ant
woordt dat er ter zake nog 
geen beslissing werd getroffen 
doch steunt zich op een advies 
van de Raad van State, volgens 
hetwelk gemeenten met ver
schillend taalstelsel niet kun
nen samengevoegd worden. De 
eeuwige uitvlucht dus om een 
minderheid ter wille te zijn. 
Wat de Voerstreek betreft is 
de minister steiUg in zijn ont
kenning van een plan tot sa
menvoeging dezer Voerge-
meenten, zoals het Belang van 
Limburg en van Leynen had 
geopperd. 

FRANSE BRIEFJES 
Kamerlid Goemans stelt het 

feit aan de kaak, dat bij uit
treksels van postrekeningen 
door de Regie van Telegraaf en 
Telefoon franstalige briefjes 
met aanbevelingen worden ge
voegd. Hij vroeg de minister-
staatssekretaris van Posterij
en, Telegraaf en Telefonie, of 
deze maatregelen zou treffen 
tegen deze zonderlijke praktij
ken. De minister vond geen 
tijd om te antwoorden. 

DE SAEGER 
EN ZIJN PREMIER 

Ia zijn 11 juli-rede zei mi
nister De Saeger dat de brus
selse gemeentebesturen de 
taalwetten saboteren. Senator 
Jorissen verwondert er zich te
recht over dat een minister in 
funktie zoiets openlijk toe
geeft zonder dat maatregelen 
tegen deze magistraten wor
den getroffen. Op die wij2se 
wordt elke opvoeding tot bur
gerzin in Vlaanderen tot een 
bespotting gemaakt. De sena
tor vroeg premier VDB of dat 
juist was en welke sankties de 
premier zou treffen. VDB ant-
wooïidt in vier lijnen, dat se
nator Jorissen de tekst van de 
rede moet herlezen en dat de 
aan de minister toegeschreven 
verklaring niet met de werke
lijkheid overeenstemt. Vol
gens deze onbetaalbare eerste 
minister zijn er dus tiendui
zenden in Vlaanderen die doof 
zijn of die niet ktmnen luiste
ren. Overigens : erf de Herto-
ginnedaler dat nu gezegd heeft 
of niet, de gewraakte feiten 
« stemmen met de werkelijk
heid overeen ». Het is slechts 
de « superman » van Brussel 
die dat niet wil geweten heb
ben. Hoe zou een superman 
zich ook met zulke « futilitei
ten » kunnen bezig houden 
wanneer hij volop bezig is de 
kongolese kwestie, de kwestie 
Karel, de begrotingen enz. op 
superieure manier « op te tos
sen »... Daardoor komt het dat 
deze superieure Beulemans 
een vraag van senator Ballet 
over een schandaal in de far
maceutische sektor naar 

« zijn » minister van Volksge
zondheid moet overmaken. Op 
8 augustus trouwens was de 
superieure premier van Bel
genland trouwens zo superieur 
overwerkt dat hij vakantie 
moest nemen. Waaruit hij vol
gens Manu Ruys « op troebele 
wijze » is teruggekeerd. Dus 
minder superieur... 

DOVE EN BLINDE 
MINISTER 
Senator Jorissen w?ou van da 

minister van Justitie wetea 
hoeveel personen er na d« 
jongste oorlog van hun poli
tieke rechten werden beroofd 
«1 hoeveel er van hen tot 1 
januari 1967 weer in het bea t 
van die rechten kwamen. Mi
nister Wigny is ofwel potdool 
of zeer bijziende, want hij ant
woordt maar half. Hij wee* 
niet hoeveel personen er van 
hun rechten werden beroofd 
(zoals men er ten tijde der 
belgische negerkoningen op los 
gegaan is valt dat niet zo ver
wonderlijk uit !) en hij kan 
slechts zeggen dat er van 1 ja
nuari 1960 tot 31 december 
1966 5571 personen in hun po
litieke rechten werden her
steld. Nog een minister die 
niet weet wat statistieken zijn, 
die niet kan lezen en die ook 
de regels van de beleefdheid 
niet kent. 

Op aanvraag van de zelfde 
senator of men op het minis
terie \an Justitie zich ook m ^ 
het spelletje van het vertalen 
van vragen in het Frans en 
van het franse antwoord in 
het Nederlands bezig houdt, 
antwoordt de h. Wigny ont
kennend. Dat is todh dat ! 

HARDHORIG MINISTER 
Minister Wigny schijnt er 

trouwens een sis teem van te 
maken naast de kwestie te 
antwoorden of antwoorden op 
parlementaire v r a ^ n te ver
strekken, die er geen zijn. 
Wanneer senator Jorissen hena 
vraagt of het klopt dat Wigny 
en Van Elslande als minis-
üers van kuituur een omzend-
iwief rondstuurden waarin 
werd gesteld dat voortaan or-
ganizatoren van kulturele ma
nifestaties in het brusselse er
toe gehouden zijn in al hun 
drukwerken en mededelingen 
tweetalig te zijn voor zover ^e 
subsidie aanvragen, antwoordt 
hij als volgt : « de verdeling 
van het krediet voorzien ten 
voordele van de koncertvere-
nigingen wordt gedaan op ba-
zis van 't voorbije seizoen ». 
Daar een koncertvereniging 

, zich aan de nieuwe normen 
blijkbaar niet stoorde vroeg 
senator Jorissen of er toelagen 
werden verleend. En daarop 
antwoordt min. Wignv als 
volgt : « daar het seizoen 1967 
niet afgelopen is kon de vere
niging die een pianorecital 
had georganizeerd te Brusdel 
in juni 1967 niet genieten van 
een tussenkomst van de staat». 
Dat is een antwoord dat kant 
noch wal raakt want de vraag 
was niet, of de vereniging in 
kwestie een subsidie had ge
kregen doch wel of er op 
grond van bovenvermelde cir-
kulaire aan de nieuwe normen 
ter zake was voldaan of niet. 
TJOVL het voor de goede « ver
standhouding » toch niet beter 
zijn dat minister Wigny neder-
landstalige vragen in zijn 
moedertaal laat vertalen ? De 
antwoorden die hij verstrekt 
zijn inderdaad niet van de 
slimste... 
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ARSTEN EN L I J M E N 
De verklaring voor de senaatskom

missie van landsverdediging door mi
nis ter Mac Namara, waarui t men kan 
afleiden dat het hoofd van de afneri-
kaanse s t r i jdkrachten (na Johnson 
wel te verstaan) het nut niet meer in
ziet van de luchtbombardementen op 
Noord-Vietnam, heeft ophef gemaakt . 
De vraag rijst of de amer ikaanse rege
ring het nog eens is over de te volgen 
politiek in Vietnam. De l'ezis, dat in
tensief luch tbombardement eerst 
d e aanvoerlijnen in Noord-Vietnam 
zou lamleggen, later dat door luchtter-
r e u r Ho Sji Min « naar de konferen-
tafel toe zou gebombardeerd worden» 
heeft immers gefaald. Een klein kind 
kan nu zien, dat Noord-Vietnam niet 
m u r w geslagen is en de Vietkong al 
evenmin. Deze laatste is zelfs goed op 
weg de verkiezingen in Zuid-Vietnam 
hopeloos in de war te s turen, wat met
een de laatste amerikaanse hoop (een 
reprezentatief regime u i t . de grond te 
s t ampen) de bodem inslaat. Knoopt 
men bij deze ministeriële verklaring 
he t amer ikaans initiatief in de UNO 
vast, om via dit l ichaam tot bespre
kingen van de voogdij machten inzake 
Vietnam te komen, dan voelt men wel 
a l dat er een kentering op komst is. 
Welke kentering is nu de vraag : een 
gebaar, die naam waardig, om Ho over 
de brug te doen komen ofwel de gro
te middelen gebruiken, met al de ge
varen daaraan verbonden tot uitbrei
ding van het konflikt. We kunnen 
moeilijk geloven dat Johnson dit laat
s te zal wagen, zo kort voor de prezi-
dentsverkiezingen. Reeds het mogelijk 
opdrijven van de amerikaanse strijd-
m.acht tot 1 miljoen man zal al iets 
zijn, dat de openbare mening in Ame
rika niet zou nemen, omdat dit mil

joen de mili taire overwinning toch 
niet zeker maakt . Wanneer op rege
ringsniveau openlijk twijfel over he t 
rezultaat van de gevolgde takt iek 
wordt ui tgesproken dan kan men e r 
op aan dat een wending in de een of 
andere zin onvermijdelijk wordt . Het 
rassenvraagstuk is ten andere in Ame
rika een zeer belangrijk argument ge
worden tegen de intensifiëring van 
een uitzichtsloos geworden stri jd. 

Boven de noordvietnamese grens 
nam de chaos toe. Men schrijft nu 
Mao Tse Toeng de bedoeling toe, een 
kompromis met zijn tegenstanders af 
te sluiten, omdat hij tot het besluit 
zou gekomen zijn, da t zijn kulturele 
revolutie virtueel is mis lukt en da t 
zijn tegenstanders in de par t i j veel 
machtiger gebleken zijn dan hij wel 
dacht. De opstandige generaal Wang, 
die in de chinese atoomprovincie Sin-
kiang de macht in handen heeft, eist 
de bijeenroeping van het volkskon-
gres. We weten toch zoveel van China's 
huidige verhoudingen af, da t een 
volkskongres beheerst word t door de 
par t i j , in welker kaders de meeste te
genstanders van Mao zitten, terwijl 
Mao's beweging zelf naar zijn eigen 
wens eigenlijk niet over kaders be
schikt. Het is dan ook de vraag of 
Mao daarop zal ingaan, wanneer 
hij daar toe niet door de omstandighe
den verplicht wordt . Het zou inder
daad niet de eers te keer zijn, da t hij 
in dit toporgaan in de minderheid ge
steld wordt . Dus nog steeds geen be
slissing in het chinese misterie , net 
zomin als er nog lang kan getalmd 
worden te Washington in verband me t 
Vietnam. Beide evoluties beïnvloeden 
mekaar t rouwens via Vietnam. 

De regeringswijzighig in Engeland 

is niet de eerste sinds Wilson aan het 
bewind is. Harold Wilson heeft het 
niet gemakkeli jk en poogt met de 
moed der wanhoop de ekonomisch-fi-
nanciële problemat iek te bemeesteren. 
De jongste « lift » heet niet belangrijk 
te zijn. Nochtans het feit dat Wilson 
Ekonomische Zaken aan zich t rok 
wijst er wel op, dat Engelands ekono
mische evolutie absoluut niet verloopt 
als gewenst, aan welke ongunstige 
kur\ 'e de Midden Oosten-krizis niet 
vreemd is. Engeland s taat met zijn 
550.000 werklozen met het hoogste 
cijfer in dit verband sinds 27 jaar... 

De arabische topkonferent ie ten 
slotte zal zich ook me t het lijmen van 
barsten moeten bezig houden. Hoes
sein heelt dan toch zijn « top » gekre
gen maar dan zonder de Magrebsta-
ten, want zowel de ha rde Boumediën-
ne (die zijn arabische kollega's niet ten 

onrechte hun verbalisme verwijt en 
hun kompromisneiginr '^n) als de ge-
magtigde Boergiba en de tussen twee 
schelven aarzelende Hassan s turen 
hun kat. De voorbereidende minister-
konferentie heeft na zeer veel moei te 
een agenda kunnen opmaken . Op de 
achtergrond van de klassieke temas 
op een dergelijke konferentie doemt 
de schaduw van olietorens op. De eko
nomische belangen zijn str i jdig met 
zuiver poli t ieke doeleinden en ver
plichten t rouwens de arabische s ta ten 
tot meer realisme, net zoals Israël 
meer en meer gekonfronteerd word t 
met de t ipische problemat iek van de 
bezetter. In feite stellen we vast da t 
geen van beide par t i jen goed weg weet 
met hun overwining resp . nederlaag. 
Dat komt omda t de zesdaagse van be
gin jun i wel een mil i taire m a a r geea-
zins een politieke beslissing b rach t . 

Als reuzeninsekten strijken de ronkende en wentel-wiekende amerikaanse reuzen-
helikopters van het « Cinook » - type ergens in Vietnam neer, om een batterij 
155-tigers te bevoorraden. Ondanks het modernste oorlogsmateriaal slagen de 
Amerikanen er niet in de Vietkong en Noord-Vietnam klein te krijgen. We zou
den zelfs zeggen : integendeel. 

KRIZIS VAN HET MARXISME 
Honderd jaar na de verschijning van 

« Das Kai)ital » en 50 jaar na de rus-
sische oktoberrexohitie maakt het \ve-
reldkomnuinisnie een krizis door. De 
biihel van het niarxi.sme heeft op diverse 
plannen flagrant ongelijk gekregen. 
Marx — zoon van een joodse rabbijn uit 
Trier — heeft namelijk niet voorzien 
dat de arbeidersklassen met het kapita
lisme een soort konijjromis zouden aan
gaan, in (Ie hand gewerkt door een tech-
nisth-wetenschaijpelijke revolutie waar
van hij iiienseiiiker \tiize gesproken 
geen besef kon hebben. Hij heeit zich 
ook gcopolitisch vergist, want « Ie grand 
soir » brak niet aan in Engeland doch in 
Oost-Europa. Vandaar te beweren dat 
zijn leer de wereld en de mens niets zou 
bijgebracht hebben ware overdreven. De 
druk van zün opvattingen heeft integen
deel het sociaal ontvoogdingsproces aan-
zienlijk versneld, maar dan weer niet in 
zulke mate, dat men van een overwin
ning van zijn leer zou kunnen spreken. 

Zelfs zij die door de verovering van de 
macht de aangewezen uitvoerders van 
zijn testament waren, zijn onder druk 
der omstandigheden en mogelijkheden in 
aanzienlijke mate afgeweken van de 
lijn, hoezeer ze zich ook omwille van de 
ideologische ortodoksie op hem beroe
pen en in hem dialektiek stee<ls zorgvul
dig zijn naam verwerken in het etiket, 
\\aaronder hun leerstellige opvattingen 
kond gedaan worden, het marxistisch-
leninisme in Rusland, satellietstaten en 
zusterpartiten. De opkomst van nieuwe 
konmiiHilsti.sch geleide staten met China 
als voornaamste beeft echter gemaakt 
dat de leiders het niet meer eens zijn 
over de te volgen marxistische taktiek 
en strategie. Er is vandaag, een eeuw na 
« Das Kapital » en 50 jaar na de omver
werping van het tsaristische regime in 

Rusland een groot kommunistisch schis
ma met als antipoden China en Rusland. 
Beiden beroepen zich op Marx, maar 
gaan dan leerstellig uiteen, de Russen 
met de konsolidatie van de veroverde 
stellingen en de tezis : het kapitalisme 
van binnen uithollen en van buiten uit 
op de knieën dwingen door een ekono
mische oorlog, bij het handhaven van 
een vredelievende ko-existentie. De Chi
nezen prediken de desnoods geweldda
dige wereldrevolutie en ook de besten
dige vernieuwing door een bestendige 
revolutie in eigen kamp en in gans het 
marxistische kamp. Deze laatste opvat
ting vindt een toepassing in de zoge
naamde kulturele revolutie. 

Dit zijn slechts enkele grote lijnen, de 
oneindige variatie van overeenkomsten 
en tegenstellingen kan men niet in het 
bestek van een artikel als dit tot haar 
recht laten komen. Er tekent zich trou
wens tussen beide antipoden een derde 
konuDunistische wereld af, onderling 
nog verschillend volgens de geografische 
omstandigheden en etnische tempera
menten. Tito streeft nog een andere weg 
tot verwezenlijking van het integraal 
socialisme na en verscheidene oosteuro-
pese satellieten trachten ook een varian
te te vinden, welke drang grotendeels 
echter op nationale en ekonomische mo
tieven steunt en veel minder op ideolo
gische. Van zijn kant streeft ook Castro 
een eigen, latijns-amerikaans getint en 
dus op een andere wijze te verwezenlij
ken revolutionair kommunisme na. Hij 
houdt het bij de guerilla-strijd, waar
door hij aan de macht kwam, doch 
wordt daarin geremd door de Russen, 
die hem de ekonomische nijper op de 
neus zetten, gevolg van een duistere 
overeenkomst met .lohnson en waarbij 
Rusland meer handelt als staat die een 

ekonomisch afzetgebied wil veroveren 
in dit Latijns Amerika, waar juist Gastro 
het vuur aan de lont wil steken en dit 
niet mag doen. 

De krizis van het marxisme is dus een 
feit, een belangrijk feit, waarvan men 
niet kan zeggen dat het westers kapita
lisme er volop van profiteert, omdat het 
op zijn beurt verdeeld is. Het weet zelfs 
niet eejis een houding te bepalen tegen
over het chinees verschijnsel, wat be
grijpelijk is. Want ondanks de moderne 
nieuwsmedia is men aangewezen op me
todes uit tijden, die men lang vervlogen 
waande, nl. mededelingen van reizigers, 
die uit Peking, Kanton of Sjangai naar 
Hongkong of .lapan reizen. Men is aange
wezen op een zeer gering aantal mensen, 
die Chinees kennen en in ('hina geweest 
zijn. Men moet zich telkens opnieuw 
verbazen over de beledigingen en ge
welddaden tegen de «broeders in Marx», 
de Russen, die geen tiende daarvan van
wege een westerse, kapitalistische staat 
zouden dulden. 

Men verwart voortdurend en poogt o.a. 
alles te herleiden tot een machtstrijd 
tussen Mao en Lioe, welke strijd zeer 
zeker een belangrijk element in het chi
nese raadsel is, doch niet alles verklaart. 
Want het is toch zo dat onder Mao-ge-
zinden zelf verdeeldheid heerst. Wat 
men eerst als een bloedige botsing tussen 
Mao-gezinden en niet-Mao-gezinden in
terpreteert blijkt achteraf een « me
ningsverschil » te zijn onder Mao-gezin 
den, die de laatste weken van het aka-
demisch dispuut overgestapt zijn naar 
uiteenzettingen niet slaande argumenten. 
Het blijkt ook een kwestie te zijn van 
kaders te vormen of een revolutionair^ 
maatschai)pii zonder eigenlijke kaders 
pogen te vormen ; « dichterlijk » of 
prozaïsch » kommunisme ? We kunnen 
maar niet begrijpen dat een land. dat zo
gezegd aan de rand van een burgeroor
log staat en waarin het ekonomisch en 
administratief apjjaraat ontredderd heet 
te zijn. er toch in slaagt een kernnio-
gendheid van eerste rang te worden. 
Volgen.s berekeningen van deskundigen 
zal Cliina /elfs binnen een paar iaar 

over 100 H-bommen he.schikken en over 
een voldoende voorraad raketten met 
kernkoppen om gans Azië, Europa, een 
groot gedeelte van Noord Amerika, van 
Afrika en gans Australië te bestrijken. 
Hoe rijmt men deze snelle vooruitgang 
op gebied van kern- en raketwapens 
saam met een strukturele verwarring en 
anarchie ? Hoe begrijpt men dat men
sen, die aan de scherpste beschuldigin
gen onderworpen worden, nog steeds in 
funktie zijn, terwijl hun aanhangers me
kaar de schedel inslaan ? Wie enigszins 
de boeddistische levensleer kent en 
daarin o.a. de volkomen aan onze denk-
metodiek tegengestelde « nonsensikale » 
denkwijze onderscheidt, zal misschien 
enigszins begrijpen, waarom het rode 
boekje in China als een nieuwe bijbel 
wordt beschouwd. Wanneer men dan 
deze « dichterlijke » ontboezemingen 
leest, doorspekt met een ophenieling van 
het geweld en de doorlopende revolutie, 
dan vraagt een westers verstand zich af, 
hoe men voor zoiets warm kan lopen, 
want revelerend en origineel is dit half-
aristokratische-half-revolutionaire proza 
weer niet. Men moet het stellen in zijn 
kontekst, in het verleden en in de toe
komst. 

Vele marxistische leiders, ook in (2h)-
na, zijn van aristokratische afkomst. Dat 
zou een negatie kunnen zijn van het his
torisch materialisme en van de afbraak 
der « oude waarden », waarin de geest 
primeerde. Het behoort tot een der pa 
radoksen van het marxisme dat het on
danks de huidige krizis zijn bijdrage 
levert tot de vorming van een nieuwe 
wereld, wat impliciet erkend wordt 
door de dialoog die men poogt te voeren 
tussen twee wereldbeschouwingen, die 
kortgeleden nog als aartsvijanden op 
leven en dood tegenover mekaar ston
den. Men doet er bij dit alles ook goed 
aan te bedenken dat plat-materiële be
langen en machtsdrang een rol spelen zo 
aan deze als- aan gene zijde van de bar-
rikade. die het boek dat zijn eeuwfeest 
viert en de halve eeuw na de revolutie in 
de wereld hebben opgeworpen. 

K.V.B. 
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JOODS NETWERK... 
Sefton Delmer, de gewezen 

leider van de britse dienst 
voor psychologische ooriog-
voering tijdens de tweede oor
log, heeft in het duitse week
blad « Der Spiegel » een tipje 
van de sluier gelicht die over 
de geheime Israëlische dien
sten hangt. Daarin stelt hij 
het grote aandeel vast van de
ze geheime dienst in de oor
log tegen de arabische landen, 
een aandeel dat zelfs van be
slissende aard kon genoemd 
worden. Tevens rijst de 
vraag in hoever Joden, die in 
dienst staan van geheime dien
sten van andere mogendheden 
nog betrouwbaar zijn voor de
ze landen, vermits is komen 
vast te staan dat deze agenten 
gegevens waarover zij be
schikken uit bronnen die aan 
deze diensten inlichtingen 
verschaffen, overmaakten aan 
de Israëlische spionagedien- Tn een ind ische stad s taan v r o u w e n in de rij om een ran tsoent je a m e r i k a a n s g raan te krijgert. 

