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« mmm w ^^ 

Een half miljard naar de enen zeggen, achthonderd miljoen naar 
de anderen beweren : dat is het bedrag dat de regering « van 
de nieuwe stijl » hoopt uit de zakken te halen van de automobi
listen dank zij het autostrade-vignet. Hoe berooid de staatsfinan-

HET VIGNET 
cies er aan toe zijn en hoe leugenachtig de sprookjes over het 
zogezegde begrotingsevenwicht, kan men best afmeten aan het 
feit dat Van den Boeynants en De Clercq hun toevlucht moeten 
nemen tot deze tergende, waanzinnige en door heel de bevolking 
uitgespuwde hold-upmetode. De argelozen die twee en een half 
jaar geleden P.V.V. stemden omdat zij geloofden in de demagogie 
van de strijd tegen het dure leven, kunnen over hun keuze bin
nenkort mediteren bij het vastplakken van het berucht vignet op 
hun autoruit. 

Nadat op 1 september de 
niet-automobilisten voor de 
tweede keer in zeven maanden 
in de zak gezet werden met 
formidabele tariefverhogingen 
op het spoor, heeft de rege
ring — waarschijnlijk in het 
teken van de « verdelende 
rechtvaardigheid » — zich nog 
maar eens gewend tot de au
tomobilisten. Het stijgen van 
de benzineprijs, het verhogen 
van de weeldetaks, het invoe
ren van het rijbewijs en 
straks de opslag van de verze
keringstarieven volstaan blijk
baar niet : V.D.B, is van me
ning dat de automobilist nog 
verder kan en moet gestroopt 
worden. Het allernieuwste 
snufje : het invoeren van een 
middeleeuwse tol in ruil van 
het voorrecht, te mogen rijden 
op de gevaarlijkste bruggen 
en het slechtste autostrade-
net van Europa. Wie voortaan 
nog door een brug van Pulle 
zakt, mag zich verblijden in 
de wetenschap dat hij voor 
dat genoegen extra in de beurs 
werd gesneden. 

Hoe groot het lef van deze 
rampregenng is, leert men uit 
het feit dat zij aandurft haar 
hold-up te plegen ook op de 
automobilisten die zinnens zijn 
de « autostrade » Brussel-Ant-
werpen te gebruiken : een 
wanhopig overbelaste ver-
keersader die ettelijke keren 
onderbroken wordt door ver
keerslichten, ophaal- en ke-
melbruggen Deze weg, die 
een schande is voor het land 
en waarover de buitenlandse 
pers herhaaldelijk in smalen
de bewoordingen heeft gp 
schreven, zal voortaan op 

straf van boete niet meer mo
gen bereden worden door al 
wie verkiest de regering het 
vignettengeld te onthouden. 
Met één pennetrek wordt de
ze belachelijke boerekassei 
verheven tot het statuut van 
een Autostrada del Sole, waar
op de niet-betalende gebruiker 
vrijwild wordt voor tot belas
tingontvangers bevorderde 
« zwaantjes ». 

Het smoesje van het « tol
geld » en van de bestemming 
ervan voor het «Wegenfonds» 
dient alleen maar om er langs 
heen te praten dat de regering 
koudweg een maatregel heeft 
uitgekiend die voor praktisch 
alle automobilisten zal neer
komen op een ongehoorde ver
hoging van de verkeersbelas
ting. Dat is dan wat Vanau-
denhove bedoelt wanneer hij 
zegt dat de belastingen niet 
mogen en niet zullen verho
gen : met wat weerzinwekken
de femelarij wordt de worst 
van Van de Boeynants karper 
gedoopt en waardig bevonden 
voor blauw-ortodokse kon-
sumptie. De hele krachttoer 
bestaat er in, de verhoogde be
lastingen om te dopen tot rij
vergunningen, treintarieven en 
andere tolgelden. 

Het schandaal van de « tol
gelden » krijgt maar zijn wer
kelijke afmetingen wanneer 

men bedenkt dat de automo
bilisten binnenkort enkele 
bankjes van honderd (en van 
duizend, voor het zwaar ver
keer !) zullen af dokken om te 
mogen rijden over 311 km au
tostrades waarvan de helft 
reeds lang werd geamorti-
zeerd ! Misschien kan dat 
geld later nog wel eens dienen 
om de reeds nu oververzadig
de weg Brussel-Oostende op 
zes rijvakken te leggen, wat 
honderden miljoenen zal kos
ten : want alhoewel er overal 
voldoende ruimte is voor een 
bijkomende wegstrook, « ver
gaten » onze onovertreffelijke 
diensten van Openbare Wegen 
de bruggen breed genoeg te 
bouwen om zes rijstroken 
aan te leggen. 

Het mag inmiddels voor 
gans het land een troost zijn 
te vernemen dat de regering 
nog veel hoger mikt : op prak
tisch hetzelfde ogenblik dat ze 
de tolbarrelen oprichte langs 
onze « autosnelwegen », over
woog ze de aankoop van een 
ultramodern straalvliegtuig 
voor ministeriële reisjes. 
Waai-van kost 75 miljoen, plus 
het onderhoud ! 

WAALSE KIJK 
Het waals kiisten-dem. or-

gaan « Democratie » wijdde 
onlangs een artikel aan de 
vraag « De Volksunie, vierde 
traditionele partij ? ». We la
ten deze vraag voor rekening 
van het blad, maar willen niet 
nalaten, uitvoerig te citeren 
uit deze toch wel merkwaar
dige Waalse kijk op de vlaams-
nationale partij. 
« De socio-ekonomische ziens

wijze van de Volksunie is zeer 
vooruitstrevend. De partij 
tracht de dekonfessionalizatie 
te verwezenlijken ». 

« Het -federalisme dat door 
de Volksunie verdedigd wordt, 
schaft de belgische staat niet 
af. Het maakt er een voorlo
pig institutioneel kader van 
dat slechts een louter utilitai
re inhoud krijgt, ontdaan van 
iedere gevoelswaarde. In de 
mate dat het waals gevoel 
zich gehjkschakelt met het 
belgisch patriottisme, is dat 
schokkend. Maar — of men 
het betreurt of niet, of het 
schokkend is of niet — het 
zijn de opvattingen zoals deze 
van de Volksunie die geroepen 
schijnen om sukses te behalen, 
vooral wanneer het politieke 
Europa zal worden gebouwd». 

« De Volksunie oefent een 
stimulerende druk uit op de 
Vlaamse politici. Ze zou zo
doende kunnen bijdragen om 
de latente krizis tussen de 
twee volksgemeenschappen te 
stuwen in de richting van de 
grote onderhandelingen tussen 
de «twee pariteiten» die, in de 
Waalse konjunktuur, be
schouwd worden als hoofd-
troef van de Vlamingen. De 
Walen zouden er moeten over 
waken dat dergelijke onder
handelingen (die door de in-
direkte aanwezigheid van de 
Volksunie zeer hard zouden 
zijn) de belangen van de brus-
selse frankofonen en enkele 
vrijheidsbeginselen veilig stel
ten ». 

« Democratie » verwacht 
een nieuwe Volksunie overv. in
ning bij de verkiezMgen «iva?», 
zo zegt het blad, « deze partij 
tenminste reeds in de voorhal-
te van hel heihgste der heiligen 
der due groie pai tijen zou 
brengen ». 
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GEWESTTAAL 

Er bestaat geen verzorgde op
voeding — ook geen verzorgde 
volksopvoeding — zonder ver
zorgde taal ! Wij vragen ons af 
of deze wantoestand dan immer 
moet blijven voortduren en of 
onze opvoedkundige wereld in 
geweten daar vrede mee neemt ? 

Om deze zieke plek in ons 
volksbestaan te helen moeten wij 
het gezegde indachtig zijn : 
« voor grote kwalen, grote mid
delen ». Deze kunnen bestaan in 
het stelselmatig aankweken Aan 
een behoorlijke spreekvaardig
heid onder de massa langs de 
school (en later de « jeugdbewe
gingen ») om, waaruit uiteinde
lijk een beschaafde spreekge-
woonte het statussimbool zou 
worden van de meer ontwikkel
de en gestileerde bovenlaag of 
elite van ons volk. 

Te dien einde kan een taktiek 
gevolgd worden die meer diep
gang en meer kompaktheid geeft 
aan bewuste taalomschakeling 
van Vlaanderen (dialekt - be
schaafd). Alleen een reglemen
taire verplichting op school kan 
haar die nieuwe afmeting schen
ken, waardoor de kuHuurtaal ge
leidelijk doordringt tot in de 
diepste vezels van de volksziel. 

Uitsluitend gericht op het 
hoofdelijk initiatief bleven tot 
hiertoe de rezultaten schraal en 
sporadisch. De hoofdoorzaak 
hiervan was : een onoverkome
lijke gevoelshinder uit menselijk 
opzicht, die alle durf en initia
tief afremt bij de enkeling. Doel
treffender zou daarom de weg 
zijn, die loopt door het schoolge-
bied. Doch het baat niets het A.B. 
als werktuig te gebruiken bij het 
onderricht en het onrechtstreeks 
uit te schakelen bij de op\üe-
ding. 

Dit is waartoe art. l.ï van het 
schoolreglement aanleiding geeft: 
de kultuurtaal in de onderlinge 
betrekkingen der leerlingen en 
studenten is « fakultatief » ! Van
daar de gespletenheid van de 
taaitoestand op school, met de 
gevolgen van dien : hardnekkig 
va.sthouden aan onbehouwen, 
slordige dialekten, ten koste van 
de gedegen en verheffende stan
daardtaal. 

Aldus belanden wij op het ter
rein van de minister van Natio
nale Opvoeding, die door zijn 
uitgebreide bevoegdheid en mo
reel gezag alleen in staat is deze 
opvoedkundige maatregel te tref
fen en te doen in acht nemen, ge
lijktijdig in heel de vlaamse 
landstreek. Deze beschikking zou 
heus een inspanning en toewij
ding vergen, maar aan haar mo
gelijkheid van welslagen mag 
niet getwijfeld worden, zoniet 
zal de reeds lang nagestreefde 
taalkulturele uitbouw van Vlaan
deren wel een fascinerend'e 

en gij 
luchtspiegeling blijven, maar 
nooit een werkelijkheid worden. 
Onder die omstandigheid is ons 
grondgebied weer rijp voor een 
« kongolese taalsituatie » ! 

Mattray. 

B.R.T. • R.T.B. 

Mag ik u vragen een kleine 
rechtzetting te v\illen aanvaar
den ? 

In het nummer van « WIJ •» 
van 12 augustus jl. komt een sto
rende fout voor in de weergave 
van het inter\iew dat ik aan een 
medewerker van uw blad heb 
toegestaan. 

De B.R.T. (vlaamse radio noch 
televisie) heeft helemaal niets te 
maken gehad met de hele epi-
zode van de microfoon die in een 
bloempot was verborgen tijdens 
het diner ter ere Aan koning Fei-
sal. De klacht van de eerste-mi-
nister viseerde een andere om
roep. 

Cas Goossens. 

BESTELLEN IN HET NEDERLANDS 

Is het bij de Vlamingen een in
gekankerde ziekte, al hun bestel
lingen bij brusselse firma's in 
het Frans te willen doen ? 

Ik ben goed geplaatst om er 
over te spreken : ik werk in een 
huis waarvan 60 % der klanten 
vlaams zijn. Een goed deel hier
van stuurt zijn bestellingen in 
het Frans en soms in een meer 
dan gebrekkige taal, wat dan 
weer de spotlust opwekt bij het 
enkel frans.sprekend personeel. 

Waar het mogelijk is worden 
al de door mij geregelde zaken in 
het Nederlands afgehandeld, 
maar om godswil, vlaamse ko
pers, doe toch ook iets. Schrijf 
bijv. als hoofding bij elke bestel
ling het woord « Nederlands » en 
moest er dan nog moedwil in het 
spe! zijn, stuur uw faktuur onbe
taald terug. 

Sommige klanten hebben het 
gedaan en ik mag u verzekeren 
dat het afdoende werkt. 

A.G., Koekelberg. 

HIJ STAAT ER 

« Hij staat er en hij staat er 
goed ». Deze parodie op het ge
zegde van Theo Lefè\re dat 
angstvallig uit de rede\oering 
van meester Borginon werd weg
gelaten in « Het Volk », « Het 
Laatste Nieuws » en tutti-quanti, 
omdat de opkomende jeugd van 
de waarheid moet verstoken blij
ven, moet beslist toegelicht wor
den in « WIJ 2.. Want zij hebben 
het Anders te schoon. 

N A T I O N A L E L O T E R I J 
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SPECIALE 

S-l&r}óttranckQ^ 

72 MILJOEN fr. in loten 

EN 76 .820 LOTEN 

van 4 0 0 tot 200 .000 Ir. 

+ 50 Trooïtioten 

van 20 .000 (r 

Trekking op 11 september 

HET BILJET : 200 Ir; 
HET TIENDE: 22 fr. 

Diksmuide mag een show wor
den ! Welaan dan, maar dan een 
show der harde waarheden ! 

Het druipt er zo \an af, zie ar
tikel JCl. uit « Het Volk », dat ze 
aan de opkomende jeugd willen 
beletten een klaar inzicht te heb
ben nopens de betrouwbaarheid 
van onze vlaamse ministrabelen. 
Zij zijn het die van 1918 tot 1967 
de boel hebben verknoeid en zich 
klaar maken om in een volgende 
koalitie er een universitaire en 
brusselse knoeiboel \an jewelste 
van te maken. 

J.M., Denderleeuw. 

HUIS-, TUIN
EN KEUKENLIEDJES 

Ik was aanwezig op de 11 juli-
viering te Blankenberge en kan 
slechts bevestigen dat alles uit
stekend verliep. Het was wel 
jammer dat voor de zoveelste 
keer Vlamingen andere Vlamin
gen in de rug schieten met totaal 
afbrekende kritiek. 

Mogen wij aan uw plaatselijke 
medewerker, waarschijnlijk een 
jong en onervaren heerschap, 
vragen of zijn prestaties ten bate 
van de vlaamse kultuurstrijd 
kunnen vergeleken worden met 
het 40 jaar lang dag en nacht 
wroeten van mensen als Willem 
De Meyer ? Dat er de laatste tien 

jaren in Vlaanderen veel is ver
anderd, zal voorzeker niet het 
gevolg zijn van de zware offers 
die de huidige jeugd bracht voor 
haar ideaal. Wij hebben echter 
nog beleefd hoe grote figuren zo
als Wies Moens, Cyriel Verschae-
ve, Theo Brouns, Pater Calle-
waert, Borms en zovele anderen 
gans hun leven leden en streden. 
Enkelen van deze dappere gene
ratie zijn nog in leven. Vele heb
ben de strijd, ingevolge ouder
dom of verbittering, gestaakt. 
Willem De Meyer is een der zeld
zame sterke figuren die taai en 
verbeten blijft voortvechten op 
een der belangrijkste voorposten 
van de vlaamse strijd, nl. de 
volkskulturele strijd ! Deze man 
op gelijk welke wijze aanvallen 
is een totaal gebrek aan dank en 
eerbied demonstreren ! 

N., Brugge. 

PERSOONLIJKE AKTIE 

Dat propaganda en ruime voor
lichting van de vlaams-radikale 
standpunten hoogst noodzakelijk 
zijn, werd in de lezersrubriek 
reeds meermaals beklemtoond en 
sommige arrondissementen heb
ben niet gewacht op de voor
avond van de verkiezingen om in 
dit verband lovenswaardige ini
tiatieven te nemen. 

Hopelijk volgen ook weldra de 
minder aktieve en zullen we in 
de komende maanden een krach
tig en algemeen V.U.-voorlich-
tingsoffensief kennen. Dit is on-
tegen.sprekelijk de wens van elke 
V.U.-gezinde die beseft dat dit de 
bazis is voor een overweldigend 
V.U.-sukses de volgende verkie
zingen. Velen willen hiervoor 
hun financieel steentje bijdragen, 
want koken kost geld. Het is de 
plicht van de meer kapitaal
krachtige V.U.-gezinden, de pro
paganda ruim te steunen. 

Buiten deze algemene propa
ganda, kan ieder van ons ook iets 
individueel op dit stuk doen en 
dit door vlaams-radikale week
bladen en tijdschriften door te 

geven of door te zenden. Of door 
af en toe een briefje naar onze 
krant te sturen waarop we op 
hoffelijke maar besliste manier 
de vlaams-radikale standpunten 
verdedigen. Elke krant heeft tans 
een lezersrubriek waarvan we 
zoveel mogelijk gebruik dienen 
te maken. Op die wijze zouden 
we de vlaamse dagbladpers een 
tikkeltje radikaler kunnen ma
ken. Laten we ons niet ontmoe
digen omdat een of ander briefje 
niet wordt opgenomen, een vol
gende keer lukt het wel. En 
waarin wij niet slagen, slagen 
dan weer anderen. 

J.T., BrusseL 

SOCIALISTEN EN VORSTENHUIS 

Ja, Jos Van Eynde sloeg de 
spijker op de kop, toen hij de 
draak stak met prince Charles en 
het belgisch vorstenhuis. 

Dat neemt echter niet weg dat 
de BSP haar jaarlijkse knieval 
voor sa majesté Baudouin niet 
heeft geweigerd en de royale be
groting voor het vorstenhuis ge
willig heeft gestemd. 

Hoe is het toch in godsnaam 
mogelijk dat in onze eeuw van 
sociale ontvoogding een partij , 
die er zich op beroemt de belan
gen der arbeiders te verdedigen, 
miljoenen uit de zak van die ar
beiders laat halen om ze toe te 
wijzen aan een bende vorstelijke 
luilakken, die dat geld in de 
vreemde gaan verteren of beleg
gen, die niet eens de taal mach
tig zijn van het merendeel hun
ner onderdanen of die, zoals 
prins Alexandre, straffeloos bur
gers mogen omverrijden ? 

H.V., BrusseL 

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

van de redaktie 

Brussel , 8 september 1967. 
Be t r . ï WIJ in het bu i ten land . 

Als j o e r a a l i s t veet Je noo i t , waar je proza e r 
gens terechtkomt en b i j wie het be landt . Je door
loopt in een ver loren uur de kast met abonne
mentsfiches en je mijmert v i j f minuten over het 
f e i t dat er i a een dorp van minder dan 1.000 i n 
woners 25 abonnenten b l i jken t e z i jn (Waren a l 
l e dorpen van minder dan 1.000 maar zo ! ) . 
Je gaat in het bakje zoeken van de buitenlandse 
abonnementen en j e s t e l t tevreden vas t dat WIJ in 
behoorl i jke hoeveelheden naar Nederland gaa t . Je 
verbaast e r j e u i t e i n d e l i j k over, hoeveel landen 
op de hele aardbol b l i jkbaar binnen de a k t i e r a -
dius van een vlaams-nationaal weekblad bl i jken t e 
l i ggen . 
Even opsommen : Paraguy, Argent in ië , Dui ts laad, 
I t a l i ë (pa te rs en pastoors t e Rome, een zending 
naar Sard in ië . . . ) , Zuid-Afrika ("zie je vel dat 
he t f a s c i s t en z i j n " ) , Kanada ( j a - j a , ook b i j Que-
becs f a n a t i c i ) , Kongo,' Groot -Br i t t annië , Ierland 
(11 s t u k s ) , de Ph i l l i pp i jnen , Frankrijk (waarbij 
abonnenten in Frans-Vlaanderen), Egypte ("zie je 
wel, want I s r a ^ i s er n i e t b i j " ) , Noor..;egen, 
Spanje («natuur l i jk ! " ) , Zwitserland, Oostenri jk, 
China-Formosa, 
Bij het buitenland klasseren we (voorlopig) n i e t 
he t s t a p e l t j e abonnenten in Wallonië. 
En evenmin buitenland z i jn de goede vrienden t e 
Eupen d ie - naar ze ons reeds mondeling beves t ig 
den - ons blad iedere week u i tp lu izen en het ons 
eigenlijk heel hard beniiden. l' ,0^ 



ff strijd tegen het dure leven » 

zijn ze 
helemaal 
" P f i n r i ' n U ' * Antwerpen, 5 november (1) 

zijn I De < vierde txein > van volmachtsbe-
sluiten is op komst en met hem een aantal 
fiskale maatregelen die niet van de poes 
zullen zijn ! De prijsverhogingen van kon-
sumptiegoederen zijn niet meer bij te hou
den. De < aanpassingen Ï> allerhande — 
binnenkort die van de verzekeringspremies 
— houden niet op. 

Een regering die in zeven maanden tijds 
tweemaal de treintarieven omhoogpept, is 
nooit « rond » l 

Yied.) Een van de zetters in de drukkerij 
kwam ons donderdagmorgen, zijn lijfkrant 
in de hand, vngcn « of ze nu helemaal 
rond zouden zijn ». Met « ze > bedoelde hij 
de regering en met c helemaal rond >, dat 
de V.d.B.-ei-s nu omtrent wel alle prijzen en 
tarieven die op enigerlei wijze voor verho
ging vatbaar zijn, ook elfektief hebben ver
hoogd, j , . 

De vraag werd hem mgegeven door het 
nieuws dat ook de radio- en T.V.-taks naar 
omhoog gaat. Tussen haakjes : een van de 
« redenen > die de regering voor de verho
ging opgeeft, is de kleuren-T.V. Ze had be
ter gedaan, die < reden » onvermeld te la
ten. Want meteen werd iedereen er aan 
herinnerd dat de zaak van de kleuren-T.V, 
bij ons aan het uitgroeien is tot een schan
daal. 

In West-Duitsland lopen de kleurenpro-
gramma's reeds over het scherm; de Neder
landers en de Fransen gaan er binnenkort 
mee beginnen. In België staan we nergens. 
Er is nog niet eens uitgemaakt of ons land 
met het Pal- of het Secam-sisteem zal wer
ken. Het gevaar is niet denkbeeldig dat het 
tot een heruitgave komt van de klucht bij 
het begin van de T.V. in België, toen Vlaan
deren en Wallonië ieder een ander lijnsis-
leem kiegen.Tans wordt er door een mach
tige drukkingsgroep van T.V.-producenten 
met de ellebogen gewerkt om te bekomen 
dat België zowel met Pal als met Secam 
het kleurentijdperk zou binnengaan; dat 
zou neerkomen op peperdure kijkkasten 
waarop de industrie veel grotere winsten 
zou kunnen maken. 

Alhoewel de regering dus feestelijk met 
de voeten speelt van de T.V.-kijkende ge
meenschap en het kleurenprobleem laat 
rotten totdat het stinkt, worden we vrien
delijk verzocht reeds kleuren-T.V.-tats ïe 
betalen I 

We vrezen dar onze zetter binnenkort zal 
vaststellen dat < ze > nog lang niet rond 

kracht 
inde 
beperking 

(w. jorissen)^ In de jongste < Doorbraak >, 
orgaan van de Vlaamse Volksbeweging, ver
schenen twee merkwaardige interviews 
over de betoging van 5 november aanstaan
de te Antwerpen. Beide met vooraanstaan
de, sociaal vooruitstrevende vlaamsgezinden 
uit de kulturele kringen — dr. Van Haegen-
doren en prof. Gerlo — die uitleggen waar
om zij een betoging houden, die zich be
perkt (?) tot de vraagstukken Leuven en 
Brussel. 

Het verwijt < beperkt > doet inderdaad 
komisch aan als we bedenken hoe belang
rijk Leuven is en hoe de brusselse proble
matiek alles oversdiaduwL 

Zowel prof. Gerlo als dr. Van Haegendo-
ren hebben zeer grote verdiensten in de 
Vlaamse strijd. Zij worden vaak voor « pro-
gressisten > gescholden door personen die 
zich ook sociaal vooruitstrevend noemen en 
dit vaak zijn. Een gek scheldwoord, dit «pro-
gressist >. Ieder waarachtig vlaamsgezinde 
kan toch niet anders dan sociaal vooruitstre
vend zijn en progressisme betekent niets an
ders. 

Dat kleine kringetjes « progressisten > 
zich belachelijk aanstellen heeft niet méér 
betekenis dan dat sommige nationalisten 
zich al eens dwaas voordoen. Wij blijven 
daarom niet minder vlaams-nationaal. En 
ook niet minder sociaal vooruitstrevend. 

Wat interessant is, zijn de redenen die 
proL Gerlo opgeeft waarom in deze beto

ging de specifieke sociale problematiek niet 
vooropgezet wordt. 

Hij wil geen enkel vlaamsgezinde van de 
betoging uitsluiten, omdat die toevallig niet 
anti-kapitalistisch zou zijn. Is één. 

En ten tweede vindt hij de strijd voor de 
overplaatsing van Leuven-Frans naar Wal
lonië, de strijd voor de splitsing van de 
brusseke universiteit met de volledige uit
bouw van de nederlandse afdeling, de strijd 
voor de toepassing van de taalwetten te 
Brussel en de strijd voor een eigen statuut 
voor Brussel, dat binnen de huidige gren
zen dient gehouden, sociale doelstellingen 
bij uitstek. 

Dit nu is een ruim maar juist standpunt, 
dat helaas nog niet algemeen verspreid is in 
de socials kringen in Vlaanderen. 

Dit standpunt is even juist als dat de 
strijd destijds voor het algemeen stemrecht 
ook een vlaamse strijd bij uitstek was of 
diende te zijn en even juist als dat elke ver
betering van de stoffelijke levensvoorwaar
den van de vlaamse arbeider, bediende, 
ambtenaar, kleine zelfstandige of boer ook 
vlaamse strijd is omdat ze de vlaamse bazis 
in dit land versterkt tegen de franstalige 
toplaag. Betekent Vlaamse Beweging niet 
stoffelijke én geestelijke verheffing van ons 
volk? 

Wat ons daarbij bijzonder verheugt, is 
het samenvattend oordeel van prof. Gerlo 
over dit program, het plaatsen van de doel
einden van de betoging in hun juist per-
spektief : eenheidsbetoging voor de dekolo-
nizatie van Vlaanderen. 

• Antwerpen, 5 november (2) 

het 
juiste 
perspektief 

(w. Jorissen) Wij hebben het sinds jaren 
betoogd dat de vlaamse ontvoogdingsstrijd 
veel gemeeschappelijke punten had met de 
ontvoogdingsstrijd van de gekolonizeerde 
volkeren in Afrika en Azië. De marxisten 
die vaak de ontvoogdingsstrijd van de ge 
kolonizeerde volkeren steunden, deden dit 
nooit in Vlaanderen, zogezegd om de waal-

se arbeiders niet te kwetsen. Een beTacha 
lijk standpunt. Dat men de waalse arbeide» 
gaat vertellen dat Vlaanderen gekolonizeerd 
wordt en, voor zover hij niet besmet is mett 
het frans taalracisme, zal hij onze stri jJ 
steunen. Jammer genoeg hebben oma 
vlaamse mai-xisten deze voorlichtingskansr 
panje nooit gevoerd. 

Prof. Gerlo ziet de Vlaamse Beweging i a 
het juiste perspektief. Is er immers iets zii* 
lozer dan dat « linksen > het taal- en kul» 
tureel aspekt van de vlaamse strijd mispiij* 
zend onthalen en dat anderen terugschik-
kc » voor de sociale konsekwenties van d e 
Vlaamse Beweging ? Zo komen we er nooiti 

Dat prof. Gerlo een juiste en realistische 
vizie heeft, blijkt ook uit zijn antwoord 
op de volgende vraag : 

Welk rezultaat kan deze manifestatie va» 
5 november hebben op partijpolitiek vlak? 

Het antwoord luidt ; 
« Ik verwacht daarvan veel goeds, o.m* 

dat eens en voorgoed de partijen in Vlaan
deren zullen inzien dat zij konsekwent 
vlaamsgezind moeten zijn en dat er geen 
antinomie is, geen onverzoenlijklieid tus
sen de Vlaamse Beweging in haar ware, d.L 
demokratische«verschijningsvorm, en de so* 
ciale strijd Integendeel. Wij verwachten 
van de befoging ook dat sommige politici 
mogen inzien dat het niet opgaat, na als 
gewestelijk mandataris of als parlementair 
de vlaamsgezinde kaart te hebben uitge
speeld, zich als lid van de regering of nog 
maar van de regeringsmeerderheid te ont
poppen tot volgzame dienaar van het es-
tabUshment, en zelfs van het meest verou
derde be^icistisch unitarisme ». 

Hoe staan wij nu tegenover de doelein
den van de betoging? 

Uiteraard pozitief. ook al hadden wij 
verkozen dat de industrializering van Vlaan
deren, de noodzaak van de omschakeling 
in Limburg en andere sociale doelstellin
gen eveneens tot het program zouden be-
hooid hebben. Evenals uiteraard het fede
ralisme. 

En zoals we net zo graag te Brussel had
den betoogd als te Antwerpen. 