OJOEKWOE 
Een der meest ingewikkelde konjUklsihia-

ties in Afrika is de oorlog die tans woedt 

tussen Nigeria en de afgescheiden oosipro-

vincie van dat land, wier leider Ojoekwoe 

een paar maanden geleden zijn gebied uit' 

riep tot de republiek Biafra, de 41ste -^ 

maar nog door niemand erkende — afri-

kaanse staat. 

Tot voor kort gold Nigeria als een model-
staat. Jarenlang werd het land, omwille tan 
het naast mekaar leven van verschillende 
volkeren, een « afrikaans Zwitserland » ge
heten. Rond het midden van vorig jaar ech
ter bleek voor het eerst, hoe broos het nige-
riaans evenwicht was. De Haoessas,die meer 
dan de helft van de nigeriaanse bevolking 
uitmaken en het noorden van hel land he-
woivn, begonnen de Ibo's te vervolgen. 

Tussen beide volkeren zijn er belangrijke 
verschillen. De Ibo's wonen in de rijkste ge
bieden; de oostprovincie is een met onbe
langrijke petroleumstreek waar o.m. Shell 
en B.P. bij de exploitatie betrokken zijn. De 
afscheiding van de Ibo-staat Biafra heeft 
o.m. als gevolg dat Nigeria belangrijke in
komsten moet ontberen. De Ibo's zijn ech
ter niet alleen de traditionele bewoners van 
Nigeria's rijkste gebieden, ze vormen tevens 
de meest geëvolueerde volksgroep. Reeds 
ten tijde van de britse koloniale overheer
sing waren het de intelligent^ en soepele 
Ibo's die in de ekonomie, de administratie, 
het leger met het leemcenaandeel gingen 
lopen. Dat veranderde nauwelijks in de ja
ren x'an onafhankelijkheid : in gans Nigeria 
werden de belangrijkste posten ingenomen 
door Ibo's. De Haoessa's, die met'vele an
dere islamitische volkeren het religieus fa-
natis7ne en de afkeer van vooruitgang en 
efficiëntie gemeen hebben, schenen zich bij 
deze toestand die een traditie geworden 
xvas, neer te leggen. De moeilijkheden be
gonnen echter in juli van vorig jaar, toen< 
de tweede jnachtsgreep binnen een half jaar 
bekroond werd met het aan de macht ko
men van de militaire diktator Gowon. Al-
hoewel Goxron zelf geen Haoessa is, vatten 
de Haoessa's zijn overwinning op^als het^ 
signaal voor een bloedige pogrom tegen de 
Ibo's. Meer dan 30.000 van deze laatslen 
leerden vermoord; 7neer dan een miljoen 
lieten overal in het land hun betrekkingen 
in de steek om te vluchten naar de tradi
tionele Ibo-gebieden. Meteen xnel het land 
in een krizisstadium : in heel Nigeria wa
ren het slechts Ibo's-geweest die autobussen 
deden rijden, brieven bezorgden of bank
rekeningen bijhielden. Hun verdwijning 
deed het labiele nigeriaanse evenwicht to
taal ineenstorten. 

Gotvon trachtte het evenxoicht te herstel
len door een kunstgreep : hij ging over tot 
een herverdeling x>an het grondgebied in 
een aantal provincies; een der gevolgen van 
deze nieuive struktuur xvas, dal het Ibo-ge-
hied in vier delen opgedeeld xverd. De Ibo's 

zagen zich niet alleen definitief bedreigd in 
hun dominerende pozitie; ze vreesden tevens 
dat de pogroms tans zouden uitgebreid xvor-
den tot hun eigen gebied en dat zij door 
een Haoessa-meerderheid zouden uitgeroeid 
worden. Na een periode van burgerlijke on
gehoorzaamheid greep de verzelsbexueging 
der Ibo's breder om zich heen. Niet meer 
tevreden met het doof Lagos geproklameer-
de federalisme binnen xtoor hen uiterst on
gunstige grenzen, streefden zij naar volle
dige onafhankelijkheid. Een paar maanden 
geleden werd deze onafhankelijkheid dan 
uitgeroepen door de militaire goeverneur 
der oostpfovincie, Choekxvoeemeka Odoe-
megxi'oe Ojoekxi'oe. 

Ojoekxi'oe is de 33-jarige zoon van een der 
rijkste Ibo's; hij studeerde af aan de uni
versiteit van Oxford. Zijn grote tegenspe
ler Gowon heeft eveneens een degelijki 
britse opleiding gehad : hij bezit het eind
diploma van de militaire akademie Sand
hurst. 

De afscheiding betekende voor Afrika's 
volkrijkste slaat (56 miljoen inwoners) met
een oorlog. Hoe deze oorlog zal aflopen, 
is momenteel nog niet te voorzien. Biafra 
beschikt over 's lands rijkdommen, over de 
beste kaders en over een volksleger dat ge
durende een half jaar getraind werd met 
het oog op de te verwachten Haoessa-aan-
val. De regering van Lagos heeft een 
slecht-gedisciplineerd leger van 7.000 man, 
maar beschikt over andere troexien : een 
veel grotere bevolking en — uiteindelijk 
xvellicht beslissend ! — de steun van zowel 
de Oostbloklanden als de Verenigde Stalen. 
Engeland, dat sterk geïnteresseerd is in de 
Biafra-olierijkdom, aarzelde een hele tijd 
maar heeft nu toch de kant xmn de regering 
te Lagos gekozen. 

Het konflikt in Nigeria kan otimogelijk 
te lijf gegaan worden met europese begrip
pen : unitarisme, federalisme of zelfbeschik
kingsrecht zijn woorden die de afrikaqnse 
werkelijkheid niet vermogen te dekken. De 
kern van het nigeriaan.se drama is uileinde
lijk steeds xveer de kern van zovele andere 
konfliklen iii Afrika : de grenzen en struk-
turcn van hel koloniale Afrika hielden geen 
rekening met etnische werkelijkheden : het 
hertekeiien van die grenzen en strukturen 
in liet onafhankelijk gexi'ordcn xrcrclddeel 
zei de deur ojien voor een dramatische bal-
kanizering. Zonder Biafra kaïi het arme, on-
derontxcikkclende Nigeria niet lex'cn. Met 
Biafra ging hel blijkbaar ook niet Het ni-
gcriaans konflikt is de strijd tussen een rijk 
en een arm gewest. De tans onmoapfifk ge-
bleken sirukluur x'an het « afrikaansc Z.xvit-
serland » xeas ekonomisch een x'ooUicile-
lijke oplossing. Ze stuit echter ofi etnische 
xrerkelijkheden die in het Afrika ran vnn^ 
daag steeds sterker op de voorgrond treden. 

AS. rOVASO. 

Sten, die daarvan uiteraard in 
de oorlog tegen de arabische 
landen gretig gebruik maak
ten. Het is ingenieus uitge
dacht doch de betrokkenen 
zullen weldra voor de keus 
staan, hun joodse geheime 
agenten te ontslaan of het ri-
ziko te lopen de voor Israël 
interessante gegevens aan Tel 
Aviv te zien overmaken. 

...OP TE ROLLEN 
We verwachten dat er wel

dra links en rechts in deze 
diensten een anti-israëlische 
zuivering zal plaats vinden. 
En dan maar schreeuwen over 
anti-semitisme, dat nochtans 
met een dergelijke operatie 
niets te maken heeft, wel met 
een normale verweerrefleks. 
Want — en dat stelt zich voor 
elke Jood — een Jood kan 
niet terzelfdertijd een loyale 
onderdaan van een staat zijn 
en een even loyale burger van 
de staat Israël. Men moet er
mee ophouden deze koppeling 
als normaal voor te stellen. 

tmT «̂'' 

want indien _ niet-Joden ü e t 
zelfde zouden doen tegen Is* 
raël, dan ware de wereld weec" 
eens te klein voor het protesC-
koor. De Joden mogen er stïï-' 
aan mee ophouden, hun lijderf 
van vroeger op elk gebied tert 
voordele van het imperialis
tisch zionisme te exploiteren, ' 

GAULLISTISCHE 
LOCIKA 

Van 1 september af is he t 
in Frankrijk streng verboden 
niet-officieel erkende kente^ 
kens aan de achterkant vai» 
auto's te bevestigen. Er zij» 
strenge sankties voorzien. De--
ze maatregel is vooral gericht 
tegen de Bretoenen, die in toe
nemende mate de kenletters 
BZH (Breizh, het bretoense 
woord voor Bretanje) aant 
hun nummerplaten toevoeg-
den. Het bretoense nationalis
me heeft trouwens sinds d e 
Québeo-verklaring van d e 
GauUe een nieuwe impuls ge
kregen. Hoe rijmt overigens 
«mon general» deze maatregel 
samen met zijn pleidooi voor 
een vrij f rans Kanada? Over
zee hangt hij de verdediger 
der (frankofone) minderhe
den uit, in eigen land onder
drukt hij elke volkse drang 
naar autonomie of zelfbeves
tiging (Frans Vlaanderen, Bas
kenland, Bretanje, Elzas). Zo
als we het reeds schreven, 
ook voor de GauUe en vele 
frankofonen geldt het woord : 
luister naar mijn woorden, zie 
niet naar mijn daden. De 
Gaulle is een volksverdruk
ker, een 20e-eeuwse Richelieu, 
met alle respekt voor zijn an
dere kapaciteiten. De jongste 
Frans-Vlaamse . Kultuurdagen 
zijn daar om aan te tonen, 
hoezeer de franse staat de 
snelle verfransing van Frans-
Vlaanderen in de hand werkt. 
Onze luttele Vlaamsbewuste 
stamgenoten uit Frans-Vlaan-
deren moeten er dan ook niet 
aan denken een FV op hua 
auto te schilderen... 

fn ge^e ls rhap van een lid van he t fn ternaf ionn 'e Rode Kruis kee r t 
een v rouw teru-j naa r -.Et door de Israël i ' s bezette Cis jordanië . Zij ia 
een der al te we niuen die daar in s laagden : ue I-^ratii s knoopien he( 
net met l i jne mazen J 
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Vi j f t ig jaar geleden werd de « Raad van Vlaanderen » ge
sticht-. Deze daad was een der belangrijkste in de geschiede
nis van het aktivisme, dat echter reeds vanaf 1914 ontstaan 
was. Onze t i tel is dus slechts bij benadering juist. Het feit 
dat het aktivisme nu 50 jaar geleden een van zi jn belang
rijkste en voor de latere evolutie beslissende daden stelde, 
heeft reeds in andere bladen en tijdschriften aanleiding ge
geven tot historische artikels, tot persoonlijke herinneringen 
(zoals die van Wies Moens in « Dietsland-Europa ») of tot 
herdenkingen, waarbij oud-aktivisten aan het woord kwa
men. Als viaams-nationaal weekblad, past het dat wi j deze 
herdenking van een der belangrijkste feiten uit de geschie
denis van het vlaams-nationalisme niet zonder meer voorbij
gaan : niet zozeer om het historische feit zelf dan wel om de 
lering én de betekenis voor' later, ook voor nu. 

X 1 

J. 

W A T WAS 
HET AKTIVISME? 

Vooreerit moeten wij. bij een ant
woord op die vraag, erop wijzen aa t 
het begrip geen welomhjnde politieke 
ideologie aanduidt , evenmin alb bijvoor
beeld de term « kollaboratie ». De veel
vuldigheid van aktiviteiten, de diversi
teit der opvattingen, zelfs der beweeg
redenen, maken van beide termen veel
eer een verzamelbegrip dan een aandui
ding voor een politieke of ideologische 
eenheid. Toch is er in beide, zoniet een 
eenheid \ a n ideologie of van piincipes, 
dan toch een algemene politieke lijn en 
een grondmotief aanwezig. Wij zouden 
het kunnen omschrijven als : het konse-
kwente nastreven van het (tijdens de 
eerste wereldoorlog door de geallieerden 
geproklaraeerde) zelfbeschikkingsrecht 
der volkeren en de toepassing ervan ook 
in uitzonderlijke situaties. Dit zelfbe-
schikkingsiecht is ondenkbaar zonder de 
erkenning van het principe \ a n de volks-
primautei t boven de zich wijzigende 
strukturen. En tenslotte is met dit zelf
beschikkingsrecht ook verbonden : het 
principe der voonvaardelijke loyauteit, 
iierhaaldelijk door aktivistische voor
mannen beklemtoond en uiteengezet. 

Uit de reeds lijvige bibliografie over 
het aktivisme en zijn figuren treedt, bij 
alle gecompliceerdheid van het verschijn
sel en bij alle diversiteit, reeds een dui
delijk beeld naar voren en wordt een 
algemene bepaling mogelijk. He t best 
Jiog hebben de aktivisten zélf hun stre
ven en idee geformuleerd, en we vinden 
ze bij Dosfel uitgedrukt als volgt : 

« Aktivisten zijn zij die tijdens de 
oorlog, in de afwezigheid der belgische 
regering, hervormingen op vlaams ge
bied betiacht hebben, zonder daaibi j 
stelselmatig de steun van de bezettende 
macht te versmaden... » 

Zowel uit onze bepaling — als een 
konsekwent nastreven van het zelfbe
schikkingsrecht — als uit Dosfels om-
schiijving blijkt hoe het aktivisme geens
zins een a uitwas » of een aberratie der 
Vlaamse beweging was, zoals de belgicis-
ten, daarin nagepraat door sommige be
schaamde flaminganten, wel eens be
weerden. Het aktivisme was kind der 
Vlaamse beweging, « ooilogskind » zoals 
Dosfel zei, maar in ieder geval direkt er
mee verbonden. 

Het was zelfs, de omstandigheden in 
acht nemend, een onvermijdelijk eix 
noodzakelijk verschijnsel; o \er de be
slissende invloed ervan op de latere strijd 
zullen wij nog terugkomen. 

lifii^i 

VOORAFGAANDE 
POLITIEKE 
GEBEURTENISSEN 

Aan de stichting van de Raad \an 
Vlaanderen zijn een aantal politieke ge
beurtenissen voorafgegaan : wij situeer
den de geboorte van het aktivisme leeds 
in 1914 Maar deze gebeurtenissen zijn 
ook niet denkbaar zonder een oorzaak, 
zonder een bepaalde situatie, die het ak
tivisme deed geboren worden uit een 
grotendeels apolitieke vooroorlogse 
Vlaamse beweging, met grotendeel apoli
tieke flammgantisclie intellektuelen als 
leiders. Eer zij tot deze rebellie — \ \ant 

dat was het aktivisme dan toch in feite 
•— overgingen, moest er wel een belang
rijke reden, een overweldigend motief, 
geweest zijn : de meeste aktivistische lei
ders waren geen jeugdige roekelozen, 
maar bezonnen intellektuelen. 

Met) heeft herhaaldelijk beweerd, dat 
het aktivisme in feite een antwoord was 
en een verdediging : de titel van Faig-
naerts boek « Verraad of zelfverdedi
ging » is daaromtrent sprekend. Het ak
tivisme was inderdaad een antwoord op 
de aanval der franstaligen : een aanval 
die gericht was tegen alle vlaamse rechts-
eisen in de toekomst en tegen de nog 
zeer beperkte vlaamse veroveringen van 
toen. 

Het « après la guerre on ne parlera 
plus Ie flamand » was de brutale maar 
juiste samenvatting van wat het officiële 
België met Vlaanderen voorhad : niets 
meer of niets minder dan de morele uit
roeiing van een heel volk. Wie twijfelt 
aan het feit, of België dit zou gekund 
en gewild hebben, hoeft slechts te zien 
naar Brussel : hoe daar met belgisch 
goedvinden nu nog dag aan dag ons 
volk niet fizisch maar -aaar de geest ver
moord wordt 1 

HET VOORSPEL 

T o e n in augustus 1914 duitse troepen 
de doortocht door België afdwongen en 
de belgische koning zich herinnerde dat 
er Vlamingen en Walen bestonden, was 
men in het vlaamse land bereid loyaal 
tegenover de wederrechtelijk aangeval
len staat zijn plicht te doen en een gods
vrede te aanvaarden. Deze loyauteit werd 
noodzakelijk geacht, ook door mannen 
als Borms, Verschaeve, De Smet en door 
zovele anderen die zich vrijwillig meld
den voor het front. 

Wat gebeurde er echter aan de andere 
zijde ? Daar was er geen sprake van 
godsvrede. \ 'oor de oorlog begonnen 
was, schreven liberale kranten reeds dat 
België nooit tegen Frankrijk zou vech
ten. Ook dat was een inbreuk op de 
neutraliteit , die men later tegen de 
Duitsers zou inroepen. Pas was de oor
log begonnen of franstnlige joernnhüen, 
mijlenver veilig achter het front, dicht
ten hun hatelijkste aanvallen, hun ge-
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meenste leugens en vuigste laster tegen 
de Vlamingen, die notabene het grootste 
kontingent van het belgisch leger had
den geleverd! Er werd openlijk gespro
ken van de verdwijning van het neder-
landse volksdeel in België als etnische 
groep en in het bezette gebied ging een 
volksvertegenwoordiger van Charleroi 
(Buisseret) bij de duitse goevemeur-ge-
neraal aandringen op afschaffing van 
het gebruik van het Nederlands !... 

Deze anti-vlaamse hetze geschiedde 
met officiële goedkeuring : zouder de 
toelating der belgische censuur ware een 
dergelijke hetze onmogelijk geweest. 

Een tweede belangiijk feit dat het 
aktivistisch verzet opriep, was de hou
ding van België tegenover uitgeweken 
Vlamingen in Nooid-Nederland. 

O p 11 juli 1915 vergadci*den Vlamin
gen te Bussum en zonden een eerbiedig 
huidetelegram aan de koning, waarin 
het vertiouwen uitgedrukt werd in zijn 
beleid om het zelfstandi^ge Vlaanderen 
in het onafhankelijk België te vrijwa
ren. 

René De Clercq vatte het koninklijk 
antwoord nadien bondig samen : « Vecht 
en zwijgt ». De leraars René De Clercq 
en dr. Antoon Jacob werden uit staats
dienst ontslagen. 

Deze reaktie van België had een be
slissende invloed op de houding van ve
le uitgeweken Vlamingen, maar ook op 
die van de vlaamse leiders in het bezette 
gebied. Hoe langer hoe duidelijker 
bleek de belgische onwil. 

Een derde faktor zou nog beslissender 
ingrijpen in de houding der vlaamsge
zinden : de berichten over de behande
ling der vlaamse soldaten aan het front, 
die in immer grotere omvang het be
zette gebied bereikten. 

René De Clercq antwoordde op de bel
gische uitdaging met zijn « Heren van 
Havere » : een striemend vlaams ant
woord da t meteen ook het hatelijke, 
anti-vlaamse « la Belgique sera latine » 

een en besloten dat een aktieve voort, 
zetting van de strijd voor vlaams recht 
noodzakelijk was. Lodewijk De Raet, die 
voorstander was van een aktieve houding 
(aktivisme), werd aangevallen door de 
passivist Vermeylen. T e Gent was het 
MacLeod, die met een groep vlaams
gezinden in vergadering op 27 oktober 
1914 besloot handelend op te treden. De 
gentse groep, de radikaalste, zou met 
Domela Nieuwenhuys, M. Minnaert, R. 
Kimpe, A. Thiry , Jan Wannijn e.a.m, 
de kern worden van de « Jong-Vlamin-
gen ». In het antwerpse werd de bestaan
de « Groeningerwacht » met haar tal-
rijke onderafdelingen zowat de organi-
zatorische wieg van het antwerps akti
visme. Voor de verspreiding der gedach
te waren er o.m. de gentse, radikale 
« Vlaamsche Post », het antwerpse 
« Vlaamsche Nieuws » en « De Gazet 
van Biussel ». Al deze aktiviteiten en 
publikaties waren — de ene meer, de 
andere minder radikaal — voorlopig 
werkzaam bui ten het terrein der werke
lijke politiek : die werd door de bezetter 
en zijn instanties geleid en gevoerd. 

Wij somden hierboven de faktoren op, 
die tot de daad van het aktivisme lei
den zouden. Dergelijke daad was echter 
onmogelijk geweest, ook niet bij alle 
« belgische » faktoren, indien niet een 
geestesgesteltenis, een politiek rijpings
proces zich voltrokken had in de geesten 
van tot dan toe apolitieke Vlamingen, 
en in een tot dan toe sterk taalkundig-
kulturele beweging, waarin wél een po-
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beantwoordde met « Wij zijn Germanen, 
geen Latijnen, opene harten en zuiver 
bloed... » 

De fronten waren nu duidelijk afge
tekend. De « passieven » als Hoste, Van 
Cauwelaert, Van Puyvelde kozen de 
part i j der vlaamsvijandigen en gaven 
als Vlamingen België de wapens in han
den voor de latere anti vlaamse repres
sie. 

De hierboven opgesomde faktoren die 
tot de aktivistische daad hebben geleid, 
hebben niet plots en op een bepaald 
ogenblik hun gewicht in de schaal ge
worpen. Met de scherpte van de belgi
sche aanval — die zou kulmineren in 
de onwettige haveise besluitwetten — 
groeide ook geleidelijk de aktivistische 
afweer Reeds in 1914 kwamen zowel te 
Gent als te Brussel vlaamsgezindea bij-
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litieke kern aanwezig was, die echter to£ 
dan toe geen kans had gekregen tot 
doorbreken. De aktivisten beseften nu de 
noodzakelijkheid dezer doorbraak, de 
uitzonderlijke en nieuwe situatie waar
in niet alleen tijdens de oorlog, maar 
ook in de periode daarna Vlaandeica 
zich zou bevinden. 

DE FEITEN 

In het aktivisme is voor het eerst het 
vlaams nationalisme tot een politiek be
wustzijn gekomen en tot een politieke 
machtsfaktor geworden. 

In jun i 1914 had het belgisch parle
ment een wet gestemd waarbij de ver-
vlaamsing van het onderwijs verder 
werd doorgedreven. De duitsers wilden 
deze — belgische — wet doen toepassen, 
maar stootten op het verzet der frans
kiljonse en waalse administratie. Het 
was trouwens deze administratie en haar 
ant i vlaamse mentaliteit, die de aktivis
ten dwong meer en meer bij de bezet
tende overheid aan te leunen om de 
vlaamse rechtsgelijkheid door te voeren. 