Het program van de betoging is echter 
meer dan een betoging waard en is Brus
sel de strijdpost, Antwerpen is onze vlaam
se thuishaven waar we met genoegen naar 
toe gaan. De beloging kan sterk bijdragen 
tot de vlaamse ontvoogdingsstrijd, zo z« 
slaagt. Maar daarom moet ze slagen. 

Daarom dat we het zinloos achten veel 
te kritizeren. 

Daarom dat we verkiezen sterk en een
drachtig te marsjeren. 

De grondwet schrijft voor dat het 
parlementaire jaar ten laatste begint 
op de tweede dinsdag van novem
ber. In de rustige jaren van_ de 
negentiende eeuw zal de politieke 
komkommertijd dan ook wel een 
eind in de herfst hebben geduurd. 
Nu is dat anders geworden : parle
mentair reces betekent daarom nog 
niet politieke windstilte. We zouden 
haast geneigü zijn, te schrijven : in
tegendeel ! Belangrijke politieke be
slissingen tekenen zich vaak af in 
volle vakantieperiode, omdat dan 
de voorwaarden verenigd zijn om 
— nog lang vóór het parlement zich 
in een nieuwe werkperiode gooit en 
de molen der begrotingen begint te 
draaien — de tegenstanders en de 
politieke vrienden mentaal te over
tuigen of af te matten. 

Dat is dit jaar c m . het geval ge
weest met het Houben-plan voor de 
universitaire expansie, waartegen 
zopas nu ook de brusselse universi-
tairen storm gelopen hebben omdat 
zij er een gevaar inzien voor een 
brusselse ideologische schooloorlog 
op universitair niveau. 

Voor de gewone burger en voor 
de schoolkinderen ligt de vakantie 
nu definitief achter de rug. Het po
litieke leven is officieel nog met va-
kantie, maar in de Wetstraat wordt 
er toch al — tussen twee reizen in 
— gewerkt. Tussen twee reizen in 
ook hebben premier en vice-pre
mier hun begrotingsprimeur op het 
land losgelaten. Dat is gegaan in de 
stijl die we van hen gewoon zijn : 
glimlachende verzekering vanwege 
« schapekop » De Clercq (« Ie mou
ten frisé », werd hij zopas door Jos 
Van Eynde betiteld) dat de begro
ting in evenwicht is, hoogdravende 
bevestiging van Van den Boeynants 
dat 's lands financies gered zijn. 

Het land blijkt er niet van over
tuigd te zijn. De perskommentaren 
op het begrotingsnieuws waren 

uiterst kritisch en de regering druk
te er zelfs haar verwondering en on
genoegen over uit, dat de kranten 
zo weinig geestdriftig bleken te zijn. 

Voor geestdrift is er helemaal 
geen reden. De begroting stijgt met 
zowat 20 miljard — dat is 10 t.h. 
meer tegenover vorig jaar. Deze 
stijging is een zoveelste logenstraf
fing van de regeringsbeloften en de 
vaste toezeggingen van de P.V.V. 
Het is meteen duidelijk geworden, 
dat er op het gebied van bezuiniging 
en gezondmaking niets is gebeurd 
en dat de talrijke nieuwe geldbron
nen die door de regering werden 
aangeboord niet zullen dienen om 
te saneren, maar wel om de ver
kwisting verder te zetten. Niet al-

-leen de oppozitiebladen, doch zelfs 
de kranten die de regering steunen 
stellen dat vast. 

binnen zeven maanden heeft in de 
publieke opinie een echte storm 
ontketend. De golven van deze 
storm ebden nog na, toen het plan 
bekend werd waarbij voor het ge
bruik van Europa's slechtste auto
strades voortaan tolgeld zal moeten 
worden beUald. Dit plan wordt 
toegeschreven aan De Saeger, die er 
inderdaad vroeger al publiek een 
lansje voor had gebroken. Het zal 
later blijken, dat dit zijn beste keu
ze niet is geweest ! Nooit is 'n over
heidsmaatregel zo unaniem afge
keurd geworden als deze inderdaad 
krenkende « tolbarrière ». De enke
le honderden miljoenen die men er 
van verwacht, betekenen een peul-
schilletje op een begroting van meer 
dan 277,5 miljard Over deze « peul
schil » glijden de regeringspartijen 
bij de eerstvolgende verkiezingen 

beroepsHALVE 
bekeken 

Ze stellen tevens vast dat de 
P.V.V.-demagogie over de niet-ver-
hoging der belastingen nu definitief 
heeft afgedaan. De onrechtstreekse 
belastingen werden en worden 
voortdurend opgejaagd tot een dui
zelingwekkende miljardendans. De 
tarief verhogingen maken het le\en 
alsmaar duurder ; met name de 
tweede verhoging van treintarieven 

vast en zeker een flink eind achter
uit. Nooit is de afstand tussen woor
den en daden van regering en rege
ringspartijen zo duidelijk gebleken, 
als juist bij deze onbegrijpeiijke 
maatregel. 

De schooljeugd is deze week weer 
aan het werk getogen, maar in het 
hoofd van het onderwijzend perso
neel spookten andere dingen dan de 

vervlogen vakantie. De onderwijs
mensen zijn allerminst te spreken 
over het regeringsbeleid te hunnen 
opzichte en het zware woord « sta
king » — zwaar omdat een onder-
wijsstaking toch nog altijd iets an
ders is dan « de blok er op » in de 
fabriek — is reeds moeten vallen. 
Staking is trouwens «in» : de doea-
niers staken, de bedienden aarzelen 
tussen betogen en staken, radio en 
T.V. dreigen met staking. Uit heel 
deze sociale beroering (die niet het 
werk is van een waakzame socia
listische oppozitie !) blijkt duide
lijk, hoe groot de weerzin voor deze 
regering in brede kringen is gewor
den. 

Door een artikel in « De Stan
daard » scheen minister De Paepe 
deze week diets te willen maken dat 
hij zinnens is, te volharden in de 
boosheid en de bedienden te nep
pen met hun pensioengelden. 

Uit Nederland kwamen premier 
De Jong en minister Luns even op 
bezoek, om met hun belgische kol-
iega's de violen op mekaar af te 
stemmen inzake een aantal interna
tionale vraagstukken w.o. het Mid
den-Oosten en de E.E.G. Er werd te 
dier gelegenheid nog maar eens ge
sproken van het nienw leven dat 
men nu al jaren de Benelux wil in
blazen, maar veel animo is daarbij 
niet gebleken. 

Enige zalf op de vele vaderlandse 
wonden werd verleden zondag te 
Heerlen gesmeerd door Eddy 
Merckx, die zijn met slechts 28 i pa-
ken uitgerust voorwiel 7 cm vroeger 
dan Jan Janssen over de eindmeet 
van het wereldkampioenschap wiel
rennen profs gooide. 

Men kan de stemming onzer waar
de landgenoten echter afmeten aan 
het feit. dat de dag daarop bijna 
evenveel over « het vignet » als o\er 
« den Eddy » werd gesproken : 
uniek in de annalen van « den Bel
giek ». 



Het druppelt te Parijs 

regen 
gevraagd 
tebrussel! 

'(red.) « Als het te Parijs druppelt, regent 
het te Brussel >. Doorgaans hebben wij 
niet zo heel veel redenen om ingenomen 
te zijn met de konsekwenties van deze 
vuistregel : de « petit Paris »-pretentie van 
Brussel heeft ons al parten genoeg gespeeld. 

Des te grager stellen we dan nu een keer 
'(uitzondering is geen regel) Parijs tot voor
beeld voor Brussel. 

In augustus I960 werd een franse wet 
uitgevaardigd, die er op gericht was de 
franse hoofdstad te dekongestioneren. Zo 
werd aan eigenaars, die zich verbonden 
hun parijse kantoorgebouwen hefin te rich
ten voor ander gebruik, een premie uitbe
taald. Bij dezelfde wet werd een speciale 
belasting ingesteld, oplegbaar aan al wie 
binnen de grenzen van de parijse agglome
ratie gebouwen inricht of bouwt om ze te 
gebruiken als kantoor of voor industriële 
doeleinden. De bedoeling van de wetgever 
was duidelijk : beletten dat het parijse 
« waterhoofd > nog dikker werd en beko
men dat er een administratieve en indus
triële spreiding over heel Frankrijk plaats 
zou vinden. 

De wet werd tot op heden slechts toege
past op de kantoren van de openbare dien
sten, administraties en staatsbedrijven; de 
kantoren en bedrijfsinstellingen van de pri-
vé-sektor ontsnapten er vooralsnog aan. 

Tans echter wordt een wetsontwerp 
klaargemaakt, waarbij de dekongestione-
ringsmaatregelen ook toepasselijk zullen 
gesteld worden op de privé-instellingen en 
gans de tertiaire sektor. Er zal een spe
ciale kommissie ingesteld worden die moet 
beschikken over iedere aanvraag tot indus
triële of administratieve vestiging in de 
hoofdstad. De kontrole op de bestaande in
stellingen zal tevens versdierpt worden. 
Financiële hulp zal worden verstrekt aan 
de bedrijfsleiders die hun nijverheid willen 
overbrengen naar de provincie; deze finan
ciële hulp zal verhoogd worden wanneer 
het bedrijven betreft die in hun nieuwe 
plaats van vestiging (en daarbij wordt 
vooral gedacht aan de ontwikkelingsgebie
den en de regionale hoofdsteden) de te
werkstelling gunstig zullen beïnvloeden. 

Is dat geen prachtig voorbeeld voor het 
brussels « waterhoofd s> ? En zou een der
gelijke wet, er op gericht om Brussel een 
beetje te herleiden tot zijn werkelijke bete
kenis, geen prachtige aanvulling zijn voor 
het vroegere V.U.-wetsvoorstel waarin voor
zien werd dat de administratieve zetel van 
maatschappijen moet gevestigd zijn bij de 
exploitatiezetel ? 

Van deze parijse drop hebben we nog niet 
veel regen gezien te Brussel. Wel integen
deel ! Zo werden alleen al in de loop van 
vorig jaar 324 nieuwe vestigingen van bui
tenlandse investeerders naar Brussel gedrai
neerd; dat was meer dan de helft van alle 
nieuwe vestigingen in heel het land. 

Zelfs indien het taalvraagsutk zich niet 
stelde, zou de ontlasting van Brussel een 
wijze, rechtvaardige en efficiënte maat
regel zijn. Hoeveel dringender is echter de 
dekongestionering van de belgische hoofd
stand, gezien in het licht -van de taal
problemen ? 

Stof voor een nieuw V.U.-wetsvoorstel! 

Voortdoen, senator Ballet ! (1) 

de hete nachten 
van 
de saeger 

sende antwoorden ontlokt. De zaak waar
over het ging — nl. de staat waarin bepaal
de gedeelten van de Boudewijnsnelweg zich 
bevinden — heeft zopas een verhoogd be
lang gekregen omwille van de regeringsbe
slissing, waarbij voortaan onze « autostra
des » veranderd worden in tolwegen. 

Senator Ballet wenste te vernemen hoe 
het komt dat het wegdek van de nochtans 
splinternieuwe Boudewijnsnelweg ernstige 
gebreken vertoont in de buurt van bruggen. 
Tevens wou hij weten, welke de oorzaak 
was van de versplintering van het betonnen 
wegdek op verschillende plaatsen van het 
vak Massenhoven-Herenthals. 

Het antwoord van De Saeger was in de 
allerhoogste mate onbevredigend. De mi
nister liet eenvoudigweg weten dat de ge
breken aan het wegdek in de buurt van 
kunstwerken veroorzaakt werden door het 
feit dat er geen uitzettingsvoegen in het be
ton waren aangebracht. Het barsten van het 
wegdek op het vak Massenhoven-Herenthals 
schreef hij toe aan een te dichte vulling 
van de uitzettingsvoegen. Deze primaire 
oorzaken, zo meende de minister daaren
boven, werden wellicht nog verergerd door 
het feit dat de nachten der jongste maan
den te heet waren, zodat het wegdek niet 
tijdig kon afkoelen. 

j. m. gantois 

(red.) Senator dr. Hendrik Ballet heeft 
met een tweetal parlementaire vragen 
de minister van Openbare Werken in verle
genheid gebracht en hem een paar onthut-

Naar aanleiding van de Frans-Vlaamse Kultuurdag te Waregein bracht de 
« Gazet van Antiuerpen » een redaktionele beschouwing die, onder de pessimis
tische titel « Trage dood », een beeld ophing van de weinig hoopgevende p^zi-
tie waarin onze taal zich in Zuid-V laanderen (we gebruiken liever Zuid- dan 
Frans-V laanderen, want de Westhoek beneden « de schreve » is niet frans) be-
vindt. 

Om niet helemaal in mineur-toon te eindigen stelt de auteur vast, dat het 
Komitee voor Frans-Vlaanderen tans de aktie voor de algemeen nederlandse 
kuituur .en voor A.B.N, doelbewust gaat stimuleren. En opdat er ntog enige red
ding voor het Nederlands in Zuid-Vlaanderen mogelijk zou zijn, zo besluit 
« De Gazet t,, moeten Brussel en Den Haag nu eindelijk eens een hand toeste
ken. 

Als men de dingen zo bekijkt : ja inderdaad, pessimisme en wanhoop lij
ken wel onvermijdelijk. Het officiële Brussel als beschermer van de nederlandse 
kuituur in het buitenland; het lijkt wel een wrange ink)p. Het officiële Den Haag, 
in een « hollands » binnentuintje waar zelfs de herinnering aan de hele neder
landse ruimte bijna vergeten is : enige beslissende hulp moet van daar niet 
verwacht worden. 

Er blijven alléén de mannen van het dagwerk in Zuid-Vlaanderen : mensen 
als een André Demedts, als de mannen en vrouwen van het Volkstoneel voor 
Frans-Vlaanderen, de bezielers van het Komitee en van de KuUuurdagen. Het 
past, hen een eresaluut te brengen voor het tverk dat zij, zonder veel officiële 
steun of aanmoediging, nu al in lengte van jaren verrichten. 

Hun taak schijnt inderdaad hopekios! Het Nederlands over de grens is 
verschrompeld tot een folkloristisch dialekt dat zelfs de notie van een kultuur-
taal heeft verloren. Wie A.B.N, praat in Zuid-Vlaanderen, wordt niet verstaan : 
de kommunikatie moet gaan over het « vlamsch » dat, in al zijn ontroerende 
alledaagsheid, slechts de schamele rest is van Michiel De Swaens Nederlands : 
schaduiv van een schim, onmachtig om blijvend te weerstaan aan de druk van de 
franse kulttiurtaal. 

Wie ondanks dat niet wil wanhopen moet zijn blik verruimen, ntbet de 
grenzen verder trekken en het hele Nederland in Frankrijk ontdekken dat véél 
groter is dan alleen maar de Westhoek : het land tot aan de Somme, met de ge
bieden waar de taal van onze frankische, Saksische of friese voorvaderen direkt 
onderging in de franse hultuurtaal, of waar het Nederlands sinds eeuwen wegge
vaagd is door de veroveraars. 

Wanhoop? Voor de volksnationalist die de werkelijke ruimte van zijn ge
bied overschouwt en de geschiedenis van zijn stam inhoud en betekenis toe-
meet, is er geen plaats voor xuanhoop. 

Voor wie mochten denken dat deze stoute affirmatie gewootiweg bij de hoog
dravende mc^ischrijverij mag worden ondergebracht, zouden wij de naam Wa
len willen noemen. 

Nergens méér tvelUcht dan boven op Watenberg in Zuid-Vlaanderen wordt 
men zich schrijnender bewust van het grensland-drama der Nederlanden. Het 
landschap leent er zich toe; men ziet over de A (die taal- maar geen volksgrens 
is!) het vlakke moerenland met het spel van geweldige wolkenluchten en héél 
in de verte de rand der pikardische heuvels. Achter zich weet men het eigen
lijke « Frans-Vlaanderen », de Westhoek met zijn schrompelend dialekt. En op 
Watenbergs top staat manend de torensfomp, de ruïne van Watens abdij. 

Voor wie een landschap voelt en beleeft : hier voelt en leeft hij werkelijk. 
En wie werkelijk leeft, wil weten. 

De lorenstomp, groots in zijn prachtige dood, is levende geschiedenis : ge-
schiedenis van vandaag! De abdij van Waten werd gesticht door Robrecht de 
Fries, uit dankbaarheid voor de overwinning van Kassei in 1072. De ruïne staat 
daar, schijnbaar alleen maar een zuil Voor wie de geschiedenis kent : verworden 
tot een abstraktie. Maar op een dag — slechts een paar generaties geleden — 
komt een Vlaming op deze plaats, ondergaat er de grootse indruk van en ont
werpt er een literair meesterwerk dat van grote betekenis zou luorden voor de 
strijd van zijn volk. Die Vlaming ivas Rodenbach; het werk dat daar te Waten 
in zijn geest geboren werd heette Goedroen. En in datzelfde Waten, enkele tien
tallen jaren geleden, kijkt een knaap — de A}on van de franssprekende genees
heer uit het dorp, op naar de berg en de ruïne. In dat landschap ontdekt )iij het 
kultuui landschap van zichzelf en van zijn volk, ontdekt hij zijn nederlands 
wezen. Die knaap, vandaag priester, heet Jean-Marie Gantois. 

Maak de balans op te Waten : het uitstervend (maar wellicht door A.B.N.-
aktie nog gedeeltelijk te redden) « vlamsch » aan de ene kant, « Goedroen > en 
het titanenwerk van de nederlandse erudiet Gantois aan de andere kant. Is er 
plaats voor wanhoop ? 

Aan de booid van de wanhoop werden xvi] gered door de bevrijdende vizie 
van J.M. Gantois : de hele Nederlanden in Frankiijk. Indeidnad : de taal, hoe 
belangrijk ook, is niet gans het volk. 

Wanneer Vlaanderen ooit, in zijn eigen strukturen bevrijd van de fans zo 
noodzakelijke vrees voor het fiaiistalig opdiingen en bevrijd ook van een aan
tal kompleksen, wanneer Vlaanderen weldra over zijn eigen wezen kan beschik
ken, kvmt er een ongehoorde kans. Om te redden wat er te redden valt in de 
Vlaamse Westhoek. En om aan werkelijke kultuurwerk'ing te doen tussen de 
franssprekende maar in wezen zuiver nederlands gebleven elites in heel het Ne
derland beneden de grens. 

dio Genes. 

Met dergelijke klinkklare onzin heeft De 
Saeger zichzelf en zijn diensten een brevet 
van onbekwaamheid en schandalige nala
tigheid gegeven. 

Reeds op de lagere school leren de kin
deren dat heel wat vaste stoffen — waar
onder de meeste metalen en ook beton —. 
uitzetten door de warmte en inkrimpen 
door de kou. Om een betonnen wegdek toe 
te laten zich uit te zetten of te krimpen, 
worden er op gezette afstanden voegen in 
gelaten die volgegoten worden met een 
teerachtige elastische massa. Het maken van 
dergelijke uitzettingsvoegen is zo evident, 
dat zelfs een leek het niet anders zou doen. 
Het gieten van een wegdek zonder voegen 
is zowat hetzelfde als het maken van een 
piano zonder toetsen of een stoel zonder 
poten. 

Minister De Saeger moet dus publiek er
kennen dat bij de bouw van autostrades in 
België de meest vanzelfsprekende technische 
vereisten o^er het hoofd worden gezien. 

• Voortdoen, senator Ballet (2) 

autosnelweg 
kraakt zonder 
voegen 

(red.) De staal waarin onze (doorgaans nog 
splinternieuwe) autosnelwegen zich bevin
den, is jammerlijk. De kwaliteit van het 
wegdek is werkelijk inferieur; nergens el
ders in Europa kan men zo'n janboel vin
den. Het is belachelijk de minister te ho
ren beweren dat onze nachten te warm zou
den zijn ! Zelfs De Saeger moet toch weten 
dat de nachten in Italië of Zuid-Frankrijk 
heel wat warmer zijn, wat niet belet dat 
daar autosnelwegen van goede kwaliteit 
worden gebouwd. Feit is, dat van zodra het 
een paar dagen warm is geweest of een paar 
nachten gevroren heeft, ons wegennet te 
allen kante opengebarsten ligt. In onze 
buurlanden — waar het minstens even 
warm of even koud kan zijn — is zulks niet 
het geval. 

Er is met onze wegenbouw iets fundamen
teels verkeerds. En aangezien we niet van 
de veronderstelling moeten uitgaan dat een 
belgische aannemer of ambtenaar per defi
nitie dommer of onbekwamer zou zijn dan 
zijn buitenlandse kollega, rijst bij ons het 
vermoeden dat de knoeierij aan onze wegen 
het gevolg is van een reusachtige zwendel 
waarbij tientallen miljoenen omgezet wor
den in handgeld i.p.v. in ernstig werk en 
degelijke materialen. 

We sporen dr. Ballet aan, de zaak hard 
nekkig te blijven volgen. Hij zou er goed 
aan doen, een reeks nieuwe vragen aan de 
onbetaalbare De Saeger te stellen. Zo dient 
de belastingbetalende gemeenschap vanwege 
de minister te vernemen, waarom de uit
zettingsvoegen op de Boudewijnsnelweg of
wel ontbraken ofwel van onaanvaardbare 
kwaliteit waren. Er zijn slechts t̂ vee moge
lijkheden. De eerste : de lastenboeken voor 
de Boudewijnsnelweg voorzagen geen aan
leg van uitzettingsvoegen bij kunstwerken 
of schreven een onbevredigende uitvoering 
ervan voor. In dat geval werden deze las
tenboeken opgemaakt door onbekwamen, 
waartegen onvenvijld sankties moeten ge
troffen. Ofwel de tweede mogelijkheid : de 
lastenboeken voorzagen wel degelijk de uit-
zettings\oegen. maar deze werden gewoon
weg niet gemaakt door de aannemers. In 
dit laatste geval moest zulk gebleken zijn 
bij de o\ername \an de uitgevoerde wer
ken. 

In beide veronderstellingen is er op on
toelaatbare en onbegrijpelijke (tenzij... de 
lieve centen het maar al te begrijpelijk ma
ken I) wijze geknoeid. Dat een minister van 
Openbare Werken zonder oogverpinken de
ze knoeierij als een aanvaardbare uitleg 
naar voor schuift, is een regelrecht schan
daal I 

Dubbel schandaal, nu de reeds door de 
slechte kwaliteit van onze wegen bestolen 
belastingbetaler nog op de koop toe prak
tisch verplicht wordt, tolgeld te gaan beta
len om het < voorrecht » te hebben van te 
rijden op Europa's slechtste autostrades en 
gevaarlijkste bruggen 1 
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FRANS TE OOSTENDE 

Sinds de jongste gemeente
verkiezingen heeft onze oos-
tendse verkozene, de heer Leo 
Van de Weghe, ieder j a a r de 
in de begrot ing voorziene sub
sidiëring van he t franstalig 
naschools onderwijs bes t re
den. Hij boekte me t zijn ver
zet inzoverre rezul taat da t de 
C.V.P.-ers terzake zeer oppas
send werden en da t zelfs de 
P.V.V.-ers in de gemeenteraad 
een voorzichtig stilzwijgen be
waarden . 

' He t is dan d i tmaal m a a r 
weer eens een socialist ge
weest , namel i jk Laridon, die 
he t pr incipe van franstalig on
derwi js heeft verdedigd. 

Dat verbaas t ons eigenlijk 
niet ! Oostende is toch de 
stad, waa r de leeuwenvlag uit 
de 1 meistoet gegooid werd... 

WERK «N DE KEMPEN ? 
De Kempen zijn niet ver

w e n d op he t vlak van tewerk
stelling. Ondanks alle mooie 
beloften en fraaie regerings-
plannen, gaat de industrialize-
r ing met mondjesmaat . E n als 
e r al eens een vreemde inves
t ee rde r aange t rokken word t , 
dan weegt de nieuwe vestiging 
t e rnauwernood op tegen wat 
e lders in de Kempen aan werk

gelegenheid -verloren gaat. 
Zo verkeer t een herenta ls 

meubelbedri j f m e t 100 werk
nemers sinds enkele ti jd in 
moeil i jkheden. Het bedrijf kan 
rendabel gemaakt worden en 
is in de ke rn gezond. Tijdelij
ke moei l i jkheden hebben e r 
ech te r toe geleid da t de e.k. 
vervaldagen van RMZ-bij dra
gen het bedrijf in ernst ige ver
legenheid hebben gebracht . 
S teun w e r d dan ook gevraagd 
aan de Nationale Maatschap
pij voor Kredie t aan de Nij
verheid, die op een van h a a r 
jongste zi t t ingen he t verzoek 
echter botweg afwees. Die be
slissing heeft kwaad bloed ge
zet te Herenta ls , w a a r m e n 
zich her inner t hoe onlangs 
Waalse bedri jven uit dergelij
ke moei l i jkheden werden ge
holpen. 

DE BAZISSEN 
Heel wa t Kempenaa r s von

den en vinden werk in de brit
se mil i ta ire bazissen, die ja
renlang de gevolgen van he t 
gebrek aan bedri jven hebben 
gemilderd door honderden 
werkgelegenheden te schep
pen . 

Deze bazissen worden tans 
in snel t empo gesloten, wa t we 
— afgezien van het p rob leem 
der tewerkstel l ing — hoege-

De moderne kanalizering van de Samber met op ae acnieigyona ccn ao laiioze nieuwe 
ven van de Basse-Sambre : een beeld uit het « geminorizeerde » Wallonië. 

oeai ij-

n a a m d niet be t reuren . Op 1 
sep tember ging de Canadian 
Base Ord. Depot te E m b l e m 
dicht ; op 1 november zullen 
he t Petrol Laboratory en he t 
40 Petrol Depot RACC te 
Grobbendonk aan de b e u r t 
zijn. Op 1 m a a r t 1968 volgt de 
5 SRD RAOC te Berlaar . In 
he t geheel zullen er daa rdoor 
zowat 400 arbe iders en 30 be- . 
d ienden werkloos worden . 

E n de regering doet hele-

INZAMELING 
Een van de eerste herderlijke brieven 

van Zijne Eminentie Léon kardinaal 
Suenens zal misschien niet helemaal ver
geten worden omwille van de uitdrukking 
« de luchtkring aan de haard •». Gelukkig 
heeft dit taalbederf minder invloed gehad 
dan de « leefkamer » van die andere grote 
denker, die daarmee zijn eerste en enige 
bijdrage tot de nederlandse kuituur heeft 
geleverd. De kerkgangers van het bisdom 
(Mechelen)-Brussel mocliten \ürige zon
dag dan ook niet taalkundig geschokt zijn, 
toen in hun kei k voor de volgende zondag 
de « omhaling » voor de )eu\ense univer
siteit werd aangekondigd. De bedoeling is 
in elk geval duidelijk. 

Wie een dergelijke aankondiging hoort 
denkt hopelijk on\ermijde!ijk terug aan 
die zondag, 15 mei 1966, toen in de radio
berichten van 9 u. voor het eerst het 
« mandement Ï> \an de inrichtende macht 
van de universiteit te Leuven werd aan
gekondigd. Een « mandement » vol begrip 
en medemenselijkheid, een voorbeeld voor 
de échte — zoals dat gezegd wordt — na-
konciliaire geest van evangelische vrijheid 
en openheid. Een monument \an sociale 
rechts aardigheid en zorg voor de ir.ense 
lijke gemeenschappen waarmee deze in 
richtende macht te maken heeft. 

Enkele dagen later konden Hunne 
Hoogwaardigheden weten — of ze het 
écht weten en beseffen is een geheim -
dat de kristenen tot wie zij zich in die 
toon gericht hadden tot hun niet begrij 
pende verbazing en ongeloof, heel wat 
beter dan zijzelf schenen te weten wat 
aanvaardbaar is en wat niet, wat zich 
kan beroepen op inderdaad belangrijke 
beginselen en wat diezelfde beginselen 
enkel misbruikt en beledigt. Het was na
tuurlijk wel m ruime mate onwerkelijk, 
van de belgische bisschoppen te eisen 
wat Mao Tse Toeng eist van zijn vroegere 
vrienden die zijn tegenstanders zijn ge
worden, nl. een soort publieke schuldbe
kentenis. Maar he' was niet o\erdreven 

te verwachten dat machtsmisbruik — dat 
het ware gezag erger schaadt dan welke 
opstand ook — niet zou worden doorge
zet, het was niet overdreven te verwach
ten dat scherpe en dreigende uitspraken 
niet zouden omweven worden met nieuwe 
verklaringen die voor allerlei uitleg vat
baar waren. Het was niet overdreven te 
verwachten dat zij die overal ter wereld 
willen doorgaan als grote bevrijders, in 
eigen huis zouden ophouden op te treden 
als werkelijk door hun beroep, door hun 
onjuist uitgeoefend beroep, misvormde 
kollegedirekteurs. 