Dr. Tack werd tot ambtenaar ad hoc 
benoemd De besprekingen over de ver-
vlaamsing dei gentse universiteit begon
nen einde 1915. In december 1915 werd 
ze vernederlandst bij besluit van de goe-
verneur-generaal Von Bissing, en de 
plechtige opening greep plaats op 24 ok
tober 1916 O p 25 oktober 1016 weid 
het ministerie van Kunsten -en Weien
schappen gesplitst in een vlaamse en 
een waalse afdeling. O p 7 januari 1917 
kwamen 46 aktivistenleiders bijeen m 
het Ministerie van Onderwijs, onder 
voorzitterschap van dr Tack. Een 
viaams-nationaal programma werd opge
steld, een uitvoerend komitee gekozen 
en belast met het bijeenioepen van een 
grote bijeenkomst van afgevaardigden 

J 
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uit het hele vlaamse land. 250 afgevaar
digden waren opgeroepen voor deze ver
gadering, op 4 februari 1917 in het 
Vlaams Huis te Brussel. De onafhanke-
lijkheidsfomiule werd goedgekeurd en 
46 kandidaten gekozen voor de vorming 
van de « Raad van Vlaanderen », een 
reprezentatieve vergadering, een soort 
vlaams parlement. De Raad zond 7 leden 
naar Beilijn om zijn onafhankelijkheid 
tegenover de bezetter te bekomen en de 
vlaamse zelfstandigheid te doen erken
nen. Op 21 maart 1917 werd de bestuur
lijke scheiding afgekondigd in het Ge-
setz- und Verordnungsblatt . 

De belgische regering antwoordde 
daarop met de (onwettige) haverse be
sluitwetten en verklaarde alle duitse 
maatregelen nietig, iets wat radikaal te
gen de Internationale Konventie van 
Den Haag indruiste. 

Evenzeer tegen het internationaal 
recht druiste een besluitwetgeving in, 
die toepasselijk werd gemaakt voor een 
gebied dat de facto niet meer onder de 
jurisdiktie der belgische regering, maar 
onder die van de bezetter viel. 

Dit onwettelijk karakter der besluit
wetten geldt tiouwens ook voor die, 
welke tijdens de tweede wereldooilog te 
Londen werden uitgevaardigd en bijge
volg ook voor alle daaruitvolgende ver
oordelingen. 

Op 3 juni 1917 werd door de Raad 
van Vlaanderen een grondwet-kommis
sie aangesteld. In de zitting van 13 au
gustus werd een volledig politiek pro-

stuurd dooiheen de linies Het duitse 
offensief begin 1918 had niet het ver
hoopte rezultaat gekend, en wanneer de 
geallieerden tot de aanval overgingen, 
week het duitse leger. De aktivislische 
leiders, bezorgd om de verwezenlijkin
gen van het aktivisme voor Vlaanderen 
te behouden, trachtten te dien einde te 
onderhandelen met de passivisten. Zij 
namen ook de nodige maatiegelen om 
h u n stem te doen horen door de gealli
eerden op de vredeskonferentie. Een 
vlaams-nationale kommissie zou daartoe 
in Den Haag opgericht worden. Duits
land stelde hiertegen echter zijn veto. 
Wanneer het belgisch leger terug het 

gelijkheid voor een algemene geestelijke 
verheffing geschapen. He t Nederlands 
werd de enige officiële taal in Vlaande
ren en het gerecht werd stelselmatig ver-
vlaamst. Naast deze hervormingen die 
de bazis voor een toekomstige sociale en 
kulturele vooruitgang moesten scheppen, 
ontplooiden de aktivistische verenigin
gen ook een sterke sociale en kulturele 
bedrijvigheid. « Volksopbeuring » wou 
niet alleen geesteKjke maar ook mate
riele hu lp bieden aan het vlaamse volk. 
Deze vereniging, die een 70 tal afdelin
gen telde, richtte een aantal sociale wer
ken in van zeer diverse aard : kinder
bescherming, voeding, kleding, werk-

V̂AR AKTIVISME 
gramma voorgelegd door prof. Tack. 

Wanneer het bureau van de Raad 
ontslag nam op 8 oktober 1917, werd 
een nieuw bureau verkozen dat repre-
zentatief was voor de verscheidene strek
kingen. Dit bureau verdeelde de ver-
schdlende werkzaamheden onder zijn le
den en trad dus op als een voorlopig 
ministerie. Voorzitter werd prof. Tack. 
Borms kreeg het « departement » van 
openbare werken en landbouw. Er werd 
onderhandeld met de Zivilverwaltung 
om tot een (( kommissie van gevolmach
tigden » te komen. De Raad verwierp 
het voorstel der Zivilverwaltung, om ook 
een duitse afvaardiging in de kommissie 
te doen zetelen. Langzamerhand kreeg 
de politieke inrichting van de staat 
Vlaanderen zijn vaste vorm. O p 11 no
vember 1917 werd in de zaal Alhambra 
te Brussel een grote meeting gehouden : 
de regering van Havere werd er verval
len verklaard, en in zitting van 22 de
cember 1917 n e p de Raad van Vlaande
ren de volledige zelfstandigheid uit. O p 
5 januari 1918 koos de Raad dan de kom
missie der gevolmachtigden : prof. Tack 
werd voorzitter O p 18 januai i werd het 
zelfsundigheidsbesluit openbaar ge
maakt. Een verdere administratieve en 
politieke uitbouw zou volgen : er werd 
getracht ook provinciaal en gemeente-
h)k tot een politieke reorgani/alie te 
Komen en later werden zelfs afgevaar-
"•!?den goeverneurs aangeduid. Verkie
zingen weiden ingericht' voor de tweede 
^ a a d Na het ontslag van de kommissie 
oer gevolmachtigden op 17 augustus 

918, werd een nieuwe (( kommissie van 
zaakgelastigden » aangesteld die met de 
goeverneur generaal de uitvoeiende 
macht zou voimen, en die de nieuwe 
grondwet moest uitwerken Er v\as in
tussen ook kontakt opgekomen nut de 
trontbeweging, die afgezanten had ge-

vlaamse land bezette, werden de aktivis-
ten die niet naar het bui tenland ge
vlucht waren gevangen genomen, hun 
huizen geplunderd en in brand gestoken 
door het gepeupel dat aangevoerd werd 
door betaalde belgische agenten. T i iom-
fantelijk schrijft een brochure met his
torische pretenties, uitgegeven door he
ren die het « après la guerre on ne par-
lera plus de flamand » tot devies had
den genomen : 

« De Staat Vlaanderen heeft geleefd ». 
Het was de overwinnigskreet van al wat 
er in België aan anti-vlaamse haat was 
samengebald : een haat die zou uitbar
sten in de aktivistenvervolging... 

VERWEZENLIJKINGEN 
De politiek^ en administiatieve her-

voimingen die door de aktivisten wer
den doorgevoerd, en waarvan wij hier
boven een beknopt oveizicht gaven, be
tekenen echter slechts een fiaktie van de 
verwezenlijkingen die in een korte tijd
spanne, met beperkte middelen en met 
een betiekkelijk gei mg aantal mensen 
konden uitgevoerd worden. 

De belangrijkste verwezenlijkingen la
gen op het terrein der vlaamse rechts
gelijkheid. De maduegelen die door de 
aktivisten genomen werden om loi die 
rechtsgeli|klreid te komen werden na de 
oorlog door België ongedaan gemaakt : 
het onrecht mocht immers niet verdwij 
nen ' Het is slechts onder duik \an «en 
groeiend vlaams nationalisme dat Bcigie 
gedwongen ^^cl(i de ctleiiis \ an lier ak 
tn i sme teui^ te hersteflen 

Door de voiled'sje vervlaamsing \,in 
^let lager en niiddclbaai onderwi)s en nc 
\ci\ia.nnMng van de oeni-,e honest liool 
Aicid de l),i/is gvlcgd \oor liei nilialen 
van de kulüuele ,uliletsland Door 
invoelen \aii de Iccqjl.thi weid de mo 

beurzen, financiële hulp, schamele aren, 
<( Soldaten troost » voor oorlogsvermink-
ten, (( Volksontwikkeling » dat de grond
slag legde voor een latere volkshoge
school enz... 

Ook de aktie voor de vlaamse krijgs
gevangenen getuigde voor de sociale be
kommernis van de aktivisten : een spe
ciale dienst werd georganizeerd, die la
ter in het kamp te Gottingen zelf zijn 
zetel had. Honderdduizenden kranten, 
tijdschriften en brochures, tienduizen
den boeken werden bijeengebracht voor 
de vlaamse krijgsgevangenen Het belgi
sche Rode Kruis had geweigerd vlaam
se boeken door te zenden : toen men aan 
belgische zijde echter de prachtige re-
zultaten van deze krijgsgevangenhulp 
zag, probeerde men door omkoperij de 
zaak op zijn kant te krijgen ! 

DE BETEKENIS 
VAN HET AKTIVISME 

Zonder de uitzonderlijke waarde dezer 
verwezenlijkingen maar in het gering
ste te willen kleineren, moeten wij 
toch wijzen op de grootste « verwezen
lijking » : de diepe invloed die het 
aktivisme op de geesten heeft uitgeoe
fend H t t heeft de vlaamse beweging uit 
haar begrenzingen gerukt en gesteld 
naast de stiijd der andere volkeren : 
naast die van leien Polen Zuid Afrika
nen, Fsiethcn, Slowaken, Kroalen en 
daardoor aan de vlaamsge/inden ook 
c m gioter zelfbewiist/ijn en een steikere 
h )op geschonken 

In de tweede plaats, en als gevolg van 
d.t tiedeii buiten zipi vooioorlogst be 
gicnzing, werd de politieke kern van de 
volk'-slnjd steikei beklemtoond en 
gloeide de vlaamse beweging uit tot het 
poliliek \ laains nationalisme dat de 
vlaanist opgaii^^ lussen de twee ooilogcu 

zou bewerkstelligen. Door het aktivisme 
Vc^d de vlaamse beweging op het énige 
terrein, waar de vijanden met gelijke 
wapens konden bestreden worden : dat 
der politiek. 

En tenslotte — en dit is wel de gioot-
ste, de meest-blijvende betekenis van het 
aktivisme — heeft het de tdee de) zelf
standigheid en der dietse eenheid van
uit de studeerkamers en de studiekringen 
gedragen naar de massa en tussen het 
volk en er ideaal en vlag van gemaakt 
voor de komende generaties... 

Jef Simons schujft het, op het einde 
van zijn boek « Eer Vlaanderen ver
gaat » : « De aktivisten hebben in Vlaan^ 
deren neergelegd : het ferment der zelf-
standigheidsgedachte. Die krijgen de 
vijanden nooit meer kapot »... 

In zijn « Dagboek van een anivist » 
schrijft FLons Couteele : « Het aktivis
me heeft ons, knus-burgerlijke non-koin-
battanten, m de schaduw van deze ge
weldig-lelijke tijd de wappering van iels 
groots doen voelen »... 

De wappering van iels groots : dat 
bracht het aktivisme met ztjn revolu
tionaire daad en zijn roep naar recht 
voor het vernederde, verdrukte volk ! Zo 
werd het de eerste dietse rebellie tegen 
de verdrukker na de Boerenkrijg, en 
sprak door zijn revolutionaire daad en 
geest de jongere generaties aan. 

« Toen onze kinderjaren onttakeld 
werden, is midden uil de aktivistendor-
pen een verruimd flamingantisme de 
nieuwe droom geworden... » schreef ie
mand die nog knaap was in die tijd i 
N.E. Fonteyne. 

Het is deze « nieuwe droom n, die wij 
ontvangen hebben uit de handen der ak
tivisten, die wij nu aan de jongere gene
raties verder dienen te reiken. In al zijn 
grootsheid, in al zijn eenvoud, in al ztjn 
alomvattende liefde : de droom van het 
bejjrijde ep verenigde volk. 

JD. 

BIJ DE FOTO'S 
PAG: 12 : 

De sociale bekommernis der akti
visten bleek uit veel initial even, 
niet in het minst uit de werking 
ten bate van de krijgsgevangenen 
in Duitsland. 

PAG. 1.3 : 

De eerste vlaamse m'nlsterraad 
de gevolmacht gden van de Raad 
van Vlaandeien. Van links naar 
rechts : dr. Borms dr J De 
Decker, prof. Jonokx, Ach Brj s, 
F. Brulez. dr Tack. Flor Hcuvel-
mans. Leo Meert, dr \ erhees. Ka-
I el Hev nderickx. prof \ ei nieuw e 
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ARRIBA 

VAKANTIE 
Ooit per autocar naar Torremolinos 
gereisd? Moet u eens doen. Hartver-
heffend, want allicht telt het gezel
schap wel een dame-alleen-met-vakan
tie, zoals deze... 

VROUW 

EN 

SPORT 
Vindt gij nu ook niet dal Wij zo 

weinig « hip » ts, zo weinig « sensa » 
en vooral zo weinig « sexy * ? Als dat 
niet gaat vet anderen, voorspellen 
sommigen Wtj geen oude dag. Maar 
dal IS ketteis en we weten dat de ket-
te)b dolen. Vroeger toch... 

Daaiom dit veihaal. 

Een zwemster is zinnens het Ka
naal over te steken Al zwemmend, ja 

Ze heeft dat vioeger nog gepro-
bceid, inaai ze heeft toen danig « ha-
7e vader » gezien, omdat het schou-
deibandfe van haar badpak haai 
mooie rug en schonden dooischnur-
de. Daaiom zal ze het nu doen zondei 
schotidei bandje. Ze wil een top-less 
badpak dragen, ent monokrni. Df se-
kretaresse -van de « Association de la 
traveisée de la Manche a la nage > 
moet maar een zuur wezen zijn, want 
zij verzet zich tegen dit plan en lieeft 
gezegd de prestatie met te zullen er
kennen zonder deftig BH'lje. 

Gelukkig IS de voorzitter van de 
kanaalox'ertochtkotnmissie a la zwem 
uit een ander (en beter) hout gesne
den. HIJ zat op het strand staan, om 
de lieve zwemstei toe te juichen uan 
neer ze uit zee opduikt... 

fr zou kans bestaan dat Biigitte 
Bardot volgend jaar een film zou 
dl aaien over de Ronde van F) ank-
u,k. 

Zonder dat wij bepaald tot de el-
leirungste bewonderuais ven BB be 
hoi en — ril zien lee haar altijd lie
ver dan de gesnorde meid van onze 
pastoor — hopen we toen dat men 
nat kind niet in hel klassieke koeis-
tenuke gaat steken, waaiin onze wiel-
iijdsters oiei de weg snoti en. 

Het zou andets met de lilm kiin-
r' ^ 

nen gebeuten lijk mei een kennis 
van ons, Fehx, die onlangs likke-
bcmidend naar een wieletwedsttijd 
voor dames ging kijken en na de 
wedstrijd ontgoocheld bij de Charel 
kwam vertellen dat ge « begot nog 
niet koiidt zien dat het « maskens > 
naren, met die velosloefen en valhel
men en.. (niet meer geschikt voor 
publtkatie) ». 

]Vij denken dal de meuóa ci./. i./ 
Iitm daar wel een mouu'ke zullen we
ten aan te passen en dat op de film 
wet zal te zien dat BB een « maske > 
IS. Hopelijk kan dit vooruitzicht de 
Felix over zijn etgsle ontgoocheling 
heenzstten. Tenzij zijn ega niet van 
BB houdt. U ook met ' 

IIIIDA. 

Ze komt alvast te laat op het ren-
dez-vous, klimt moeilijk in de hoge 
bus : een volslanke, ik schat vijftigja
rige. Stijl : grijs mantelpakvest op 
bloemetjesrok, kombinatie waaronder 
ik lagen pulls en cardigans vermoed 
die straks, evenredig met de stijgende 
warmte, een na een worden afgelegd. 

Haar « ook alleen? » is voor mij be
doeld. Ik knik spijtig, voor haar het 
sein om zich amechtig naast me te in
stalleren. Licht onbehagen merkbaar 
bij reizigers voor en achter ons. Ver
baasd, tenslotte afkeurend monstert 
ze mijn jeans : « Onpraktisch zoiets. 
Warm in de zomer, koud in de winter. 
Mijn Georges zegt het ook ». Haar 
Georges is me meteen onsimpatiek. 

Eerste halte in Mechelen, waar een 
inheemse familie wordt opgepikt. 
«Mechelaars kan ik niet uitstaan» 
verklaart ze met sinjoorse trots, en 
konsekwent negeert ze hen voor de ver
dere reisduur. Niet iedereen is zo ge
lukkig. Zeker niet de later aan boord 
gekomen Walen, die ze triomfantelijk 
met naïve franse zinnetjes bestookt. 

Over de grens even een terrasje pik
ken. Een door haar bestelde Spa Mo-
nopole wordt door de kelner vlot in 
Eau d'Evian vertaald. « Hoe, wat, en 
mijn spa dan? Hier zijn ze achterlijk 
zeker? ». 

Een korte nacht maakt haar even 
onschadelijk, waarna ze met frisse ij
ver eeuwenoud frans stedenschoon 
als Nimes « vuil » verklaart, en « dat 
ze bij ons eens komen kijken». Ook 
de Pyreneeën vallen haar na inspektie 
grondig tegen. Geen bosje is er hoog 
of dicht genoeg om een natuurlijke 
behoefte te maskeren. 

De eerste dag ter plaatse geneest 
haar voorgoed van zee en zon : inten
sieve zonnebrand laat ze voortaan af
pellen en weer verbleken in de scha
duw van hotel Miramar's tuin. Privé-
zwerabad en parasols scheppen er de 
illuzie van een sekimdair maar kom-
fortabeler strand. Daar brengt ze de 
tijd zoek al breiend (een winterpull 
voor Georges), lezend (in een stapel 
meegebrachte damesjoumaals), stuk
ken monoloog wisselend met spaanse 
kelners die ze onveranderlijk Mario 
noemt. En over het eten interpelleert, 
want « gisteren kreeg ik weer te wei
nig frieten bij de kip » en « wanneer 
komt er eens biefstuk? ». Nu ja, het 
onspaanse, voor toeristisch verbruik 

^ bestemde hotelmenu houdt nog geen 
rekening met vlaamse aardappeleters 
van haar formaat. Maar kom, een even 
behulpzame als listige tafelgenote weet 
haar ergens wel een restaurantje te 
wijzen waar biefstuk / f r i e t e n 
als specialiteit geldt. Voortaan negeert 
ze twee hoteldieners per drie ; 

De laatste halve dag voor het ver
trek wijdt ze aan de jacht op souve
nirs, en op de terugreis demonstreert 
ze haar trofeeën : een gamma van even 
onpraktische als lelijke dingen van 
hout, glas, leer en zijde, bedrukt, be
schilderd, geborduurd met stieren
vechters en flamenco-danseressen. 
Mijn witstenen kruikje en spaanse 
drinkfles, beide maagdelijk vrij van 
dekoratie, wekken haar medelijden op. 

Terug in Antwerpen luidt haar af-
scheidskommentaar : « Ik zou best te
rug willen. Op slag. Wie komt er 
mee? » We zijn te moe en te beleefd 
om daarop nog te antwoorden. 

ANNIE 

DE BETOVERGROÖTTUD 
« Het oog moet ook wat hebben ». Dal is een kcukenwijsheid, die be

slist niet van vandaag is. Vroeger werd er nog veel meer dan nu aan
dacht besteed aan de opmaak, het versieren en het kleuren van schotels. 
Er werden zelfs gerechten klaargemaakt die eigenlijk niet zozeer voor 
de maag dan wel voor de ogen bestemd waren. Zo bijvoorbeeld gebra
den pauwen. Aan 'n pauw heef nooit veel vlees gezeten, in betovergroot
moeders tijd al niet meer dan tans. Maar een paar honderd jaar geleden 
was de pauweschotel, prachtig versierd met de pluimen, het pronkstuk 
van menige feestdis. 

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat men in oude kookboeken 
recepten aantreft die uitsluitend dienden om gerechten een bepaalde 
kleur te geven. Zo bijvoorbeeld : 

« Ovi Sausse te verwen. Om Sausse zwart te verwen, neempt ge-
droochde Buysteren van Okernoten eiide siedt die in Wijn. Om geel Ver-
we, verwet die met Saffjcraan. Om Groen te maken, neempt ghesooten 
Percely Sop. Om Blan te maken, siedt Fiolen Bloemen met Wijn ende 
daer mede slaet die Sausse door. Of siedt blaeu Rogbloemen. Om root 
te maken na Roosen, neempt Tornoysel. Om Paers te maken, neempt 
veel Walberen ofte neempt Moerbesien, die zijn noch beter. » 

BEWIJS VAN INTELLIGENTIE 
Moeders, wanneer uw baby 's nachts schreit of andere geluiden voort
brengt, weest dan niet bezorgd, want dat is een teken van intelligentie. 
Dat geldt vooral voor meisjes, minder voor jongens, want deze zijn tot 
aan de puberteit altijd wat ten achter op de Eva's. Dat beweert altans 
dr. Nancy Bayley, een amerikaanse psychologe die veertig jaar besteed
de aan de studie van het kind en zijn gedragingen. « Hoe eerder en hoe 
luider een kind schreit des te eerder zal het spreken » zegt dr. Nancy. 
En ze kan het toch wel weten zeker 1 

BLOEMENTAAL 
Er bestaan 34.000 titels voor bloemen, er bestaat een bloementaal, er 

is een woordenboek voor bloemen dat in acht talen de namen geeft 
van de bijzonderste bloemen en bloemenassortimenten, met begelei
dende teksten waaruit is af te leiden, welke bloemen men moet stu
ren voor verjaardag, naamdag, overlijden of eenvoudig om zijn simpa-
tie of liefde tot uiting te brengen. 