Sinds maanden en ^\eken is het/^jrvol-
doende duidelijk dat het gekonkel en het 
geknoei achter de schermen lustig en lis
tig wordt voortgezet — steeds in dezelfde 
zin, met hetzelfde doel, in dezelfde geest. 
Aan meer dan aan het vergulden van deze 
pil schijnen heel wat mensen nog steeds 
niet te denken. En daarom is tijdwinnen, 
is doen vergeten, is doodzwijgen hun aan
gepaste taktiek. Want nog steeds hopen 
zij dat « het » lukken zal hun zeer groot-
Brus.sel te realizeren. 

V'oor deze heren is dan zeer vanzelf
sprekend voor de verdere uitbouw van 
hun plannen, de bijdrage (niet zo héél 
belangrijk, maar nog de moeite waard !) 
te vragen \an de minzame Vlamingen die 
het toch echt wel gewoon moeten zijn 
alles te slikken. Kreeg en krijgt de Aga 
Khan (de vroegere zwaarlijvige en ook de 
vlotte zakenman die hem opvolgde) van 
zijn \olgeliiigen niet regelmatig zijn ge
wicht in ziher, goud of platina ? Géén 
\ an zijn ismaëlitisch mohamedaanse on
derdanen zou er ooit aan denken, of de 
Aga Khan daarmee een renstal (mder-
houdt of op reis gaat naar .. Brazilië ! 

Als wij er wél aan denken, zal de inza
meling hoogstens hef gewicht in oud ijzer 
opbrengen. En eigenlijk is dat nog te 
veel 1 
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maal niets voor de omschake
ling. 

Pendelen dus m a a r ! 

NIEL-BIj-AS 
Hoe goed Volksuniegekoze

nen hun taak vervullen, blijkt 
ui t het voorbeeld van Niel-bij 
As. 

Twee par t i jen in de gemeen
te raad : een meerderheidspar
tij me t 5 zetels, een minder
heidspar t i j r ond ons provin
cieraadslid de Graeve me t 4 
zetels. De meerderhe id vorm
de he t schepenkollege, ons 
provincieraadsl id dr . Jor is de 
Graeve organizeerde een stevi
ge m a a r konst rukt ieve oppo-
zitie. 

Hij deed het zo goed dat de 
meerderhe id meer en meer 
zijn raad begon te volgen en 
uiteindeli jk konsekwent Joris 
de Graeve kwam vragen of hij 
eerste schepene wilde worden. 

EERSTE SCHEPENE 

Ons provincieraadsl id willig
de dit verzoek in op één voor
waarde : da t hij met algemene 
s t emmen daa r toe zou gekozen 
worden . 

Deze voorwaarde werd ver
vuld. Met 8 s t emmen tegen nul 
werd Joris de Graeve, in zijn 
afwezigheid, tot schepene 
verkozen. 

Naast het werkeli jk schitte
rend werk dat de heer de 
Graeve in de l imburgse pro
vincieraad verr icht — vriend 
en tegenstander zijn het daar
over eens — vond hij dus in 
zijn gemeente een nieuwe 
taak. 

Wie hem kent weet, dat de 
gemeenteraadsleden van Niel-
bij-As wijs gehandeld hebben. 
Zij zullen vreugde beleven aan 
hun beslissing, want de nieu
we schepene heeft zich onmid
delijk aan het werk gezet. 

TREINTARIEVEN 
De regering had aangekon

digd dat vanaf 1 september de 
t reintar ieven « principieel 
met 10 t.h. zouden verhoogd 
worden ». Nu de nieuwe trein
tarieven in voege zijn, blijkt 
echter da t de verhoging vaak 
20 t.h. en in enkele gevallen 
zelfs 30 t.h. bedraagt . De ge
wone abonnementen op druk-
bereisde t ra jekten zoals Brus-

sel-Antwerpen verhogen bv. 
met 20 t.h. 

E n daarbi j mag niet worden 
vergeten, dat deze verhoging 
de tweede is in nauwelijks ze
ven maanden tijds ! 

Waar blijven de P.V.V.-affi-
ches voor de str i jd tegen he t 
d u u r leven en de valse bank
biljetten van 1.000 fr, mijn
heer Vanaudenhove ? 

P.V.V.-CESCHENKEN 
Men zal zich her inneren hoe 

minis ter Grootjans enkele 
maanden geleden met één pen-
net rek de onwett ige frankofo-
ne school te Wemmei officieel 
erkende, ondanks het feit d a t 
ze niet aan de vereisten vol
deed. Deze ministeriële lakei-
endienst heeft de wemmelse 
peerdefamilies nieuwe moed 
gegeven : dit j aa r waren er 44 
handtekeningen van ouders 
voor de school. De franskil
jons voelen zich helemaal op 
dreef, nada t ze van Groot jans 
een bemoedigende duw in de 
rug kregen. 

De wemmelse P.V.V.-burge-
mees ter heeft zopas van zijn 
ministeriële par t i jgenoten een 
nieuw geschenk losgekregen : 
hij mag voor zijn frankofonen 
een spl internieuwe school bou
wen ! 

Dezelfde wemmelse burge
meester Geur ts is er zich ook 
te Wezenbeek eens gaan mee 
moeien : hij b rach t het op 

-«het depar tement voor mekaar 
dat de frankofone school van 
de Mechelsesteenweg de 2 mil
joen kreeg die de minis ter tot 
nog toe niet had durven toe
kennen. 

RANDGEMEENTEN 
Ondanks vele krampacht ige 

pogingen (er kwam zelfs chan
tage bij van pas ) zijn de frans
kiljons van St. Genesius-Rode 
er niet in geslaagd, de 16 nood
zakelijke handtekeningen te 
verzamelen voor een francofo
ne officiële school. Ook te 
Kraa inem bleken er geen 16 
peerdefamilies te vinden om 
franstalig officieel onderwijs 
af te dwingen. In beide ge
meenten zijn het vrije scholen 
die de vlag van de cul ture la-
tine moeten torsen. En dat on
danks de aanwezigheid en de 
bemoeiingen van twee beroeps-
verfransers : Hougardy te St 
Genesius en de F.D.F.-er 
Boon te Kraa inem ! 
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HEERLIJK PROZA 
« Sport 67 » is een week

b lad dat uitgegeven word t 
door de blauwe groep van 
« Het Laatste Nieuws ». Al
hoewel het blad — zoals zijn 
n a a m het zegt — zich beperk t 
to t het wereldje van de sport , 
wil het zich niet helemaal ont
t r ekken aan de kans om een 
flinke dozis P.V.V.-propagan-
d a op gestelde ti jden te men
gen in het (doorgaans vrese
lijk idiote) sportproza. 

Volgend potsierli jk bloem
pje werd door « Spor t 67 » de
ze week in het knoopsgat vap. 
Willy De Clercq gestoken : 
« Wij zagen de vice-eerste-mi-
n i s te r strafschoppen nemen 
m e t de binnenzijde, de wreef 
en met de top van de rechter
voet. Spontaan, ontspannen en 
m e t een bepaalde vorm van 
technische beheersing. Bij 
kopbal len komt zijn veer
k rach t tot uiting. Zijn deelne
ming aan het spel is om zo te 
zeggen gesteund op wilskracht 
en overtuiging ». 

Dit heerlijk knechtjesproza 
k o m t uit de pen van een zeke
r e A. Van der Vorst, een kwi
b u s die het in de blauwe we
re ld nog ver zal brengen. Met 
of zonder «een bepaalde vorm 
van technische beheersing «. 

INTERPELLATIE ? 
De BSP wordt dezer dagen 

bekoord door de wens, te in-
terpel leren in de kwestie van 
p r ins Karel. De socialistische 
b laden opperen het denkbeeld 
en vragen zich zelfs af, of de 
CVP of een andere par t i j dan 
geen muziek in een dergelijke 
interpellat ie ziet. « Het Volk » 
bleek zelfs halvelings ver
heugd te zijn, dat er een inter
pellatie op komst was. De sin-
dikale en zelfs semi-travaillis-
t ische solidariteit, ziet U. Vo
rige week hebben we al ge
steld dat in principe de Volks
unie evenmin beducht voor 
een dergelijke s tap zou zijn. 

Waarom overigens? De pr ins 
is niet zoals zekere frankofo-
ne pers poogt voor te stellen 
een ambteloos burger , want 
vermits hij een dotatie van de 
s taat geniet valt hij automa
tisch onder (de zeer ongebrui
kelijke m a a r nie t temin be
s taande) kontrole van het par
lement wat dit element be
treft. De kwestie is m a a r of 
iedereen in de BSP zo hap
pig is naar een interpellat ie. 
Zou Kamervoorzi t ter Van Ac
ker, wiens enge relaties met 
het Hof bekend zijn, bvb. er
voor zijn? We betwijfelen het 
ten^zeerste. 

MENAPISCHE 
KULTUUR 

De Vlamingen zijn, zoals al
gemeen bekend en te Brussel 
om de haverklap bevestigd, 
een goor stelletje Menapiërs 
die een misselijk dialekt rad
braken en die niet in s taat 
zijn tot de kleinste bi jdrage 
aan het kul turele of weten
schappeli jke leven. 

Het feit dat het « Festival 
van Vlaanderen » definitief 
uitgegroeid is tot een der be
langrijkste nationale kui tuur-
manifestaties op waari jk we
reldniveau is niet van aard, de 
hardleerse frankofonen van 
mening te doen veranderen 
over de Ménapiens. 

Evenmin als het feit trou
wens, dat zopas te Gent een 
uitzonderli jk belangrijk we
tenschappeli jk kongres zijn 
wereldpremière kende : voor 
het eerst kwamen in de oost-
vlaamse hoofdstad de specia
listen in medikaal recht uit de 
ganse wereld in kongres bij
een. 

« BELGISCHE WEEK » 
Deze week had op de we

reldtentoonstel l ing te Montre
al de « belgische kulturele 
week » plaats . In het kader 
daarvan waren optredens voor
zien van het « Theatre Natio

nal de Belgique », de « Rideau 
de Bruxelles », de « Solistes de 
Liège » en het « Ensemble vo
cal de Bruxelles ». 

Voor franstalig belgisch to
neel te Montreal zou men, ge
zien de engels-franse tweeta
ligheid van Kanada, enig be
grip kunnen opbrengen. Dat 
begrip is in ieder geval ver
keerd besteed wanneer we 
vaststellen dat ook de kanade-
se melomanen alleen m a a r 
kost vanuit « la capitale » of 
van beneden de taalgrens krij
gen voorgeschoteld. 

Neder landse kui tuur , neder-
landstalige ku l tuurmensen 
blijken dus in heel België niet 
te vinden. 

De aanwezigheid van een 
meerderhe id Vlamingen en 
van een levendige neder landse 
ku i tuur in België werd eens te 
meer weggemoffeld : voor het 
bui tenland moet la Belgique 
latine blijven ! 

HAASl VRIEND 
De dagbladen hebben niet 

verzuimd, er aan te herinne
ren dat de zopas overleden so
vjetschrijver Ilja Eh renburg 
een boezemvriend was van 
wijlen koningin Elizabeth, dat 
hij een graaggeziene gast was 
op Laken en da t Elizabeth 
hem vertroetelde met zendin
gen witloof. 

Elizabeth kult iveerde merk
waardige relaties ! Ehrenburg 
was een (zachtjes gezegd) 
zeer oms t reden figuur. Van 
h e m is berucht gebleven de 
boodschap die hij in 1944 tot 
de russische soldaten r icht te , 
op het ogenblik dat het Rode 
Leger op het p u n t s tond de 
dui tse grens te overschri jden. 
Ehrenburg schreef toen een 
van onmenseli jke haat en 
waanzinnig fanatisme drui
pend oproep, waar in de Rus
sen er toe aangespoord wer
den zoveel mogelijk duitse 
vrouwen te verkrachten . 

Elizabeth was — of zij dat 
wilde of niet — van geboorte 
uit een Duitse : kiemdraag-
s ter van alle verachteli jke ei
genschappen die, volgens Eh
renburg , alleen m a a r uitge
roeid konden worden door 
middel van een flinke ver
kracht ing ! 

Met wie, men verkeert. . . 

VRIJE TRIBUNE 

Onze koning kreeg, naar jaarlijkse gewoonte, een doos witloof aangeboden door de kwekers 
van Kurtcnberg. Waarom de jongen met de (franstalige ?) doos daarvoor een apenpakje aan
trok, is ons een raadsel. Of hoort dat bij een witloofbrengende « onderdaan ». De groente ware 
trouwens wellicht beter besteed aan nonkel Charel, die te berooid is om zich nog een kilootje 

aan te schaffen. Zo zegt men toch. 

WAT MET DE 
AÜTOMATIZERING ? 

Sinds het oyitstaan van de mechanische produktieivijze in 
de iVrige eeinu heeft het in gebruik nemen ervan in de indus
trie steeds heel wat moeilijkheden op het sociale vlak met zich 
meegebracht. Tot op de dag van vandaag — en heden mis
schien scherper dan ooit — stelt zich dit probleem. 

Nochtans is het voor iedereen duidelijk, dat het een onont
koombare ontwikkeling is. Het zou misdadig zijn ze tegen te 
gaan, daar ze uiteindelijk de algehele vcVruitgang van de samen
leving in een belangrijke mate bepaalt. 

Het nut van de steeds verder gaande rationalizering en 
automalizering dient niet enkel klaar gesteld te ivorden t.o.v. 
de uitwendige, eerder materieel zichtbare opgang van de alge
mene maatschappelijke ontwikkeling, maar ook — en niet in 
het minst — tegenover hen, die onmiddellijk met de omscha
keling te maken hebben, nl. de arbeiders. Uiteindelijk moet een 
nagenoeg totale produktieautomatizering het hen mogelijk ma
ken, te \3ntsnappen aan de dodend-eentonige, vaak menson
waardige gespecializeerde lopende-bandarbeid. 

Het huidige, niet volledig geautomatizeerde produkticpro 
ces is oorzaak van het ontbreken van de arbeidsvreugde. Hier
door krijgt elke medewerker slecht een klein deel van de pro-
duktiehandeling te vervullen, hetgeen onmogelijk bevrediging 
kan schenken. 

Uiteraard dient de automatizering een verkorting van werk
tijd tot. gevolg te hebben. Dit geeft de arbeiders de mogelijk
heid, zich verder te \)ntwikkelen. In feite zullen ze gedwongen 
worden om op zijn minst gelijke tred te houden met de tech
nische ontivikkeling waarin ze worden meegevoerd. Vanzelf
sprekend is een zeer belangrijke faktor hierbij de bereidheid 
van de betrokkenen om aan deze vooruitgang te willen deel
nemen. Deze bereidheid hangt echter in een zeer belangrijke 
mate af van de mentaliteit en de vorming. De mogelijkheid lol 
een juiste beroepskeuze is hierin wel essentieel. 

Het is echter haast dagelijks aktualiteitsnieuws, dat werk
nemers en bedrijven de slachtoffers van de automalizering en 
rationalizering worden. De omschakeling van steenkool bv. naar 
andere energiebronnen ligt goeddeels in de lijn van de huidige 
r'atiohalizeringsontwikkeling. 

Nochtans is het een samenleving die zichzelf tot « welvaarts
staat » klasseert oniuaardig, dat een aanzienlijk deel van haar 
leden hierdoor in moeilijkheden — vaak zelfs materiële en mo
rele ellende — uVrden gebracht. 

Het enige middel om dramatische omschakelingsproblemen 
te voorkomen is hel invoeren van een industriële ontwikkelings
planning. Door een geleide groei van de automatizering en ra
tionalizering in de ekonomie in haar geheel moet het mogelijk 
zijn, de pieken in de arbeidsoverstl,*jlten tijdig te plannen, op 
te vangen en te draineren. Op deze wijze zou de arbeider geen 
angst meer voor zijn toekomst en bestaanszekerheid moeten heb 
ben. 

Verder zou deze planning zich in een zeer belangrijke mate 
moeten bezig houden met de (om)scholing van allen. Me in de 
betreffende produktie-organismen xuerkzaam zijn, zoivel xioor als 
tijdens hun deelname aan het fabrikage-piXrces. 

Hierbij aansluitend l,*jort natuurlijk levens de zorg voor al 
wie door een omschakeling van werkmilieu worden getroffen. 

Op deze wijze draagt een goed geplande automatizering er 
toe bij dal de personen die zich met de produktie bezighouden, 
tot een hogere en meer universeel gerichte ontwikkeling kunnen 
komen, hetgeen m.i. een onmisbare voorwaarde is t>m van echte 
arbeidsbevrediging te kunnen spreken. 

Door automatizering tn de hoogste graad voelt de arbei
der zich ook beter betrokken bij de totaal-vervaardiging van het 
produkl, hetgeen zijn tol nu toe bestaande deelarbeid in dil 
proces x>pvangt. 

De uitbouw van een breed organisme, dat lot deze automa-
tizeringsloestand moet leiden, wordt echter in sterke mate ge
hinderd door het liberaal-kapitalistisch principe tvaarop de maat-
ich-ippij gevestigd i's. Nochtans betekent zulk een ingreep o.i. 
niet, dat het beginsel van de private bedrijfsvoering moet aan 
getast worden. 

De inspanning om het automatizeringspAjces langs geleide 
weg te volbrengen, weegt ruimschoots op tegen de kalastrofale 
1 nevenverschijnselen > tvelke zich nu manifesteren. Alleen reeds 
deze « nevenverschijnselen » zouden de aardeiding moeten zijn, 
om zich moreel verplicht te voelen van de huidige weg af Ie 
stappen. Hierdoor zou de industriële ontwikkeling ook vp een 
versnelde wijze tot stand kunnen worden gebracht. 

Slechts zo kan een reëel aanvaardbaar medezeggingschap 
van de werknemers tot stand komen. Een belangrijk tegenargu
ment, als zou de arbeider zijn bedrijf niet mee kunnen leiden, 
zou zo snel ontkracht worden. Medezeggingschap is noodzake
lijk K>m tot arbeidsbevrediging te komen. 

Het behoort helaas tol de minder aantrekkelijke kanten van 
onze maatschappij, dat aan deze facetten van haar ontwikkeling 
geen of al Ie weinig aandacht ivordt besleed, zelfs niet, als heel 
wal van haar leden er hel slachtoffer van u'orden. 

G. BEGAS. 
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SLECHTE START 
Het nieuwe schooljaar is 

verleden maandag wel zeer on
gelukkig gestar t : me t een sta
kingsdreiging vanwege he t on
derwijzend personeel da t te
rech t on ts temd is over he t on
derwijsbeleid van de huidige 
regering. De ploeg van de 
nieuwe stijl heeft nl. de jong
ste paa r maanden een reeks 
koninkli jke beslui ten gepubli
ceerd zonder vooraf enig kon-
tak t op te nemen me t de be
voegde organismen in de on-
derwijssektor . Daarbi j deed 
de regering nog m a a r eens 
aan woordbreuk : alhoewel ze 
op 14 apri l j l . toegezegd had, 
te zullen onderhandelen m e t 
he t Gemeenschappeli jk Fron t 
van het Onderwijs , is daa rvan 
niets in huis gekomen. 

E r werd dezer dagen reeds 
volop gesproken van een even
tuele staking. Eens te m e e r 
zal dan het onderwijs - en dus 
de k inderen - he t slachtoffer 
zijn van de knoeieri j de r 
V.D.B.-ers. 

BEDIENDENPENSIOEN 
Minister De Paepe schijnt 

de « nieuwe stijl » al volledig 
beet te hebben. Door de over
heveling van de rezerves de r 
bediendenpensioenen begaat 
hij niet minder dan drie wan
daden. 

Ten eerste wil hij het gat in 
de kas der arbeidspensioenen 
s toppen me t geld, da t reeds 
een specifieke andere bestem
ming had. I emand die een der
gelijke « t ransakt ie » zou uit
voeren in de handelswereld, 
zou zich wellicht verwezen 
zien naa r een rech tbank . 

E n vervolgens t r ach t h i j , 
door de arbeiders he t geld van 
de bedienden toe te schuiven 
(zonder dat de arbe iders e r 
om gevraagd hebben, wel te 
verstaan !) de oude stelregel 
« verdeel om te heersen » toe 
te passen. 

E n tenslot te t rach t hi j aan 
omkoperi j te doen, door a a n 
de arbeider^ ten kos te van de 

bed ienden een voordeel toe t e 
kennen . 

De arbe iders hebben ech te r 
volkomen begrepen da t h u n 
belangen niet gediend zijn 
m e t deze aanslag op he t bezit 
de r bedienden. 

Dat zal o.m. bl i jken bij d e 
volgende verkiezingen, als De 
Paepe de échte rekening voor
geschoteld kri jgt 1 

HET DURE LEVEN 
Nee, me t de verhoogde trein-

tar ieven en de tol op de au
tosnelwegen hebben we nog 
lang he t laa ts te niet gezien 
van de. s t r i jd der P.V.V.-ers te
gen he t dure leven. 

De benzinepri js is weer aan 
he t « boegéren », wa t wil zeg
gen : aan he t stijgen. De pe-
t ro leummaatschappi jen han
t e ren een hele hoop voorwend
sels om de operat ie geleidelijk 
door te voeren. 

De fabr ikanten van deegwa
ren genre macaron i hebben 
een pri jsverhoging van 7,75 fr 
n a a r 8,30 fr weten af te dwin
gen. 

E n op de ach te rgrond te
kent zich reeds een n ieuwe 
ader la t ing voor de automobi
listen af :de verhoging der ver
zeker ingspremies . Men spreekt 
zelfs van 80 t.h. ! 

Tegen he t dure leven, s t emt 
P.V.V. ! Of vers todde maa i 
nie goe ? 

DILBEEK 
De burgemees te r van Dil-

beek, de heer Mot, is een 
A.C.V.-er die to tnogtoe de re
pu ta t i e had da t h i j — zonder 
« overdreven » vlaamsgezind 
te zijn — zijn gemeente liefst 
neder landsta l ig hield. Die re
puta t ie is in tussen volmaakt 
verleden tijd geworden. 

Verleden week heeft C.V.P.-
burgemees te r Mot he t nodig 
geoordeeld, een toespraak in 
he t Frans te beginnen o m d a t 
e r onder elf laurea ten van de 
arbeid dr ie franstaligen zou
den geweest zijn. 

Burgemees te r Mot ging m e t 

De franse renner Désiré Letort werd wegens dopingsperijkelen gedeklasseerd als kampioen van 
Frankrijk. Dat is eigenlijk al oud nieuws en het hoort feitelijk thuis op de sportbladzijde. Er zit 
echter een politieke haak aan : Letort is Bretoen en zijn bretoense supporters zijn er van over
tuigd dat men hem daarom « gezocht » heeft. De bretoense sportmassa — even politiek onver
schillig als welke sportmassa ook — voelde plots het nationale bloed kruipen waar het niet lo
pen kan : « Letort, ton tort est d'etre Breton et Ie plus fort » (Letort, uw ongeluk is, Bretoen te 
zijn en de sterkste). De man van het vrije Quebec kwam er niet aan te pas... 

de franse toespraak in zijn ge
meen te raad he t wettel i jk boek
j e volkomen te bui ten ; zijn 
gemeente is eentalig neder-
lands en daaraan heeft hij zich 
te houden . 

De franstalige brusselse pers 
was e r als de kippen bij om 
de burgemees te r geluk te 
wensen, om te zeggen da t « de 
40 t.h. frankofonen van Dil-
beek » eindelijk kregen waar
op ze recht hadden en om de 
aanhecht ing van Dilbeek bij 
de brusselse agglomerat ie te 
eisen. 

Dat allemaal dank zij één 
enkele C.V.P.-Mot die h a a r 
vleugels aan de franse kaa r s 
wil ve rbranden ! 

VRIENDEN 

In he t vooruitzicht van he t 
waals socialistisch kongres 
da t in ok tober zal bijeen ko
men, word t er l inks en rechts 
weer gepraat over de vijand
schap tussen de polit ieke 
« vr ienden » Merlot en Bohy. 

Deze vi jandschap schijnt 
een merkwaard ige oorsprong 
te hebben. Men zal zich herin
neren da t Merlot desti jds de 
portefeuille van Openbare 
Werken neerlegde , zogezegd 
omwille van de overheveling 
der Voerstreek. Bohy was e r 
als de kippen bij om zich door 
Lefèvre tot Merlot 's opvolger 
te la ten bombarde ren . 

Merlot had ontslag gegeven 
op een eers te november . Bohy 

volgde hem twee dagen later , 
op 3 november, op. Toen hij 
zijn depar tement in bezit 
k w a m nemen, bleek Merlot 
echter de ministeriële wedde 
voor de hele maand november 
mee naar huis te hebben ge
nomen. 

Zodat Bohy 27 dagen lang 
voor de roem en de eer moch t 
werken. Dat is te veel, zelfs 
voor een van idealisme over
s t romende socialist... 

En wie zou menen dat ru
zie in de politiek doorgaans 
iets met ideologische geschil
len heeft te maken, kan zich 
door Merlot en Bohy laten be
leren. Bij de vertegenwoordi
gers van het proletar iaat gaat 
het , net als bij krentewegers , 
om de lieve centen... 

HERRIE ROND DE PENSIOENWETGEVING 
De zelfvoldaanheid van minister De 

Paepe is tijdens de afgelopen weken ge
smolten als sneeuw voor de zon. De reden 
daartoe lag in het feit dat letterlijk ieder
een tegen zijn ontwerp tot herziening van 
de pensioenwetgeving voor werknemers 
gekant is. De patroons, de vakbonden, de 
bedienden, de arbeiders (alhoewel die er 
profijt bij vinden) : allen maakten derge
lijk groot voorbehoud dat het met een 
weigering overeenkwam. De bedienden 
die aangesloten zijn bij het ABVV en bij 
het waalse bediendensindikaat riepen de 
staking uit, terwijl de LBC (kristen-demo-
kratisc'he vlaamse bedienden) zich voor
lopig van deze aktie distancieert om de 
ACV-er De Paepe te sparen. 

Het zijn vooral de bedienden die het 
heftigst in verzet kwamen. Hierdoor zou 
men kunnen menen dat het enkel om hun 
Kas gaat. De plannen van de minister 
gaan echter verder : hij beoogt de harmo-
nizering en herziening van de pensioen-
^vetgeving voor alle werknemers. In het 
NS eekblad « Tijd » heeft de sekretaris-
generaal van het VEV, de heer Portier, 
een technische uiteenzetting gegeven van 
het probleem. Zonder hier te veel details 
of cijfers over te nemen, menen we dat 
het nuttig is de voornaamste elementen 
van zijn artikel aan onze lezers bekend te 
maken, om enigszins een inzicht te geven 
in het kompleks vraagstuk. 

Tot heden was het beheer van onze 
pensioenstelsels toevertrouwd aan vier 
openbare instellingen : de Hulp- en Voor-
xorgkas voor Zeevarenden onder belgische 

vlag, het Nationaal Pensioenfonds voor 
mijnwerkers, de Rijksdienst voor Arbei
derspensioenen en de Nationale Kas voor 
Bediendenpensioenen. Elk stelsel had een 
eigen beheer, eigen inkomsten en uitga
ven en een verschillend stel bijdragebere
keningen. Daarbij kwam nog, dat deze 
'verschillende regelingen een aparte evo
lutie doormaakten : op het gebied van de 
bijdragepercenten, van de kapitalizatie en 
van het aantal belanghebbenden (zo daal
de het aantal mijnwerkers bv. met 44 % 
tijdens de afgelopen 10 jaar, terwijl de 
bedienden met 46 % en de arbeiders met 
9 % toenamen). 

De financiële toestand op einde 1967 
kan dan ook als volgt worden geraamd 
(in miljoenen) : 

gering was, te streven naar gelijkschake
ling van de bijdragevoeten en de loon
grenzen en de bijdragen volledig naar de 
repartitie over te hevelen Tevens zouden 
de pensioenen aangepast worden : voor 
een zelfde loopbaan een gelijk pensioen, 
een zelfde bedrag uit het repartitiefonds, 
terwijl het recht op de rente van de bij
dragen aan het kapitalizatiefonds gestort 
behouden blijft. 

Van 1.1.68 zullen de pensioenen worden 
verhoogd (een stunt, bekend gemaakt bij 
de vakbondsverkiezingen) tot 60 % van 
het loon voor alleenstaanden en 75 % 
voor gezinnen. De financiering (en hier 
komt natuurlijk de aap uit de mouw) 
moet verzekerd worden door een hogere 
rijkstoelage en vooral door verhoogde 

1 Inkomsten 

Bijdragen 

zeelieden 93 
mijnwerkers 4.301 
arbeiders 21.230 
bedienden 7.365 

[ Staat 

22,5 
3.282 
2.525 

47 

Uitgaven 

78 
4.424 

20.979 
6.115 

Rezerves 

Kapitalisatie | Repartitie 

550 
6.000 

10.000 
40.000 

114 
— 200 

1.407 
19.550 

Hieruit blijken enorme verschillen : 
voor de bedienden is de verhouding tus
sen de bijdragebetalenden en de pensioen, 
gerechtigden het gunstigst ; enkel voor 
dit stelsel kan de financiële leefbaarheid 
in de toekomst worden verzekerd. De op 
zichzelf lofwaardige bedoeling van de re-

pensioenbijdragen. Daarbij de opbrengst 
van de beleggingen van het repartitie
fonds (vooral dus dat van de bedienden) 
en de winst voortspruitend uit het beheer 
van het kapitalizatiefonds der bedienden. 