AANGENAMER 
In Rusland is een kampanje gestart om de kopende huisvrouwen in de 
warenhuizen het wachten en aanschuiven aangenamer te maken. Men 
zal het doen met muziek, bloemen, vriendelijker verkoopsters, enz. De 
vriendelijkheid hopen de autoriteiten te bekomen door de werktijd te 
verkorten en het loon te verhogen. Hei ei van Kolömbus. -Ook in restau
rants, waar de mismoedige en zuur kijkende kelners schering en inslag 
zijn, hoopt men een vreugdevoller sfeer te scheppen. Gevolg van de 
« vredelievende ko-existentie » ? Er lopen bij ons anders ook wel sip kij
kende verkoopsters en kelners.» 

Ja, het bestaat nog : Penelope aan hot spinnen. Het kiekie werd sjenomen in een van 
Engelands « betere » scholen : het meisjespenbionnaat te Pontecraft, waar spinnen 
tot de leerstof behoort. 



WIJ 

MODERNE KUNST TE BRUSSEL 

«De berechting» van Albert Servaes, wiens kruisweg deze zomer in Thermen-
paleis te Oostende te zien was in de tentoonstelling « De religieuze tematiek van 
Ensor tot op heden », georganizeerd door de Vlaamse Klub van de Kust. Ser
vaes is nog altijd taboe in de meeste officiële belgische verzamelingen, tipische 
kleingeestigheid van een kleingeestige staat... 

Rechtover de Banque du Commerce 
en naast een ministerie bevindt zich het 
muzeum voor de moderne kunst op het 
Koningsplein te Brussel. Kunst, geld en 
politiek samen op de « kunstberg », op
gericht ter ere van de koning-ridder en 
waarbij alle namen van onze vorsten be
trokken zijn. O p een andere hoek, Old 
England, waar men tee op een dakterras 

dr inkt , in de straten exkluzieve winkels 
met franstaterende upper-ten-dametjes. 

Binnen in het muzeum vertrouwde 
namen van onze vlaamse expressionisten: 
Perraeke met « De Verloofden » en «Het 
gulden landschap». Gust De Smet, Frits 
Van den Berghe; de ouderen : Hen
drik De Braekeleer met zjjn « Geo
graaf », waaruit we nogmaals uit

maken ddt lüj onze 19de eeuwse 
Veinieer is, Ensor met « Geër
gerde maskers »; de fauvist Rik Wouters 
met een rustige « Fluitspeler ». Oud-
Belgie is er vertegenwooidigd met Na-
vez (een klassiek |>ortret van de familie 
de Herapiinnc), Evenepoel met het ge
kende doek « Henriet te met de grote 
hoed », om dan terecht te komen in wat 
men « brusselse kunst » zou kunnen noe
men waarvan de prominenten toch zijn 
een Delvaux, sterker schilder dan Ma-
gritte doch als plastisch kunstenaar dan 
weer veel zwakker dan de grote vlaam
se expressionisten en die hier met zijn 
gekende « Kruisiging » vertegenwoor
digd is, een werk dat overigens niet van 
zijn beste is. Gaston Bertrand vertegen
woordigt de abstrakte richting. 

In ons land is de beeldhouwkunst 
snids geruime tijd het stiefkind van de 
kunst al zijn er wel grote namen uit de 
vorige en de eerste helft van deze eeuw : 
Meunier, Minne, Wouters, Leplae, Os
kar Jespers, Pierre Caille en de coming 
man Roel D'Haese, die -hier met een 
nogal misterieuse « Lui tenant » ver
tegenwoordigd is, jongste aanwinst van 
de koninklijke muzea. 

Het initiatief om deze werken ten
toon te stellen, die al te lange tijd in de 
« katakomben » hebben vertoefd, is stel 
lig prijzenswaardig. Veel ervan behoort 
nochtans tot het gekend patr imonium al 
was het maar door de reproduktie op 
grote schaal op klein en groot foimaat. 

We stellen een tamelijk voorzichtige po
litiek van aanwerving vast al welen we 
dat er in de openbare verzamelingen 
heel wat werken zijn terecht gekomen, 
die de tand des tijds niet zullen weer
staan. In dit verband herinneren we 
aan een artikel dat we enkele tijd gele
den in dit verband in ons blad publi
ceerden. Men is in België, na \óór 1014 
en zelfs daarna « de trein te hebben ge
mist », in het andere uiterste vervallen 
en overgegaan tot het lukraak aankopen 
van al wat zich als nieuw, modeni . ori
gineel aankondigde en dat niet altijd 
is. 

De huidige selektie in het muzeum 
voor moderne kunst houdt zich echter 
aan gedegen en blijvende reputaties, 
waardoor men mag besluiten dat naast 
de vergissingen in het recent verleden 
er toch nog steeds een konstante lijn van 
goede smaak, inzicht en degelijkheid 
heeft stand gehouden. Terecht vormt 
een dergelijke tentoonstelling te Brussel 
een welkom tegengewicht van hetgeen 
in enkele andere centra de laatste )a-
ren aan wansmaak en gemis aan esietisch 
inzicht weid bijeengescharreld en waar
mee men meer het publiek op de vluclit 
heeft gejaagd dan aangetrokken Fen 
goed punt dus voor deze selektie en de 
initiatiefnemers, die meteen in het op 
plastisch gebied zo anne zomerseizoen 
van de hoofdstad dan toch de eer heb
ben gered van « la tapitale «... 

R. C O R I Y . 

FONOPLATEN 

TSJAIKOVSKY : 5de SYMFONIE 

(Concert Hall Af. 233^ - 168 jr.) 

Alhoewel Peter Tsjatkovsky (1840-
1893) m sommige werken veiouderd 
aandoet en er zeker banale passages in 
voorkomen, bli]jt hl] een der grote 
russische toondichters uit de natio
nale lomantiek der 19de eeuw. En be
paald tn zijn 5de stmfonie m e klein 
(opus 64) lieejt htj een toppunt be
reikt. Toppunt voor wat de struk-
tuur van het werk aangaat . een een
heid van gedachte volgehouden tot 
de finale, hoogtepunt m de door en 
door russische orkestratie die ver
schillende keren tot een paroxysme 
woidt opgevoerd Toppunt ten slotte 
tn de lot uitdrukking gebiachte ge
voelens . een rusteloze angst die liet 
ganse werk doordringt. 

De 5de symfonie werd in 1888 vol
tooid, voor zijn zesde, de bekende pa-
tetische Het is een waar meesterwerk 
naat voim en inhoud, dat volledige 
muzikale beviedigmg schenkt. 

Speciaal willen we nog onderstie 
pen, dat het noodlotsmoltef door de 
klannetten ingezet, telkens opnieuw 
te vooischijn komt tn de volgende be
wegingen der lange simjonie De der
de beweging is eigenaardig genoeg 
een wals, Tsjaikovsky's geliefde dans, 
die op de russische praalfeesti n van 
die tijd koning uas De mooie uielo 
die woidt ook hier dooi broken door 
liet aanvangsmotief. 

Plette Monteux leidt liet Simlonie 
orkest van de Norddcufiche Rund-
lunk voottrefjelijk, tenzij misschien 
tets te langzaam in de eet sle bewe 
ging Van goede kwaltlett, kan deze 
plaat bekomen wot den bii Concert 
Hall l^echarlietlaatt 85, Btussel '> of 

St Gummartisstraat 44, Antwerpen. 
Op monoplalen geeft deze firma kor
tingen van 30 tot 50 t. h. 

BEETHOVEN : 
5de KLAVIERKONCERT 

(Columbia SMC. 91.458 • 295 fr.) 

Geen toondichter belichaamt zo
zeer de romantiek als de vlaamse 
Ludwig van Beethoven (1770-1827). 
Voor hem was de muziek een open
baring, meer dan wijsheid oj ftlozo-
fie, van elke gemoedsgesteltenis xn de 
metis. « Vom Herzen zum Herzen * 
luidt een motto op een zijner parti
turen. We zijn ver verwijderd van de 
cerebrale klassieke periode (Haydn) 
oj model tien (Stravinsky). Het pu
bliek dat m 1810 met dit « Keizer-
concerto > kennis maakte was dan 
ook geschokt en verward 

Voor wat de vorm aangaat dient 
aangestipt dat het orkest wezenlijk 
met het klavier verbonden ts, zodat 
een eenheid werd beieikt die ook qua 
xnhoud volgehouden is tot de jinale 
vol levensvreugde 

De befaamde Walter Gteseking 
vertolkt meesteilijk op deze plaat de 
klavier pat tituur, terwijl het Londens 
Simfonieorkest onder leiding van Al 
ceo Galliera een sobere tegenpartij 
btengt. 

LEVEN VAN BEETHOVEN 
(Muziekkting voor de Jeugd Ht, 
26 - 124 fr.) 

Reeds vroeger hebben we de 2 ' 
cm platen besptoken die m deze 
reeks worden uitgegeven en verdeela 
door Concert Hall. Het leven van 
Beethoven wordt hier vetteld door 
Ellen Vogel en Herman Krebbers 
met taltijke muzikale illustraties Hel 
erbij hot end boekje brengt de tekst 
met oordeetkundig gekozen foto s en 
tekeningen. 

ST Ih 

«SINT LUKAS» IN 8T MAARTEN 

De kapelaan van Saint Martins on the Hill in Engeland r« een vlijtige beoefenaar 
van de prentjeskunst. Zijn « gewrochten » vinden gretig ajtrek btj de plaatse
lijke bevolking, vooral zijn interieurs zijn zeer m nek bn aal in een tijd van 
pop-, opart, abslraksie en sunealisme... 
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DRIE KLASSIEKERS 
Wtinneer m-en iemaiid met een minimum aan liteiaire kennis vraagt naar de drie 

meeslbekend£ werken uit de moderne zuid-nedeilandse literatuur, (Conscience's 

« Leeuw van Vlaanderen », dat uit de vorige eeuw dateert, buiten beschouwing 

celaten) dan ml onvermijdelijk het antwoord luiden : « De Vlaschaard » van 

St', euvels, (( Pallieter » van Timmermans en « De Witte n van Ernest Claes. Wij 

willen niet beweren dat het de drie tot op heden beste werken uit onze literatuur 

zijn en zelfs niet dat de drie werken in kwestie het beste zijn wat de betreffende 

aiiteuis geschreven hebben. Zij zijn echter de werken uit onz£ literatuur die niet 

slechts bij het eigen nederlandse publiek maar ook m het buitenland het meeste 

sukses hebben gekend, de grootste oplagen hebben bereikt en — terecht of ten 

onrechte — als reprezentatief voor onze letterkunde beschouwd weiden en nog 

wolden. De meeste buitenlandse overzichten van de wereldliteratuur vermelden 

buiten Gezelle en Van de Woeslijne slechts deze diie « klassiekers ». Al betekent 

dit géén waardeoordeel over de anderen, zeker niet omdat literaturen van klei

nere taalgebieden vaak nogal eens stiefmoederlijk behandeld worden in de histo

rie der wereldhtoatuu), toch is het feit dat drie werken uit één generatie uit een 

kleine literatuur zidi staande hielden tussen de grote gewrochten der literaire 

reuzen van elders; zowel voor de literaire bloei deze) generatie als voor de werken 

zélf een waardevol getuigenis. 

De bijna 250.000 exemplaren van a De Vlaschaard » in het Nederlands, de meer 

dan honderd drukken van « De Witte » en het ongeveer één miljoen exemplaren 

van (( Pallieter », in alle wereldtalen vertaald, bewijzen dtt. 

« De Vlaschaard n verscheen in 1907 : 
zestig jaar geleden dus. Wij gaan hier 
geen bespreking of uiteenzetting aan 
dit boek wijden. Wij willen er alleen 
maar op wijzen dat de meest diverse kri-
tici uit elke generatie hun bewondering 
^ool dit werk uitspraken én er telkens 
weer een hun generatie en hun tijd aan
sprekend aspekt in weervonden. Een 
poëem van het landleven of een strijd 
tussen generaties, een evolutie van een 
agraiibche naar een burgerlijke maat
schappij, een schildeiing van de mens-
o\erwinnende natuurmacht of het dra
matisch opioepen van een psichologisch 
konflikt? 

Men heeft dit alles erin weergevon
den, tipeerde Streuvels als een zielkun
dig doorschouwer van het menselijk 
handelen, gekombineerd met een na-
tuurliricus. Daarmee is ook « De 
Vlaschaard » het best gekenschetst. 

Een handzame en volkse maar toch 
vel zorgde uitgave verscheen bij Desclée-
De Brouwer te Brugge. Wie <t De 
Vlaschaard » nc^ niet bezit of wie al
leen nog een uitgave in oude spelling 
(o.m. de populaire oorlogsuitgave van 
de W.B.) heeft, vindt hier een moderne 
editie van een vlaams werk dat tot de 
wereldliteratuur behoort. 

« Pallieter » hebben wij nog onlangs 
hier voorgesteld, ter gelegenheid van de 
studie die E.P. Vercammen aan Timmer
mans' meest-bekende boek wijdde, ter 
gelegenheid \ a n « vijftig jaar Pallieter ». 
Deze lofzang op het \olle aardse leven, 
rond de dionizische figuur van Pallie
ter die legende werd en mythe zoals zijn 
broeder Uilenspiegel, verzinnebeelding 
\'dn een andere karaktertrek van di t 
volk : hij klinkt ook nu nog na \ijftig 
jaar e\en sprankelend-fris. Spijt alle 
voor en tegen ooit geschreven rond dit . 
boek, spijts de « spoedige verdwijning » 
die moraal predikers vroeger en serieuze 
ki itici nu voorspelden en voorsf)ellen, 
bleef en blijft « Pallieter » zonder de 
vroegere overdrijvingen, een werk da t 
staat en blijft staan. Steviger dan veel 
l i teratuur die hoog geroemd wordt door 
de moderne kritiek. Dr. Staverman 
mocht dap al twintig jaar geleden zeg
gen dat het boek reeds vergeten was en 
F Sameel mocht in « Jeugd en Cul
tuur » van december 1962 dan al vast 
stellen dat het boek « op de literaire 
markt niet hoog meer genoteerd staat », 
de feiten die eerbiedwaardiger zijn dan 
een lord-mayor hebben deze beweringen 
weerlegd. Zoals pater V^ercammen in 
zijn boek zeer terecht doet opmerken, 
heeft « Pallieter » hel enge kader der 
li teratuur doorbroken en is op straat 
verschenen in levenden lijve : « Pallie
ter » is legende en mvthe geworden zo
als Uilenspiegel... 

Bij de Wereldbiblioteek verscheen 
zopas een nieuwe editie van « Pallieter » 

in een fleurige paperback, met illustra
ties van Timmermans zelf ; een oor
spronkelijke komplete editie van « Pal
lieter » die haar weg zal vinden naar het 
lezend publiek in Noord en Zuid, zoals 
de negenentwintig andere uitgaven het 
gedaan hebben, zoals de nu meer dan 
500.000 exemplaren in Duitsland, in alle 
mogelijke edities (van de zeer mooie ge
bonden uitgave bij Insel tot het popu
laire Taschenbuch) het deden en zoals 
de vertalingen in het Frans, Engels, Ita
liaans, Zweeds, Deens, Fins, Tsjechisch 
enz. het gedaan hebben. 

De derde « klassieker » die wereld
faam veiTvierf en als het ware nog een 
gioter binnenlands en buitenlands pu 
bliek bereikte, is « De Witte » van Er-
nest Claes. Zouden de serieuze kritici 
voor Streuvels en desnoods voor Tim
mermans nog het « internationale » 
waardepeil erkend hebben, dan was er 

voor Claes een veel grotere terughou-
dendiieid. Jonckheere, de man die onze li
teratuur in het buitenland moet bekend 
maken en niet kan verkroppen da t 
anderen het ook deden, evenmin als hij 
verkroppen kan dat anderen en niet hij 
er bekend en beroemd werden, liet zijn 
rancuneuze spot destijds los op dieg-enen 
die meenden « dat Claes de Nobelprijs 
verdiende »... 

Men heeft het werk van Timmermans 
en \dn Claes — minder dat \ a n Streu
vels — heimatkunst genoemd en aan de
ze tipering vaak een j>ejoratieve bij
smaak gegeven. Vooral dan bij Claes, 
omdat hij niet het uitbundig-dionizische 
en bloeinig-beeldrijke van T immermans 
bezit en zijn taal koeler, harder maar 
ook zuiverder is dan die van zijn vriend; 
omdat hij wel eens schrijft met oog 'en 
oor naar zijn zeer uitgebreid lezers
publiek. Men heeft Ernest Claes oni^echt 
aangedaan, hem alleen maar te zien als 
de sappige en gemoedelijke verteller, re-
gionalist in vizie. horizon en taal. 

Gewesttaai gebruikt hij alleen waar 
absoluut nodig voor de realistische uit
beelding. En wat zijn vizie betreft is het 
verkeerd hem alleen maar als een (( sap
pige verteller » te kwalificeren. Niet al
leen in werk als « Charelke Dop », « Cle
mentine », « Daar is een mens verdron
ken H, Cel 269 », « De Moeder en de 
drie soldaten » en enkele korte verhalen 
is een psichologische en sociaalbewogen 
Claes aan het woord : ook in een zo 
vrolijk en optimistisch, schijnbaar-pro
bleemloos boek als K De Wit te » waarin 
niet alleen een vranke dorpskapoen en 
diens plezierige belevenissen worden 
verteld, maar waarin ook diep de hun
kering ligt van de knaap die opgroeit 
tot volwassenheid en de onuitgesproken 
maar in de hele schildering van het mi
lieu merkbare weemoed om de mensen : 
h u n armoede, de begrenzing van h u n 
horizon. 

Geen grote tragiek, geen zondaars en 
heiligen, helden en lafaards, maar men

sen die wel h u n kleine kanten en gebre
ken hebben doch die in de kern goed 
zijn. Is deze vizie op de mens niet evea 
geldig -— en zoveel schoner — dan he t 
donkere uitzichtloze pessimisme van d e 
moderne « zwarte » l i te ra tuur? 

Er is in onze l i teratuur géén boek dae 
met (( De Wit te » kan vergeleken wor-> 
den en m de buitenlandse l i teratuur zi |n 
er weinige die op eenzelfde peil zo in a e 
kinderwereld binnendrongen en zo d e 
vizie van he t kind op zijn wereld kon
den weergeveir : wanneer wij vergelij
kingen zoeken, moeten wij denken aaii 
een « T o m Sawyer ». Moge de 107ste 
d ruk die n u bij de W.B. uitkwam, een 
even groot sukses kennen als de vorige \ 

Stijn Streuvels : a De Vlaschaard t* 
gen. 303 blz. Desclée-De Brouwer - 98 

Felix Timmermans : « Pallieter » • 
Paperback geïllustreerd. Wereldbiblio
teek, Ten Eeckhovelei, Deurne - 125 fr. 

Ernest Claes : « De Witte » - gebon" 
den - met illustraties van Felix Timmer' 
mans. Wereldbiblioteek, Deurne - 140 
fr.. - 226 blz. 

BRIEVEN VAN 
ELCKERLYC 

Einest Van der Hallen willen vooisiel'» 
len aan een oudere nationalist (en hieri 
onder verstaan wij dan iemand die nog 
iets van de voorooilogse periode afweet 
uit eigen ervaring) zou een belediging 
betekenen voor beide. Veimits wij echter 
verondeistellen (en hopen) dat er ondet 
de lezers ook jongeren zijn die de vlaamsc 
jeugdbeweging voor de oorlog en de re
pressie en de nationalistische hergroepering 
na de oorlog niet gekend hebben, menen 
wij dat figuur en werk van Nest Van der 
Hallen wel eens terug in het licht mogen 
geplaatst worden. 

Voor een eerste kennismaking met de 
geest die hem en zijn werk bezielde, zijn 
de « Brieven aan Elckerlyc > bizonder ge« 
schikt. 

Ernest Van der Hallen schreef deze Bi ie. 
ven aan Elckerlyc als een geestelijk testa
ment. Adriaan De Roover zei destijds in 
« Golfslag » dat het slechts zeldzamen ge
gund is een zo mooi en moedig testament 
na te laten : een werkelijk brevarium waar
in uitgespioken wordt al wat ons ook nu 
nog beroeit en beangstigt, bedreigt en be
zielt. Van der Hallen analizeert met scher
pe geest, maar hij gaat mensen en dingen 
ook tegemoet met een warme liefde, in een 
serene taal, ontdaan van de door de neo-
flaminganten zo gevreesde « voze > roman
tiek. De romantiek bij Van der Hallen is 
een hunkering naar zuiverheid : in geloof, 
in mens en wereld. In een der brieven zeg! 
hij o.m. « Meer dan wij het weten of 
willen erkennen staat de hedendaagse mens 
nog altijd zeer sterk onder de invloed der 
romantische levensbeschouwing ». 

Deze tien brieven handelen over de een
zaamheid, over de vriendschap, over kunst 
en gemeenschap, kunstenaar en roeping, 
over de huidige aspekten der maatschappij 
en de opinievorming, over de verhouding 
tussen het estetische, etische en sociale, 
over het geloof, over volwassen-zijn en 
over gevangenschap en tenslotte : over de 
Vlaamse strijd. In zijn laatste brief « aan 
een ontmoedigd Vlaming » spreekt Van der 
Hallen veel realistischer en met meer wer
kelijkheidszin dan vele « reaalpolitiri » die 
met de vijand pakteerden. De Van der 
Hallen die pas uit de gevangenis kwam en 
die zijn brieven als geestelijk testament 
neej schreef, was niet verbitterd noch onf-
goocheld : zijn realisme en mensenkennis 
behoedden hem ervoor. Hij is wanhopig 
noch geestdriftig over de situatie : hij kent 
de mogelijkheden en de kwaal, maar ook 
de lemedie. 

Ernest Van der Hallen : « Blieven aan 
Elckolyc » - 114 blz. - 50 jr. Uitgeverij 
Oranje-de Eenhoorn, St. Baaf^-Vijve (uitge
geven door lengdgemeenschap Ernest Van 
der Hallen). 
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doping 

is gevaarlijk 
De gevaren die we tot dus

ver vermelden — eigenlijk nog 
maar enkele voorbeelden — 
zijn zeker niet de enige. In de 
geneeskunde ontmoet men 
nog andere, soms heel onver
wachte en onvoorziene, gevol
gen van groot medicijnenver-
bruik. 

Wij moeten tot slot nog en
kele gevaren vermelden van 
meer algemene aard. Vele do-
pingsprodukten veroorzaken 
een zekei-e verslaving, t.t.z. dat 
men ze moet hebben. Zo'n ver
slaving aan produkten die, we 
zagen het, gevaarlijk kunnen 
zijn, heeft verstrekkende ge
volgen. Het gaat zo maar niet 
van te zeggen : voila, ik hang 
de renfiets aan de haak en ik 
stop met « slikken ». Vele ren
ners doen het nog jaren na 
het einde van hun carrière. 
Anderen laten zich tijdig ver
zorgen en kunnen van de ge
vaarlijke verslaving genezen 
worden met min of meer 
(doorgaans heel veel) moeite. 
Men moet maar eens aan een 
herstellende of herstelde alko-
holicus vragen wat zo'n gene
zing betekent. Dat zijn dan 
nog de besten. Er zijn er die 
niet meer kunnen genezen en 
tot hun dood in psychiatrische 
instellingen blijven, of tot hun 
dood verslaafden. Tenslotte 
kan een overdreven gebruik 
van dergelijke farmaceutische 
produkten, evenals bij voor
beeld alkohol, in een zeldzaam 
geval wel eens gevaren ople
veren voor de nakomelingen. 

Het kan ook gebeuren dat 
het gebruik van verschillende 
dopingsmiddelen door elkaar 
een bijkomend gevaar in
houdt. Sommige renners hou
den zich niet aan één produkt, 
maar gebruiken tijdens de 
wedstrijd bij voorbeeld weka-
mines, na de wedstrijd depri-
mentia om tot rust te komen, 
en later nog eens antidepressi

va om er weer bovenop te ko
men. Het kan zijn dat die ver
schillende, op zichzelf al niet 
ongevaarlijke produkten, door 
vermenging nog eens schei
kundige reakties opwekken, 
die op hun beurt gevaarlijk 
kunnen zijn. Wie dan toch aan 
doping doet, zou er best aan 
doen zich aan één produkt te 
houden. Als hij dat kan. 

Zwaar gebruik van dopings
middelen maakt de renner 
kwetsbaarder voor uiterlijke 
faktoren, als bij voorbeeld het 
weder. Het vertraagt het gene
zingsproces in'geval van ziek
te. Het kan zelfs immuun ma
ken voor bepaalde geneesmid
delen. Zo is het in de laatste 
Ronde van Frankrijk gebeurd 
dat men een gekwetst renner 

kost veel geld. Men zegt dat 
een doosje wekamines, met 
geneeskundig voorschrift in 
de apoteek te bekomen voor 
20 a 30 frank, en zonder ge
neeskundig voorschrift nor
maal niet te verkrijgen, in de 
zwarte handel tien en zelfs 
twintig maal meer kost. Als 
men dan weet dat er renners 
zijn die er iedere dag zo een
tje leegeten... 

Dopingspraktijken zijn na
tuurlijk ook een aanslag op de 
sportetiek. Wij denken niet 
hier diep op in te moeten 
gaan, omdat we, eerlijk ge
zegd, een beetje aan die etiek 
zijn beginnen twijfelen in de 
wielersport. 

Al deze nadelen interesseren 
ons echter minder. Wat ons in 

waarheid aaiJy: 
Sedert Jacques Anquetil in een frans sensatieblad de 

wielersport in haar vuil henidje zette, door te beweren 
dat aan de top doping en korrtiptie zowat schering en 
beslag zijn, zijn de kranten boos. Vooral dan de sport
pers. 

Kwaad op Anquetil. 
En kwaad op de sensatiepers. 
Wij kunnen dat best begrijpen. Wij lezen voldoende 

sensatiebladen om er al lang de buik van vol te heb
ben. En wij zijn er ook tegen dat « vedetten » gelegen-
heidsjoernalist gaan spelen, tegen zware vergoedingen, 
al of niet via een « ghost writer », niet omdat die vedet
ten niets zouden te vertellen hebben, maar omdat wij 
denken dat zij daar in de grond misbruikt worden. Het 
geval Anquetil kan ons in die mening alleen versterken. 

Maar het moet ons toch 'van het hart dat wij in die 
sen'.atiebladen een enkele keer eens vinden, wat we 
soms lang zoeken en vergeefs, in de serieuze pers : de 
waarheid. 

In onze naïeve geest stellen wij ons nog altijd voor 
dat de eerste taak van de pers is : de waarheid dienen. 

Wij denken zelfs dat de zg. sensatiebladen, vooral op 
sportgebied, niet zo. gemakkelijk de kans krijgen hun 
« niarsjandies » te verkopen, als de betere pers zich 
naar behoren van haar taak in dienst van de waarheid 
zon kwijten. 

EEN WIJ - ENQUÊTE OVER 

(4) 
die een heelkundige bewer
king moest ondergaan, niet 
onder narcose kreeg, eer men 
wist welke produkten hij 
«geslikt » had. Wij zouden 
kunnen verder gaan, maar de
ze enkele voorbeelden mogen 
wel volstaan. 

Naast de gevaren voor de 
gezondheid aan de doping ver
bonden, zijn er andere nade
len. De doping en de veroorde
ling ervan zou het einde kun
nen betekenen van de vedet-
tenkultus (op zichzelf geen na
deel natuurlijk) en dit zou op 
zijn beurt schade berokkenen 
aan de wielersport zoals wij 
ze tot dusver kenden, die 
precies op die « vedetten » is 
gebazeerd. Op lange termijn 
gezien zou de ondergang van 
de wielersport ook voor veel 
mensen het einde betekenen 
van een broodwinning, die ze 
ondanks alles toch is. Doping 

straffen 
In Australië heeft men ook een renner betrapt op 

dopingspraktijken en men heeft hem. zonder veel kom-
plimenten geschorst voor één jaar. Een straf die kan 
tellen. 

Wij geloven niet dat men met straffen de misdaad 
kan uitroeien, in casu de dopingspraktijken. 

Maar men zal het nog veel minder kunnen als men de 
straffen, zo men die toch wil opleggen, niet voelbaar 
maakt. 

De Nederlander Dolman werd wegens dopingsprak
tijken zijn titel van landskampioen ontnomen, maar hij 
mag wel naar het wereldkampioenschap. 

Wij hebben gelezen hoe de grootste vedetten « ge
straft » werden met een boete van enkele duizenden 
franken, daar waar ze als start geld al dertig, veerti'^-
duizend frank krijgen.^ 

Sommige renners kregen na de overtreding en vóór 
de straf nog alle gelegenheid te J^oersen en geld te ver
dienen, en waar anderen •"xrden gestraft op het ogen
blik dat ze toch geen koersen konden rijden, in de 
winter. 

Wij de'-iken niet dat het australisch voorbeeld navol
ging '-ferdient hier bij ons, omdat het voor veel renners 
het einde van hun broodwinning zou betekenen en om
dat het de wielersport een serieuze klap zou toedienen, 
maar wij denken dat men toch — als men wil straffen 
— enistig moet straffen. Anders heeft liet helemaal 
geen zin. 

de doping het meest tegen-
steekt is dat ze de renner li
chamelijk en geestelijk scha
de berokkent, wat in geen en
kel beroep aanvaardbaar is. 

Wij herhalen nu onze vraag: 
is doping, zoals ze in de wie
lersport beoefend wordt, met 
ontzaglijke dozissen en zon
der voldoende medisch toe
zicht, gevaarlijk ? 

Moet deze vraag beantwoord 
worden ? 

doping 

verbieden ? 
Moet men de doping verbie

den in de wielersport ? Dwaze 
vraag, want ze IS verboden. 

Toch zijn velen van mening 
dat men te drastisch wil op
treden. Enkelen komen met 
een variante van de « peerde-
famielje» naar voren, om voor 
de renner het recht op te ei
sen spul te slikken. Of hij er
aan krepeert of niet, is zijn 
zaak. 

Anderen willen doping toe
laten mits aan bepaalde stren
ge voorwaarden voldaan 
wordt. Als men aanvaard, zo
als de parijse arts waarover 
vroeger sprake, dat de renners, 
hun job niet meer kunnen uit
oefenen zonder stimulerende 
middelen, en als men aan de 
moderne opvatting van de 
wielersport niet wil raken, 
dan moet er wel een oplossing 
gezocht worden in de richting 
van de doping onder streng 
medisch toezicht. 

Het is inderdaad zo dat op 
die manier de grootste geva
ren zouden bezworen zijn, 
want een arts gaat bij voor
beeld nooit dodelijke dozissen 
voorschrijven, zoals de ren
ners die nu soms wel nemen. 

Anquetil heeft onlangs be
kend dat ook hij de verboden 
dopingsmiddelen gebruikte. 
Wij veronderstellen dat dit al
leen gebeurde onder strenge 
medische kontrole, en wij 
kunnen best aanvaarden dat 
Anquetil daarvan weinig of 
geen schade ondervond. 

Er wordt tegenwoordig wel 

eens gesproken over een nieu
we kategorie beroepsrenners, 
een soort « internationalen ». 
Het zou ons niet vei^wonderen 
als voor die kategorie, als ze 
er ooit komt, de oplossing van 
doping onder medisch toe
zicht ernstig zou onderzocht 
worden. 

Wij geloven zelfs dat het 
niet zo'n slechte oplossing zou 
zijn, als aan de voorwaarde 
« voortdurende en strenge me
dische kontrole» werkelijk 
voldaan wordt. Maar dat is 
wat anders. 

Een tweede zaak is deze : 
teoretisch wordt nu ook als 
doping beschouwd bezit en 
gebruik van produkten, die 
misschien niet zo erg gevaar
lijk zijn. Teoretisch worden 

ING 
over één kam geschoren wie 
gevaarlijke wekamines ge
bruikte, wie een middeltje ge
bruikte dat de ademhaling sti
muleert en wie te veel „. kof
fie di'onk. Of het in de prak
tijk ook zo is, weten we niet, 
maar betwijfelen we. Zou men 
er nu niet beter aan doen zich 
voor de « zwarte lijst » te be
perken tot de gevaarlijkste 
produkten, zoals amfetamine, 
en de andere niet alleen prak
tisch, maar ook teoretisch toe
laten ? De renners zouden 
dan nog een zekere keuze heb
ben en iets te « eten » hebben 
als ze menen het zonder niet 
te kunnen. Tegelijk zou men 
de straffen voor gebruik van 

(vervolg op blr. 18) 

Patrick Sercu haalde te Amsterdam zijn wereldtitel snelheid, zonder 
dat er een dopinggeuitje rond hing. 



18 wu 

(vervolg van blz. 17) 

Ondanks dopingsperijkelen met Ivonne Reynders is België deze week toch aan goud geraakt in het 
W.K. Hierboven : Proost op het schavotje. 

•de enkele verboden p roduk ten 
veel ernstiger kunnen maken. 
E n het grootste gevaar zou be
zworen zijn. 

En een derde mogelijkheid 
zou er zijn, als men er ooit in 
slagen zou ongevaarlijke sti
mulerende middelen te ma
ken. 

Tegen deze drie oplossingen 
rijzen ernst ig bezwaren: 

Om met de derde te begin
nen, men heeft ons weinig 
hoop gegeven dat er ooit on
gevaarlijke dopingsmiddelen 
zullen gevonden worden. Zelfs 
zonder nevenwerkingen, zou
den het s t imulerende midde
len blijven die de mens boven 
zijn kunnen doen pres teren . 
Dus ! Trouwens, zei ons ie
mand , die ongevaarlijke mid
delen bestaan al lang. Spek en 
eieren en boter en goed brood. 

De tweede oplossing, ver
soepeling van het verbod, 
doet dadelijk de vraag rijzen 
n a a r de grens tussen gevaar
lijke en minder gevaarlijke 
p rodukten , zoals wij vroeger 
zagen u i te raard zeer moeilijk 
vast te stellen. Vooral omda t 
e r geen totaal onschadeli jke 
zijn. 

En als men doping zou toe
la ten onder medische kontro-
le, hoe gaat men dan die kon-
t ro le verzekeren? Dat lijkt 
ons prakt isch niet mogelijk. 
Daarenboven vrezen wij dat 
e r altijd nog renners gaan 
zijn, en « soigneurs », die he t 
werk van de voorzichtige 
« doktoor » wat zullen willen 
verbeteren. 

Zodat we al met al geen mo
gelijke oplossing zien, en dus 
alleen kunnen besluiten tot de 
wenseli jkheid van totale uit
roeiing van de doping. 

gemakkelijk 
gezegd 

Het is niet moeilijk te zeg
gen : men moet de dopings-
prakt i jken uitroeien met wor
tel en al. Het doen zal wat an
ders zijn. 

Doping is inderdaad al zo 
vergroeid met de wielersport 
da t men het ene nog m a a r 
moeilijk zal kunnen treffen 
zonder het andere te raken. 

De doping ineens afschaffen 
gaat zeker tijdelijk een ver
minder ing van de pres ta t ies 
meebrengen. De rivaliteit en 
de spanning, het spektakel en 
de sensatie, het gaat allemaal 
verminderen. De belangstel
ling van het publiek wellicht 
ook. En meteen wordt de wie
lerspor t publici tair minder in

teressant . De firma's en de 
pers zouden minder investe
ren. De renners zouden min
der gemakkeli jk aan h u n 
brood komen. In één woord, 
heel de moderne wielerspor t 
zoals wij ze nu kennen, zou 
aan het wankelen gaan. En er 
zou veel geld verloren worden 
in vele middens . 

Om die reden denken wij 
dat de s tr i jd tegen de doping 
niet gemakkeli jk zal zijn. E n 
dat de tegenstand niet in de 
eerste plaats van de renners 
zal komen. De ekonomische 
inzet is heel groot. Maar de 
gezondheid van de werkne
mers , de renners , is nog be
langrijker. Wat het ook moge 
kosten, de doping moet uitge
roeid worden. 

Het feit dat overal voorstel
len gedaan worden, bewijs t 
dat het in vele middens me
nens wordt . De tijd van grap
pen maken is voorbij , schrijft 
Het Nieuwsblad. 

Men stelt voor — wat het 
ook moge kosten — de ren
ners meer plasjes te laten ma
ken. Allemaal desnoods, en 
bij iedere gelgenheid . Men 
spreekt van zwaardere straf
fen. 

E r moet meer medisch toe
zicht uitgeoefend worden op 
de renners . « Dopers » en an
dere. 

E r moet meer aan voorlich

ting gedaan worden . Door de 
pers . Door de BWB. 

Door oud-renners . Door 
HARIN (da t zeker met kennis 
van zaken kan spreken) en 
door Spor ta (da t al lang 
sp reek t ) . Misschien zullen er 
zijn om te luisteren. 

Al wie me t renners en hun 
gezondheid te maken heeft, 
moet gediplomeerd zijn. 

De verkoop van geneesmid
delen moet nog s t renger gere
glementeerd worden . Een 
stelde voor de amfetamine ui t 
de handel te nemen (maa r de 
zieken die het nodig hebben 
dan ?). 

De « zwarte lijst » moet ver
volledigd en verduideli jkt 
worden. 

Het zijn al lemaal goede 
voorstellen. E n als ze nog 
m a a r één renner van de do-
pingsprakt i jken doen afzien, 
hebben ze hun nut . 

Maar we vrezen da t ze alle
m a a r samen niet zullen vol
s taan om de plaag uit te 
roeien. Het lijken ons maat re
gelen die te veel v ^ bui ten uit 
komen. Voor ons ligt de oor
zaak van de doping in de aa rd 
van de wielersport zelf. Wij 
geloven dat we ook daar de 
oplossing moeten zoeken. De 
wielersport zelf moet eerst ge
zond gemaakt worden. De 
renners zullen volgen. Daar
voor moet onze sensatiezucht, 
onze hang naar spektakel be
s t reden worden, in plaats van 
opgejaagd. Daarvoor moet de 
spor tpers o.m. haa r taak ern
stig herzien. 

Wij moeten leren dat de 
« vedette » die met schuim op 
de mond over de e indmeet 
bolt, eerder een zieke is, dan 
een « halfgod per velo ». 

Wij moeten ophouden met 
onze hulde en aanbidding van 
de fiets van een overleden ren
ner, die we eerst allemaal sa
men, zoals de spor tpers het 
snot te rend zei, de dood heb
ben ingejaagd. 

We moeten niet altijd super-
en nog straffere dingen ver
wachten van de renners . E n 
de pers moet ze ons niet voor
spiegelen als het hoogste goed. 
Wij moeten leren de spor t op 
haa r werkeli jke waarde te 
schat ten en zoals wij ze n u 
kennen, is die niet eens zo 
groot. 

Wij moeten afleren van de 
renners te verlangen da t ze 
een over j a ren gespreide zelf
moordpoging doen, en van on

ze ontspanning te verlangen 
dat anderen ze me t de inzet 
van hun leven betalen. 

Of hebben wij sedert de Ro
meinen me t hun ve rdomde 
« spelen » dan niets geleerd »? 

He t is een kwest ie van op
voeding en beschaving. He t 
k o m t erop neer meer eerbied 
te hebben voor de mens , die 
de renner is. En wa t minder 
misschien voor het geld da t 
hij (meesta l voor ande ren ) bij 
e lkaar fietst. 

He t is de lange weg. De 
moeili jke. De ergste vo rm van 
alkoholisme ui t roeien heeft 
twee, drie generat ies s t r i jd ge
vergd. Ditmaal moet he t snel
ler gaan, omda t we weer mid
delen hebben. Als allen hel
pen, schoolmeesters en joer-
nalisten, sport le iders en ge
recht , jeugdleiders en dokters , 
moet het gaan. We moeten er
aan beginnen. Vandaag nog. 
E n in afwachting alle midde
len aanwenden die ook m a a r 
iets kunnen bi jdragen tot de 
bestr i jding. 

besluit 
We hebben, oppervlakkig en 

onvolledig, enkele aspek ten 
van het p rob leem « doping » 
benaderd . 

De dopingsprakt i jken worte
len diep in het wezen van de 
moderne wielerspor t . Ze zijn 
gevaarlijk voor de r enner s 
zelf, vooral door de krankzin
nig hoge dozissen en he t ge
b rek aan medisch toezicht, 
m a a r ook voor de wielerspor t 
in haar geheel. 

Daarom moeten ze uitge
roeid worden, hoe moeilijk de 
s tr i jd ook zal zijn en hoevele 
en hoe grote belangen ook 
moeten geschaad worden . Het 
leven van de renners gaat voor 
alles. 

Men kan met een reeks maat
regelen de plaag wellicht al in
dijken. Al die maat regelen 
moeten genomen worden . 

De werkel i jke oplossing mo
gen we pas na vele j a ren ver
wachten, want zij kan pas he t 
rezul taat zijn van opvoeding, 
sportopvat t ing, in één woord : 
van hogere ku i tuur . 

Met alle middelen moet daar
naa r gestreefd worden , w a n t 
er MOET een oplossing gevon
den worden . 

Het zou er anders voor onze 
beschaving al te be labberd uit
zien. 

E I N D E 

Op de Vlaamse TV 
ZATERDAG 2 SEPTEMBER 

Tussen 12.50 en 17 15 - V\eield-
kampioenschappen wielrennen op 
de weg te Heerlen. Rechtst.''eekse 
reportage van het weieldkam-
pioenschap voor liefhebbers 12 55: 
Vertrek en eerste ronden • 15 00 : 
Doortocht. 16.45 tot 17.15 • Laat
ste ronden en aankomst — 19 00 : 
Tieneiklariken — 19 30 : Autora-
ma — 20.00 . TV-nicuws — 20.20 : 
Dr. Kildare. 9e atl : Zijn laatste 
roman (deel 1) — 20 45 . Autore
vue. Variétéprogramma — 21 15 : 
Echo — 21 45 : Suspens. 12e afl. : 
Het geheimzinnige pakket — 22.45 
TV-nieu\^s. 

ZONDAG 3 SEPTEMBER 

9 50. Wereldkampioenschappen op 
de weg te Heerion — 11.00 . Eu-
charislievjcring — 12 30 tot 13 00 : 
Wereldkampioenschappen (ver
volg) — 15 00 : Weieldkampioen-
schappen (vervolg) — 15.30 . Hul
labaloo — 16.00. Wereldkampioen
schappen (aankomst) — 16 30 : 
Bah... september 1 — 18 45 Klein 
klein kleutertje — 19.05 • Avontu
ren onder zee — 20.00 • TV-nieuws 
— 20.15 : Sporlvveokend — 20 40 : 
A Man and hi« Music : Frank Si
natra en Nancy Sinatra — 21 30 : 
Stoiren stralen niet — 22 30 : TV-
nieuws. 

MAANDAG 4 SEPTEMBER 

19.30 : Poly of het geheim van het 
kasteel — 19.45 . Openbaar kunst
bezit — 19 55 : De Weerman — 
20.00 : TV-nieuws — 20 30 : De 
vluchteling (13) — 21.20 . Onze 
instellingen : Het Parlement —• 
22 00 : De Liberale gedachte ea 
actie — 22.30 : TV-nieuws, 

DINSDAG 5 SEPTEMBER 

19.30 : TV-ralIy 67 — 20.00 : TV-
nieuws — 20 25 : .Mandjes uit 
Mexico, TV-spel door Ted Allan —• 
22.05 : Op het zonnescherm «• 
22.35 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 6 SEPTEMBER 

19 30 : Televisum — 19 55 : De 
Weerman — 20.00 : TV-nieuws - . 
20.25 : Speel een woord — 20.55 : 
De kroning van Poppea. Opera van 
Gio Francesco Busenello — 23.10 i 
TV-nieuws. 