Waar aan het beheer der gekapitalizeer-
de rezerves ia de verschillende stelsels 

geen wijzigingen worden gebracht, zou 
één enkel toekenningsorganisme voor de 
werknemers opgericht worden. 

Men moet dus een onderscheid maken 
tussen de voorgestelde centralisatie aan 
de ene kant, die zeker wenselijk is en d» 
financieringsplannen aan de andere kant. 
Het is hiertegen dat de bedienden prote
steren. Zij worden immers gebruikt om 
de tekorten der andere werknemers te 
kompenseren, terwijl bovendien hun bij
drage zal verhogen zonder dat het pen
sioen in dezelfde mate wordt aangepast. 
Op deze 'tvijze zijn ze tweemaal het kind 
van de rekening ! De bijdrageverhoging 
is niet van de poes : in 1967 nog 10,25 % 
op een weddegrens van 10.075, tot 1971 
12,50 % op een weddegrens van 16.875 
wordt bereikt ! 

De tamme houding van de LBC steekt 
wel scherp af tegen de algemene veront
waardiging bij de bedienden. Maar de 
socio's gaan niet vrij uit : het wetsvoor
stel Hicquet, door het ABVV geïnspireerd, 
voorziet eveneens de inbeslagname der 
rezerves en een fikse bijdrageverhoging I 
Verder willen we het merkwaardige feit 
niet onvermeld laten, dat de LBC werd 
uitgeschakeld in het overleg tussen de 
waalse kristelijke en de socialistische be-
diendenorganizaties. Van uw waalse kris
telijke broeders moet ge het hebben ! 

Het hele konflikt bewijst eens te meer 
(zoals met het sociaal statuut der zelf
standigen) hoe men sedert 20 jaar, zon
der enige vaste lijn, in België lapwerk 
levert in de sociale politiek. Steeds op
nieuw wijzigt men de bepalingen van één 
sektor of van één soort sociale voorzie
ningen, zonder dat een overzicht van het 
geheel wordt bekomen. 

L. SLOSSE 



8 IVIJ 

een studie over 
het nationalisme 

De auteur vmi de twee delen « Nalionalismus : Psychologie vnd Geschirhie » en 
« Nationalismus : Soziologie und politische Padagogik » (dat ui RowoItUs deut-
sche Enzyklopedie verscheen) is processor Eugen Lemberg. Zijn piiblikaties op 
het gebied der nationaliteitstnaagstukken zijn legio : het is onbegonnen weik ze 
hier •allemaal op te sommen. 
Lemberg werd geboren te Pilsen (Bohemen) in 1903 en studeerde aan de duii'ie 
universiteit mn Piang geschiedenis, germanistiek en sktvisliek. om er zijn dokto-
ioat in de filologie ie behalen in 1927. Hij weid -wetenschappelijk assistent ie 
Mjinster in West falen, keeide in 1937 naar Piaag ieiug en gaj ei les ci.an vei schei-
d-cne hogere sdiolen, teiwijl hij saciologie studeeide. Soldaat en krijgsgevangene 
tussen 1941 en 1946, weid hij evefiah alk Sudetenduitseis na de oorlog uitgedie-
vcn, welkte in het onderwijs, tveid leider van de afdeling Ondeiwijs in liet minis
terie voor kuituur xian de deelstaat Hessen en piofessor aan de liogeschool voor 
internationale pedagogie te Frankfurt a.M. 

H;t feit d-at Lembeig een groot gedeelte van de eniopese nationaliteiLskweslies uit 
eigen eivaiing en onmiddellijk kontakt kende (zoals in Bohemen, Oosienrijk-Hon-
gauje. Polen, de latere Tsjeclio-Slovaakse lepubliek) ofwel door reizen en studies 
ter plaatse (België en Nederland) gaf hem een beter inzicht en ook voor zijn we-
ten.schappelijke werk de onontbeerlifke « feeling » in een voor buitenstaanders 
vaak zo verward en nweilijk-doorgiondbaar lijkende problematiek als die der na
tionale en ettiische minderheden. 

Een 
•wei ken 
zijn in 

^ an Lembergs belangrijkste 
^ oor ons was tot nog toe 
1950 \erschenen boek « Ge-

scliichtc des Natïonalisimis in Europa » dat 
tans echter uitgeput is. Des te \erheugcnder 
is daaioin het \ ei schijnen \an de hogei ver
melde 2 delen « Nationalisme » waaiin het 
in 1950 verschenen boek als bazis diende 
vooi het tweede hoofdstuk (« Geschidite ») 
van het ceiste deel. Laten wij echter niet 
vooruitlopen op de inhoud en beginnen 
met het begin. 

De inleiding tot dit boek — een 9-tal 
bladzijden — is op zithzelf al belangiijk 
omdat zij poneeit dat de studie \an begrip 
en feit « nationalisme » noodzakelijk \an 
veischeidcne zijden moet gebeuren : niet 
slechts een historisch en fcnomenologiscli 
benaderen, maar ook een psichologiscli en 
sociologisch ondeooek. De auteur stelt ver 
der in deze inleiding \ast dat de studie 
van hot nationalisme geleden heeft door een 
gebrek aan koöidinalie tussen een aantal 
hulpwetenschappen (bijxoo) beeld het % er
st liil lussen de studie \an piimitieve en 
hogeie kuituren), maai ook dcx)r de pozi-
'tie cki ondeizoekers zelf, al na^irgelaiig zij 
beliooiden lot een iiationalistisdi-ieageicn-
de gemeenschap of tot een zich door het 
nationalisme der andcien in iccht of voor
recht bechiigd \oclciide gioep. 

Het eeisit' hoofdstuk, eeisie deel, li.iiuldt 
over de psithologie \an het iiatioiwlisme. 
Athteieeinolgens woidcn het objekt \an 
het iiationali>-me (nalie, \olk), het begiip 
nationalisme (in engsle en bieedste Hn) e-n 
de individuecl-psichologiMhe faktorcn die 
tot een « Hiiigabe » aan de g'emeenschap 
leiden be>tudeerd. In zijn uiteenzetting 
over de teiminologie is leeds het onder
scheid gemaakt tussen « Sla;tlsnation » en 
< Kuhui nation ». X'olgens Lemberg î  na
tionalisme de \Clbinduigskvacht die natio
nale of kwasi-nationale hoofdgioepen 
'(Grossgiup[>en) inlegiecit. Tussen deze in-
tegiatielviacht en de individiwle •<;Hiiigabe> 
eraan dienen de veiWndingen opge'-poord 
ïc uoiden. Deze indi^ idueel psic'hologisch<' 
voitels van het nationalisme bepalen in 
hun intensiteit de kracht der overgave die 
tot fanatisme toe kan gaan. Deze « over
gave » stelt echter ook het probleem der 
moiele en politieke opvoeding. Hoezeer 
men ook het f;uialieke, het veiabsoluteien-
dc, het kleingeeslige en pio\in(ialc bestrijdt 
als een gevaat, toch mag men niet in het 
omgekeerde vervallen en de menselijke 

« Hin«abe » aan bovcnindividucle vvaar-es 

den, gemeenschappen en giocpen door een 
al te sterke individualistisdie beklemtoning 
doden. 

De zv\aaiste brok, het grootste deel van 
Lembeigs wcik is het histoiisch overzicht 
van het nationalisme. Kwantitatief iiet be
langrijkste, leidt het naar en dient als ba-
zis voor het tweede deel : sociologie en poli
tieke pedagogiek van het nationalisme, die 
a.h.w. de konkluzie der ganse studie zijn. 
Dit kwantitatief oveiheersen van het histo
rische beeld geeft dit v^erk dan toch voor 
een groot gedeelte het uitzicht van een 

keer naar vieemde — giiek.se en latijnse — 
dan naar eigen bronnen was en dat alle 
humanistisdi latinisme ten spijt, het in die 
periode is dat de volkstaal definitief als 
kultuurelemeiit dooi breekt, de eeiste giam-
matika ontstaan en het natie-begiip door
breekt. De natie-vormende kracht der 
stammen speelt hieibij tevens een rol. Wij 
zien nu reeds de twee faktoren — of liever 
het samenspel van faktoren — die de mo
derne naties zullen vonnen. Enerzijds de 
leiritoriale staat en zijn ideologie later kiil-
minerend in Hegels staatsopvatting, ander
zijds de taal, kuituur en idee als natie-vor

sers. 0 \ e r het nationalisme in Atiika zegt 
de auteur dat daar de iolksviorinend» 
klachten nog in gang zijn. Inderdaad, men 
kan bezwaarlijk van afnkaanse « volkcien > 
spieken, zolang de slammen nog aiiet 
op etnische, kultiirelc, taalkundige f-ii 
])olilieke lia/is tot een eenheid «ekoTneB 
Zijn : .Vfiika leelt momenleel nog in het 
sudium der euroipese « volksveihuizingen >, 

Het tweede deel van « Nalionabsiaaus > 
dat handelt over sociologie en politieke 
pedagogiek, is beduidend kleiner dan het 
eeiste (155 blz. tegenover M8), wac trou» 
v\ens bij het uilgebieide histoiische ©ver* 
zicht in het eeiste deel ook begiijpelijk is. 
De sociologie heeft zich met het nationa
lisme als maatschappelijk verschijnsel tot 
nog toe weinig bezig gehouden en heeft 
meer de veiiikale sociale geledingen onder
zocht. Aan liet feit dat hier door weten
schappelijk isolationisme een belangiijlt 
sociaal vcischi)nsel als studie-objekt \-er-
waailoosd weid, is nu de jongste tijd wei 
enigszins v ei holpen : editer nog niet i a 
voldoende mate. 

Na het probleem van een sociologie vat» 
het nationalisme te hebben omschreven, on«i 
dei zoekt de autetir de criteria der nationale 
groepsvorming : taal, afstamming, kuluiur, 
geschiedenis, slaat. Een hoofdstuk over het 
nationalisme als intergratie-ideologie g:aat 
gepaaid met een intei>essante uiteenzetting 
over de ideologie als wet ensdi appel ijk on-
clerzoeksobjekt en als integrerende fuiiktie, 
waarna een opsomming en omschrijving 
van haar eigenschappen volgt. Tenslotte 
woidt de hcKifdgioep bestudeert, als kon-
slruktie-clement der menselijke maatschap
pij. In een slothoofdstuk worden de beslui-* 
ten voor de politiek en de politieke pedai 
gogiek vastgelegd. « Wij kunnen slecht» 
vaststellen dat de eenheid der mensheid, 
niettegenstaande alle haar bezwerende vi-
zioenen, nooit tot stand kwam en weinig 
kans heeft ooit tot stand te komen •», zegt 
de auteur. De menselijke maatschappij i» 
opgebouwd uit hoofdgroepen. Of dit voor 

EUGEN LEMBERGS LEVENSWERK 
« Phaciiomenologic des Nationalisimis ». 

Lemlycig l>cgiut met een bepaling der 
peiiode van het nationalisme. Du is nodig, 
niet om, zoals in de algemene geschiedenis, 
tot een gemakkelijker klassifikatie te komen, 
maar omdat het iets essentieel is : de siiidie 
van het natioiuilisiiie vci|)!icht on\ het 
tijdsbestek al te lijnen in hetwelk de natie 
bouwstecai en indelingsprincipe der maat
schappij weid en was Na deze tijdsi)e))aliug 
ziet Lcmbei^ ei een tweede, even noodzake
lijk : tiet ondei'Sfheid tussen primitiei en 
ideologisch nationalisiae. Het middeleeuws 
avondlandse universalisme v̂ as erfgena;nn 
van Hellas' .Stoa en Rome's « Pax Roma 
na •» : het kulminecide in de Ri)g'-gftl.icli
te; h(U leidende piincijJC was de kiisleli|ke, 
de religieuze eenheid. 

De afbiokkeling \an dit luiiveisalivuie 
en de vervanging van dit avondlaiuKe een-
heidspiincipe door het nationale in een 
langzaam-v OOI tschrijdend pioccs begon 
leeds bij de stadsvoiming. Waai de stede
lijke macht én die van de landheer samen 
welkten, gioeide een ceiAte « nationaal » 
gevoel : de auteur haalt hieibij het vooi-
beeld van VlaaiKleren aan. 

Lemberg plaatst dan ook het ontstaan 
van het ixationaIi*jne in de periode vati de 
renaissaiicc, en niet zoals gebruikelijk in de 
achttiende eeuw. Hij is niet de eeiste die 
dit — en teredit — doet : het is inck'idaad 
zo dat de lenaissance niet zosieer een teiug 

mende kiatlit. Hier ligt de kein van liet 
onderscheid tussen staats- en ktiltuurnatie, 
en de kern ook van de spanningen die lus
sen staats- en volksnationalisme zullen ont
staan. Het ondcischeid wordt Aoor Lem-
beig liouwens in een volgend hoold'-tuk 
vel dei dooigeticjkkcn : daar stelt hij lalio-
nalistisch en romantisch volksbegn'p, egali
taire en standenmaatschappij tegenovei el
kaar. Het Heiderse volksbcgtip, bazis van 
iii't moderne volksnationali•^nlc, bepaalde in 
belangrijke mate het oosteiuopees nationa
lisme cjn de nationalismen dei westeuiopese 
minderl>edcn. Daaitegcnovcr hielden de 
staten zich aan het laiionalistische piiiKipe 
(vaak omwille van bewuste miskenning van 
het recht dei niintleiheden). 

lemberg wijdt daaina uit over het inte
grale nationalisme : liet vcischijnsel was 
euiopees, ontstond in Klankrijk (Bancs, 
Manilas) kieeg in het nationaal-sodalismc 
en fascisme een lassistische of imperiale 
uitdiukkingsvoim en vciniclde cki.unic'dc 
het nationale principe zeil. 

Tenslotte voJgeti hoofdsi ukken ov ei he! 
nationalisme in Rusland, \meiika. 'Vzié en 
Afiika. Jntciessant is het hoofdstuk over 
de integïalie-kiachl van de ameiikaanse 
•« natie ». Wel woult zij als smeltksoes 
voorgesteld, maar van de ca. 120 miljoen 
blanken zijn er ongeveer 90 miljoen ^all 
keltiiych-gcimaanse afstammeling en daai-
van zijn ei ongeveer 60 miljoen angelsak-

dc menslieid een zegen of een vloek i^ 
daaro\«r kan men van «nening verschillen. 
\\'aarom het zo is, schijnt wel een kon.struk» 
ticgehcim der schepping te wezen. 

Het nationalisme is de in deze hoofd-
gioepen werkende integratie-kracht en inte
gratie-ideologie. Zolang de natie de bron is 
van het maatschappelijk leven, het stiuk» 
tuurprincipe en de bazis waarop de maat
schappij is opgebouwd, zal met die kracht 
en die ideoloiiie moeien lekenins gehou-
den worden. 

\Vij hebben een bepeikl oveizicht .gege^ 
ven van Leinbergs boek; ui lei aai d blijf J 
dit zeer onvolledig. Een kritische, uiteen
zetting met bepaalde standpunten zou ons 
te ver leiden ; voor zover dit nodig zou 
blijken, gaat het toch raeeslal over termi
nologie die \s\] aiideis zouden wensen o£ 
detailkwesties. Het bijeengebrachte feiten-
mateiiaal is indiukwekkend en heel het 
ueik getuigt van een wctensclrappdijke 
objektivitcit, kennis en eruditie die wij in 
[iiaktisch geen enkele andere studie over 
het nationalisme in die mate hebl>en ont
moet : dit maakt van Lembergs bock het 
standaaidueik o\ci het nationalisme. 

E. Lrmbeig : « Xationalismits 1 » 30S 
blz.; « KalMnalismus It * - 170 blz. J<o-
ifohtLs deut.s,che Eazyklopadie; voor Vlatin-
dei(II : liiteinat. P^rs, Cagrls - Oh-^lei, Ant' 
u ei pen. 
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ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 
BEKWAAMHEIDS
BREVETTEN 

Uit een antwoord van de mi
nister van NOK aan senator 
Jorissen blijkt dat de be-
kwaamheidsbrevetten voor 
schoolhoofden, bekomen na 
examen, volstaan om belast te 
worden met de direktie van 
een rijksinstelling voor hoger 
sekundair en hoger technisch 
onderwijs van de Ie, 2e en 3e 
graad. Van deze regel kan 
evenwel soms afgeweken wor
den wanneer het bestuurs-
ambten betreft in technische 
onderwijsinrichtingen, ge
rangschikt als onderwijsinstel
ling met hoge specializatie. 

NATIONALE RAAD 
VAN 
WETENSCHAPSBELEID 
Het wetenschappelijk bestuur 
van deze raad bestaat uit 
vijf franstalige en vier neder-
landstalig leden. Twee leden 
van het wetenschappelijk per
soneel bezitten een dokto-
raatsdiploma, een lid is hou
der van een universitair diplo
ma in de exakte wetenschap
pen en acht leden van het 
wetenschappelijk personeel 
zijn in het bezit van universi

taire' diploma's in diverse tak
ken van de geesteswetenschap
pen. Aldus de eerste-minister 
in antwoord op een vraag van 
kamerlid Coppieters. 

ATENEUM-
WERKPLAATS 

Senator Ballet vestigde de 
aandacht van de minister van 
NOK op het feit dat de kel
der van het kon. ateneum te 
Antwerpen, Mijlstraat, door de 
stad Antwerpen als werk
plaats-smidse gebruikt wordt, 
juist onder het lokaal voor na
tuurkunde. De senator meent 
terecht dat zulks gevaren in
houdt zoals brand en ontplof
fing afgezien van de storing 
der lessen. Hij vroeg de mi
nister wie eigenaar van het ge
bouw is, of er ter zake enige 
overeenkomst bestaat en of de 
minister er een mouw kan aan 
passen. Wat we voorlopig nog 
niet weten, vermits de minis
ter niet tijdig antwoordde. 

BRABANTSE 
TOESTANDEN 

Op 19 universitairen in het 
Instituut Pasteur van Brabant 
is er geen enkele nederlands-
talige en wat meer is, 5 ervan 

werden benoemd na de taal
wet van 2 augustus 1963. Sena
tor Ballet ondervroeg de mi
nister van Binnenlandse Za
ken over dit schandaal met 
volgende vragen : 1. Waarom 
werden deze vijf benoemingen 
niet verbroken ? 2. Waarom 
wordt — per graad — niet ge
streefd naar een billijk taal-
evenwicht ? 3. Indien de 
overheid van mening is dat 
dit instituuut een uitsluitend 
franstalige instelling is en 
moet blijven, waarom wordt 
er geen soortgelijke instelling 
in het vlaamse landsgedeelte 
opgericht ? 4. Vermits nieuwe 
gebouwen te Ukkel worden 
opgericht, ware het niet aan
gewezen onmiddellijk daar
van gebruik te maken en vol
gens punt 3 het instituut te 
splitsen evenals de begroting ? 
5. Welke sommen zijn uitge
trokken en welke worden 
voorzien door de betrokken 
ministeries, provincies, ge
meenten, U.L.N, en privé-per-
sonen om het geheel van 
nieuwbouw en inrichting te 
bekostigen ? 6. Wat werd door 
de plaatselijke diensten en an
dere instanties gedaan om ne-
derlandstalige kandidaten aan 
te trekken? 7. In welke kranten 
en tijdschriften werden de va-
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kante betrekkingen ter kennis 
gebracht ? Op welke datum ? 

De minister maakte de vraag 
over aan de bevoegde diensten 
van het provinciaal bestuur 
van Brabant, met verzoek om 
antwoord. We zijn zeer be
nieuwd met welke drogrede
nen en uitvluchten men deze 
keer voor de dag zal komen. 

TRACE EN DURE 
TELEFOONDIENSTEN 

Senator Ballet stelde vast dat 
na omschakeling naar een 
nieuwe telefooncentrale in het 
antwerpse slechts een klein 
gedeelte der nieuwe tel.-num-
mers werd bekend gemaakt in 
het bijvoegsel van het tel.-
boek zodat men verplicht- is 
de - overbelaste - inlichtings-
dienst op te bellen om het nr. 
van een korrespondent te we
ten die een nieuw nr. kreeg. 
De senator vraagt zich af hoe 
het met de tarifering zit, die 
bij aanrekening van de vraag 
naar een nieuw nr. ten slotte 
een voordelige zaak voor de 
regie is. 
«De minster antwoordt dat 
de omnunamering wel werd 
opgenomen in vervolgen van 
de tel.-gids doch dat wat de 
laatste kategorie betreft (plus 
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minus 3.500 nrs.) de uitrei
king van die aanvullende boek
delen vertraging opliep door 
een tekort aan bestellersper
soneel tijdens de verlofperio
des. De betrokkenen werden 
drie maanden op voorhand 
van de verandering ingelicht. 
Een berichtenautomaat wordt 
op de oude nrs. ingeschakeld, 
zodat deze bij oproeping niet 
in rekening worden gebracht. 
Dit belet niet dat de vertra
ging in de uitreiking toch heel 
wat last aan de abonnees be
rokkent en dat hier nogmaals 
een openbare dienst - hij weze 
nu parastataal of niet - in ge
breke blijft. De vraag van on
ze senator is dan ook ten zeer
ste verantwoord en zal hope
lijk aan het ergerlijk in gebre
ke blijven, vlugger een einde 
stellen. 

NATUURVRIENDEN 
De VZW « De Natuurvrien

den » ontvangen geen subsi
dies voor het oprichten van 
vakantie-oorden. De subsidie 
van 462.000 fr in 1966 was be
stemd voor voorlichting en 
propaganda. De VZW « De Na
tuurvrienden » is een toeris
tenbond die vooral streeft 
naar het bevorderen van het 
toerisme in al zijn onderschei
den vormen. De VZW « Het 
Natuurvriendenhuis » staat 
vooral in voor de bouw en de 
inrichting van goedkope va
kantie-tehuizen. Aldus het ant
woord van minister Piers op 
een vraag van senator Joris
sen. 

TOERISME IN 
PLATDIETSE STREEK 

Senator Jorissen wijst in 
een vraag aan minister Piers 
op een fout, geslopen in het 
antwoord op een vroegere 
vraag betreffende de platdietse 
streek, waar de h. Piers be
weerd had dat er in deze 
streek platduits gesproken 
werd hoewel iedere intellek-
tueel die zich respekteert weet 
dat er een nederlands dialekt 
wordt gesproken. De toeris
tische nijverheid lijkt de sena
tor voldoende belangrijk om 
enkele duitstalige ambtenaren 
in de duitstalige gebieden 
(dus niet in de platdietse 
streek) in het kommissariaat-
generaal voor toerisme te doen 
benoemen voor deze streek 
daar de ervaring leert dat 
waalse ambtenaren met een 
min of meer bepaalde kennis 
van het Duits gemakshalve 
zeer vaak overschakelen naar 
het Frans in hun betrekkingen 
met de bevolking. De senator 
wou ook weten aan welke ad
ministratieve voorwaarden 
een duitstalig ambtenaar en 
een duitstalig kontroleur moe
ten voldoen om in het KG 
voor Toerisme te werk gesteld 
te worden. Minister Piers 
vindt geen tijd om te antwoor
den, hij heeft het te druk met 
zich te laten fotograferen ter 
illustratie van « Standaard — 
Nieuwsblad ». 

CEEN EGKS SUBSIDIE
AANVRAAG 

Op vraag van kamerlid Leys 
antwoordt de minister van 
ekonomische zaken dat er van
wege de regering bij de EGKS 
geen aanvraag werd ingediend 
om toelating te bekomen tot 
subsidiëring van de nieuw
bouw of de herstelling van 
schepen door de belgische 
scheepswerven voor binnen
vaart of zeevaart. 
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VASTGEROESTE 

STELLENGEN 
Het schrijven van een internat ionaal 

weekoverzicht is een iewat ontmoedi
gende job, wanneer weken- of maan
denlang de hoofdtitels van het nieuws 
steeds weer over dezelfde onderwer
pen handelen. Dat is al ja ren he t geval 
m e t Vietnam en reeds een hete lange 
zomer met het Midden-Oosten : het 
n ieuws uit deze streken bhjft belang
r i jk omdat het bepalend is voor vrede 
of oorlog; het werkt echter ontmoedi
gend in zijn eentonigheid. 

Dramatische eentonigheid (alhoewel 
d e eentonigheid ook de dramat iek 
heeft aangevreten) in Vietnam, nauwe
lijks onderbroken door de vekiezings-
komedie die zopas werd opgevoerd. 
Zoals te verwachten viel, hebben de 
generaals deze door hen zorgvuldig 
klaargestoomde verkiezingen gewon
nen. De enige verrassing — voor zover 
men van verrassing kan spreken — was 
he t feit dat, ondanks verkiezingsbe
drog op grote schaal en ondanks inti
midat ies — de burgerl i jke kandidaten 
een vrij hoog aantal s temmen achter 
hun naam wisten te verzamelen. 

Vrij onverwacht is daardoor, en 
door de kies-discipline der katolieken, 
een situatie ontstaan die de mili tairen 
een minderheid in de senaat bezorgt. 
De militairen zullen het echter wel op 
hun gebruikelijke wijze regelen, da t 
die senaat hen geen stokken in de wie
len steekt. 

Politiek heeft dat feit dus weinig kon-
sekwentie; waarschijnli jk werd het 
slechts mogelijk gemaakt door de aan
wezigheid van de 22 amerikaanse waar
nemers die namens prezident Johnson 
een oog moesten gaan houden op een 
min of meer regelmatig verloop der 
verkiezingen. 

Veel meer dan een alibi is deze ame
r ikaanse kontrole-aanwezigheid niet ge
worden. Een der zwakste punten in 
heel de amerikaanse Vietnam-argumen-
tat ie blijft, dat de V.S. er maar niet 
in slagen te Saigon een demokrat ische 

pa r tne r te instal leren die met gezag na
mens de Zuid-Vietnamezen zou kunnen 
spreken. Of zij het willen of niet, de 
Amerikanen blijven te Saigon gebon
den aan een suppoostenregime. Ook el
ders, in een aanta l Zuidamerikaanse 
landen, blijkt Washington geen geluk
kige hand te hebben bij de keuze van 
zijn bondgenoten; de Amerikanen ont
lenen er de reputa t ie aan dat zij schijn
heilig met de l ippen over zelfbeschik
king spreken, m a a r in werkel i jkheid 
via zetbazen over de volkeren heen een 
egoïstische eigen politiek voeren. Deze 
reputa t ie zal er niet op verbeteren n u 
uit de Vietnamese verkiezingen geble
ken is ten eerste dat er een komedie 
werd opgevoerd, vervolgens da t on
danks het bedrog de burgerl i jke vre
despart i j heel wat s temmen wist te ha
len en ten derde da t de Vietkong t i j 
dens de verkiezingskampanje in bi jna 
heel Zuid-Vietnam zo ongeveer kon 
doen wat hem goed leek. 

De mili tairen hadden t i jdens de ver
kiezingskampanje af en toe wel eens 
van een mogelijke vrede gesproken, 
even oprecht waarschijnl i jk als bel-
gische liberalen wanneer die het heb
ben over belast ingsvermindering. Dat 
het slechts praa t jes voor de vaak wa
ren, bleek al de dag na de verkiezin
gen, toen dezelfde generalen aankon
digden dat de bombardemen ten op 
Noord-Vietnam moesten ui tgebreid 
worden. 

Deze verkiezingen hebben dus, zoals 
verwacht , niet de mins te kenter ing ge
bracht en prezident Johnson heeft te 
Saigon geen enkel groen licht zien 
b randen voor een koerswijziging te 
Washington. De voortzett ing van de 
oorlog word t hem steeds moeil i jker 
gemaakt door de binnenlandse oppo-
zitie, die zopas nog werd vers terkt 
door de republikeinse leider Romney. 
En de popular i te i tsquote van de pre
zident daalt m a a r steeds... 

De « top zonder de eks t remis ten » 

— zoals dat in de krantent i te ls heet te 
— te Kar toem heeft dan toch als rezul-
taat gehad dat het olie-embargo werd 
opgeheven. Een s tap naar een oplos
sing van het Midden-Oostenkonflikt is 
het niet geworden, kon het ook niet 
worden want de tegenpart i j te Tel 
Aviv blijkt vooralsnog niet bereid, de 
arabische goodwill — die in beperk te 
en verdoken mate aanwezig is — te 
vers terken door enige soepelheid in de 
zaak der bezette gebieden. De Israëlie
ten hebben stug en hooghart ig het 
plan Tito verworpen (de reis van onze 
eigen Harmei naar Belgrado « te r in
formatie » mag gerust bij de vakantie
reisjes aux frais de la princesse wor
den gekatalogeerd) . De verlenging van 
de da tum voor te rugkeer der vluchte
lingen kan onmogelijk als een konces
sie gelden, daar waa r Israël blijft wei
geren het vluchtel ingenprobleem glo
baal te bekijken. 