DONDERDAG 7 SEPTEMBER 

19.30 : Velvet (37) — 20.00 : TV-
nieuws — 20.25 : Dr. Kildare (9) 
— 20.50 : Wij trekken vuur (eer
ste deel) — 22.25 : Première —• 
22.55 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 8 SEPTEMBER 

19 30 : Jeugd zonder grenzen =• 
19.45 : Zoeklicht — 19.55 : De 
Weerman — 20.00 . TV-nieuws — 
20.25: Jeroom en Benzamien (slot) 
— 2135 : 65 overlevenden (docu
mentaire) — 22.05 : TV-nieuws —• 
22.15 tot 23.05: Randfiguur : Erich 
Kastner. 

Onze selektie 
ZATERDAG 2 SEPTEMBER 
20.45 Brussel Ned. 
Autorevue (Var iétéprogramma van 
Jir i Prochazke, J. Stransky en Pavel 
Hob I ) . 

ZONDAG 3 SEPTEMBER 
9.50 - 12.30 - 15.00 . 16.00 
Brussel Ned. 
Wereldkampioenschap. Wie l rennen 
op de w e g te Heerlen. 

MAANDAG 4 SEPTEMBER 
21.20 Brussel Ned. 
Onze instel l ing : het parlement. 

DINSDAG 5 SEPTEMBER 
20.30 Brussel Fr. 
9 Mi l l ions ( internat ionaal aktuali-
te i ten-magazine) . 
21.15 Nederland I 
Billy Graham (F i lm) . 

WOENSDAG 6 SEPTEMBER 
21.00 Nederland I 
Malthèse Falcon. 

DONDERDAG 7 SEPTEMBER 
20.50 Nederland I 
De sl inger (TV-spe l ) . 

VRIJDAG 8 SEPTEMBER 
21.35 Brussel Ned. 
65 over levenden ( (S ix ty - f i ve Surv i 
vors . Een f i l m van Harald Schultz 
over de bi jna ui tgestorven Suja-in-
dianenstam). 

schuldig 
Men herinnert zich dat onze landgenoot Ward Weckx 

uit de ronde van Frankrijk voor liefhebbers (van spul), 
de zg- ronde van de toekomst (...), werd buitengebon-
joerd omdat hij dopingsmiddelen zou gebruikt hebben. 
Evenals verschillende andere renners trouwens. 

Weckx beweerde dat het allemaal een spijtige vergis
sing was en op dat woord heeft de BWB beslist eerst 
nog een onderzoek te laten doen en pas daarna een 
eventuele straf uit te spreken. Prof. dr. de Vleeshou
wer heeft dat tegenonderzoek gedaan en dat heeft uit
gewezen dat Weckx wel degelijke amfematine zou « ge
pakt » hebben. 

Men verwacht nu voor Weckx een zware straf. 
Zwaarder alleszins dan indien hij de feiten had bekend. 
Logisch trouwens, want hij heeft ondertussen de gele
genheid gehad nog een stel koersen te rijden en een 
cent te verdienen. 

Wij denken niet, in de toekomst nog erg veel geloof 
te hechten aan beweringen over « vergissingen ». Ten
slotte is men in medische en wetenschappelijke kringen 
niet gewoon — en gelukkig maar — zich gemakkelijk 
te vergissen bij analyses. 



SCHÜIMRUBBEKMATIUSSEN 
met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

RESSOHTMATRASSEN 
(Brevet : 529738) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

MHT 
SPECIAAL 
BREVET 

.STAK' 
(Brevet : 512767) 

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

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

LB 105 

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

Kapellestraat 153 • Tel (059)76936 

• 
Voor een 

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

• 
Vol pension en restaurant 

& la carte 
Een huisprospekt wordt 
op verzoek toegestuurd 

DORTMUNDER THIER BRAU 
HOVEN 

Al fle grote gekende Dnltse en Belgische 
orkesten zoUen er zorgen voor de stemming 
In al onze lokalen Is er altijd i originele 
Brcngellaanse stemming • deftige lente en 
plezier • goede bedlening • beste dranken 
goed en niet daar. 
N.a Al onze zalen zijn gans de winter ter 
beschikking voor Bals • Banketten • Ver
gaderingen, enz.» 

— LEUA'EN I 1000 plaatsen. 
— AALST j 1000 plaatsen. 
^ HULSTB • KORTRIJK t 1000 pl. 
— ANTWERPEN » 700 plaatsen. 

DORTMUNDER THIER BRAU 

IMPORT A B T B 
Tiensesteenneg 128, Korbeek-Lo. 

TeL I (Oia> 463.U. 

Voortverkopers worden eerraaid »t>ot 
— Dortmnnder Thler, 
— Tonisteinei E.imdel. 
— Rijnwijnen St JACOB5-BEU.BBB) 

Oaa-Algesbelm. 

DORTMUNDER THIER BRAU 

koopt — bonwt en hnnrt cafés In gan« het 
(and. •- Medewerkers worden cerraagd 

CB KB 

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 JAMBOREE 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, Groot 
Brittaniëlaan 47, Gent. 

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

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering _ nc MC T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting D K t V t T 
in gephosfateerde staalplaat. O '4 H Q Q 
Zeer lichte bediening. Z O U y O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

Z O N H O V E N -
vveierstraat, 2 - Tel. 0 1 1 / 1 3 2 . 3 1 & 132.36 

LE 101) 

G f o U Vcut: 
GLAZEN en WONTUREM. 
Gr«tit voof vertelefden, 
H«fil»llm9«n .n e gsn werlduil 

Waiter ROLAND 
— Gtdipiomeerd Opt elier — 
Kerkstraat, 58 — Aitwerpen 
{Ltl • u b op Kei huiinummer <} 

TtUlöon 35 86 62 

iO% Vorlmg op vtftoon <J««r. 
1 0 ^ 

1 1 1 
h HYPOTEKEN 
W 7«f. 2-" fn SPRANG 

TOT 100% DEP WAAKDB VANS TOT 30 JAAR 
URO£PSKf)EDIETEN voor ZlLfSTANDIGEN 
UITÊI^MAIt-AANKOOP MAT-STOCK eru. 

MEVEKAN 
TerRiviererilaan.S? Deurne-C. 
• uu KOMEN THUIS • TBi'ViS-iail-'VSiTSi 
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20 wu. 

PERS 

Echos van schrijvers met toegewrongen 
mond achter het IJzeren Gordijn. 

Historische herinneringen aan onverlaten 
die de middeleeuwse tong werd uitgerukt we
gens vrijmoedigheden over hun heersers. 

Wat is onze Westerse demokratie dan toch 
zalig om Karel van Raverszijde's geval nog 
wat verder uit de doeken te dperv ^ 

Enkele nagekomen beschouwingen van bui
tenlandse zijde over de indrukwekkende 
IJzerbedevaart en beschouw^Ingen van VOS-
sen — en aan de andere kant over de oproep 
tot eenheid in Vlaanderen, vooral reeds op S 
november waar reeds dissonanten over te ho-
ren zijn. 

D E S T A N D A A R D 

Nuchter maar aandringend vraagt de Stan
daard dat volledige klaarheid geschapen 
wordt over de kwestie van Karel de Berooide. 

« Maar luidens sommige (tot op heden niet 
officieel gelogenstrafte) geruchten zou althans 
de minister van justitie toen inzage hebben 
gekregen van het volledige dossier. Hij zou 
o.m. geweten hebben dat de prins niet meer 
kon beschikken over het grootste gedeelte van 
zijn bezittingen. 

Indien deze geruchten juist zijn, lijkt bet 
nogal ongeloofwaardig dat de voorzichtige 
heer Wigny zijn kollega's niet zou hebben 
ingelicht. Ook is het helemaal onwaarschijn
lijk dat de regering, die toch over heel wat 
geheime en efficiënte informatiemiddelen be
schikt, niet getracht zou hebben iets meer te 
vernemen over de oorzaken van de prinse
lijke geldnood.Moet het land werkelijk aan
vaarden dat de kabinetsraad «blind en stom» 
de inschrijving van de dotatie heeft goedge
keurd ? Wijst het toenmalige stilzwijgen van 
het parlement niet veeleer op een soort van 
« samenzwering van het zwijgen » ? Zodra het 
schandaal uitlekte, is beweerd dat aan prins 
Karel een koopje was voorgesteld : Z.K.H, zou 
de dotatie krijgen, op voorwaarde dat hij de 
hele kwestie van de zg. oplichterij in de doof
pot zou steken. Nu het geval toch uitgelekt 
IS en er in de publieke opinie geriichten de 
ronde doen over illegale kapitaaluitvoer en 
belastingontduiking, en het parket een onder
zoek begonnen is, moet de regering klare taal 
spreken. » 

H E T B E L A N G V A N L I M B U R G 

Waar de hele pers deze kwestie vrijmoedig 
aanpakt reageren deze domhouders uit Lim
burg weer zeer tipisch. Is hel een matriar
chaal, feodaal of gewoon Libre Belgique — 
kompleks dat hier speelt. 

Die verouderde gevoelens zouden toch 
niet mogen meebrengen dat de heren hun 

lezers met geschiedenisvervalsing aan het 
(1 Leynentje » houden : over dat vlekkeloze 
belgische vorstenhuis. 

Hebben de stories over Leopold II en zijn 
minaressen misschien al wel wat baard, er 
zijn nog recente prinselijke exploten die hoe
wel in Alexandrijnen geschreven toch moder
ne poëzie vertegenwoordigen. 

« De bevolking zal reageren tegen elke po
ging om modderspatten op het belgisch vor
stenhuis te doen terechtkomen. 

België heeft een monarchie, die aUast in 
hoofde van de re,gerende koningen, steeds in 
alle opzichten een toonbeeld is geweest. 

Het enige wat de publieke opinie mag en 
moet weten, en waarover de regering desge
vallend ma.g ondervraagd worden, is de kwes
tie of de belgische fiskale wetgeving nauw
gezet werd nageleefd. 

Het lijkt ons wenselijk dat — op tijd en 
stond — daarover spontaan de vereiste ophel
dering zou worden gebracht. 

Voor zover wij, aan de hand van de ver
klaringen der betrokken partijen, kunnen oor
delen, zijn de mogelijke klandestiene kapi
taal beleg.ging in het buitenland en de fiskale 
consequentie de enige kwesties die de belgi
sche gemeenschap kunnen aanbelangen. » 

PAN 
Het brusselse satirische blad gaf een zeer 

geestige her^verking van « Il principe » van 
Machiavelli — de raadgevingen hoe ze het 
niet en wel moeten doen om een voorspoe
dige prins te zijn. 

Er is een historisch voorbeeld hoe ze het 
niet moeten doen. 

o De pauperibus en caritate principium — 
de lioiidiiig van de prinsen tegenover de .ar
men. 

Ik wil ook nog in het kort handelen over 
de liefdadigheid van de prinsen. Er is een ge
kend voorbeeld dat ik niet kan nalaten te ci
teren. Don Carlos de la Avenida Ltiisa deed 
nooit wat anders dan zich al te liefdadig to
nen. Hij kon in de straten en herbergen van 
de slad geen deerne ontmoeten, in lompen of 
nauwelijks gekleed of hij deelde er zijn schij
ven aan uit en bedekte ze, om haar naakt
heid te dekken, met schitterende juwelen. 
Men zegt dat hij zo ver ging twaalf maal hon
derdduizend gouden dukaten aan een van die 
ongelukkigen te schenken, die er, o menselijke 
ondankbaarheid, niet in het minst erkentelijk 
voor was. 

Zo ruineerde zich deze prins, en kon hij, ik 
geef hem geen ongelijk, zijn .goederen onttrek
ken aan de hebzucht van de andere prinsen 
van zijn familie, die hij niet erg in het hart 
droeg. » 

E L S E V I E R S W E E K B L A D 

Dit blad dat enkele jaren geleden nog tame
lijk geringschattend neerkeek op een reeks 
klassieke vlaamsgezinde uitingen bij ons gaf 
zeer nuchter een samenvatting van de toe
standen in België, dit naar aanleiding van de 
IJzerbedevaart. 

« Honderduizend Vlamingen hebben zon
dag getuigd voor de vrede in de wereld en 
tevens duidelijk gemaakt, dat zij de strijd 
voor de volledige beveiliging van hun Ne
derlandse kuituur en hun gelijkberechtiging 
in België onverminderd zullen voortzetten. 
De massale IJzerbedevaart is een jaarlijks 
terugkerende plechtigheid (dit jaar werd zij 
voor de veertigste maal gehouden) en hoe
wel de generatie van 14-18 aan het uitster
ven is, heeft zij nog niets van haar aantrek
kingskracht verloren. Dat bleek uit de over
stelpende massa jonge mensen, die zich tij
dens het afgelopen weekeinde op de IJzer-
vlakte bij Diksmuide had verzameld. 

Het oorspronkelijke doel van de manifesta
tie (herdenking van de duizenden Vlaamse 

Jongens, die aan het Ijzerfront stierven voor 
een België dat voor Vlamingen, die Vlamin
gen wilden blijven, geen plaats had) is dan 
ook in de loop van de jaren aanzienlijk ver
breed en is meer en meer een bevestiging 
\ a n de eigentijdse aspiraties geworden. 

Wanneer in de lente van het volgend jaar 
het tvveejarig « taaibestand », dat door pre
mier Van den Boeynants werd afgekondigd, 
afloopt dan zal er weer heel wat leven in de 
brouwerij van de belgische politiek komen. 

Elk jaar is het de gewoonte van de frans-
talige pers om vijandi,? of scherp-ironiserend 
over de IJzerbedevaart te schrijven of er op 
z'n best een nogal koddig stuk folklore in te 
zien. Ditmaal wijdde de fel-belgicistische en 
konservatieve « Libre Belfique » er een vrij 
objektief verslag van maar liefst twee-en-een-
halve kolom aan, zonder het gebruikelijke 
venijnige redaktionele konimenlaar. Dat te
kent de veranderingen, die zich op het Bel
gische toneel voltrekken. » 

D E G E L D E R L A N D E R 

Dat Dietsland nog niet voor morgen is als 
het van zulke buitennissige « Gelderlanders » 
zou afhangen, toont deze superieure toon van 
dit provinciedagblad over die malle « Flaa-
minge ». 

« De meerderheid van het goede vlaamse 
volk echter be.grijpt de dingen uit het noor
den niet en distantieert er zich dus maa r 
van. De Vlamingen staan zo volkomen 
vreemd tegenover onze provo's, love-in's, 
D"66, de r:idikalen in de K.V.P., het liuweKik 
tussen homofielen, het boek van pater AdoJis, 
de kennelijk dan toch ketterse katechismus, 
tegenover heel de Nederlandse « kulturele 
revolutie », dat ze het allemaal maar in één 
vak stouwen waarop ze dan bordjes met 
« verwerpel i^ » en o; negatief » plakken. 

Als het waar is, dat er in Nederland — 
en waarachtig niet in Nederland alleen, maa r 
toch wel specifiek voor en in Nederland — 
ten koste van individuele en koUektieve in
spanning iets gebeurt, verandert en rijpt op 
het gebied van de religie, van de kuituur, 
van het samenzijn der mensen, op het gebied 
van het geestelijk leven op zijn breedst — 
dan toch ook zonder deelname, ja zonder 
begrip van vlaamse zijde. De Vlamingen heb
ben de bus gemist. Mogelijk is ook, dat ze ze 
niet eens wilden halen. Feit is, dat de grens 
tussen België en Nederland nog steeds een 
zwaard is, dat het geestelijke kontakt door
snijdt. Erger, in Vlaanderen neemt een ze
kere, ook wel traditionele anti-Hollandse in
stelling toe. Vertikaal en horizontaal. Vlamin
gen en « Hollanders » vervreemden van el
kaar. Ondanks de Benelux, die in de mense
lijke en geestelijke gebieden niets voorstelt, 
want niet gesteund wordt door de politieke 
wil der regeringen en niet door de toch al 
altijd vage en moeilijk waar te nemen wil der 
volkeren. » 

L E M O N D E 

Hoewel wat geringschattend schrijvend 
tracht het Parijse blad een verschijnsel als 
de IJzerbedevaart toch te begrijpen. 

Alles is inderdaad niet Cartesiaans uit te 
leggen mijne heren ook niet in Frankrijk, b.v. 
met de voortdurende repressiehaat in België 
tegen mensen als een Wies Moens en andere 
bannelingen. 

« Maar men moet minstens eenmaal in zijn 
leven dit grandioos Wagneriaans spektakel 
gezien hebben, want zo bestaat er geen 
tweede in Europa. Dan begrijpt men wat ie 
vlaamse beweging was en blijft : Een diepe 
en onberedeneerde hartsopwelling, gebouwd 
op frustraties en slechte herinneiingen op 
voorbije vernederingen en verdedigingsreflek-
sen. De ernst van d e taaltwisten in België 

komt voorzeker hier uit voort dat al te dilc-
wijls de Cartesiaanse Walen getracht hebben 
een onmogelijke dialoog aan te gaan met rq-, 
mantische X'lamingen. » 

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

Naar aanleiding van de Frans-Vlaamse kul. 
tuurdagen te Waregem en te Ekelsbeke (nK>r. 
gen zondag) gaf de Gazet van Antwerpen en . 
kele bijdragen waaruit we volgende aanspo. 
ring tot de Belgische en Nederlandse rege. 
ringsinstanties onthouden. 

« Wij menen dat de kulturele werking in 
Frans-Vlai\nderen enorm aan kracht zou wfjn-
nen, indien in die streek een Nederlands In
stituut of Nederlands Ivultuurcentrum zou 
worden opgericht. 

\ ' an dergelijk centrum uit zou een uitstra-
lingskracht kunnen vertrekken, waardoot; 
200.000 Frans-Vlamingen niet langer het ge
voel zouden hebben dat zij van hun eigen kul-
tiiurgemeenschap geïsoleerd staan. Wij bedoe
len hier absoluut niet dat het komltee voot; 
Frans-Vlaanderen een grote onbekende is ia 
die streek, integendeel. Maar het komitee be
schikt niet over de mogelijkheden die bijv, 
het departement van Nederlandse Kultuut: 
kan ontplooien. Waarbij de stetm van Neder
land noodzakelijk zou zijn. 

Wanneer men in de Jozef H-straat te Brus* 
sel overtuigd is, dat Frans-Vlaanderen of be
ter, de bewoners van Frans-Vlaanderen tot 
het akt ie tenein van het ministerie van Ne
derlandse Kuituur behoren, moet men vxij-
moedig tot besprekingen komen met de Fran
se overheden. » 

DE VLAAMSE OUD-STRIJDER 

Beltlemtoont sterk de oproep tot eenheid 
( Wees een » die op de Pax-poort werd gdbe. 
sen tijdens de IJzerbedevaart. Rond een kon-
kreet programma, rond een komitee met 
mensen uit allerlei richting moet die eenheid 
reeds op 5 november een denderende gestal
te krijgen. 

ff Bij de problemen waaraan eerstdaags een 
oplossing dient te worden gegeven, zou alle 
partijpolitiek moeten wijken, omdat tfcze 
steeds verdeeldheid zaait tussen onze taaige
meenschappen en de eensgezindheid telkens 
moet wijken voor het partijbelang en de 
partijtucht. 

In de strijd voor Vlaanderens recht zouden 
de partijpolitieke gewaden moeten worden 
afgelegd. Wie dat niel kan houdt er zich best 
buiten. Alle \ ' lamingen moeten er zich Tan 
bewust worden dat de eenheid in de aktie 
het enig middel is ter verovering van » N'laan-
deren vrij ». 

Daarom moeten allen zich kunnen onder
werpen aan de richtlijnen die zullen worden 
gegeven door het Vlaams aktie-komitee, da t 
alle schakeringen van Vlamingen groepeert, 
dat buiten de partijpolitiek staat en waarin 
alle Vlamingen, tot welke politieke gezindheid 
MJ ook mogen behoren, zijn vertegenwoor
digd. Het staat dan ook in volledige onafhan
kelijkheid en buiten elke politieke druk. Het 
zal het strijdplan opmaken en de bestorming 
van de in te nemen anti-Vlaamse vestingen 
voorbereiden en aanvoeren. 

Dit Komitee zal wars van alle partijargu
menten die de Vlaamse opgang hinderen, los 
van de gewetensbezwaren waarntede de Ker
kelijke merheid sedert 1S.S0 maar al te vaak 
de gelovige Vlamingen bij elke betoging vjin 
ongenoegen heeft bedreigd, het werkelijke 
Vlaanderen tegenover het wettelijke België 
weten te stellen daar waar dit nodig b l i^ t ; 
het werkelijke Vlaanderen dat zich zelf wil 
zijn en elk hinderend element dat zijn op
bloei kan schaden, uitstoot. » 

WALTER LUVTEN. 

H E T D O S F E L K O M i T E E 
heeft de eer U uit te nodigen tot de 

LODEWIJK-DOSFELHULDE 
Te Dendermonde, 
op zondag 10 september 1967. 

Te 11.00 u . : Heilige Mis in de O.L Vrouwkerk. 
Te 12.15 a . : Onthulling door de heer Jozef van Over-

straeten van een gedenkplaat 
* geschonken door de Vlaamse T o e r i s t e n b o n d 
* w e r k van b e e l d h o u w e r Jos De Decker 

Te 15.30 B . : Akademische zitting in de aula van het 
Stadhuis met feestrede van de heer 
Arthur De Bruyne, auteur van de Dosfel
biografie. 

Door hel Dosjelkomüee wodi toor een middagmaal gezorgd in de feestzaal van 
ds abdijschool. Voor itiirhiijving dient 140 fr. pet persoon gestort Ie worden, 
voor 5 september, op postrekening 1J06.5} van Kredietbank Dendermonde, met 
vermelding : Dosfriknmitee. 

M E V R O U W 
U W W A S S A L O N 

CLEAN WASH 
is open elke dag van 8 tot 20 uur, en op zaterdag 
van 8 tot 14 uur. 

Ons tarief — Zeep inbegrepen : 
6 k. voor 45,00 fr. 
8 k. voor 67,50 fr. 

10 k, voor 75,00 fr. 

5 k. voor 37,50 fr, 
7 k. voor 52,50 fr, 
9 k. voor 67,50 fr. — 
Droogku i s : 4 k. voor 100 fr. 
Drogen : 7 k. voor 5 fr. d u u r 12 min . 
St r i jken van h e m d e n en hu i s l innen in 24 u u r , 
B k k e n 5 fr. 
Afhalen en t e rugbezorgen aan hu i s 10 fr. 

• 
I N D I E N U WEBKT, KOMEN WE UW L I N N E N 
'S AVONDS HALEN EN BRENGEN H E T 'S ANDE
RENDAAGS 'S AVONDS GEWASSEN O F GE
DROOGD T E R I ' G . - VERZORGDE DIENST, 

ir 
« C L E A N W A S H 
Dominicus Saviolaan 10 — DILBEEK. 

» 
- Tel. : 23.71.23. 



bewegi ngs^W 
ANTWERPEN 

eae ZOMERFEEST 
BROEDERBAND 

O p zondag 3 september vanaf 3 
uur gaat in het Tyrolerhof te Bors-
beek ons 6de zomerfeest door. 

Ditmaal willen we in 't bijzonder 
in herinnering brengen dat de ak-
tiv'lsten nu ongeveer vijftig jaar ge
leden de zelfstandigheid \ a n Vlaan
deren uitriepen. 

's Namiddags zingen we samen 
me t de V.N.J. speelschaar onze lie
deren en begioeten we als gastspre
kers : 

Cyriel Rousseii met enkele her
inneringen aan vijftig jaar terug en 
prof. dr. J. de Waele over « Waa r 
we stonden, waar we staan » 

's Avonds gezellig samenzijn met 
de vele oude kameraden en met 
het Vlaams Amuzementsorkest. 

Broederband verwacht ook U om 
te veibroederen met de overgeble
venen van de <c oude garde » van 
voor vijftig jaar. 

Allen hartelijk :elkom ! 

Antwerpen-Stad 
F. DEPREZ-HERDENKING 

Wij herinneren er nogmaals aan 
dat door V.O.S. Antwerpen een 
Firmin Deprez-herdenking inge
richt wordt op zaterdag 9 septem
ber om halfdrie in het « Antwerps 
Koffiehuis », Van Straelenstraat 6. 
Gelegenheidstoespraak door Ward 
Hermans . 

Iedereen is hartelijk welkom. 

DIENSTBETOON 
Meer en meer mensen doen een 

beroep op ons dienstbetoon. Het 
sekrelariaat helpt dan ook graag 
iedereen. De wetgevingen worden 
echter zeer verschelden. Arbei-
bers-, bedienden - zelfstandigen-
pensioenen, overlevingspensioenen, 
jnvalithtcitstoelagen, huishuuraan-
gelegeii lieden zijn allen op zich zelf 
reeds komplekse gehelen. 

Ongetwijfeld zijn er onder onze 
leden specialisten op elk gebied 
of althans toch niensea di« uiter
aard van hun beroep vertrouwd 
zijn met de wetgeving van een der 
bovenvernoemde aangelegenheden. 

Op donderdag 14 september om 
20 uur 30 grijpt er een korte kon-
takavond plaats op het sekreta-
riaat. Graag hadden we dan be
roep gedaan op enkele leden die 
op de hoogte zijn om algemeen of 
in het bizonder te antwoorden op 
veelvoorkomende vragen die ons in 
de loop van het jaar gesteld zijn 
geworden. Wij vragen van u geen 
verdere medewerking indien u dit 
niet wenst. Het volstaat ons uw 
kennis en uw ondervinding mee te 
delen. Ook leden van buiten de af
deling die vertrouwd zijn met deze 
werkingen, zijn welkom om aan 
het gesprek deel te nemen. Het is 
echtei noodzakelijk de lidkaart te 
tonen. 

De avond heeft plaats op het se-
kretariaat zelf Oude Koornmarkt 
28, Antwerpen. 

GEPENSIONEERDEN 

Zondag 3 september konlaktdag 
voor alle ge])ensioneerden van 
Borsbeek en omliggende m het lo
kaal Tyrolerhol, De Robianoslraal 
om 17 uur. 

Organizatie plaatselijke afdeling 
— huli)betoon pensioenen — nieuwe 
leden kunnen aldaar Inschrijven. 

Bonheiden - Rijmenam 
LEDENVERGADERING 

Alle leden en simpatizanten wor
den uitgenodigd op de ledenverga
dering van de afdeling op zaterdag 
16 september te 13 uur 30. 

Geen praatNergadering. Maar on
der de leiding van arr . organizatie-
leider L. Ribbens zal het werkplan 
worden besproken voor volgend po
litiek seizoen. Wat om in onze ge
meente massale deelname te verze
keren aan de grote vlaamse beto
ging te Antwerpen op 5 november ? 

Lokaal : De Brigand, Rijmenam-
te steenweg 100, Bonheiden. 

Borgerhout 
MAANDELIJKSE 
VERGADERING 

We steken dus opnieuw van wal 
en starten met onze maandelijkse 
vergadering volgende vrijdag 8 sep
tember te halfnegen in ons gewoon 
lokaal « Nieuwe Carnot », Carnot-
straat 60 te Antwerpen, zaal 1ste 
\erdieping. 

We rekenen niet alleen op een 
talrijke opkomst van onze leden 
doch hopen tevens lezers en sim
patizanten te mogen begroeten 
want eenieder is welkom. 

De eerste daad van onze leden in 
dit nieuwe seizoen is dus niet en
kel aanwezig te zijn doch een niet-
lid mede te brengen en door onze 
houding de nieuwkomers in ons 
midden op te nemen. 

FIRMIN DEPREZ-
HERDENKING 

Zatei-dag 9 september te 14 uur 
30, in het « Antwerps Koffiehuis », 
\ ' an Straelenstraat 6 te Antwerpen, 
richt VOS Antwerpen een namid
dag in, ter herdenking van Firmin 
Deprez, de oorlogsvrijwilliger die 
in 1916 te Noordschote sneuvelde 
en van wie het stoffelijk overschot 
in 1932 in de kripte van de IJzer-
toren werd bijgezet. 

Voordracht, muziek en deklama-
tie. 

Ward Hermans zal de figuur van 
deze Vlaming uit één stuk nader 
belichten. 

Iedereen is welkom ! 

Deurne 
MEDEWERKERS 
GEVRAAGD 

Op dit ogenblik beschikt de af
deling Deurne over een dertigtal 
aktieve medewerkers. Nieuwe me
dewerkers zijn echter steeds wel
kom en geven ons de mogelijkheid 
onze akties uit te spreiden. Perso
nen die bereid zijn een avond per 
week of per maand op te offei'en 
kunnen hun naam opgeven aan het 
sekretariaat : Hilven, Gen. Slin-
geneyerlaan 117, Deurne. 
151 NIEUWE LEDEN 

De afdeling behaalde opnieuw 
een prachtig rezultaat. 151 nieuwe 
leden werden aangeworven dank 
zij het prachtige werk van onze 
propagandisten. 

Hier de rezultaten van onze pro
pagandisten : 

Pype : 35 nieuwe leden, Hilven : 
32 nieuwe leden, Defernelmont : 27 
nieuwe leden, Meukens : 11 nieuwe 
leden, Bakelants : 9 nieuwe leden, 
Goossens : 8 nieuwe leden, Mortel-
mans : 7 nieuwe leden, Pardon : 
5 nieuwe leden. 

Ook volgende propagandisten 
biachten nieuwe leden binnen : 
Andries, Blanckaert, De Groef, La-
croix, Moortgat en Van den Abee-
le. 

Op het sekretariaat kwamen 6 
nieuwe leden binnen. 

Wij danken al deze propagandis
ten en wensen hen nog veel sukses 
bij de verdere akties. 

minlinum 3 wagens laten inschrij
ven, kunnen mededingen naar de 
wisselbaker Mr. Frans Van der Eist. 

Inschrijving tot 14 september mits 
storting van 250 fr. per deelnemen
de wagen op postrekening nr 143009 
van mevr. D. Decreton, Boom. 

Na 14 september 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. 

Star tnummers vooraf af te halen 
il! het lokaal « Lux », Antwerpse
straat 13, Boom. 

Voor alle \ 'erdere inlichtingen 
tel. : 03-78.02.99. 

BRABANT 

Mechelen 
ARR. KADERDAG 

Alle kaderleden en propagandis
ten van de afdelingen in het arr. 
Mechelen worden dringend ver
zocht van nu af reeds de datum vrij 
te houden van onze arr. kaderdag 
op zaterdag 30 september in zaal 
Belgiado te Lier. Nadere gegevens 
volgen. 

Merksem 
KERMISBAL 

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

Rupelstreek 
LEEUWENRALLY 

Zondag 17 september richt de 
V.U.-Rupelstreek een a Leeuwen 
rally » in. 

Eerste prijs een T.V.-toestel, waar
de 15.000 fr. Voor meer dan .50 000 
fr. prijzen te winnen ! 

Alle , V.U.-afdellngen die vooral 

Brussel 
KOLPORTAGES 

Hoeilaart-Overijse is het doel van 
de eerste kolportage van het nieuw 
seizoen. Bijeenkomst, op 10 septem
ber, om 8. uur 45 achter de K.V.S. 
of om 9 uur 30 aan de kerk van 
Overijse. 

We rekenen op de trouwe mede
werkers en op de steun van de 
plaatselijke en omliggende afdelin
gen. 

Leuven 
TOERISTISCHE ZOEKTOCHT 

Het arrondissementsbestuur richt 
op zondag 17 september 1967 een 
toeristische zoektocht in voor au
to's doorheen het arrondissement. 

Wij nodigen alle leden en sym-
patizanten uit aan deze zoektocht 
deel te nemen. De gebruikte for-
mide moet iedereen toelaten de 
overwinning te behalen. 

Eerste prijs : een waardevolle 
transistorradio. 

Vertrek : van 13 uur af aan het 
lokaal Cristal, Parijsstraat 12, Leu
ven. 

Inschrijvingsprijs : tot en met 14 
september 100 fr., na 14 september 
125 fr. 

Prijsuitreiking : 's avonds om 21 
uur in de zaal a Het Bad » te Kes-
sel-Lo. 

Voor inschrijving en voor alle 
nuttige inlichtingen kan men zich 
wenden tot Ward Lissens, Nieuw 
Overlaar 70, Hoegaarden. Tel. : 
016-84,108. 
BAL 

Zondag 17 september te 20 uur 
gaat een arrondissementsbal door 
in de zaal « Het Bad » te Kessel-
Lo, dit bij gelegenheid van de toe
ristische zoektocht. Voor muziek en 
ritme zorgt het amuzementsorkest 
« The Blue Drifters ». Inkom : 40 
Ir. 

Tijdens dit bal heeft ook de prijs
uitreiking plaats van de toeristische 
zoektocht. De deelnemers aan de 
zoektocht hebben gi'atis toegang. 

Dit bal moet de inzet worden van 
een vernieuwde stuwing die door 
het arrondissement zal gaan Wij 
verwachten dan ook een bomvolle 
zaal. 

Schaarbeek 
OVERLEDEN 

Alhier overleed de jonge heer 
André Jonckers, bestuurslid van 
onze afdeling, geboren te Tienen 
op 26 mei 1945, als gevolg van een 
ongeval op 21 augustus jl. Wij be
tuigen mevrouw Louisa Langen, 
zijn moeder en zijn achtbare ver
wanten onze zeer oprechte ge\oe-
lens van deelneming. 

Op de begrafenis waren bestuur 
en afdeling door 20 man vertegen
woordigd onder leiding van de h 
^'an Wymeersch, afgevaardigde van 
het arrondissementsbestuur. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
KAMERADENBAL 

Op zaterdag 7.10.1967, kamera-
denbal van hel Sint Maartensfonds 
gewest AaKt in de zaal van de heer 
(jilbos, te Herdersem. Alle leden 
en hun familie, vrienden en sympa 
tizanten worden uitgenodigd. Aan
vang 21 uur. 

Gent 
AKTIVITEITSKALENDER 

Volgende kolportages met het 
weekblad « Wij » zullen in de 
maand september plaats hebben. 

Zondag 3 september Wondelgem. 
Zondag 10 september Evergem. 
Zaterdag 16 september Gent-

Veldstraat. 
Zondag 17 september Sleidinge. 
Zondag 24 september Gentbrug

ge. 
Zaterdag .30 se|)tember (ïent-

Veldslraat. 
Bijeenkomst voor de zaterdag kol-

l'ortages telkens om 14 uur 30 in 
het N'laams huis Roeland. Voor de 
zondag kolportage om 9 uur lokaal 
« Onder de Toren » bij St. .lakobs 
20. 

WEST-YLAANDEREN 

Roeselare - Tielt 
KOLPORTAGE 

6 september : arrondlssementele 
kolportage te Roeselare. Allen op 
post. Inlichtingen b i j ' Gerard De-
meester, tel. 051-24877, Roeselare. 

Brugge - Torhout 
ARR. RAAD 

Vrijdag 8 sept. te 20 uur 30 stipt 
komt de arr. raad te Brugge samen 
(Breugelhof); op de agenda o.m. : 
vastlegging van werkprogramma 
67-68. 
VU-JONGEREN OPENEN 
WERKINGSJAAR 

Met nr 1 van « Durf », maand
blad voor de VU-Jongeren, gaf de 
plaatselijke jongerenkern kennis 
van zijn ambities en plannen : een 
cyklus voordrachten, oprichting do-
kumentatie-centrum, verzorging 
van sekretariaat, enz. Onze jonge
ren, reeds hardnekkige abonnemen
ten-wervers voor « Ons Erfdeel », 
zullen zich ook inzetten voor de 
verkoop van het jongerenblad 
« Nieuw Vlaanderen ». 
EN DE K O L P O R T A G E S ? 

Enkele leden van het arr. bestuur 
hebben reeds beslist om de spreuk: 
woorden wekken, voorbeelden trek
ken, indachtig, op kolportage uit te 
gaan. Er wordt op gerekend dat 
alle ar r . bestuursleden en alle ge
kozenen bij wijze van voorbeeld 
aan deze tocht zullen meewerken. 

Oostkamp 
PERSONALIA 

Op zat. 19 oogst 11. is de h. Leo 
Van Reybrouck in het huwelijk ge
treden. Hierbij onze hartelijke ge
lukwensen aan de jonggehuwden en 
de oprechte wens dat het hen te 
Petegem-Deinze naar hun zin mo
ge gaan. 

ZOEKERTJES 
Zelfst. schrijnwerker zoekt werk 

voor privé, architekt of aannemer 
omgeving Gent. InL : provincie
raadslid Oswald Van Ooteghem, 
Rode Kruisstraat 7, Gentbrugge, 
tel. 52.72.87 - T 172. 

Kunstenaarspaar stelt tekeningen, 
schilderijen en beeldhouwerk (hout) 
te koop. Portret ten in opdracht. De
gelijk werk. Schr. blad T 171. 

Ik stel mij gratis ter beschikking 
voor alle Vlamingen die zich wen-, 
sen te vestigen in ol rond Brussel, 
als voor het hureo of aankopen 
van bouwgronden, appartementen, 
huizen, villas, enz. Voor inlichtingen 
tel. 229315 - 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.siustallaties, kolen, stookolie, 
gas, elektriciteit bij partikulieren of 
in onderaanneming. Adres blad 
letters T. 164 

Een goede betrekking vindt u bij 
de kosteloze plaatsingsdienst van 
de Erasmusschool : 

Aalst, Priester Daensplein 2. 
Brugge, (ïulden Vlieslaan 26. 
Leuven, Bondgenotenlaan 84. 
Mechelen. Lange Ridderstraat 36 

1. 170 

Haarkapper-heren en dames, 
Brussel, patroon alléén, vraagt zeer 
dringend : halve gast of leerjongen 
met leerkontrakt. reeds gewerkt 
hebbende, 's maandags vrij. moge
lijkheid tot aanleren van dames-
ka |)pei Aanbiedingen bureeld blad 
ï . 168. 

loofd iedak teur 
T. van ü v e r s t r a e t e n . 

KUe br iefwissel ing voor r e 
dak t ie naa r : 
Kotatvp, Sylv Dupuislaan 
110. Brus. 7. Tel 23.11.9^ 

t3eheer 
Maurice Lemonnie r l aan K\i 
Brussel I Tel . : 11.82.1(i 
Alle klachten voor niet ont 
vangen van blad op dit 
Adres 

i a a r a b o n n e m e n t : 280 F 
ilalfjaail i jks • ItiO F 
Driemaan- 'e l i jks 90 K. 
Abonnement bui ten land : 

450 I 
'^ teunahonnement : 750 F. 

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

\ l le s tor t ingen voor net blai 
ip pos t r eken ing • 17 113! 
< WIJ > Vlaams-nat ionaa 
weekblad 

Verantw. uitg. Mr F. Van dei 
Eist. Beizegerastr . 20. Brus. 12 

Aanbevolen 
Huizen 
«PIET POT» 

Antwerpen's gezelligste 
Bierkelder 

Grote Pieter Polstraat 4 
(bij Suikerrui) 

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

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

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

Bezoek < De veerman » 

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

Uitbater : Jan Brugman». 
.— LB ) i o 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS, Deurne s. 

Van Havrelei 70 T : 35.63.17 
Agent : De Coene • Kortrijk 

EURÜ.DOIVa 

Moderne wooninrlchtinp 
Kruidtuinlaan t 

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

TeL : 02/18.17.17 
— — — — LB n 4 

BLANKENBERGE 

c Rubenshot > 

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

LB 115 

« V l a a m s H u l s > K n o k k e 

Kamers vol pension 
gezellige sfeer 

Verminder ing voor groepen 
El isabethl 105 Tel. 632.70. 
_ _ LB 116 

Breydelbof BRUGGE 

Jozef Suveestraai 
Celagzaal 120 plaatsen. 

Tel. 050/350.6' 
- LB 117 

bij de meester uurwerkmaker 

SLAETS 
Üewintersti. Il Oudergem 
T. 72.45.43 Terminus tr. 35. 
10 % korting ». leden V.CJ. 

_ - LB 118 

Pr PARQUIN P v.b.a 

Lg l^obroekstraat 44 
ANTWERPEN. 

Telefoon 03/36.16.47. 
Kuipen en stapelbakken voor 
pekel, diepvries, verpakking, 
stockering 
Polyethyleen zakken, vel
len en folie op roJ. 

RAADPLEEG ONS. 
LB 120 

file:///erdieping
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WIJ 

WIJ IN LIMBURG 
PLATDIETSE STREEK 

Bij gelegenlieid van een tocht dooiheen 
de Platdietse streek konden wij ons niet 
ontdoen van een zekere bi t terheid en wee
moed omwille van het verloren (?) gebied 
van het Land van Overmaas. Is dan alle 
vroegere aktie en inspanning nutteloos ge
weest? Wij denken aan de pastor bonus 
van den Lande van Overmaze, E .H. Velt-
mans, die alles gedaan heeft om ook 4 e 
Platdietse streek nederlandstalig te houden. 
Wi j denken aan « Grenzen O p e n », waar
r o n d iedere aktie voor Overmaas zou kun
nen gekoncentreerd worden. 

I n een voordracht gehouden door E.H. 
Veltmans, op he t Davidsfondskongres van 
1928, kan men lezen da t destijds in Vise 
en Aubel een Davidsfondsafdeling een zes
tigtal leden t e l d e ! In Aubel was er nog een 
Vlaamse boekerij. In de missen werd vlaams 
gepreekt. E r zijn voorbeelden te over, om 
aan te tonen hoe vlaams de Platdietse streek 
wel was. Grammens kwam er aktie voeren 
tot in Kelmis en Herbestal toe. 

O p 29 maar t 1953 h a d er in de Kriste-
lijke Arbeiders Centra le te Brussel een 
Overmaas-voorlichtingsdag plaats, dit met 
medewerking o.m. van het Davidsfonds. 

Daar pastoor Veltmans te oud was om de 
^•erre reis nog te maken, werd van hem een 
boodschap bij middel van een bandopname 
ten gehore gebracht. Hie r in zegt hij o.m. 

tot de vergadering, de politici en de pers : 
« Gi j zijt bij machte om Overmaas te ver
moorden of te redden. Ik bezweer U der
halve, tegenover da t verwaarloosde volk 
geen verraad te plegen. Dat n u eens voor
goed alles in het werk worde gesteld om 
Overmaas en onze dierbare Voerstreek van 
de ondergang te redden op taal- en ku l tu -
reel gebied. Ik ben nie t gerust d ienaan
gaande. H e t is een kwestie van leven of 
dood. Laa t deze oproep van de oude strij
der als een alarmklok over geheel het 
Vlaamse land weerklinken >. 

N a he t overlijden van pastoor Veltmans 
werd o p de hoofdbestuursvergadcring van 
be t D.F. van 7 nov. 1954 het volgende ge
zegd : « Nu hi j (pastoor Veltmans) verdwe
nen is zal he t werk in Overmaze moeilijker 
worden; doch mede om zijn werk niet te 
la ten verloren gaan, zal het Davidsfonds 
zich dubbel inspannen om de Voerstreek en 
Overmaze te redden voor Kerk en Volk ». 

Reeds meerdere jaren stelt he t degelijk 
Overmaasblad, onder le iding van J. Gou
verneur u i t Tongeren , zich ten dienste van 
de Overmaasaktie en -idee. 

De problemen en moeil i jkheden die een 
Overmaas-aktie met zich meebrengen zijn 
n ie t te onderschat ten. H e t D.F. en d e Bond 
der Vlamingen van Oost-België vei dienen 
daa rom alle lof. 

" I N DE MINZAME 
LIMBURGER" 

Hel gebruik van bovenstaande 
li'oordjes in 07is minzaam Limburg, 
vergt enige toelichting. 

Te Hasselt pleegt men het worod 
« faiccur » te gebruiken voor ach
ter de hoek om opererende geesten, 
politieke tafelspringers en arrivisten 
allerhande, die de gemeenschap 
teisteren. 