Een verder vastroesten van de huidi
ge si tuatie in het Midden-Oosten is niet 
zonder grote gevaren. Koning Hoessein 
van Jordanië heeft zopas nog eens ver
k laard dat er desnoods voor Jeruza
lem word t gevochten; de onderlinge 
verdeeldheid van de Arabieren kan de 
een of andere leider onder hen er toe 
brengen, zijn rivalen te overtroeven 

met wapengeklet ter ; de voor tdurende 
incidenten langs de bestandsl i jnen 
kunnen de vlam terug in de pan doen 
slaan. Een ongezellige si tuatie die de 
Israëlieten van langs om meer er zal 
van overtuigen dat het makkel i jker is 
een oorlog te winnen dan de vrede. 

De Gaulle is naa r Polen gegaan; over 
de rezultaten van deze reis zullen we 
het slechts volgende week kunnen heb
ben. Bij de voorbereiding van de reis 
rees een incident : de onwil der poolse 
autor i te i ten om een onderhoud van de 
franse prezident met de poolse aar ts
bisschop tot s tand te zien komen. 
Vooral te Bonn zal er grote belangstel
ling bes taan voor de rezul ta ten van de
ze reis. 

In Kongo ruk ten de huur l ingen be
gin dezer week op naar Goma. Veel po
litieke vaar t zit er echter in dit h u u r 
l ingen-avontuur niet meer . De aanloop 
heeft te lang geduurd; de kr ingen die 
spekuleerden op bliksem-veroveringen, 
verbranden hun vingers liever niet in 
een onderneming die geïzoleerd is ge
raakt . 

St ippen we nog aan dat de Zweden 
fconder al te veel k leerscheuren aan 
de overkant van hun s t raatwegen zijn 
geraakt . 
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Verkiezingskampanje op zijn Vietnamees : een merkwaardige mengeling van nieuw en 
oud, van schijn en werkelijkheid, van toespraken op het scherm en maneuvers achter 
de schermen. In de straten van Saigon stonden T.V.-toestellen te kijk, netjes verpakt 
in een kist die 's avonds gesloten werd wanneer taptoe geblazen werd. Een demokra
tische facade van het groot geknoei der militairen. De kruistocht van «Thieu Ie veut» ! 

INTELLEKTUELEN 
IN OOST-EUROPA 
De spanning tussen de intelligentsia in 

(Ie oosteuropcse landen is (Ie laatste 
weken opnieuw in de aktualiteit geko
men met de uitstoting do(jr Praag van 
de schrijver Ladislav Mnacko en het 
proces tegen drie jonge ten onzent prak
tisch onbekende Soviet-.schrijvers ' te 
Moskou. Men kan het aantal intellek-
tuelen, studenten en profe.ssoren niet 
meer tellen die door Polen worden ge
kortwiekt, waar nochtans het regime het 
« liberaalst » heette te zijn \an alle satel
lietstaten. In Hongarije slaagt een zeer 
handige .lanos Kadar er in. een brug in 
stand te houden tussen partij, staat en 
intelligentsia doch de/e brug is zeer 
broos en kan (bij vb. als gevolg van een 
kettingreaktie op toestanden in andere 
Sovjet-landcn) elk ogenblik begeven. 
Roemenië, Hulgarije ei Oost-Duitsland 
houden het nog steeds bij de beproefde 
Stalin-metode die elke. zelfs ook maar 
de hescheidendste geestelijke vrijheid, in 
de kiem smoort en waar de bel 's mor
gens nog vaak ofwel de komst van de 
j)ostbode of die \an de staatsveiligheid 
kan betekenen. Zuid-Slavii; schijnt het 
verst te zijn gec\olueerd op de weg naar 
de liberalizering maar dan weer niet zo 
ver dat men er de \erspreiding der ge
schriften van een Mihailov zou toelaten 
of de oprichting van een zogenaamde 

oppozitiepartii, welke mogelijkheid 
nochtans teoretisch bestaat. De toestand 
in het land van Tito gelijkt overigens in 
dit verband nogal sterk aan die van het 
land van Franco, waar men de gods
dienstvrijheid proklameert doch de pro
testanten in de praktijk slechts vergast 
op een al te letterlijke of zelfs valse in
terpretatie van de wet. 

Nochtans is het zo dat in Oost-Europa 
de tijden toch veranderd zijn. Een — 
zwakke — illustratie daarvan is toch de 
zaak Svetlana Stalin, die overigens met 
werkelijke strijd om geestelijke vrijheid 
weinig maar met mateloos geldelijk ge
win te maken heeft. Toch bewijst de 
mogelijkheid van « ontsnapping s> zoals 
dat in het geval Svetlana is gebeurd dat 
de kontrole in de Sovjet-l'nie verslapt 
is. De tijd is ook voorbij dat de « eeu
wige » llja Ehrenhurg het voor het zeg
gen had in een schrijversvereniging die 
met de pink op de naad van de broek 
luisterde naar de ordewoorden der par
tijbonzen, die zeiden hoe en over wat er 
moest geschreven worden. De herrie die 
rond Boris Pasternak ontstond kan zo
wat als een keerpunt in de evolutie naar 
meer vrijheid voor de kunstenaar en de 
inteilektueel in de Sovjet-Unie be
schouwd worden, hoewel ze nog steeds 
geen wettelijke bevestiging van een be

paalde graad van vrijheid hebben. Nu 
eens staan de oosteuropese regimes be
paalde geestelijke slippertjes toe, dan 
weer nemen ze met de andere hand de 
nauwelijks toegestane vrijheid terug. De 
sovjetregimes staan, de ene meer, de an
dere minder, voor een verandering, die 
onontkoombaar is en die trouwens ver
band houdt — kan het anders ? —, met 
een algemeen proces. 

.\lwie dezer dagen in deze landen van
uit het Westen rondreist stelt vast dat er 
vrijer dan vroeger gesproken wordt en 
dat zelfs in bepaalde middens zeer vrij
moedige, zij het niet altijd negatieve kri
tiek wordt geuit. De regimes worden 
echter niet alleen binnenlands met een 
groeiend verlangen naar een grotere 
vrijheid gekonfronteerd doch ook meer 
en meer met protesten van uitgeweken 
eigen mensen of zelfs van schrijvers en 
intellektuelen die slechts tijdelijk in het 
buitenland vertoeven en bij hun terug
keer sommige banbliksems durven trot
seren. Het is zo dat er geen terugkeer 
naar vroeger mogelijk bliikt en dat er 
dus moet geschipperd worden met tijde
lijke opflakkeringen van repressiviteit, 
die echter een steeds scherper reaktie tot 
gevolg hebben. Men kan zich nu eenmaal 
niet blijvend afzonderen en het chinese 
voorbeeld ter zake heeft niets met de 
kwestie in Oost-Europa te maken. C.hina 
heeft bijna een eeuwenoude traditie van 
hang naar afzondering, die zich blijk
baar ook onder Mao Tse Toeng hand
haaft. Voegt men daarbij bepaalde poli
tieke gebeurtenissen in het buitenland 
en de reaktie daarop in het binnenland 
van de Sovjetunie en haar satellieten, 
dan staat men nog voor een verdere 
trap in de evolutie. Het is inderdaad een 

feit dat een gedeelte van de publieke 
opinie in bepaalde oosteuropese landen 
de officieel gevolgde politiek inzake het 
Midden-Oosten niet billijkt, wat trou
wens verklaarbaar is door de joodse 
beïnvloeding van deze opinie (cfr. onze 
vorige beschouwing waarin we wezen 
op de invloed van de joodse intelli
gentsia in de marxistische revolutie). 
Dit schijnt zonderling genoeg vooral in 
het « katolieke •» Polen het geval te zijn, 
nochtans bekend om zijn anti-semitisch 
verleden. Dit alles speelt ongetwijfeld 
een rol in de kontroverse die de vrije 
geest momenteel tegen de staat in Oost-
Europa opstelt, zij het dan weer niet in 
een overheersende mate. 

Ten slotte moeten we wijzen op de 
korrelatie tussen de sociaal-ekonomische 
ontwikkeling en deze bij de intellek
tuelen. Deze stellen vast dat men de libe
ralizering in de ekonomische sektor aan
moedigt hoewel juist de metodes in de 
marxistische ekonomie verdacht dicht 
de kapitalistische metodes benaderen en 
eisen ook voor hen een deel van die 
koek. iSIen kan niet eeuwig halverwege 
blijven staan, met name halfweg (Ie 
destalinizatie voor de intellektuelen, die 
zich door de andere sektoren voorbijge
stoken achten, sektoren dan waarvan de 
topstrukturen zelf geheel of gedeeltelijk 
tot de geestelijke elite gaan behoren. Het 
is een probleem waarmee de sovjetlan
den steeds meer zullen moeten rekening 
houden en dan in de zin dat ze de gees
telijke ontvoogding niet zullen kunnen 
tegenhouden flie nu eenmaal het gevolg 
is van de nooit aflaatbare geestelijke 
groei 

K.V.B. 
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Ameiika 's bondgenoten in 
h e t Vietnamees konfhkt wor
den oortogsmoe. 

Australië weigei t de toezeg
ging, zijn 6.000-man korps in 
Vietnam te vers terken. Nieuw-
Zeeïand weigert ieder gesprek 
over een vergroting van zijn 
kontingent , dat 400 man tel t . 
Tai land moet nog altijd begin
nen met de opsteling van een 
sinds geruime tijd aan de V S. 
toegezegde b i igade van 2.500 
man; het weigert, in te geian 
op besprekingen over een ver
hoging van deze effektieven. 
Zuid-Korea leverde een leger
t je van 45.000 man , da t tot de 
bes te t roepen in Vie tnam be
hoor t ; he t wil echter de ge
vraagde derde divizie niet la
ten overkomen en bepe rk t 
zich tot het zenden van aan-
vull ingseenheden. De Philip-
pi jnen weigerden generaal 
Taylor te ontvangen, die in 
o p d i a c h t van Johnson k w a m 

In het zwitzerse kanton Wallis werden meer dan een 
averproduktte ! Eigenaardige konsekwentte in een 

miljoen kg. tomaten naar het stort gevoerd: 
wereld, waarvan 2/3 krojiisch ondervoed is. 

helemaal omgewerkt . « Candi-
de » verschijnt sinds enkele 
t i jd als een geïl lustreerde ma
gazine in offset-druk. Omslag
pagina en titels lokken kopers 
met sex : halfnaakte meisjes in 
k leurendruk vormen het uit
hangbord, terwijl sex-titels 
(« De supervrouwen 1967 », 
« De sexuele eskalatie », « De 
mafia van het amuzementsle-
ven », « De nieuwe razerni j 
van het l ichaam » , « Oog in 
oog met een ont rouwe echtge
note ») ook anderen lokken 
dan degenen die belust zijn o p 
he t gaullistisch ideeëngoed. 
Rezul taat : de oplage klom te
rug tot 150 000 exemplaren. 
Als je he t ons vraagt : niet 
eens zo heel veel. De bevol
king van Frankr i jk 11 m a a l 
groter zijnde dan die van 
Vlaanderen, zou « WIJ » een 
oplage van 13.600 ex. moe ten 
hebben om even groot te zijn 
als « Candide ». Wij s taan véél 
hoger ! 

KRASJENINNIKOF 
De hete oo)log tioidt (vooiloptg^) uitge

vochten ver van ons, in Zmdoost-Azie. De 
Jxiude ooilog heeft plaats moeten maken 
voor de officieel gepioklameeide hoeksis-
ientie-poliliek, alhoeiuel het verschil txiaseji 
beide vaak met zo duekt te merken is — 
bijvooibeeld aan de beihjnse muur. Eén 
soort ooilog woedt editer met onvermin-
dei de hevigheid tussen Oost en West : de 
Stille y)oilog van de spionnen en de gehei
me diensten. Voor wie het willen zien, is 
die stille ooilog niet alleen maar een slech
te gewoonte die gebleven is uit kwadere da
gen, doch een essentieel onderdeel van de 
« vieedzame wedloop > die — alhoewel hij 
iiatumJijk duizendmaal te veikiezen is bo
ven alle hete en koude ooi logen — in uer-
kelijkheid niet zo vreedzaam ts ais *immi-
gen ons willen doen geloven. 

Het jongste incident dat de c oorlog der 
stillen > even onder de aandacht van het 
biede publiek — vooral dan tn Diritsland 
— heeft gebiacht, uas de zaal Kiasjeninni-
koj 

Onlangs herkende een Westduitser tot 
iijn niet getinge verbazing onder het we
tenschappelijk personeel van de miwersi-
tett Frankfort een Rus, die vijftien jaai ge
leden pogingen in het ueik had gesteld om 
hem aan te wei ven iVor de sovjet spionage
diensten. In het begin van de vijftiger jaien 
nas de Rus, ondei de naam Goerof, weih-
zaam geweest als mlichtingsofficier m de 
uissische bezettingszone, lans bleek hij 
Ktasjeninnikof te heten, juas hij naar de 
Bondsiepubbek gekomen in hel raam van 
het duils-iussisch technisch kuUureel ak-
kooid en speelde hij gastdocent Geschiede
nis aan de fiankfiuter univeisiteit. 

De Westdiiitser hield zijn ontdekking 
met voor zich, mam stelde er de aulori-
teiten van in kennis 

Deze slap had als logisch get olg, dat de 
uestduiLse contia sj->A)nage het dosstei Goe
rof Kiasjeninnikof uit de archieven haalde 
en de man zelf het schaduwen De bexvak.ng 
van de Rus tverd « onhandig » gr^dann, om 
Item diets te maken dat liij uas heihend en 
thuisgebiacht als agent. 

De opvallende, « onhandige * bexoaknig 
van Krasjtninnikof had al spoedig rezul
taat • de sovjeldiensten gaven er zich reken
schap van dal hun mannetje ml de schaduw 
uas gehaald. De Russen reageerden m-'l een 
piocedee dat m dergelijke omstandigheden 
mcLt woidt toegepast, de « vluclit naar 
vooi » • ze lieten aan de westduttse regeung 
een officieel protest weihandigen, uaarin 
ze ei zich over bektoegen dat duilse en aine-
rikaanse geheime diensten de wetenschaps
man Ktasjeninnikof hadden benaderd met 
hel doel, hem over te halen tot spionage te
gen Rusland en « veiraad aan zijri vader
land » 

In zon grof aas beet naluuiiijk niemand. 
Iedereen gaf er zich rekenschap van daf de 
ueslduilsc en (~elfs) de atnei ikaanse in-

lichtingsdicnslen niet zo naïef zijn om een 
Tussisch tnhchlingsofficier, die als dusdanig 
herkend is en zich op de koop toe »,vg in 
officiële opdracht in hel buitenland be
vindt, tegemoet te treden met een poging 
om hem < om te keren ». De mssische 
klacht werd dan ook van meet af aan op 
haar werkelijke naarde geschat en behan
deld : ze moest alleen maai dienen om 
Krasjemnnikof te dekken en om hem toe te 
laten, iKrldoende tijd te winnen lOOt het af
handelen van zijn — voor laan al dan niet 
nog met ne^enopdrachten op het vlak van 
de inlichtingsdienst bezwaarde — « neten-
schappelijke i missie te Frankfmt. Dal zijn 
de feiten. En daarbij horen nog alleen een 
aantal bemerkingen. 

Om Ie beginnen is hel duidelijk dal Goe
rof Krasjemnnikof vandaag net zoals 15 jaar 
geledeit zijn kostje niet verdient als docent 
Geschiedenis. Wte ook maar vaagweg iels 
weet over de russisihe geheime diensten — 
en ntet de riissisrhe alleen, trovwens — 
geefi er zich rekenschap van dat een dege
lijk opgeleide agent met daarenboven rX)g 
een uetenschappehjke bagage nooit wt zijn 
agentenfunktie wordt ontslaan, tenzij hij 
volkomen « verbrand > is of zware fouten 
heeft gemaakt. Maar mdien deze laatste 
veronderstelling juist zou zijn, dan nare 
Krasjemnnikof met naar de Bondsrefniblirk 
gekomen, want in dat geval zou het veilig
heids) iziko vom de Russen te hoog zijn ge
it'e est. 

Het is volstrekt geen geheim dat sovjet-
russische missies in het buitenland altijd 
zeer naiiive bindingen hebben met het spio
nage apparaat van hel Kremlin, net zoals 
trouwens de diplomatieke veitegerrwoordi-
gmgen. Het is hoegenaamd geen uitzonde-
iing wanneer de chauffeur of de huisknecht 
van een russische ambassade tn uerkelijk-
heid een hoge officier van de geheime 
diensten blijkt te zijn Nu zou het dn aas 
zijn te beweren dat de westerse spionage 
ei zoieel pi'jperder meiodes op na houdt; 
even dwaas is het echter, met te f uillen) 
zien dat de geheime diensten in een tola-
litane staat -—v-en dat blijft Rusland, alle 
dooi ten spijl — een totaal andere iunktie, 
bctekcriii en lekr uteiingsnincf Inkhrid lub
ben dan cldrrs 

Hel minst jiaaie van de grschii de uu is, 
dal Kiasjeniririikot juist uitgezonden ucd 
onder de dekmantel van een akkoord aal 
op tiiendifhap loenaderins, en u rdcrzijdse 
n iiai dei irtn heit aan te il men eiii hila 
Icianl uelensfliappelijk kullurtel akkooid. 
r.n illuzies hoeven we met te hebben hiii-
nenkort vetliekt alias Goei'r! terug naar 
Rusland .laai hij zal xoorzien xiorden x an 
een iruiiue idriiliteit, een nrcinic xoois.e-
schiederiis en een nieiiuc opduuhl Wildta 
duikt ergens in het nesten opiiieuu (te 
« netensdinppctijke neika ! rnijihter V 

op I 
A.\ I ()l l\0 

aandringen op verhoogde troe
penzendingen. De Philippijnse 
regering liet weten dat het 
door h a a r ui tgezonden hulp
korps van 2.000 m a n haar al 
genoeg polit ieke kopbreker i j 
met de oppozitie bezorgde. 

Dit totaal gebrek aan be
langstelling voor hulp in Viet
nam bij Amerika 's bondgeno
ten in het Verre Oosten is 
\ o o r Johnson beslist geen ver
bli jdend teken aan de wand ! 

GAULLISME EN SEX 
Het poli t iek en l i terair 

meest gezaghebbende gaullis
tische persorgaan is he t week
blad « Candide ». « Candide » 
kreeg het de jongste ja ren ui
ters t lastig op de tijdschriften
m a r k t : de oplage zonk van 
200 000 naar 45.000 exempla
ren. 

Om het blad boven wa te r 
te houden, werd de formule 

ONECHTELIJK 
In West-Duitsland is ge

r a a m d dat er ongeveer 900 000 
minderjar igen zijn, gesproten 
uit onechteli jke veihoudingen. 
Van 1946 tot 1966 zijn onge
veer 1,4 miljoen onechteli jke 
kinderen geboren. 

De pozitie van hen die zich 
nog al eens « bas taa rds » ho
ren heten (Willy Brandt , waar
op nochtans heel wat ernst igs 
te zeggen valt, moet zich di t 
onbeschoft « a rgument » nog 
vaak van weinig kiese tegen
strevers la ten welgevallen), is 
nog altijd beladen met allerlei 
vooroordeel. Nochtans s taan 
de onechtelijke kmderen wel 
helemaal « bui ten de zaak ». 

E r is nu door een onderwij
zeres, zelf moeder van een 
zgn. vaderloos kind, een vere
niging opgericht om Bonn ' s 
wetgeving t o.v. van de onech-
telljke kinderen te versoepe
len. 

flja Eliieribnrg ovei leden In de pieiize « in meiiioriam » van ds 
dagbladpers werc^ zorgvuldig xeiz^^egen, hoe deze man een ket' 
teijn^er was onder Stalin, en hoe hij na de « dooi » beweerde 
« tijdens de Stalinperiode zelfs niet 's nachts in bed inijn wer-> 
keujke gevoelens flnisterend lucht te durven geven ». 
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EEN 
BORREL DRINKEN 
BIJ... 

Een toeristische weg die In de VTB-gids niet opgenomen 
is, is deze voor vlaamse industriëlen... van Vlaanderens 
nijvere hart Antwerpen naar Paul Ibou's Uilenhoeve te 
Nijlen. Over de Boudewijff-autostr-ade (industriegronden 
om van te snoepen) naar de afrit voor Massenhoven en 
dan de heirbaan naar Nijlen (om zelfs Van Gorp te doen 
watertanden), vandaar het betonbaantje naar Bevel en 

het weidepaadje naar de hoeve. Geit Hortence schatert 
het welkom, de uiltjes springen hoog op de poten en 
Paul Ibou himself nodigt meteen tot een drink in het 
tot komfortabeie designerwoning omgebouwde hoevetje 
dat een droomgezicht biedt op het provinciaal geklas
seerde landschap « een stukje Kempen ». Het duurt niet 
lang om tot een geanimeerd gesprek te komen. 

m 

GRAFISCH ONTWERPER 
« Grafisch ontwerper » blijkt een in 

Vlaanderen vooralsnog zeldzaam beroep 
te zijn. Ach, het is Vlaanderens schuld 
niet. De industrie zelf is door de over
bekende redenen hier pas laat tot bloei 
gekomen. Normaal dus dat de niet-pro-
duktieve sektor niet meteen op wereld
niveau staat, al is het talent aanwezig. 

Een eksponent van dit talent is Paul 
Ibou, welstellend ontwerper met een in-

. ternat ionale reputat ie en ondervoorzitter 
van het Vlaams Verbond van Grafici, 
waarvan hij de eerste initiatiefnemer en 
medestichter is. Paul Ibou met het goed
gevulde uiterlijk van zijn status, een wel
gevormde snor en lichtelijk dandyeske 
kleding zweeft rond de dertig en is een 
selfmade man die na een technische vor
ming op de antwerpse akademie zijn 
moeilijk beroep leerde vanuit zijn smaak-
gevoel en talent en met de hu lp van een 
gezonde ambitie en de verworvenheden 
van de grote buitenlandse voorbeelden. 

« Mijn vader », zegt Paul , « heb ik 
nooit gekend. Hij stierf toen ik 11 was, 
maar toch is hij de inspiratieve motor 
van mijn ambitie. Hi j was een van de 
vroege bestuursleden van het VEV, pro
vincieraadslid, afgevaardigde op het We-
reldkongres van de Arbeid, voorzitter 
van de Bond van Kroostrijke Gezinnen, 
aristokraat en industrieel, kunstenaar en 
deken van de antwerpse houtnaties. Van 

hem her inner ik me enkel dat ik een 
mooie fiets kreeg, maar voortdurend ben 
ik er mij van bewust dat zijn drang naar 
aktiviteit en presteren een grote, ingebo
ren stimulans voor me is », 

Paul Ibou presteert dus, behaalde eer
ste prijzen aan de akademie en het Ho
ger Insti tuut voor Drukkunst van het 
Plantijn-Moretus-muzeum, werkte als 
ontwerper-tipograaf bij de fotogravure 
De Schutter, als a r td i rec tor bij een klein 
agentschap, als supervisor designer bij 
een medische babyvoedingfirma en se
der t 1962 als tree lance grafisch designer. 
He t was een moeilijke tijd : « hoe kon 
ik opdrachten krijgen als het bedrijfs
leven zelf de noodzaak van mijn beroep 
niet eens kende } », maar Paul kreeg de 
opdrachten. Met zijn lelijke eendje (zelf 
een voorbeeldje van industrial design) 
snorde hij ever alle vlaamse wegen, 
praat te met bedrijfshoofden en direk-
teurs, overtuigde hen en kreeg de be
stellingen die hij vaak tot laat in de 
nacht ot de vroege ochtend afwerkte. 
Zijn reputatie groeide, zijn naam werd 
een iDegrip : « Acht, in het begin heb ik 
wel eens fouten gemaakt, maar het was 
ook. zo moeilijk. Ik heb echter steeds 
naar het beste gestreefd en ik geloof wel 
daar nu toe gekomen te zijn ». 

Wij geloven da t ook en met ons de 
vele tevreden opdrachtgevers van Paul ! 
de Antwerpse Gasmaatschappij, Avia 
petroleum. Brepols. Clark's, de drukkerij 
De Bièvre, de Federatie van Belgische 
Industr ieën C en A, Intermils, de ant
werpse KNS, de Middelheim Promotors, 
Lonka, Leaf Belgium, het ministerie 
voor Mationale Opvoeding en Kuituur, 
Nutricia, Philips Eindhoven, R B T , Stad 
Antwerpen Zeelandia, Volvo^ Vander-
wee. êm... 

Paul Ibou (pseudoniem voor Paul 
Vermeersch) woont nu in zijn pittoreske 
maar luxueuze Uilenhoeve, 25 kilome
ter ver van Antwerpen, maar niet ver 
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van de Antwerpenaars. Zijn charmante 
echtgenote en privé sekretaresse is dan 
ook voor vele antweipse kunstenaars en 
industriëlen een gastvrije onthaaldame, 
want op de Uilenhoe\e is het lekker 
eten, aangenaam dunken en prettig pra
ten 

VLAAMSE GRAFICI 
Met Paul kun je over alles praten Hij 

is een geëngageerde jongere die zich aan 
het hele wereldbegeuren, artistiek en 
menselijk, met hart en ziel inteiesseert. 

I Liefst praat je met hem o\er zijn vak, 
het grafisch ontwerpen « Zie je », zegt 
hij, « ik ben Vlaming in hart en nieren. 
Ik geloof dat wij als Vlamingen het op 
korte tijd erg \er geschopt hebben, maar 
nu komt de tijd van de perfektie. Wij 
zijn heel wat, maar dat moeten we ook 
tonen. We hebben nog geen gezicht Wij 
moeten ons karakter, onze indusluele 
prestaties ook een eigen gezicht geven. 
Het gaat niet op dat een vlaamse firma 
wat produktie en kwaliteit betreft zich 
op wereldpeil plaatst, maar niet het aan
zien van een giote verwerft door gebrek 
aan gezicht Er zijn Zwitserse, engelse, 
nederlandse en duitse bedrijven die niet 
beter zijn dan onze firma's maar die 
zich op de wereldmaikt opdringen om
dat hun uiterlijk beter is. Zo iets ge-

verwaand zeggen sommigen, maar dat is 
onzin. Wat goed is, is goed en daar moe
ten WIJ mee te koop lopen Het goede op 
Pauls gebied is nog zeldzaam in Vlaan
deren, te zeldzaam en te belangiijk om 
het niet te afficheren. 

Samen met Hugoké richtte Paul Ibou 
het Vlaams Verbond van Grafici op Het 
verbond telt nu 16 leden, zestien op hun 
kwaliteiten geselekteerde grafici, zestien 
talenten die het moeilijk hebben omdat 
het vlaamse bedrijfsleven wel industrieel 
maar vormbewust nog niet tot op hun 
wereldpeil geëvolueerd is Dat moet ver
anderen m het vooideel van de grafici, 
in het voordeel van ons bedrijfsleven 

Daarom is het Verbond er, om de 
« zaak van de toegepaste grafiek » te be
hartigen en te bevorderen Natuurlijk 

'bestaat; er een l;)elgisch organisme om die 
zaak ter harte te nemen « Maar », zegt 
Paul weer, « je weet wat dat betekent, 
tweetalig tot op het briefpapier, voor 
de rest Frans, zonder vlaams gezicht En 
doe er maar wat aan, heel de reklame-
wereld is franstalig behalve dan weer 
het briefhoofd ». 

Het in april van dit jaar opgerichte 
verbond heeft nog andere doelstellin
gen : tot een serieuze prijzenpolitiek ko
men (ons werk is essentieel, wij moeten 
ook essentiële prijzen bedingen), aan 
uitwisseling doen (het buitenland heeft 
ons veel te bieden en wij het buiten
land), informatie verstrekken (het be
drijfsleven miskent onze taak, daarom 
moeten wij hen van onze belangrijkheid 
overtuigen). 

TOEKOMST 
Paul twijfelt er niet aan. Noch aar» 

zijn toekomst, noch aan deze van de 
vlaamse grafiek. « De tijd van de kin
derziekten voor onze jonge industrie is 
voorbij. Het feit dat ik van mijn werk 

iPiiiiiii'Mii'iniiii'i i'illllllllllliiir Ml 11 l i l !, 

HUL IBOU 
I beurt dagelijks omdat vele bedrijfshoof-

den nog niet weten wat « house style ») 
betekent. House st)le is geen overdadige 
franje, het is een essentieel onderdeel in 
de aktiviteiten van een bedrijf. Het 
toont het innerlijke, de ziel, de indus
triële kuituur van een firma ». 

Daarover kan Paul uren praten, voor
beelden van buitenlandse bedrijven op
diepen .. en hetgeen hi] hier gepresteerd 

j/ heeft. Hij is er terecht fier op Een beetje 
h 

kan leven — zonder de rijkdom van de 
buitenlandse groten weliswaar — bewijst 
dat er schot in de zaak zit. Steeds meer 
industriëlen doen op ons beroep. Het 
enige dat wij doen moeten is ons affir
meren en bekend maken ». 

Aan Pauls toekomst twijfelen wij even
min Samen met Rob Buytaert (bijna 
een buurman) is hi) een van onze besten 
en aktiefsten. 

Paul heeft daarbij de kommerciele 

feeling om zich ook in het buitenland te 
doen opmerken (en met hem de hele 
vlaamse grafiek). 

Werk van hem verscheen in ameri-
kaanse, nederlandse, duitse en zelfs Ja
panse bloemlezingen In de Internatio
nal Poster Annual is hi| zelfs met 7 af
beeldingen vertegenwoordigd (geen bui
tenlander met méér). 

Op uitnodiging van enkele amciikaanse 
bedrijven veitrekt Paul eind september 
naar de States en New \oiks (ree lance 
manager Bob Bingham zal hem op Ma
dison Avenue (het wereldmekka van de 
internationale reklame) introduceren Of 
Paul er misschien van droomt in de Sta
tes te blijven > Nee maar de amerikaan-
se reis kan wel een nieuv\e start beteke
nen Voor het overige vindt hij het in 
Vlaanderen best alhoewel .. 

Tekst • NIC VAN BRUGGFN. 
Foto's : BRUNO 81 EVENS. 

' BIJ DE FOTO'S 
Pag 12 : 
»/n de Utlenhoeve troont na 

tuurltjk de « uil » op de ere 
plaats; op de leestafel ereplaats 
een « gewaardeerd » weekblad. 

Pag. 13 boven : 
Paul en vrouw-sekretaresse Lt-
liane met geit Hortense (slechts 
een eenheid van de veestapel 
waartoe ook levensechte uilen, 
poezen en schapen behoren). 
« Antwerpen » , zegt Paul. « is 
een heerlijke stad, maar om 
echt te werken, geef mij maar 
de rust van de Kempen » Ak
koord ' 

Pag 13 beneden : 
De Utlenhoeve eem, het weik 
oord van een kempisch keu 
terboertje, nu het paleisje van 
een van Vlaandetens be^te gra 
fict 
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TWEEDIlNSiONAAL IN AFRIKA 
Hoe mc3eilij,k de onderwijsvraagstuk

ken, k i Afrika zijn bhjk t uit een zopas 
versehenen rappor t \ an de deense uit
gever Andreas Khtgaard, die in op
dracht van de UNESCO in Afrika een 

R O D D E L E N 
Ht't schijnt dat u-t] vrouwen be-

rucM zipi entt ans roddelen. De tong 
k fet selierfste- mapew vaim êe wmww^ 
zet men ai m ée oudhstd. la. d!e kate-
cMsmus van onzs ttjd — ftoB da^ met 
Ae meiiwe gesteld iS meten we niet, 
aiSesziiTvs niet met ée « ketterse » uit 
Netiertatid — a/as « achterkljBJ} » atdk 
eew wagul zjvwar mtsdnjf, maar daar 
merd met gezegd dat deze b'exigheid 
een ttpKch Tamitwehiks aktit/iteit 
mas. 

Hett verseML tJissvw mmimisMfke' gm 
v^mcatdSi^ aeMevliiat^ öe ksTm see-
ginm ma!§ im ê& emêmmiwTpSTiL Mammem. 
pEe^m Asr èievimnsM éwt ze reet aam 
kwaiaxb^sktrif êaism êseh aMesn 
« SmiËimA uitaefi^aigw ef' Ae^ ramxaw » 
om het eew; rrrferrd te zegg^rtL la he-
ziofi dat de « k'i'ii'k > bmji ég-UV0U~ 
ucl jhu kiiniu' op 11 n teel lager peil 
i'aat en zii ft xo< a' ktnmeikt door 
hit ong/tuidiji ajkammcn mn ztwn 
dnnu tl (^((j, kttitiisieii, ^rhoomtive-
(,LM oj ichooiido< ItUts, al dan riiet 
tn zetbwid gcbiatht met de lirliamc-
Itjke, Iintihoudelijke en statiditig ei-
getist hitppen <,am dk dachtojfets tn 
kwestie. 

Daatxoor Jiah i de mannen naar 
het schijnt mntaihtet,d de schouders 
op tot ze op Cl tl koele mot gen ge-
tt.t._e ztjii Liin L'c^i hex I re tritst lu^icii 
zusleis, moede.) en uLichter, oj schoonr 
moeder en echtgenote, lussen buur-
vioinven enz. Deze ontlading gebeuit 
met altijd en wanneer ze zich voor,-
doet ts dat na een relatiel langp pe-
tiode van « achieiklap >. Zn deze 
vrouwelijke kritiek komt zowel de al 
dan niet koddige of vreemde kledij, 
van de « geioskamde > ter sprake als 
haar kookkunst t>f de ontstentenis, 
van enig kulinair talent. Een veel 
voorkomend onderwerp is ook de 
giatid van netheid. Men kan zowel 
« achteiklap » beoefenen door te spot
ten met een maniak van netheid als 
met de « vuilnisbelt » tn de keuken 
van een slons. Daai tussen ligt een 
heel gamma. 

Ik zal niet beweren dat het alle
maal gelogen is. Wi] vroutveti zou
den inderdaad tn X)mmrge cmrstan-
dighedan. wat mesv op' onz& tong 
moeten letten. Vooial wanneer 
nieuwsgierige kinderoren taistcien 
Dit IS geen biecht en zo het er at 
een ts, dan besef ik terdege dat er 
mannelijke Kwaadsprekeis zijn, ^die 
evengoed als sommige kwatongen-
met-de-blote-aimen-gekruist een le
ven of een bestaan kunnen bieken. 

Ik voor mij denJi dat we ar ali 
vrouwen best aan dioen een ander 
g^rusti te laten en marmeer ar ai iets 
te zeggen ts het \}p een belee.f4e ma-
mei in het gezicht van de bK'L*i,hkene 
te doen. Zolang het met te ver gaat 
laai ik mijn bunrvrawaten raddelen. 
Die laatst eert goede beurt' kiegen 
toen bij ons de leeuwevLig uiistak 
Wat me trouwens de bewoiidcnng 
opleverde van twee bu-uivionwen 
van wie ik met eens wist dat ze ook 
vlaamsgezind waren. 

En wier bewondering me pas dui
delijk werd door het geiKiddel van 
een anti-buurmadame. Zodat rodde
len ook zijn goede kanten heeft... 

HILDA 

onderzoek instelde naa r de mogelijk
heden tot onderwijs via het beeld in 
he t zwarte Icontinent. Hij is daarb i j 
to t de vas ts te lmg gekomen dat de 
Afrikaan doorgaans tweedimensionaal 
ziet en geen benul heeft van perspek-
tief. Vele kinderen, die t lmis nog nooit 
een pren tenboek zagen en er op school 
wel een te zien kregen, vroegen bij vb, 
wanneer ze een p laa t zagen me t op- de 
voo rbond ' een VEOUAV en op de achter
grond een auto : « waa rom draagt die 
vrouw een au to in of op het hoofd? »^ 

Nochtans is he t onderwitjs in Mrüka 
reeds zo ver gevorderd dat e r een niet 
onaanzienlijk aanta l grafische kuns te
naars is, die bekwaam zijn naa r wesr 
terse maats taven tekenonderr icht te 
verstrekken, te i lus t reren e n schep
pend werk te verr ichten (al is di t 
laatste dan weer betrekkel i jk vermi t s 
er een autent ieke afrUcaanse beelden
de kuns t bes taa t ) . Ook tipografiscli 
zijn er al heel wa t geschoolde mannem 
en vrouwen in Afrika, die hun maiE 
( resp . hun vrouw) s taan. De kwes t ie 
is echter hoe men de afrikaanse k i n d e 
ren, die onze klassieke p ren t niet ken*-
nen, de perspektieve bij kan brengen. 
Men zal he t o.a. p roberen met audio -
vizuele metodes , waarbi j door projelo-
tie en gelijktijdige gesproken u i t l eg 
liet afrikaanse kind met de op t i s che 
verschijnselen en met he t bes taan van 
de derde dimensie, geprojekteerd op 
een vlak, zal \ e r t r o u w d gemaakt wor
den. 

Niet temin gaat men reeds op grote 
schaal k inderboeken uitgeven evenals 
t ipische leerboeken voor ar i tment ika , 
geografie e.d.m. De moeilijkheid hier
bij is dat in vele afrikaanse landen d e 
oplagen weliswaar zeer hoog zijpn 
doch wegens de taalverschillen mee r 
dere verschillende uitgaven vergen. Z a 
zal men in Gana op een oplage van een 
half miljoen schoolboeken niet m inde r 
dan 8 verschillende idiomen moe ten 
gebruiken. Hierbij komen we dan tot 
de vaststelling da t terwijl in E u r o p a 
en Amerika de beeldende kuns t in 
haa r recente ontwikkeling uitgespro
ken tweedimensionaal is en het per-
spektief u i te raard zelden aan bod 
komt , in abs t rak te werken men in Af
r ika een zeer grote inspanning moet 
doen om de Afrikanen het begrip bij 
te brengen van een derde dimensie in 
de grafische voorstelling ! Dat geldt 
niet alleen voor tekeningen en schilde
rijen doch ook voor foto's. Fi lmvoor
stellingen in Afrika lokten bij de toe
schouwers en vooral bij de v rouwen 
n i e t zeidEn homerisch ^ l a c h ui t tegen
over een nochtans zeer ernst ig verloop 
vart ftet gespeelde d rama. Bij nader 
onderzoek bleek het gemis aan enig 
perspektivist isch inzicht de oorzaak 
v a n deze lachlust t e zijn. ew zeiden 
afr ikaanse vrouwen, niet te begri jpen 
waa rom een m a n of een vrouw op he t 
wi t te doek boven op een blbemenwaas-
kon gaan staan. 

Ofwel hetihtten ze er een m a n c h e 
betekenis aan en keken z e dus in 
plaats van me t lachende, m e t schrüt-
ogen n a a r een doodgewoon (a i t ana 
voor ons) optisch verschijnsel 

Eaacr en a n d e r toonff onis. weM;eilin!-
gem aan, welke afs tand de huidige, su-
frikaanse m e n s moe t overbrnggem, onii 
« bij te zijn », laat s taan om « in » t e 
zijn ( o m een tan» door he t hippie^ver-
schijnsel s te rk mgebinrgerd wGOEdje" 
te gebruiken) . Tevens ook hoe gek h e t 
er in de wereld eigenlijk aan toe gaat, 
w a a r men toch m het ene werelddeel 
een optisch verschijnsel met zeer veel 
moeite moet tnhameren terwijl in een 
ander gedeelte men zich bev/ust van 
de derde dimensie verwijderd, terwijl 
men al volop spreekt over een vierde 
dimensie.. . 

DE BETOVERGROÖTTIJD 
We bestellen in een neder lands Horeca-bedrijf bij voorkeur steeds een 

s inaasappelsap. Niet omda t we zo dol er op zijn, m a a r omda t we houden 
van dat héérli jk neder lands woord « s juuderaans ». 

Dit neder lands « Frans » heeft in de oude kookboeken uit betover
grootmoeders ti jd reeds voorlopers gehad. Zo vonden we een bereidings
wijze van « blamansjees ». Dit iewat vreemde woord word t onmiddell i jk 
al een heel s tuk duideli jker wanneer we de franse oorsprong ervan ken--
nen : « blanc manger w-pudding. De blamansjees , die met gelatine waren 
bereid, werden opgediend als kleine puddinkjes . 

Rest ons, het recept even op te geven : « Neem.pt een Pintje zoete 
Room, een half Loot Vislym aen kleyne Stukjes gesneden, en eerste laa
ien smelten, met twee Thee-Kopjes Regenwaeter op het Vuur gezet, en 
dan door eenen Doeek ghedaen, en dan tezaemen eens laeten opkooken, 
met een CitroenscMl en wat geraspte Broodsuycker, maer neem.pt van 
de bes-te, en doeter zo veel in als gy dunct, dat het na uw Smaek zoet 
genoeg ts, en dan in Thee-Kopjes geschept en in de Kelder v^at te ver
koelen gezet, is heel goet ». 

GEEM NEUTRALE POP MEER 
H e t sukses in de kinderspeelgoedafdelingen van de zweedse grootwa

renhuizen is momentee l « Lillebror » (Broeder t je ) , een pop die zich 
onbeschaamd tot he t raanneijk geslacht bekent . Tot nog toe bes tonden 
e r alleen seksloze of vrouweli jke poppen, eindelijk is ook «kleine Adam» 
in de poppenwere ld te voorschijn gekomen, zij het dan tot nu toe alleen 
in het « ontvoogde Zweden » (da t er t rouwens niet gelukkiger om is, zie 
m a a r de s tat is t ieken d e r zelfmoorden) . « Lillebror » word t bij duizenden 
verkocht niet alleen als speelgoed doch ook als nieuwe aanwins t in de 
moeder- en vaderkursussen waar toekomst ige ouders het kind' in bun
dels leren leggen. De pop zelf word t echter niet in Zweden m a a r in West-
Duitsland vervaardigd. Waar hij nog niet mag verkocht worden.» 

OODE LIEFDE 
roes t niet. Dat bli jkt ook in de f i lmindustr ie he t geval te zijn. « Ge

jaagd door de wind » naa r Margaret Michell met Vivien Leigh en Clark 
Gable, allebei reeds overleden, word t nl. opnieuw op de m a r k t gebracht , 
omda t MGM gewaar is geworden da t speciale voorstellingen van deze 
film (in klubs bv.) te lkens een ui tgesproken kassukses zijn. Op 4 ok
tober word t daa rom in Atlanta een gala-voorstelling ingericht in aanwe
zigheid van de nog levende vedet ten uit deze film nl. Olivia de Havilland 
en Butterfly Mequeen. Want ook de fijne engelse ak teu r Leshe Howard 
die de rol van Ashley vertolkte , is overleden. De kopie word t om
gewerkt op 75 mm-breedte . E r worden ook in andere s teden premières 
aangekondigd, die reeds v o o r 503.000 dollar aan verkoop bij voorinteke
ning hebben opgebracht . 

Deze jongeïïii in. SSïrmitetjespaJL Umrnen alleen nmar En%eTs-en zijn. Zo is het ook 
inderdaad ! De heren beroemen er zich op, hun kostuum zelf ontworpen ts 

hebbeit. 
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BILZENSE BEAT 
Comblain is dood, leve Bilzen ! Een kreet die de jazzliefhebbers weer enig hou

vast geeft hoewel Bilzen, ivat zuiveie jazz betreft, nog niet aan de eerlijdse hoog

tepunten van Joe Napoli toe is. Iets wat, zeker bij de jeugd, goedgemaakt wordt 

door meer aandacht voor popmuziek. Trouwens, de jongste strekkingen in de jazz 

(jooal de free jazz) tonen een vaak zo verward patroon dat zij alleen voor ken-

tf'is genietbaar zijn. Vele jeugdige liefhebbers neigen dan ook vlugger naar beat-

muziek die, sedert de laatste Bealle LPs, heel wat « menselijker » geworden 

is dan enkele ja)en geleden. 

De inrichters van Jazz Bilzen hebben die evolutie in de luiste)gewoonten begre

pen en een speciale beatdag ingericht. En hoe de jazzpuriteinen ook mogen prui

len (op 2 septe)nber werd in het openluchtteater van Deurne zelfs een free jazz 

tegen-feslival georganizeerd), feit is : de beat heeft het festival ge)ed (imnieis. 

zonder een gespijsde kassa geen festival me'er). 

O p viijdagavond 25 augustus verdron
gen zich zomaar eventjes twaalfduizend 
jongeren (11.000 van hen betaalden zelfs 
de lang niet geringe inkomprijs) op de 
fcstivalweide. He t programma barstte 
dan ook van de vedettennamen met in 
vette afficheletters Procol Harura. 

Het begon reeds rond 17 uur , maar 
raakte pas op gang rond 20 uur toen de 
eerste werkelijke vedetten aan de beurt 
kwamen. 

De eerste groep die een goede indruk 
maakte waren de antwerpse Mods, ge
noegzaam befaamd door hun optreden 
in de « Muze ». 

Maar meteen kwam ook het grote ge
brek van dit festival aan het licht : een 
geluidsinstallatie die niet op haar taak 
berekend bleek. 

Vic Cardinal met de zwaargewicht
vrouwen T h e Queens was zowat de eni
ge die genoeg show kon opbrengen om 
de tekorten van de luidsprekers voor het 
verbaasde publiek weg te roffelen. Vic, 
een dubbelganger van Harry Belafonte, 
en de zweedse mastodonten brachten 
eerder banale muziek maar met zoveel 

ontwapenende en lawaaierige charme 
dat zij de weide wel « aankonden ». 

Voor de zangsolisten was dit een on
mogelijke taak. He t enonne podium, de 
wijdse « prairie », de grote massa en de 
geluidsinstallatie « verdroegen » hen 
niet. Dokwerker-zanger Lode De Ceus-
ter werd niet gehoord. Wannes Van de 
Velde die anders het publiek steeds on
middellijk op de hand kreeg, slaagde 
daar nu slechts gedeeltelijk in en Neder
lands Dylan-plagiaat Armand kon zich 
niet eens verstaanbaar maken (wat ten 
slotte niet zo heel erg is), evenmin kon 
dit Endatteme. Boudewijn de Groot kon 
zich enkel handhaven door beroep te 
doen op de meest gekende stukken u i t 
zijn repertorium; hij werd echter onder
broken door een groep jonge kommunis-
ten die, zijn « Meneer de Prezident » 
vergetend, hem verweten dat hij onlangs 
verklaarde dat de schuld voor de voort
dur ing van het Vietnamese drama wel 
eens niet bij Johnson alleen zou kunnen 
liggen. Van de solisten was het ten slotte 
enkel Ferre Grignard die de verwachtin
gen inloste omdat hij , dicht omringd 
door zijn begeleiding, een klankstevig-
heid opbracht die de obstakels overwon. 

VLAAMSE KULTUURDAG 

De boer die naast ons zat in de 
kei-k van Ekelsbeke (Frans-Vlaan-
deren) begon hoe langer hoe meer 
te knikken en te stralen. Hoe langer 
de Vlaamse preek van deken Ver-
donck in een ongemeen vlotte, gees
tige taal van de Westhoek duurde, 
hoe meer we de gezichten van de 
mensen uit Ekelsbeke zagen opstra-
len omdat ze weer, na één jaar hun 
vlaams, hun eigen taal vanop de 
preekstoel konden horen. 

Die Vlaamse preek was het begin 
van een echte vlaamse inva/ie in 
dat kleine dorpje van de Westhoek, 
waar Nederlanders van Den Haag 
en Hilversum, van Brugge en Brus
sel, van Steenvoorde en Duinkerke 
met mekaar echte vrienschapsban-
den — in het Vlaams — hebben ge
smeed. 

We voelden ons inderdaad echt 
bij ons, als we na de mis de fanfare 
van Ekelsbeke fors hoorden musi
ceren in de tuin van het prachtige 
kasteel dat boven op zijn toren een 
grote leeuwenvlag voerde met het 
de\ies « vaincre ou mourir ». We 
hebl)en trouwens verschillende nog 
jonge mannen uit die fanfare 
Vlaams horen si)reken en als we in 
het café Vandersluvs in 't Vlaams 
zaten te babbelen met de boeren van 
de streek, dan was het ijs helemaal 
gebroken. 

De voornaamste ontmoeting zou 
er echter een zijn van Frnns-Vla-
ming zelf : er werd nameliik in de 
namiddag een forum georannizeerd 
waaron de 'eerVmchten Xederl-mds 
in Frans-Vlaanderen met mck.Tar 
debatteerden o\ er de moeeliiUieden 
van het Vlaams (of liet Xederlands) 
in hun streek. De heer Du\ck. leraar 
te Rambeke hek'pmfoonde de nood
zaak van het A.R V. zonder noch
tans (Ie bazis. het Westvliims als 
vertrekpunt, te verbeten. Maar rie 
meest ongemerkte beurt mi ik t e 
toch de beer Devev. leraar te Faze-
hroek. Hii schetste in een mooi 
Vpflprlnnds de echte aard van onze 

TE EKELSBEKE 
volksziel en legde het verband van 
die ziel met het wezen van onze 
taal. 

De heer Deswarte en mgr Les-
croart (die in 1923 nog het vlaams 
blad « De Vlaamsche stemme in 
Frankrijk » had uitgegeven en dit 
tot 1926) beklemtoonden allen de 
noodzaak van het allerbelangrijkste 
feit dat het Vlaams moet bhjven le
ven en riepen de jongeren op om 
nog meer de lessen Nederlands te 
volgen. Daarna volgde dan de uit
reiking van de prijzen aan de meis
jes en jongens die uit vrije wil en 
in hun vrije tijd de kursussen Ne
derlands hadden gevolgd. Ze werden 
door de ganse zaal warm toege-
.juicht. Na dat forum hadden we 
t?«uwens de gelegenheid met ver
schillende van die leerlingen te 
spreken, waarvan er sommigen zich 
reeds heel vlot en ongedwongen uit
drukken in het A.B.N. 

« Ge komt volgend jaar toch te
rug ? •», vroeg een lid van de har
monie ons toen we de zaaj verlieten 
en we dierven de man niet teleur
stellen. Moe en schor van het spre
ken in berookte zalen, maar diep 
gelukkig zijn we naar buis gereden. 
En we kregen trouwens nog een op-
kikkertje in een kafeetje te Hout
kerke, vlak voor de zogenaamde 
.schreve, waar een toch nog niet zo 
oude man ons zeer vlot onderhield 
over koelies en kalfies en ons /egde 
« Ik ben een stevig voorstander op
dat het Vlaams zou blijven ». 

Na zo'n woord van een Vlaming 
uit Frankriik. die na 300 iaar franse 
schfilen dat noc kan zeaaen en /ést. 
voelt men zich terne sterk om bet 
zonder iammeren in lenate \an da
gen O)) te nemen tesen de kerneis 
uit 'Ie oa'-is van Beulemans. 

Wie er niet bii was en een vleng-
ie van de sfeer wil opsnuiven, kan 
dat door zaterdie O «entpmber af te 
stemmen on radio Kortrük om .'S n. 
's namiddaas. 

(W.A.> 

De beatgroepen deden het beter dan 
de zangers. Adam's Recital had het on
geluk te moeten optreden na de sukses-
rijke Vic Cardinal... Meer bijval nog 
genoten de Pebbles! H u n close harmony 
stijl, show en muzikale kracht kwamen 
tot hun recht. Normaal dus dat zij de 
applausdieven van de avond waren. 

Anneke Soetaert was een hoofdstuk 
apart . Zij hoort niet thuis op een derge
lijk festival, was %vel moediger maar ze
ker niet zo verstandig als Will T u r a die 
onmiddellijk weer achter de koelissen 
dook. Anneke tartte het fluitkoncert dat 
haar verschijnen spontaan opriep... en 
wij kunnen de fluiters begrijpen. An
neke wordt begeleid door een melig sa
lonbandje, kleedde zich in lelijk groen 
dat nog lelijker werd door de zilveren 
pailletten en vond het nodig zich te be
wegen als een overjarige seksbom. 

Wat haar stem presteerde was niet zo 
slecht en wij geloven dat, moest haar 
manager haar een wat soberder image 
aanmeten en haar een betere begeleiding 
ten dienste stellen. Anneke het inder
daad tot een vedette zou kunnen bren
gen. 

Als hoogtepunt van het festival kwam 
na middernacht Procol Ha rum op het 
podium. Deze londense groep had zich 
achter het podium reeds vedette-allures 
aangemeten, vooral hun pedante mana
ger dan. Deze biok pretentie akteerde of 
hij « A whiter shade of pale » in per
soon was. De als chinese mandarijnen 
geklede jongens waren zelf veel simpa-
tieker en toonden zich minzame hand
tekeningenverdelers. Men had wat ge
vreesd voor de toneelwaarde van Procol 
Harum die in feite een studio ensem
ble is. 

Hun versthi|neii was echter een mee
valler. Zij voerden een sobere show op, 
bleken feilloos op elkaar ingespeeld en 
brachten een rijk mengsel van halve 
beat en hall klassiek. 

Vooral de /an-^er-pianist toonde / i th 
een oveituigend kunstenaar. 

\1 bij al is de Bilzen-beatavond een 
sukses oe\\()iden <lat een heihaling \er-
dieiu al moeien de organizatoren liefst 
ickeiung houden met • meer zorg voor 
de geluidsmstallaiie. beleie vveiksoor 
waarden vooi de artiesten, een minder 
overladen piogiaiiuna en het feit dat 
niet alle muziek zich leent \ooi massa
le opcnluchtvei toningen. 

N I C VAN BRUGGEiN. 

SEPTEMBER 
TE 

OLMEN 
Volksopvoeding is een werk van lange 

duur ! De gebeurtenissen in Kongo en el
ders (ook in eigen land) ' brengen er ons 
onloochenbare bewijzen van. 

Ruim 12 jaar geleden bracht pastoor 
Haldermans te Olmen (Meerhout) ons al 
een eerste bewijs van zijn « kunnen > toen 
hij te Brussel in de Patriaschouwburg (die 
volliep) een vertoning organizeerde met de 
inwoners van het veelbesproken kempisch 
dorjpe Gierle (Turnhout). 

Sedertdien staat hij nu reeds jaien te 
Olmen in een landelijke kempische ge
meente (3000 inwoners). Zijn mu/ikale sep
temberdagen lokken telkens 10 tot 12 maal 
achtereen bomvolle zalen. Daar zaten tus
sen het publiek bisschoppen, abten, hoofd
opzieners, letterkundigen met landelijke 
faam, kunstenaars allerlei, priesters en zus
ters naast gewone boeremensen, ouderen 
naast jongeren, hoogstudenten naast )onge 
mannen die slechts met vrucht en veel 
moeite de lagere school hadden gevolgd. 
Maar vanaf het eerste ogenblik /aten ie 
allen muisstil en geboeid te luisteren naar 
het nieuwe stuk dat weer eens uit de letter
kundige pen van de pastoor was ge\Ioeid. 
Wie men er nooit te zien kieeg, waren de 
mannen van de vlaamse T.V. Die hebben 
te veel werk met de opnamen van tiener
klanken op allerlei terreinen. 

Wie van gezonde « kost » houdt die ont
roert en nog lang nazindert, bestelle tijdig 
zijn kaarten bij mevr. Ida Aerts-Willems, 
Sthoolstraat 18, Olmen. 

Er zijn vertoningen vastgesteld op vol
gende data : 17, 18, 20. 21, 24. 25, 27 eB 28 
september telkens te 19 uur 30. Het is een 
show van spel. kleur, klank, schetsen, ver-
ra'.singen. Het is geen opgeschroefd lawaai 
maai stemming die naast een traan ook een 
glimlach geeft. Olmen marcheert voorop en 
biengt ons het bewijs wat begaafde geeste
lijken nog kunnen verwezenlijken midden 
de veibasteiing en ontaarding van ons volk. 

WILLEM DE MEYER. 
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nieuwe bundels 

In de reeks « Noorderlicht » van Desclée-De Brouwer verschenen een 

viertal gedichtenbundels: « Terra d'Amore »van Albert De Vos,« Gedich

ten » van José De Poortere, « Wedergeboorte » van Marcel Leemans en 

« Duel » van Eddy Van Vliet. 

EDDY VAN VLIET 

Beginnend met de laatste en ook lij-
vigste bundel, beginnen wij ook met de 
jongste der vier. Van Vliet, geboren in 
1942, doctor in de rechten, is met dit 
((Duel» echter niet aan zijn proefstuk : 
reeds in 1964 publiceerde hij « Het lied 
van Ik ». Het duel waarvan sprake in 
deze bundel, is de strijd tussen negatie
ve en pozitie\e klachten, tussen angst, 
twijfel, zinloosheid, ontgoocheling, uit-
drukking^onmacht enerzijds en levens
bevestiging, zekerheid, geloof anderzijds 
De bundel is de poëtische neerslag van 
deze innerlijke strijd, en het lirisch re-
zultaat werd gegroepeerd in vijf reeksen 
van gedichten, crescendo gaande van 
(( dijkbreuk » tot « overwinningslied ». 

« Dijkbieuk » bevat 18 gedichten 
waarvan het laatste « endogeen n spreekt 
van <( dit westen, waar protesteren het 
meest verbuigde werkwoord werd... » 
(terloops : is het deelwoord van u ver
buigen » niet « verbogen » ?). 