Men zegt bijv. dat de hoofdstede
lijke burgervader van ons Limburg 
een « farceur » is, als hij alle straat
grafiek en spandoekoperaties van 
nict-kleurpartijen met krachtige 
hand bestrijdt, als hij enkele weken 
voor een verkiezingskampagne alle 
straten doet uitbreken in een wijk, 
als hij de Demerstraat voorziet van 
een spiegelglad bovendek bij de 
komst van Koninklijke hoogheden 
met suite of een symbolische rond-
haling van Zwartbergse mijnwerkers 
met kinderen laat onderscheppen 
door rookbommen. 

Het ivoord « fatcetn > is gelijk-
u'dnrdig te Genk en wij denken hier 
aan het wegenfonds en meer in het 
bijzonder de splitsing van de Ondef-
xoijslaan — de monsterachtige boiden 
van het fonds, zijn verdwenen, maar 
de doorslechte bovenlaag van het 
wegdek is gebleven — u moet dan 
veider weten, geachte lezer en mede
voelende, dat die wegafiuerking geen 
3 weken in perfekte staat gelegen 
heeft. In de sektor van wegenaanleg 
zijn vele lanen te Genk een grote 
« farce », al of niet veroorzaakt door 
mijnschade — wij citeren, de E. Cop-
pc-, de E. Vandoren-, de Onderwijs-, 
de Koning Boudewijnlaan (hier spe
ciaal het velopad te vei melden) enz. 

Er zijn meer van die farcen te 
Genk en in Limburg, u'ij denken aan 
die 1 t. h. kolenajzet vein onze lim-
buigse mijnen in eigen provincie en 
de nevenbedrijven, wij denken aan 
de schimmen van onze schouwbur
gen, zwemdokken, glasfabiieken, kul-
turele centra, stikslofbindingsbedrij-

Beurzensnijders klinkt enigzins ru
wer en brutaler — het is duidelijk dat 
wij hier te doen hebben met het' 
bergtaal — het woord heeft de bete
kenis van georganizeerde dieven-
piaktijken. 

Herbergtaal krijgt de waarde die 
men er wil aan schenken, het gesprek 
waar men mij in betrok, leerde mij 
dat de woordkeuze van onze mijn
werkerskringen als een verwoording 
was van het radikalisme dat ingang 
gevonden heeft sinds de toespraak 
van de Karmeliet uit Luik, ons aller 
Harmei. 

De aanleiding tot het roversver-
haal scheen te berusten bij de TV-
opvoering van onze worstenfabri
kant VDB en zijn klerkje uit de 
PVV, waar zij het hadden over de 
prijsveihoging van de sigaretten en 
in verband hiermee de gelijkschake
ling met de sigarettenptijs in EEG. 

Uiteindelijk draaide het hele ge
sprek uit op één nabeschouwing : 
de beurzensnijderspraktijken van on
ze laatste regeringen om vooral in de 
vakantieperiodes allerlei fiskale en 
andere onpopulaire maatregelen uit 
te vaardigen — een oud-Zivaitbeiger 
heiinnerde aan de beslissing van de 
regering Harmei met betrekking tot 
de sluiting van deze mijn, de mede
deling gebeulde tijdens het Kerstmis
verlof. 

De heien politiekers in Brussel 
zouden moeten weten dat wij hier in 
Limburg « moppen tappen » en niet 
gesteld zijn op « farcen * — zij zou-
de7i moeten weten dat onze arbeiders 
meer dan bezorgd zijn om de toe
komst van hun kinderen, zij praten 
meer dan ernstig over het feit dat 
men altijd fantastische kapitalen 
vindt voor het bouwen van Nato
kwartieren, het aankopen van leger-
tanks die binnen 10 jaar bestemd 
zullen zijn voor schroot en het bou
wen van semi-metro's te Brussel maar 
dat wij hier even berooid blijven zit
ten. 

Er broeit een dozis koude xvoede 
in het gemoed van onze mijnwer-
kets '. 

BARBERTJE. 

Niet temin stellen wij de vraag of er een 
nieuwe aktie mogelijk is ? 

In 1905 heeft ons provincieraadslid de 
heer Degraeve het voor mekaar gekregen 
da t in de provincieraad financiële steun 
aan kuhu re l e akties in Overmaas werd 
goedgekeurd. 

Wij menen, dat er op di t ogenblik nog 

niet is gcbiu ik t gemaakt van deze moeilijk 

verworven beslissing. 

K u n n e n het D.F. en de Bond der Vlamin

gen van Oost-België de h a n d e n niet in me

kaar slaan om deze enige kans te valorize-
rcn ? Het zou alvast kunnen blijken dat er 
nieuwe wespen kunnen bewandeld worden. 

O p het jongste VU-kongres werd betref
fende Ovc imaas volgend s tandpunt ingeno
men : 

« De vrije ontplooi ing van de mens en d e 
volksaard worden in Oost-België (te weten: 
Platdietse streek en Aubel, duitse Oos tkan
tons) voor tdurend verdrukt en bedreigd 
door de imperialistische politiek van d e 
franstaligen. Slechts een globaal eigen sta
tuu t kan deze gebieden helpen. Daar toe 
strekt het voorstel, een volwaardig a r ron
dissement Oost-België op te r ichten >. 

Ons s t andpun t lu id t dus : Overmaas is 
niet en mag niet verloren zijn. 

J . C U P P E N S . 

PLAATSELIJK 

NIEUWS 

Eigenbilzen 
< RECHT D O O R ZEE > 

De vlaanise harmonie « Recht door Zee » 
nam deel op zaterdag 19 augustus aan de 
opening van de Statiestraat-kermis te Bilzen. 
Zondag 27 augustus luisterde « Recht door 
Zee » de jaarlijkse Lochterkermis op. 

Dit was het einde van een bijzonder druk 
zomerseizoen. Wij willen dan ook van de ge
legenheid gebruik maken om het bestuur, de 
dirrigent en de spelende leden van harte te 
feliciteren. 

Hoeselt 
OVERLUDEN 

Dinsdag 22 augustus werd te Hoeselt onder 
grote belangstelling ten grave gedragen de h. 
Frans Jehaes. 

De aflijvige was sedert jaren lid van de 
Volksunie en nog m a a r korte tijd geleden 
zegde hij toe bij de uitbouw van de Volks
unie in Hoeselt een aktieve rol te spelen. 

De Volksunie Tongeren-Maaseik was op d e 
begrafenis vertegenwoordigd door dr , L. Du-

chateau, J. Hardy en E. Raskin. 
Aan de familieleden \ a n Frans Jehaes on

ze innige deelneming. 

Torigeren • Maaseik 
VOLKSUNIE 

Nu de vakantiei>eriode achter de rug is, 
zal de Volksunie TonKeren-Maaseik opnieuw 
aan het werk sl;i;iii. Vanaf september wor
den er weer zitdagen voor sociaal dienstbe
toon georganizeerd en eerstdaags zullen ook 
het arr. bestuur en de arr. raad vergaderen. 

Eisden 
WAAKZAAMHEIDSKOMITEE 

De bedreiging, die boven de mijn van Eis
den hangt is nog lang niet bezworen. Pessi
mistische geruchten blijven de ronde doen. 
Daarenboven is er niets dat toelaat beter
schap te verwachten. 

O m deze redenen heeft het waakzaam-
heidskomitee zijn aktie hernomen. De jongste 
vergadering had plaats op donderdag 17 au
gustus in hotel a De Valk », Oude baan, Eis
den. 

Herinneren er wij aan da t het waakzaam-
heidskomitee bestaat enerzijds uit de Vrien^ 
denkring Zwartberg-Limburg en anderzijds 
uit een aantal personen uit het Maasgebted. 

Ook de Volksunie is in het waakzaamheids-
komitee vertegenwoordigd. 

Volksunie Tongeren - Maaseik 

GRATIS SOCIAAL DIENSTBETOON 

J . Hardy, sociaal en fiskaal raadgever. 
E. Raskin, doctor in de rechten. 
J. Cuppens. 

Zitdagen 

Bilzen : café Timmerman, Statiestraat, 5 sept. van 18 tot 19 imr. 
Bree : café Malta, Stadswal, 12 sept. van 19 uur 30 tot 20 uur. 
Eigenbilzen : café De Kroon, Brugstraat, 5 sept. van 19 tot 20 uur. 
Eisden : café De Maasvallei, Steenweg, 5 sept. van 18 tot 19 uur. 
Geluk : ten huize van F. Joris, Berken 79, iedere woensdagvoormiddag van 9 
tot 11 uur. 

Hechtel : ten huize \ a " J. Bussels, Hasseltse baan 61, 12 sept. van 20 tot 21 uur. 
Herderen : café A IVTotena":! r^, Steenweg, 12 sept. van 18 tot 19 uur. 
Hoeselt : gemeentehuis, . sept. van 11 tot 12 uur. 

Houthalen : ten huize van R. Meulen, Kêrkhian 11, IMeiilenberg, iedere zon
dag van 10 tot 11 uur. 
Maaseik : café Sniekers, Bosstraat, 12 sept. van 18 uur 30 tot 19 uur. 
Meeuwen : café Welkom, Dorp, 12 sept. V̂ an 20 tot 21 uur. 
Milieu : café A. Marlens, Dorp, 12 sept. van 19 tot 20 uur. 
Munsterbilzen : ten huize van A. Jackniaer , Oude Beekstraat, 1ste en 3de zater
dag van de maand van 15 tot 19 uur. 

Neeroeteren : café Oud-Oeteren, 12 sept. van 17 uur 30 tot 18 uur. 
Rekem : café Sportlokaal, Steenweg, 5 sept. van 19 tot 20 uur. 
Smeermaas : parochiezaal, 5 sept. van 20 tot 21 uur. 
Stokkem : café P . Kenzeler, Rechtstraat, 12 sept. van 18 tot 18 uur 30. 
Van 20 tot 21 uur. 

Afspraken 

J. Hardy, Nieuwe Baan 2, Alt-Hoeselt. Tel. 012-32.353. 
E. Raskin, p-a Dorpstr. 53, Eigenbilzen. Tel. 011-19454. 
J. Cuppens, Zandbergerstr. 22, Neeroeteren. Tel. 011-64402. 

VOLKSVERTEQENWOORIGER DR. GOEMANS 

houdt zitdag te Tongeren 
19 uur 30 tot 20 uur. 

in café De Hclju, Markt, op dinsdag 19 september van 
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ZOJV... LENTE... PRACHTIGE TVIN... IN VW EIGENDOM... 
OOK IN UW BEREIK IN HET GANSE VLAAMSE LAND 

•**N«Ssjyg|gjg^jjï*.>-

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

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

bergplaatsen. 

UW BUITENVERBLIJF.^ 
EEN GEZELLIG H O E V E K E 

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 man ie r aan geld helpt. 
— honderde on twerpen t e r inzage — een arch i tek ten bureel tot uw dienst. 
— technisch bes tudeerde ui tvoering — specialisten m e t jarenlange ervaring s taan U bij met r aad en daad. 
— steeds UW projek t : ui t ing van u w 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 U G 6IJ ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 
ANTWERPEN 

MEIR 18 

03/31.78.20 

GENT 
ONDERBERGEN 43 

09/25.19.23 

GENK 
WINTERSLAGSTRAAT 23 

011/544.42 

BRABANT 
Voorl. bureel ï 

ROTSELAARSEBAAN 37 
HOLSBEEK. - 016/459.28. 

Tot uw 
dienst*. 

. . . t e ANTWERPEN : 
met duizenden mooie bouwgronden 
:e EKEREN, BHASSCHAAT, MARIA
BURG, MORTSEL, EDEGEM, KÜN-
TICH. enz... 

eOORAF BESTUDEERDE BOUW-
PROJEKTEN ZIJN NIET DUUR 

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

... fe GENK 3 
de streek der uifzonderliike beleg-
gingsgronden met prachtige toe
komstpercelen van alle maten en 
tiggingen. 
Prijzen van 8 fr./m2 of daarbuiten 
unieke prestige - appartementen, 
hoogste lukse en toch voordelig. 

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

Ik 
ben 

uitgeslapen 
want... 

tPEDA 
I IRELLT 
Dunlopillo 

T U R N H O U T S E i A A N 1 0 2 , l O U G E J f H Ö Ü T - TEL. 35.17.83 
•IJHUIZEN ^Ji i ïM»'"»' •*•»*•• *t»"»-T.Ml'O'.I»'-

É«Siinln!lr«»l 39-41, Aniw. t»i. 33;47.2« - Gallifirllei iistutié, UI. 36. 

LB 12^ 

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

(3x2 m Hoog 2 m.) 

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

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

ALLE SPEELGOED 
Vraagt geïllustreerd prospektus 

W I M M A E S 
vraagt O rijn militanten In moei
lijke ogenb'ikken (boete en gevang) 
niet in de steek te laten. Stort in 
verwijld ow steun op eén der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbank van aw gemeente : 

— rek. ar. 1100/37.305 van het 
VAI.0. • Antwerpen ot 

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

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan jnder mijn oersoonlijk toe 
licht. 

ATK 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L. L U Y T E N 

Trooststraat 12 

(Gemeenteplein) 

Edegem Tel 03/53.05.71 

Vereniging \'ooi Arbeids
veiligheid door rerhniek 
en Kontrole. • Krkend bij 

M.B V. 22/2/6:i V.Z.W. 

Het 
V L A A M S KELRINGSüRGANISMt 
voor de officiële kon f roles vai. ; 

— uw stoomketel : 
— uw kranen, liften e.d s 
— uw ^wierder ; 
— uw elektrische installatie 

RIJMEN AMSESl EEN WEG 109. 
BONHEIDEN - Bij Mechelen 
Telefoon : (015J '>26.77. 

Agenten over GANS VLAANDEREN 
LB 101 

LB lOi 

VERSE ZEEVIS 
Vlsverdelers «n dlex)-
Ttieshouder». vraagt 
inlichtingeo on prijs 
Uist 

FIRMA DEPREZ 
Vismijn 104 
O O S T E N D E 
Tel : m m 15 

CE iOi 

H E R M E S 
S G n ^ ^ L 54 Zuidlaao 

211 M. Lemonnierlaan 
fel. 11.00.33. 

, Brussel 

VOLLEDIGE 
SEKUh'lARlAAT-
KLUSLS IN 2 JAAR 

Steno- en 
daktylografiï 
In vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale wetgeving 
Moderne talen. 
Handels 
correspondent! 6. 

Dag- en avondlessen. 
De school waar VlamingeB 
ficb thuis voelen. 

Beter en voordeliger 

ce lOt 
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BRRSèCR ZIET DE BEROOIDE 

SOS TORmDo 

Maak dat je weg komt, vuile 
amateur! 1! 

OORLOG ZONDER EINDE 
'Et in Vietnam aeterman, amen ! 

WEEKBLAD « SPECIAL » PRO MOBOETOE 
« L'Echo de la Brousse ». 

PRINS KAREL IN NAUWE SCHOENEN 
De Allaardigheid is er af. 

DIERENPLAAG IN LEUVENSE UNIVERSITEIT 
Alleen maar vleermuizenissen ? 

IVONNE REYNDERS WEGENS DOPING 
GESCHORST 
Dem Reynders ist alles rein. 

100 MILJOEN VOOR KAREL'S 
VRIENDINNETJE ? 
Een schandaal sexplodeert. 

DE ONDERGRONDERS 

ongel m feld... 

T.V.-TOESPRAAK DE GAULLE : KOMEDIE 
Rigaulletto. 

POPULARITEITSKURVE V.S.-PREZIDENT 
GEDAALD 
Johnzonsondergang. 

GRIMBERGSE P.V.V. TWEETALIG 
Echte Grimbelgen ! 

KONGOLESE AANVAL HEEFT ... 
... heel wat Boekavoeten in de grond. 

EPSTEIN : DOOD DOOR VERDOVING ? 
Epstein des aanstoots. 

Ik had spul nodig en dus ging ik 
's morgens vroeg naar het ver
trouwd adres. Er was geen kat op 
de baan, behalve het paar duitse 
wagens dat je op ieder uur van de 
dag en de nacht daar in de buurt 
kon treffen. 

Het mannetje op mijn adres ont
ving me eerder behoedzaam. « Spij
tig », zegde hij, « maar deze keer 
kan ik je heus niets leveren. Er is 
hier nergens nog spul te vinden ; 
er zijn veel te veel Moffen in de 
buurt en je begrijpt wel dat we het 
liever niet onder hun ogen uitstal
len. Maar ik wil je wel helpen ». Hij 
hielp me inderdaad, door me een 
adres te geven op een der andere 
eilanden waar er, naar zijn zeggen, 
minder Moffen rondliepen. 

Dat bleek een vergissing te zijn. 
Toen ik bij het nieuwe adres aan
kwam, stopte er voor mijn neus een 
duitse wagen. Ik deed alsof ik een 
veter moest vastmaken en luisterde 
naar de korte dialoog tussen de Mof 
en het mannetje dat de deur had 
opengedaan. De Duitser bleek niet 
van het hardnekkige soort ; nadat 
ik het mannetje op de voor mij on
hoorbare vraag driemaal bezwerend 
« nein, nein, nein » had horen zeg
gen, stapte hij zonder verdere druk
te weer in zijn auto. De weg was 
vrij voor mij I 

« Nou, je hebt het zelf gezien », 
zegde de Nederlander, « de Mof is 
hier pas weg. Ik kan je niet helpen. 
Zolang er hier ook maar één enkele 
Duitser in de buurt loopt, speel ik 
niet meer mee. Trouwens, ŵ e heb
ben een seintje gekregen van de 
jongens aan de waterkant dat zij 
het vertikken, nog langer het spul 
op te halen zolang er Duitsers in de 
buurt zijn. Er is een grens aan 
alles ». 

Daar stond ik dan, nog steeds zon

der spul. En de tijd verstreek ; over 
een paar uur zou het gunstige ogen
blik voorbijzijn. Ik liet me zo maar 
niet afschepen en ik waagde het er 
op, hem te zeggen dat hij toch er
gens nog wel een paar ons zou ver
borgen houden, voor zijn eigen 
groep misschien. Als hij wilde, kon 
hij me heus wel helpen. « Maar dat 
wil ik nu juist niet », zegde de vent. 
« Wie ben je eigenlijk, kameraad ? 
Het is de eerste keer dat ik je zie 
en zo naar je taal te oordelen, ben 
je beslist van ver uit de buurt. 
Waarschijnlijk ben je niet eens 
Nederlander. Zo te horen, zal je wel 
een Belg zijn. Nou komaan, laat dat 
op zichzelf geen bezwaar wezen ; 
de Belgen zitten tenslotte in het
zelfde schuitje als wij. Maar wie ga
randeert mij, dat jij niet in een van 
die duitse tentenkampen ligt en dat 
je met het spul niet dadelijk naar 
de Mof holt ? Nee, mij niet gezien 
hoor ! ». 

Ik kwam met het mannetje niet 
verder, dat stond nu wel vast. Toch 
deed ik nog een poging : ik noem
de de vent, die me zijn adres had 
gegeven. « Nou, dat verandert de 
zaak wel een beetje. Als je O.K. bent 
voor Sjors, dan wil ik je wel een 
tip geven. Luister, broer, je gaat 
naar die en die op dat adres en je 
zegt. dat je door mij gezonden bent. 
Dat is een kerel uit één stuk ! Niet 
zo maar een liefhebbertje dat ook 
eens een tijdje meeloopt in de be
weging, maar een keiharde die het 
spul desnoods onder de neus van de 
Moffen gaat halen ». 

Ik begaf me op weg naar die en 
die op dat adres. Een vreselijk lan
ge weg ; toen ik op mijn uurwerk 
keek, kon ik uitcijferen dat ik me 
hard moest haasten om het opko
mend tij nog te halen. Eenmaal 
hoog water voorbij, kon ik over 

mijn plannen wel een kruis maken. 
Ik vervloekte hartsgrondig iedere 
duitse wagen die me voorbijreed, 
terwijl ik door de polder fietste. 

Derde keer, goede keer ! Ik kon 
wel juichen toen de man op het 
derde adres me onmiddellijk zoveel 
spul beloofde als ik maar nodig had. 
« Ik moet het wél even voor je gaan 
opgraven », zegde hij, « want in huis 
hou ik geen gram ». Hij stapte door 
zijn kleine woonkamertje naar het 
raam, tilde een verrekijker van de 
vensterbank, tuurde ingespannen de 
dijken af en bromde dan tevreden ; 
« Fijn zo, geen enkele Mof op heel 
de wering te zien. Dat bespaart ons 
een hoop narigheid ». 
Even later stapten we beiden door 

de schorren. Ik droeg de houten 
doos voor het spul terwijl hij met 
fikse stap, de spade over de schou
der, de weg toonde. Na een vijftal 
minuten lopen kwamen we dichter 
bij de waterlijn. De vent bekeek 
aandachtig een paar palen, oriën
teerde zich in het landschap. « Hier 
moet het wezen », zegde hij en met
een stak hij de schop diep in de 
zwarte schorrengrond. 

Na vijf minuten lag het spul net
jes in de houten bak. We rolden 
samen een sigaret. « Dat zal dan 
vijf gulden wezen, kameraad », zeg
de de spitter. « Dat is geen cent te 
veel voor zo'n prima spul. Met deze 
worm aan de haak haal je vis op 
zoveel je wilt ». En met een blik 
rondom hem over het hele land
schap : « Jaja, de worm wordt duur 
betaald tegenwoordig ! Als we ze 
wilden verkonen aan de duitse toe
risten, dan bleef er geen zagertje 
over voor de nederlandse henge
laars. Maar zo willen we niet we
zen ! We bederven ons eigen han
deltje niet : de knapen die het hele 
jaar door hier komen vissen en die 
ons ook in de winter onze boter
ham bezorgen, gaan vóór ». 

Ik haalde nog net de hoge tij ! 
drie scharren, een bot en een pracht 
vaiv een zeebaars. .j» 