Deel 2 en 3 (« zij, een vergeten lied « 
en « zij, van huid tot huid >') weerspie
gelen de ontmoeting van dichter en 
vrouw. In het vierde deel (« om en om 
het woord ») wordt het duel van de 
dichter met het v/bord, met de uitdruk
kingsmiddelen geformuleerd « op zoek 
naar echo's die m.ijn stem zullen bevesti
gen ». 

Doch reeds klinkt hoop op bevesti 
ging : « tot in de vingertoppen trilt het 
nieuw geluid dat me wakker zingt... het 
strijdlied dat de nacht aan repen 
scheurt ». Met de beginregels « toen we 
allen de duisternis verwachtten kwam 
het licht I) wordt de overwinning van 
het leven de zekerheid, de rustige 

kracht uitgedrukt. Met « ik ben tevre
den » — <( ik weet dat de aarde goed 
is » — « ik dood iedere twijfel » drukt 
de dichter een zegevierend doch niet 
luidruchtig geluk uit. 

Van Vliets verzen hebben een over
tuigende klank en een pozitieve, levens
bevestigende inhoud, naast een sugge
rerende kracht. Niet steeds slaagt de 
dichter erin de lirische ontroering aan 
de gedachtelijke inhoud te koppelen. 

Het vrije vers moet het van het beeld 
hebben, omdat ri tme en melodie, erken
ning, herhaling en muzikaliteit niet be
nut worden zoals in het traditionele 
vers. Dat het gevaar voor vervlakking in 
prozaïsche kommunikat ie (als er dan al 
kommunikatie is) niet gering is, is be
grijpelijk en ook Eddy Van Vliet is niet 
steeds hieraan ontsnapt. Toch is deze 
bundel om zijn inhoud én om het na
gestreefde en vaak bereikte evenwicht 
tussen beeldoriginaliteit en begripsmede
deling meer dan een beloftevol pogen 
tot hannonizeren van de inhoud, de taal 
en de verworv'enheden van de moderne 
liriek. 

MARCEL LEEMANS 

De bundel « Wedergeboorte » van 
Marcel Leemans raakt dezelfde snaren 
aan, klinkt met dezelfde gjrondtoon als 
die van Van Vliet. Waar het echter bij 
deze laatste nog « duel » is, daar is bij 
Leemans reeds van in het begin de er
kenning, het bewustzijn van een verlan
gen naar de oersituatie der menselijke 
ongereptheid. Groeit bij de eerste uit 
het duel echter de zekerheid van de 
overwinning, dan is bij Leemans het ge
voel gekompliceerder De zuiverheid van 
l'ct verlangen blijft wel opklinken als 

^i-é^ Jiii!s!taéÊÊÊISSÊlmmi0' 

De tijd van de Grote Kitsch ! « Kunstwerken » in papierdeeg op een tentoonstel
ling te Hannover. 

grondtoon, maar daarnaast is het weten 
der bedreiging door wereld en tijd : een 
bedreiging die de dood als e indpunt 
plaatst achter beide. 

Heel di t zuiverheidsverlangen, deze 
betrachting naar de oermenselijke onge
reptheid staat in oppozitie met de wer
kelijkheid van een wereld, waarin de 
oerzuiverheid slechts ontmoet wordt in 
de grote simbolen en ideeën waarheen 
de individualiteit van de dichter grijpt 
om uit de dodende r ing te breken. 

Simbool voor de dichter is het water, 
bijna in elk der 26 gedichten weerke- . 
rend, naast andere simbolen die het on
gerepte en onberoerde aanduiden : vuur , 
aarde, nacht, sterren, sneeuw, glas. T i -
perend voor deze simboliek van het ver
langen, het bewustzijn van een bedrei
ging en de weemoed is het gedicht « Er 
is ruimte in water ~- er is tederheid in 
water — sterven is er in water — en wij 
herkennen het niet — wij worden oud 
•— binnen ons westerse verdriet ». 

Leemans vasthouden aan die éne 
grondsimboliek geeft aan deze bundel 
een sterke geestelijke eenheid. Een pas
send gebruik van beeld en metafoor, 
zonder het gebruskeerde en opeenbot-
sende van een zich modem-gebarende 
beeldspraak, een rustig-geritmeerd vers 
met vaak zelfs het rijm, ongedwongen 
en nergens als « keurslijf » aangevoeld 
of voelbaar, scheppen de nodige poëti
sche sfeer waarin de dichter ons wil 
plaatsen, brengen de poëtische kommu
nikatie tot stand. De verzen van Mare 
Leemans zijn een alleszins te waarderen 
debuut en ze zijn in staat ook de gewo
ne lezer weer met de « moderne » li
riek te verzoenen, juist omwille van de 
herleving van verscheidene « traditio
nele » elementen, die hun technische 
noodzakelijkheid en h u n poëtische 
bruikbaarheid hoe langer hoe meer op
nieuw bewijzen. 

JOSÉ DE P O O R T E R E 

In de gedichten van De Poortere is 
het bli jkbaar onvermijdelijk-geworden 
raadselachtige da t elke zich respekte-
rende moderne poëet aan zijn lirische 
produkten meent te moeten geven door 
middel van enkele stereotiep geworden 
technische knep>en, niet dermate op de 
spits gedreven dat men na lezing ervan 
hoofdpijn heeft. Er is bij De Poortere 
in sommige verzen een verklaarbaar 
raadsel : zij grijpen in de eerste plaats 
aan door de direktheid der opgeroepen 
poëtische sfeer en spreken pas daarna 
de geest aan, met hun beeldreeksen en 
simboliek. Andere gedichten echter spre
ken beide vermogens haast gelijktijdig 
aan — en het is nu niet zoals sommige 
moderne poëten denken da t een gedicht 
des te poëtischer is naarmate het moei-
lijker-verstaanbaar wordt, want bij De 
Poortere zijn er goede en minder-goede 
verzen in beide kategoriëen. « Katego-
rie » is eigenlijk te sterk een aflijning 
vermits elk gedicht zijn graad van moei
lijkheid of gemakkelijkheid bezit wat de 
verstandelijkp nrnetratiemogelijkheid 
betrei i 

EI is uiterlijk aitüaus een minder uit
gesproken eenheid dan in de vorige bun
dels. Het begin-vers over Vietnam (dat 
wi) destijds reeds in « De Maand » la
zen) en het slotgedicht « Verwijt voor 
1967 » dat eindigt als volgt : 
« Al scheuren alle bruggen in dit land, 

zijn dichters worden doodgezwegen. 
Mijn brussels land is klein gebleven » 

zouden een sterk maatschappelijk « en
gagement )> doen vermoeden. Tussen de 
twee gedichten ligt er echter een hele 
gamma van gevoelens en gedachten die 
tot inspiratie werden en^ook het eigen 
dichterschap wordt in de tematiek be-
tiokken. Van het streng-individuele tot 
het sociale, religieuze gaan deze motie

ven : in het gedicht « Betlehem » zegt 
de dichter over het kind : « 't Geschrei 
bedreigt mijn veiligheid, mijn geld, 
mijn pelsen mantel ». 

Eklektischer dan voorgaande bundels , 
worden de gedichten van De Poortere 
nochtans door geen individualistischer 
grondbewogenheid gedragen : wie h u n 
gedeeltelijke geslotenheid weet te ope
nen door het aanvoelen van het in elk 
gedicht •— zij het niet steeds overtuigend 
of sterk genoeg — lirisch moment, zal 
ook de zin ervan duidelijk worden. 

A L B E R T DE VOS 

« Ter ra d'Amore » is reeds, blijkens 
de tekst op de omslag, de derde bunde l 
van de gewezen leraar, nu onderpastoor, 
en wanneer wij deze derde bundel gele
zen hebben spijt het ons de vorige nieÉ 
gekend te hebben. Wan t deze gedichten 
over en rond een reis naar Italië doen 
ons ernaar verlangen, da t deze priester-
dichter nog menigmaal zou op reis gaan 
en zijn poëtisch relaas meebrengen. I n 
onze naoorlogse poëzie kennen wij, ter 
vergelijking, slechts de verzen van Van 
Wilderode in (( He t Land der Mensen D. 
De Vos is echter anders, de vorm én ook 
het koncept van dit relaas verschillen 
met de cycli « Italia », « Sicilia » e n 
« Espana » van de in jaren even oude , 
maar op de officiële Parnassus reeds lan
ger verwijlende Waaslander. Twin t ig 
gedichten over Italië en over de reis, 
achttien over het terug zijn, plus een in
leidend vers : dat is de wiskundige uit
drukking van wat deze bundel inhoudt , 
maar op verre na niet van zijn liri
sche rijkdom. Vreugde om het zien e n 
om de schoonheid, hunker ing en heim
wee, de herinnering aan de dagen van 
ginder bij het thuiszijn zoals het heim
wee naar het huis in de koele venetiaan-
se kerk : « vleugels van verlangen —• 
kristallen van verdriet — blijven inwen
dig hangen — en verlaten mij niet », da t 
alles uitgezegd, soms gepreveld bijna, in 
een taal die het harde, schreeuwende 
mist der opeenbotsende beelden, m a a r 
die het beeld zuiver inschakelt in de zin
rijke verzen, ritmisch-vloeiend, sterk me
lodieus. Sonts is er wel eens een klisjee-
beeld (als het bovenstaande « vleugels 
van verlangen »), een minder-gelukkig 
enjambement of rijm. Ook de van in 
het begin volgehouden drievoetige jam
bische versregel, met weliswaar de 
« dichterlijke vrijheden », laat wel eens 
de spanning zinken. 

Toch is ook naar de vorm deze bun
del haast revolutionair : een dichter d ie 
nog de gebonden versvorm en het r i jm 
kan beoefenen en dat op een wijze d ie 
nergens laat aanvoelen da t men hier met 
een zogezegd « keurslijf » te doen heeft, 
zulk een dichter verdient alleen om dat 
feit al onze achting en waardering, ora 
de betoonde moed ! 

Maar niet om deze technische kan t 
alleen van De Vos' liriek willen wij IJ 
aanraden deze bundel te lezen. Weinig 
jonge dichters hebben de raad van de 
(moderne) Ezra Pound opgevolgd en be
gonnen met de « techniek » van he t 
vers en de daaruitvolgende taalbeheer
sing te leren. Kunst is ook een « kun
nen » : Albert De Vos bewijst met zijn 
bundel dat di t kunnen voor een steviger 
en waarachtiger kunst de bazis is dan 
voor die welke haar onkunde en gedach
teloosheid verbergen moet achter het 
gewild-spektakulaire in woord en beeld 
en het verkopen van wartaal voor diep
zinnige maar voor-de-bourgeois-onbegrij-
pelijke-wijsheid. 

Bij dichters als Albert de Vos ligt he t 
vernieuwende en revolutionerende i n 
onze liriek : een vernieuwing die uit
gaat van het zuivere en waarachtige, het 
ware, goede en schone waaraan elke 
kunst — en elke liriek — ontspringen 
moet... 

« Ter ra d'Amore » is niet zomaar een 
bundel gedichten : het is een boekje vol 
waarachtige poëzie. Dat is zoal het beste 
wat men van een gedichtenbundel kan 
zeggen : wij aarzelen niet het te doen. 

I.D. 

Eddy Van Vliet : o Duel ». 
Marcel Leemans : « Wedergeboorte ». 
fosé De Poortere : « Gedichten ». 
Albert De Vos : « Terra d'Amore ». 
Desclée De Brouwer, Brugge per 

bundel : 60 fr. 



I^IJ 17 

.TV TV - TV • TV - TV - TV - TV TV TV - TV -

« De zoemende muzikant » — Muzikaal dramatisch spet voor T.V., bewerking en regie Mark 
Liebrecht, muziek David Van de Woestijne. Brussel Ned., maandag IJ sept. te 21ul5. 

VERONA 

De naam \an Verona is on
vermijdelijk verbonden met 
deze van William Shakespeare 
en het verhaal van Romeo en 
Julia. Doch Verona bewaart 
ook nog andere legenden en 
beelden: namelijk dat van het 
vreselijk treffen tussen Odoa-
cer en Theodoric, de koning 
der Goten, een Iseeld uit de 
ballade van G. Cardicci. Een 
andere grote figuur, die lange 
tijd in Verona verbleef, was 
Dante Alighieri. Hij woonde 
op het kasteel van Cangrande 
dela Scala. Men vindt hierover 
een uitvoerige beschrijving bij 
graaf Serego-Alighieri, een der 
laatste rechtstreekse afstam-
mehngen van de grote dichter. 

In deze dokumentaire film 
wordt vanzelfsprekend aan
dacht besteed aan de huizen 
der Capuleti's en de Montec-
chi's. Bij het graf van Julia, 
dat jaarlijks 200.000 bezoekers 
aantrekt, ontmoeten we Gigli-
ola Cinquetti die er haar Eu-
rovisiesukses zal brengen « Te 
jong . ». Verder krijgen we 
ook beelden van een Romeo 
en Julia-vertoning in de arena 
van Verona, waar we de stem 
zullen horen van Rosanna 
Carteri, de beroemde sopraan 
geboren te Verona en die al 
zo vaak gestalte gaf aan de 
Juha rol bij de opvoering van 
de opera's die Bellini en Gou
nod op dit tema komponeer-
den. (zondag 10 september -
19.25 - Brussel Ned.). 

DE ZOEMENDE MUZIKANT 

Maandagavond "krijgt u de 
kans om kennis te maken met 
het werk waarmee de vlaamse 
telesvizie deelneemt aan de 
Italia-prijs in de reeks televi-
zieopera : « De zoemende mu
zikant », muziek van David 
Van de Woestijne, tekst van 
Henmann Moers, vertaald 
door Roland Van Opbroecke 
en voor de televizie bewerkt 
en geregisseerd door Mark 
Liebrecht. 

Deze opera behandelt het 
tema dat in deze wereld alle 
persoonlijkheid een ouder
wets begrip is. De mens, een 
nummer, een getekende door 
de staat, mag zelfs niet zoe
men. Dat is de tragedie van 
een orkestmuzikus. Wegge
stuurd uit het filharmonisch 
orkest, vraagt hij raad aan 
zijn vrouw die zijn zoemen 
een onverdraaglijke ziekte 
noemt. « Ga naar een dokter » 
zegt ze of kies een andere 
vrouw ... ! De specialist-radio
loog sKiurt hem weg. Hij be
handelt slechts normale pati
ënten. Zijn vrienden willen 
zijn gezoem kommercializeren 
op geluidsband. Hij laat zich 
niet doen. De badmeester zal 
het in heet en koud water 
smoren, het uit zijn lijf bok
sen. Het zoemen wordt chao
tischer. Een barmeid wordt 
op hem verliefd, neemt hem 
op in haar huis, doch de bu
ren gunnen hen geen liefdes
nacht. Een orgeldraaier, 

straatmuzikant, verkoopt hem 
aan zijn baas, de instrumen
tenverhuurder. Deze omgordt 
hem met vele instrumenten. 
Hij wordt een éénmansorkest. 
Het gezoem wordt overstemd. 
Zijn persoonlijkheid is vernie
tigd. Nu is hij een nummer in 
de maatschappij. 

Akteurs : Wies Andersen, 
Dora Van der Groen, Marcel 
Hendrickx, Bob Van der Ve-
ken, Jaky Morel, Maurits 
Goossens, Jaak Van Hom-
beeck, Els Cornelissen, Alex 
Wilequet. 

Het omroepkoor van de 
B.R.T. en de Filharmonie v^an 
Antwerp»en staan onder de lei
ding van Frederik Devreese. 
( maandag 11 september -
21.15 - Brussel Ned. ). 

HET ZUIDEN 
Dit spel van Julien Green, 

vertaald door Max Nord, 
wordt u dinsdag aangeboden 
zoals het voor de kamera's 
van de nederlandse televizie 
(AVRO) werd geregisseerd 
door Walter van der Kamp in 
een dekor ontworpen door 
Cor Hermeier. 

De frans-amerikaanse au
teur Julien Green, die vooral 
als roman - schrijver naam 
maakte, laat zijn « Zuiden » 
starten in de late avond van 
12 april 1861. Op dat ogenbhk 
knalde het eerste schot in de 
amcrikaanse oorlog tussen 
Moord en Zuid. Teg£n de ach

tergrond van de strijd om de 
vrijlating van de slaven plaatst 
de auteur niet alleen een reeks 
kon flikten rondom wat wij nu 
rassendiskriminatie zouden 
noemen, maar ook rondom de 
pijnlijke zelf-ontdekking van 
een jong pools officier die 
moet kiezen tussen twee mo
gelijke geliefden , waarbij la
tente homosexualiteit hem 
zijn noodlot doet ontmoeten. 
Er wordt Green vaak het ver
wijt gemaakt dat zijn toneel 
teveel op gedramatizeerde ro
mans lijkt. Daar kan u vana
vond zelf over oordelen. Feit 
is dat Green het gegeven van 
Het Zuiden gebruikt heeft als 
stof nu eens voor een roman 
en dan weer voor toneel. Uit
eindelijk haalt deze laatste 
vorm het. (dinsdag 12 septem» 
ber - 20u25 - Brussel Ned.). 

HONGAREN EN 
ZIGEUNERS 

In deze dokumentaire bren
gen Yvon Collet en Pierre Bar-
toli enkele karakteristieke as-
pekten van Hongarije. Eerst 
komen we op het Balaton-
meer, de hongaarse zee, waar 
we een bewijs krijgen van de 
goede luim en de vindingrijk
heid van de Magyaren. In 
Hongarije, dat ook wel eens 
de zolder van Europa wordt 
genoemd, is het niet een be
langrijk element in de ekono-
mie van het land. Dat er in de
ze film ook aandacht wordt 
besteed aan de paprika ligt 
voor de hand : het is de bazis 
van de hongaarse keuken, 
waar Tokay-wijn als de ko
ning wordt beschouwd. Ver
der zijn er ook nog beelden 
over visvangst, zo van de Es
kimo's afgekeken, een platte-
landsbruiloft, de folkloristi
sche klederdracht, de uitge
strekte en wildrijke jachtge
bieden en ten slotte de fiere 
Zigeuners die, niettegenstaan
de de moderne wereld, hun 
eeuwenoude tradities bewa
ren, (zondag 10 september • 
17u45 - Brussel Ned.). 

HET ZWAARD 
DER GERECHTIGHEID 

Een film van André Cayatte. 
Dus een film waarin een as-
pekt van het gerechtelijk le
ven wordt belicht, zoals in al 
de films van deze vroegere ad-, 
vokaat, De hoofdvedetten in 
« Le glaive et la balance » zijn 
Anthony Perkins (Jonny), 
Jean-Claude Brialy (Jean-Phi
lippe) en Renato Salvatori' 
(Frangois). 

'Cayatte behandelt in deze 
film het tema : mag een rech
ter iemand veroordelen, als 
hij geen absolute zekerheid 
heeft nopens de feiten die de 
beschuldigde worden aange
wreven ? Hiervoor laat Cayat
te twee jonge mannen een 
ontvoering, gevolgd door 
moord, uitvoeren. In het nauw 
gedreven in een vuurtoren ko
men er uiteindelijk drie man
nen te voorschijn, waarvan 
ontegensprekelijk één onschul
dig. Maar wie? Elk van hen 
beweert de derde man te zijn. 
De rechters durven geen be
slissing nemen en laten dit 
aan een jury over, die zich op 
zijn beurt niet durft uitspre
ken, (vrijdag 15 september -
20u25 - Brussel Ned.). 

Op de Vlaamse TV 
ZATERDAG 9 SEPTEMBER 
14 30 * Tennis Beker van de Gemeen-
schappeliike Mark t — 15 30 : Zwemmen. 
Zeslandentornooi — 16 55 : Termis (ver
volg) — 19 00 . Luceat — 19 30 : T ie-
nerkfanken —- 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 • Dr Kildore (9) — 20 50 ^tudio 
Uno. Voneteprogramma — 21 45 : Sus
pens (13) — 22 45 : TV-meuws. 

ZONDAG 10 SEPTEMBER 
11 00 : Eucharrstievienng in Wuustwezel 
— H O C : Internat ionaal londbouwmago-
zine — 1 4 i 0 • Ruitersport Kamproen-
schOB -Jor^ België te Ukkel — 15 30 : 
Zwemmen Zeslandentornooi te Dortmund 
— 17 00 . Ruitersport (vervolg) — 17 4 5 : 
Het grote avontuur Horrgaren en Zh» 
geuners — 18 40 Klein, k lem k leuter t |# 
— 19 00 - D e Jetsons 7e ot l . Het v l ieg-
pak — 19 25 De wereld I5 kiEin. Het 
Verona van Shakespeare — 20 00 ; T V -
nieuws — 20 15 Sportweekend — 
20 40 : Speelfilm Volg de vloot M u z i 
kale komedie won P S Berman, met Fred 
Astaire en Ginger Rogers — 22 15 : 
Taptoe — 22 40 • TV nieuws 

MAANDAG 12 SEPTEMBER 
18 55 • Zandmannet ie — 19 00 • Velvet 
38e o f l : Terry — 19-25 • Jonger dan 
je denkt — 1-952 • De Weerman — 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 De v luch
te l ing 14e af l : Fatso — 21 15 • n e 
zoemende muz ikan t TV-opera — 21 50 : 
De Stempel Satirische filmschets — 
22 00 : Gastprogrammo De Kathol ieke 
gedachte en octie — 22 30 . TV-nieuws. 

DINSDAG 12 SEPTEMBER 
18 55 : Zandmannet je — 19 00 : Tiener-
k lanken — 19 35 • Kwar t - 'Ee f ie— T9 52-; 
Hier spreekt men Nederlands -— 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 : Het Zuiden (Sud) 
Spel von Julien Green — 22 05 . Mediurï> 
— 22 35 ; TV-nieuws 

WOENSDAG 13 SEPTEMBER 
17 00 : Teievisum — 18 55 : Zondmon-
netje — 19 00 . Ti jd voor u — 19 25 : 
Arena — 19 52 . Mededelingen - Weer
man — 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : 
Dr Ktldare 9e en laatste a f l : Z i fn 
laatste romon (deel 4) — 20 50 • Por\o-
rama — 22 00 • Gastprogramma Het 
vri je woord ' Lekenmoraal en - f i losof te 
— 22 30 . TV-nieuws 

DONDERDAG 14 SEPTEMBER 
18 55 • Zandmannet ie — 19 00 Zorro. 
l e a f l : Het teken van Zorro — 19 25 I 
Tienerklanken — 19 52 • Mededefmgen -
Hier spreekt men Nederlands — 2 0 00 t 
TV-nieuws — 20 25 : Mogul l e af!. ! 
Stalen gezicht — 2 1 15 : Op de man o f 
— 22 10 : Première — 22 40 : TV-
nieuws 

VÎ ^JOAG 15 SEPTEMBER 
18 55 : Zandmannet ie — 19 00 : Chorlia 

ï 01*61 ~~ •tM^^l^'-'JMd u3uu9jpaM sp do 
Z ie t u er wat in ? — 19 35 : Zoekl icht 
— 19 52 : - Mededelingen - Weerman 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 * Speel
f i lm : Het zwaard der gerechtigheid. 
Drama va.r\ André Cayatte met Anthony 
Perkins, Jean-Claude Bnoly — 22 35 : 
TV-nreuws — 22 45 to t 23 30 : A t l e t i e k : 
Europese Bekerfinole voor dames te Kiev. 

Onze selektie 
ZATERDAG 9 SEPTEMBER 
20.30 BRUSSEL FR. 
La loi du silence (Film van A. Hitch
cock ). 

ZONDAG 10 SEPTEMBER 
17.45 BRUSSEL NED. 
Hongaren en Zigeuners (Explorat ie-
f f lm van Yvan Collet en P Bartol i ) . 
19.25 BRUSSEL NED. 
Het Verona van Shakespeare. 
20.35 ^FRANKRIJK 1 
Soupcons (Film van A Hitchcock). 

MAANDAG 12 SEPTEMBER 
21.05 NEDERLAND I 
Silhoufet (Gespiek met hedendaagse 
persoonl i |kheid) 
21.15 BRUSSEL NED. 
De zoemende muzikant (TV-opera » 
Muziek : David van de Woesti jne • 
Tekst en regie Mark Ltebrecht). 
21 .SO BRUSSEL N£0. 
De stempel (Joegoslavische sat ir i 
sche fi lmschets van Branko Ce'ov ic) . 

DINSDAG 12 SEPTEMBER 
20.25 BRUSSEL NED. 
Het Zuiden (Spel van Julten Creen 
- Programma van de NTS-AVRO). 

WOENSDAG 13 SEn^EMBER 
20.30 NEDERLAND I 
Les Espions (F i lm) . 

DONDERDAG 14 SEPTEMBER 
21.15 BRUSSEL NED. 
Op de man af 

VRIfDAG 15 SEPTEMBER 
20.25 BRUSSEL NED. 
Het zwaard der gerecht igheid 
(Speelf i lm - Drama van André Ca» 
yertte). 
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VROUWVOLK 

We gaan lelijk de berg af, jon 
gens. En meisjes. 

Hel was een traditie (of bijna) 
dat een belgische « dame » we
reldkampioene wielrennen weid. 
En dit jaar is dat niet het geval 
geweest. 

Een van onze vertegenwooidig-
sters werd zelfs zonder veel kom-
.'plimenten naar huis gestuurd om
dat ze « gepakt » had. net als een 
gewone mannelijke koereur. Zij
zelf ontkent het — en we hopen . 
naar waarheid — zodat men zich 
afvraagt of het spul haar dan zon
der dat ze het wist werd opgesol-
ferd. Wat de zaak evenwel niet 
schoner maakt. Behahe voor haar
zelf natuurlijk. 

De grote overwinnaars zijn de 
russische « dames » gewoiden, en 
zowaar ook een engelse. 

Van de russische meisjes (?) we
ten we al lang dat ze op sportge
bied — en niet alleen op dal ge
bied — een beetje daar zijn. 

Maar die engelse, dat valt ons 
een beetje tegen. Wij hebben al
tijd maar rekening gehouden met 
twee soorten « missen ». De lan
ge, schrale, rosse op platte hak
ken. De traditionele, zullen we 
maar zeggen. En de nieuwe soort, 
LSD minded, mini-rokked en ma-
xi-sexy. Het exportartikel dus. 

Maar een wereldkampioene 
wielrijden kunnen we onder geen 
van beide kategorieén thuisbren
gen. 5^dat we onze mening over 
het vrouwvolk van «the kingdom'» 
moeten herzien. Weer een kop-
brekerij ei bij. 

SUPER 
Wij hebben seiieus ons best ge

daan om een nog niet uitgegeven 
superlatief te bedenken, om de 
prestatie van Eddy Merckx bij be
nadering te omschrijven. Zoals ge 
ziet, het rezultaat van onze hersen-
gimnastiek is maar pover. Wat 
wilt ge, als de woorden campionis-
simo, nieuwe god met het enge
lengelaat, de onklopbare, en, ja
wel, batman, gevallen zijn. Kunt 
gij nog snaffei ? 

Alle gekheid op een stokje, we 
vinden dat Merckx een ferm werk
stuk heeft afgeleverd verleden zon
dag. Na een ontsnapping van 260 
km, waarin ge het meeste werk 
moet opknappen, nog de kracht 
vinden om snellere spurters als 
Janssen en Saez « dood » te rij
den, ge moet het toch maar kun
nen. 

Wij hijsen dus welgemeend de 
« moesj » van onze (bijna) kale 
knikker voor het eksploot van 
Eddy. 

Afaar wanneer we zien tot wel
ke giaad van histerie de gazetten 
de « sportliefhebbers > weer wil
len opzwepen, kunnen we weer 
riet volgen en schiet ons de titel 
te binnen van een \an de boeken 
van Rik de Man, « Vermassung 
und Kulturveifall >. 

De aanbidding door de massa 
van de enkeling die aan haar grijs
heid ontsnapt, wijst op het eer
ste. En dat die aanbidding de kul-
tuuiloze daad van hard op een 
velo te kunnen rijden geldt, wijst 
op het tweede. 

Ga dat nu in godsnaam niet uit

leggen alsof wij tegen Merckx 
zijn. We willen ook nog wat le
ven. 

START 
Het belangiijkste feit uit de 

voorbije wereldkampioenschappen 
lijkt ons de inzet van de strijd te
gen de doping, niet op papier, 
maar in het laboiatorium en op 
het stiafbankje. 

Wij behoren niet tot de vroege 
optimisten die denken dat het al 
gebeurd is. Men is ons al komen 
vertellen dat het gedaan is met de 
doping. Uit. Opgedoekt. Wij ho
ren nu al dat het allemaal schro
melijk o\ ei dreven weid. Dat do
ping slechts uitzonderlijk werd 
« beoefend ». 't Ware te hopen 
dat het waar was, maar... 

Hoever werd het ondeizoek in 
Nederland doorgedreven ? Werd 
het beperkt tot amfetamine ? Was 
het niet mogelijk andere stimule
rende middelen te gebruiken, ook 
gevaarlijke misschien, waarvan 
men geen spoien kon vinden bij 
het onderzoek zoals het aangepakt 
werd ? Zijn er geen onbestrafte 
misbruiken geweest ? 

Men mag niet aan struisvogel
politiek doen en uit het feit dat 
er geen misbruiken werden opge
merkt, afleiden dat er ook geen 
geweest zijn. 

Toch lijken mogelijke onbe
strafte misbiuiken ons op dit 
ogenblik niet zo belangrijk. Zijn 
er geen geweest, des te beter. Zijn 
er wel geweest, het zij zo. In de 
toekomst worden ze missdiien 
voorkomen of gevonden. 

Wat op dit ogenblife'' het be
langrijkste is, is dat de strijd be-

Enkele centimeters : het verschil tussen Merckx en Janssen aan 
de meet, het verschil tussen fortuin en (bijna) niets.^ 

gonnen is. Eerder kan hij niet ge
wonnen worden. 

DUITEN 
Men vertelt ons zo dikwijls dat 

« den Ollander » zo verrekt zuinig 
is, dat wij het gaan geloven zijn. 

Maar voor de inrichting van 
de wereldkampioenschappen wiel
rijden heeft hij toch een aardige 
duit overgehad. 

De organizatie moet zowat 10 
miljoen listen hebben gekost en 
er werd bijna één miljoen uitge
geven aan de bestrijding van de 
doping. 

Met dat laatste gaan we natuur
lijk akkooid, omdat het nuttig 
geld is. 

MARCEL 

Iedere avond, zo tmsen zes en acht, 
maakt nonkel Georges een wandelin
getje. Ne keer 't veld in, zegt hi]. 
Weer ne keer 't café in, zegt tante. 
Veileden vrijdag kuiert hij Jo op zijn 
duizend gemnkhen langs ons voclbal--
veld De pooit slaat open. Hij bin
nen. 

De jongens zijn aan 't trainen en 
rond de omheining is de Marcel het 
onkruid, een hahe meter hoog, aan 
het afsteken. 

< Hewel, wat doede gij hier ' >. 
De Marcel hoost het meeste zweet 

uit de ogen, hei kent nonkel Georges 
en gaat eveii op de spade leunen. 
< 't Ligt hier allemaal Jj smeng *, 
zegt hij, « ik ben dat zo een beetje 
aan het opkuisen ». 

Nonkel Georges pakt ook een stuk 
gereedschap vast, keurt het aandach
tig van onder tot boven en zet het 
weer weg. « Zijde gij ook al van 't 
bestuur van de voetbal? » « Bijlange 
niet >, zegt Marcel, « waarom denkte 
gij dat ? >. 

« Ha, omdat gij hier zo gerveldig 
aan het loeiken zijt. Of wordt ge 
daarvoor betaald misschien .? » « O^jk 
niet. En dat zou ik nog niet willen, 
want dan kwam ik niet. Ik doe dat 
om de klub plezier te doen en omdat 
ik ook plezier heb van 's zondags naar 
de match te komen. > « Dan moogt ge 
daarvoor zeker voor niks binnen ? > 
< Maar nee >, zegt Marcel >, ik be

taal lijk iedereen >. 
Ha, peinst i.vnkel Georges, « en 

kan dat bestuur zelf dat terrein met 
opkuisen ? Waarvoor dient dat eigen
lijk f » en hij « speekt » tn 'l gias. 

« Die hebben ander werk, nietwaar, 
transfer ten en ploegen opstellen T>. 

« En pinten pakken. Er zitten er 
twee bij de Charel, heb tk gezien. 
Zijn die al komen helpen ? >. « Nee », 
zegt Mat cel, « ik heb alles al alleen 
gedaan >. 

« En die daar ? » wijst nonkel Geor
ges in de richting van de spelers, 
«• kunnen die dat niet.' » « Die moe
ten toch trainen, dat ziet ge zeker 
toch? En daarbij, dat is hun loeik 
niet ». « Pertang >, zegt nonkel Geor
ges, « zo de eerste training eens goed 
werken, met spade en riek en krui
wagen, dat zou hun goed doen >. 
« Als ge ze dat nfjest laten doen, er 
ku'am er geen enkele naar de trai
ning >. 

Marcel is er zeker van. 
« Dat doet >, zegt nonkel Geoiges, 

« die mannen mogen hier tedere zon
dag voetballen, drie vier keer m de 
week komen spelen, maai eerst hun 
teirein opkuisen, dat zouden ze niet 
willen doen ? En tk lioor dat ze dan 
hier en daai nog een centje toegesto
ken krijgen ». « Ja maar », zegt Mar
cel, « dat IS nu toch de moeite niet. 
Drie-vierhonderd frank, als ze win
nen >. 

€ Als ik begvn te spelen, in der
tien, zegt nonkel Georges, dan moes
ten WIJ iedere maand twaalf-cens-en-
half uitleggen en ieder om beurt het 
gras komen afmaaien. En als we dat 
enige jaren gedaan hadden, dan 
mochten wij misschien eens meespe
len. > 

« De tijden zijn veranderd x, meent 
Mat cel. Daar moet nonkel Geoiges 
toch eens over nadenken. « Maar de 
mensen niet », zegf hij dan bedacht
zaam. « Die jongens daar spelen nog 
precies zo graag als wij in onze tijd. 
Als ze die mannen moesten zeggen : 
eerst het teirem in orde en dan spe
len, dan gebeurde dat, ik ben er ze
ker van. Die zijn maar lui omdat er 
altijd wel ergens een y>nnozele hals 
(en hier gebruikte Nonkel Gcorget 
een veel oneeibiediger term uit de 
woordenschat van de anatomie) te 
vinden is om het voor hen te doen. 
Allee, steek nog maar wat voort, an
ders gaan ze nog zeggen dal ge lie
ver lui dan moe zijt ». 

En inderdaad, de Marcel pakt weer 
zijn spade vast, maar het is goed te 
zien dat hij over iets moet prakkeze-
ren. 

En rinkel Georges tiekt naar de 
Charel. Even later hoort men buiten 
boze stemmen. « Wat zijde gijlte nu 
voor bestuur... pinten pakken ja... 
spelers... tam voor een poot uit te... 
onnozele marteko... alles alleen... 
zwijgt, en ga liever wat helpen... >. 

Nonkel Georges! 
Als het goed donker is, komt de 

Marcel (K>k een pint drinken. Zijn 
spade laat hij buiten tegen de muur 
staan. Er' ts geen mens die hem be
kijkt. Iedereen ts bezig over de tak-
tiek van volgende zondag. Zo moet 
het zijn. 

Daarenboven heeft het, zo den
ken wij, dik zijn intrest opge-
biacht, omdat al die dopingsperi-
kelen en -artikelen een formida
bele publiciteit zijn geweest voor 
de kampioenschappen. We den
ken dat er heel wat mensen zijn 
gaan kijken om eens te zien hoe 
zo'n gedrogeerd renner er nu ei
genlijk uitziet, en hoe hij « nou 
na de rees precies in zo'n flessie 
plast ». 

De andere tien miljoen zullen 
de organizatoren trouwens ook ge
makkelijk teruggekregen hebben, 
want er is heel veel volk geweest, 
en het tegenovergestelde zou ons 
van onze dietse broers zeer ver
bazen. Wij hebben er ook iriks te
gen. 

We blijven de mening toege
daan dat men al dat geld veel be
ter zou kunnen gebruiken dan 
voor zg. ontspanning. 

Maar we voegen er onmiddel
lijk aan toe : en veel slechter. Bij 
voorbeeld om wapens te kopen. 

BRABANCONNE 
Als de politiek er zich gaat mee 

moeien, is de sport om zeep, zegt 
de Charel altijd. En ge zoudt hem 
moeten gelijk geven ook. 

Wat is er in Holland gebeurd ? 
Drie Belgen werden geroepen 

om, als nieuwe wereldkampioen, 
de hoogste trap van het schavotje 
te beklimmen. Drie Belgen wer
den omhangen met een lint plus 
medaille, in een splinternieuwe 
legenboogtrui gestoken en bedol
ven onder een reusachtige « boe-
kee » in plastiek. Drie keer is ach
ter de rug van een Belg trots en 
vrank onze driekleur sterrewaarts 
gerezen, om den volke kond te 
doen dat de dappere Belg de straf
ste adem en kuiten had. 

Duizenden landgenoten hebben 
dit fier aanschouwd, en blijde 
verwacht de Biabangonne, om één-
stemmig en tweetalig met forse 
uithalen uit volle borst mee te 
zingen het lied van 't heilig land 
der vaadren. Wat kregen zij te ho
ren ? Een niets-zeggend deuntje 
zonder woorden. Want er werden 
geen nationale himnen uitge
voerd. 

Er waren namelijk renners uit 
landen die officieel niet bestaan. 
Stel u nu voor dat één van die 
lenners wereldkampioen werd. 
Dan had men het volkslied moe
ten spelen van een land dat niet 
bestaat. Dat gaat toch niet, niet
waar ? 

Wat zegt ge ? Dat er wel ren
ners zijn ? En dat ge dat niet goed 
verstaat ? Wij ook niet, hoor. 
Heeft hel belang trouwens ? 



SCHUIMRUBBEIÜMATRASSEN 
met 
Gebrevetccrde 
bedekkingslagen 

BESSORÏiMATRASSEN 
(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 bijgeiegen ver-
lenden U het adres van 
koper Star Zele. 

LB 105 

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

Kapellestraat 153 - Tel (059)76936 

• 
Voor een 

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

• 
Vol pension en restaurant 

d la carte 
Een huisprospekt wordt 
op verzoek toegestuurd 

DORTMUNDER THIER BRAU 
HOVEN 

AI fle erote sekende Dnltse en Belgische 
orkesten znllen er zorgen voor de stemming 
In al onze lokalen Is er altUd t originele 
Brengellaanse stemming • deftige lente en 
plezier • goede bediening • beste dranken 
goed en niet dnnr. 
N.B. Al onze zalen zijn gans de winter ter 
beschikking voor Bals • Banketten • Ver
gaderingen, enz... 

— LEUVEN I I.OOO plaatsea 
— AALST j 1.000 plaatsen. 
— BDLSTB • KORTBIJ R t 1000 pL 
— ANTWERPEN i 100 plaatsen. 

DORTMUNDER THIER BRAU 

IMPORT A B T B 
Tlensesteenweg 128, Korbeek-lA 

Tet t <Oie) 463.11. 

Voortverkopers worden ecrraard 
— Dortmnnder Thler. 
"» Tonifitelner ï.>rndel. 
— Rijnwijnen Sf JAC0B8-KELLERB1 

Oaa-AIgesbelm. 

DORTMUNDER THIER BRAU 
koopt — boowt en bnnrt cafés \T> gans het 
land. — Medewerkers worden gevraagd 

CB 1(S 

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 „ DC \i IZ T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting D K t V t | 
In gephosfateerde staalplaat. O ' ^ O Q ft 
Zeer lichte bediening. ^ O V/ J7 O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

Z O N H O V E N -
Weierstraat, 2 - Tel. 011 /132 .31 & 132.36 

CE 100 

GroU Veui: 
GLAZEN en MONTUREN, 
Grètit voof vtrieUfden. 
Hefilellmgen in e gen w e r l W 

Walter ROLAND 
— Gtdiplomeefd Optioker — 

Kerttstraat, 58 — Antwcrp«n 
I tct < u b op het F) uil nummer >] 

Ttlcfoofi: 35B662 

t O H ioTÏtnq op vtrtoon é*i*r. 
ub 102 

1 1 1 
^HYPOTEKEN 
V 1"'-2'''en 3"'RANG 

TOT 100% OCR WAAKDB VAN S TOT 30 JAAR -
iCROCPSKREDIETEN ,oiir ZltfSTANDieeN 
mTU.2AAK-AA(iKQ0PMAT.'STOCk- enz. 

MEVEKAN 
TerRMèrenlaan. 57 Deurpe-C. 

. • W'JKOMINTHUIS• TeL"/3S19.7l-<"YS31 S3 

\ 

U wordt thuts gratis en zonder verplichting afgehaald 

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

meubelen — 10 H 
vloerbekleding 
zonnebhnden luxaflex 
vouwdeuren 

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

De PVV-bluf van « PVV = b'elastingsverla-
ging » heeft deze week weer een (linke deuk 
gekregen. Van het met veel barnumreklame 

• opgebouwde « image » blijft niet veel meer 
' over. Charlatans, zou vroeger Jos Van Eynde 

gezegd hebben, die in zijn titel aan Van den 
Boeynants het woord « leugenaar » om
schrijft met de verzachting « de mensen gelo
ven u niet, mijnheer Van dem Boeynants ». 

In Ekelsbeke in Frans-Vlaanderen hebb«n 
we toch weer levensblijken gezien die de al 
te pessimistische geluiden van een prof. Van 
Ackere te Waregem ombuigen. En in de hoop 
dat er wat meer leven komt in de voorberei
ding voor 5 november, daarover ook enkele 
geluiden. 

D E B O N D 

<c Het gezin zal 't al betalen » kan de mo
derne aanpassing worden van het oude volks
blad « de boer zal 't al betalen ». Het blad 
van de Bond der Grote Gezinnen is onge
meen scherp voor de financiële leerling-to-
venaars die hun verguld PVV-masker af
gooien en terug moeten tonen wie ze zijn : 
de zetbazen van het groot-kapitaal. 

« Het wordt maar ertjer en erijer. 
Het nieuwe stelsel van sociale zekerheid 

van de zelfstandigen dreigt de ge/insbelan-
gen te verdringen. 

In de sektor hirisvesting wordt de premie 
De Taeye, ondanks alle officiële vieringen, 
uitgehold en \ an alle \>erkeliike efficiëniie 
ontdaan. 

Aan de aanpassing \an de werking van 
het Woningsfonds wordl in een volgende faze 
gedacht. De sektor onderwijs wordt ook niet 
vergeten, want tegen 1 januari 19(>8 mogen 
we ons aan « pozitieve » nieuwe lasten ver
wachten. Tegen 1 september 1968 worden de 
prijzen van de schoolabonnementen van 20 
tot 28 t. h. verhoogd. Dit betekent 7 maal de 
verhoging van de gewone biljetten, 2 tot 3 
maal de verhoging \an de sociale abonne
menten. 

Hoe groter het aantal kinderen, des te 
zwaarder zullen de nieuwe maatregelen neer-
klappen. 

Het wordt van langsom meer duidelijk dat 
het gezin in de optiek van de huidige rege
ring niet bestaat. 

Dat het leven almaar duurder wordt zul
len de gezinnen wel \anzelf voelen, ook al 
blijft de officiële samenstelling van het in
dexcijfer nog steeds onaangepast. » 

DE STANDAARD 
Maar oppergoochelaar Omer heeft nog ko

nijntjes in zijn hoed. 
De oude Belgen van de PVV lanceren hun 

opmars naar een diktatuur onder de titel 
« Nieuw België ». De inhoud ervan doet niet 
meer denken aan een goochelaar maar aan 
een klown, zegt Manu Ruys. 

« Zowel de viaamse ais de franstalige uit-
zendmgen maken zich, misschien onbewust, 
medeplichtig aan extremisme door overdreven -

belang te hechten aan de manifestaties van 
de dl iikkingsgroepen en zelfs de meest on
beduidende \ a n hun daden met een gevoe
len \ a n siuipatie te onthalen. » Daarom 
moeten, volgens de PVV, de statuten van de 
BRT «orden ge« ijzigd. De be\ oegdheden 
\an de raden van beheer, de rol van de joer-
iialisten en van de leiding van de informa
tiediensten moeten eveneens worden herzien. 
e De joernalisten van de BRT zouden perio
diek moeten worden vervangen en overge
plaatst naar andere diensten en adminisjtra-
ties ». 

Met het oog op de « modernizering van de 
staat » worilt een massa maatregelen voor
opgesteld : biezondere machten voorzien in 
de grondwet, nationale senaat, afschaffing 
van de extraparlementaire inmenging in poli
tieke besprekingen, publikatie van a witboe
ken », nauwkeuriger toezicht op de openbare 
financiën, oprichting van een vaste parle-
mentskommissie voor toezicht op de admi-
nistnitie, aanstelling van een kommissie van 
het |>arlement, oprichting van een grondwet
telijke raad, invoering van een jaarlijkse 
troonrede, enz. Er is ook spraak van een 
stiifiuii van de politieke partijen, van decen-
tralizatie, van fuzies van gemeenten en van 
de afschaffing van de kommissies van open
bare onderstand. 

Haar tweede objektief, nl. de a demokra-
tizering van het tlagelijks leven » wif de 
P\ 'V bereiken door de burgers op een meer 
aktieve wijze te doen deelnemen aan het 
openbaar le\en, o.m. door ze te betrekken 
bij het beheer van de sociale woningen, de 
sociale zekerheid, enz. en door de hervor
ming van het onderwijs met o m . de invoe
ring van het baccalaureaat. Tenslotte voor
ziet het rapport ook nog, op lange termijn, 
« enkele s t ruktuurhenormingen » op het vlak 
van het \ervoer. 

In het perspektief van dit alles ligt dan « de 
liberale maatschappij van de toekomst »... 
met een politieke tweederde meerderheid 
\oor de P\ 'V. 

Is dit mis.schien het fameuze dokuinent 
waarvan het Liberaal Vlaams X'erbond xoor-
spelde d;it het een schaterlach in Vlaanderen 
zou doen ojigaan ? ». 

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

Zelfs het halve PVV-blad uit Antwerpen 
kan niets anders over hebben dan een iro-
nizerend gegrinnik voor het windscherm 
dat de regering heeft uitgebroed (in zover 
natuurlijk zo iets kippologisch mogeKjk is). 

« Helemaal niet slecht bedacht door de 
belgische staat, die toch al te %aak het ver
wijt te horen krijgt het nuttige niet met het 
aangeijame te kunnen paren of, in budge-
taire terminologie, niet in staat te zijn aan 
financiële meerinkomsten mits rationele 
werkmetodes hun volle rendement te schen
ken. 

Overigens dient men toe te geven dat on
ze autosnelwegen wel een entreegeld waard 
zijn. De atlrakties zijn legio : een duik in 
het water waar men een brug verwacht en 
de sensatie van het spoor met zijn dwars
liggers op de eindeloze betonvlakken. Om de 
weg Antwerpeu-Brussel niet te vergeten 
(voorlopig nog geen A-weg en dus ook niet 
te betalen) die als proefbaan voor zware 
pantserwagens en tobogan allang haar nut 
en aantrekkelijkheid heeft bewezen. 

Helaas, het zou wel eens kunnen, dat de 
afwisselingen in anders zo eentonige ritten, 
tot het verleden gaan behoren. 

Het zou immers in de bedoeling liggen 
de opbrengst van deze tol \olledig aan het 
VA'egenfonds te schenken dat in ruil voor 
onberispelijke autosnelwegen zonder verras
singen zon zorgen. 

Maar dat hebben wij al meer gehoord en 
alle hoop is dus niet verloren. » 

VOLKSGAZET 

« Leugenaar » zegt Jos Van Eyynde niet 
meer, in zijn ziekte heeft hij vermoedelijk de 
relativiteit van de dingen ingezien. 

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 u. : Onthulling door de heer Jozef van Over-

straeten van een gedenkplaat 
'̂  geschdiiken door de Vlaamse Toe r i s t enbond 
' wc ik van t iee ldhouwcr Jos De Decker 

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

Door het Dosfeikomdee xroidt looi een middagmaal gezorgd in de feeslzaai van 
d- abdifsehool. Voor tmchriiz-nig dient 140 ir. per persoon gestort te worden 
voor 5 september, op postrekenwo 1396.55 van Kredicthnnk Dendermonde mei 
ve> melding : Dosfelkomtter 

Van de V.U.-leiding 
Wij verzoeken alle verantwoordelijken in afdelingen en arrondisse

menten rekening te houden met de Nationale Kaderdagen, waarvan de 
tema's dit jaar zijn : streekpers - jongerenwerking en Volksunie. 

Voor prov. Oost- en West-Vlaanderen : 22 oktober te Deurle. 
Voor prov. Brabant, Limburg, Antwerpen : 15 oktober te Heist-op-den 

Berg. 
Nadere inlichtingen volgen. Regel van nu af de deelname van de Ka

derleden. 
Betoging van 5 november. Het partijbestuur vraagt aan alle partijge

ledingen van nu af de organizatorische voorbereidingen te treffen om in 
loyale samenwerking met het Koördinatiekomitee Brussel - Leuven de 
lokale deelname te verzekeren. 

Dus geen bewust liegen bij f a u l V.c^.B. 
maa r v̂ êl « den onnozelaar uithangen ». Zij 
moeten er van geweten hebben, be-wijst 
Van Eynde in een lang stuk waaruit dit uit-
trekseL 

« Daarom geloven de mensen de h. Van 
den Boeynants niet en allicht ook een beetje 
omdat zij vrezen dat, hijzelf man van zaken 
en van miljoenen zijnde, hij andere maat
staven aanlegt dan de ge won» sierveljng, 
vooral in een kwestie waarin de aanlegger 
de oom van de koning is en de verweerder 
een familielid van graven, barons en prin
sessen. 

Welnu, wij herhalen wat wij reeds hebben 
geschreven : door zijn stilzwijgen en de ma
nier waarop hij, om het met woorden uit 
de volksmond te zeggen t< de onnozelaar uit
hangt », bewijst de eerste-minister een <looi--
slechte dienst aan de demokratie, aan de 
monarchie, kortom, aan al onze instellingen. 

Het zou niet mogen zijn, dat een lid van 
het vorstenhuis, bulten de verdenking van 
fabelachtige gekherkwisting, nu ook ver
dacht wordt van kapitaaK lucht en Ijelasting-
ontduiking, precies op een ogenblik waarop 
te verstaan werd gegeven dat zijn enige bron 
van inkomsten precies... het geld van de be
lastingbetaler zou zijn, na de verdwijning 
\ an honderden miljoenen. » 

ONS ERFDEEL 
De voorbije kultuurdagen te Waregem en 

Ekelsbeke voor Frans-Vlaanderen zijn het 
gepaste ogenblik om de aandacht 
te vestigen op het monumentaal ge
worden tijdschrift Ons Erfdeel (eerste num
mer van de elfde jrg. meer dan 200 bladzij
den : abonnent 150 fr. per jaar per 58.93.45 
Deleu - Rekkem) met de talloze bijdragen 
o.a. over Frans-Vlaanderen, het Nederlands 
in Zweden, enz. van talrijke binnen- en bui
tenlandse medewerkers, een artikel van dr. 
Van Haegendoren over a taalhomogeniteit » 
waaruit dit stukje over tipisch belgische « eli
te ». 

« Aan de sociale taalgrens in het zaken
leven hoop ik een afzonderlijke bijdrage te 
wijden. 

Het moge volstaan de mentaliteit van de 
grote bazen van het zakenleven te schetsen 
door er op te wijzen dat de antweri)sc seml-
staatsrederij, de Compagnie Maritime Beige, 
uit haat tegen het Nederlands, om nl. geen 
betrekkingen te hoeven hebben met neder-
landssprekende overheidsdiensten te Antwer
pen, haar schepen laat inschrijven in de voor 
haar schuiten ontoegankelijke kanaalhaveu 
van Brussel. 

Hoe vaak gebeurt het niet dat de franko-
fone upper ten, de adellijke of patricische he
ren en dames, mompelen of jouwen zodra er 
een paar woortlen Nederlands gesproken 
wordt op een officiële plechtigheid ? Onlangs 
werd te Brussel een minister in funktie gemo
lesteerd omdat hij een deel van zijn officiële 
toespraak in het Nederlands hield. Herinnert 
nuMi zich nog dat een simpatieke present.i-

trice o\erigens onverstoorbaar en met een 
superieure (gewettigd ironische) glimlach om. 
de aard van de frankofone « politesse », het-. 
zelfde lot on<lerging, toen zij bij een semw 
officiële artistieke manifestatie « zich aanma-< 
tigde » ook in het Nederlands de optredende 
kunstenaar voor te stellen ? Tegenover deze 
zich steeds vaker herhalende manifestaties 
\ an anti-vlaamse rassenhaat eisen wij dat de 
wettelijke taalregeling ook op het grote zakeni 
le\en toegepast zou worden en om te begin-i' 
nen op de grote ondernemingen die als m kon-
sessie » een fimklie van openbaar nut ver
vullen (bv. gas, elektriciteit, waterleiding, 
enz.). Doordat zij anti-vlaams zijn in de top 
en hun ambtsgebieden niet met de taalgrens 
o\ereenkomen berusten belangrijke zaken van 
viaamse mensen of gemeenten in handen van 
direkties of beambten die er op uit zijn ons 
te benadelen. In eigen taal en door eigen 
mensen bestuurd worden is geen zuivere taal
kwestie, maar een kwestie van rechtvaardig-
beleid. » 

JOURNAL DES FLANDRES 

Nee, de titel is juist. Het moet niet xijn 
« La Flandre liberale ». 

Het hier aangehaalde weekblad sleepten 
we zondag te Ekelsbeke in de wacht. Hel 
wordt gedrukt te Sint Winoksbej^en. 
Naast een aankondiging van de feesten ta 
Ekelsbeke kregen we er een mooi hoofdarti. 
kei a notes biographiques » over a l 'abba 
Lemire, sociaal priester, tijdgenoot van prieS' 
ter Daens die jarenlang volksvertegenwoordi
ger-burgemeester was van Hazebroek. 

We lezen in die levensbeschrijving enkels 
fragmenten die tonen hoe deze Daensist met 
hart en ziel de viaamse beweging in Frank» 
"^ *.*' toegedaan, één met de sociale rol 
die hij vervulde. 

« Zijn naam was gekend in heel Frankrijk' 
om reden van zijn vooruitstrevende sociale 
opvattingen, zijn moeilijkheden met de ker
kelijke hiërarchie en zijn politieke rol die 
hem door de konservatieve tegenstanders de 
bijnaam deed geven s de aalmoezenier van 
het links blok », want deze priester in sou
tane ging in de kamer van volksvertegen-
\\oordigers op de banken »an links zitten.-

In 1889 maakte hij deel uit van het Vlaams 
Komitee van Frankrijk waaraan hij meer dan 
40 jaar gehecht bleef... 

Priester Lemire was de stichter van het in
stituut St. Jacques te Hazebroek waar hij 
vulde dat de verschillende gebouwen in de 
oude streekarchitektuur werden opgetrokken, 
ook herstelde hij het oude gemeentelijk 
o College des Flandres «. 

Buitengewoon redenaar en schrijver drukte 
hij zich uit met woord en pen evengoed in 
het Frans als in het Vlaams. » 

Zo ziet men, dat zelfs bij achteruitgang 
van de taal de viaamse geest zeer goed kan 
bewaard blijven. Verloren ook de Ieren niet 
hun taal, zonder dat dit hun nationaal ge
voel uitschakelde tijdens de engelse bezet^ 
tingsperiode van Ierland ? 

WALTER LUVTEN. 

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 -
5 k..voor 37,5a fr. 
7 k voor 52,50 fr. 
9 k. voor 67,50 fr. 

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

10 k. voor 75,00 fr. 
Droogkuis : 4 k. voor 100 fr. 
Drogen : 7 k. voor 5 fr. duur 12 min. 
Strijken van hemden en huislinnen in 24 
Bleken 5 fr. 
Afhalen en terugbezorgen aan huis 10 fr. 

ir 
INDIEN L VVEUKT, KOMEN WE UW 
'S AVONDS HALEN EN BRENGEN H E T 
RENDAAGS 'S AVONDS GEWASSEN 
DHOOGD TERUG, - VERZORGDE 

« C L E A N W A S H » 
Dominicüs Saviolaan 10 - DILBEEK. -

uur. 

LINNEN 
S ANDE-
O F GE-
DIENST, 

Tel. : 23.71.23. 
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baMegi 

ANTWERPEN 

Antwerpen-Stad 
KOLPORTAGE 

Met radiowagen op gebied Lucht
bal op zondag 24 sept. om 40 uur 
30. Bijeenkomst hoek Manchester-
laan en Noorderlaan. Vertrek van
uit de stad om 10 uur, lokaal Tijl, 
St. .lansplein 22. 

In sektle-Oost aan de kerkingan
gen. Op zondag 17 sept. 

DIENSTBETOON 
Op het sekretariaat der afd. alle 

dagen van 12 uur 30 tot 16 uur 30, 
donderdag tot 19 uur, zaterdag en 
ïondag gesloten. 

HEROPENING LOKAAL 
SEKTIE NOORD 

Op vrijdag 8 sept. De uitbaters 
« Meentje en Sus » heten al de le
den en sinipatizanten van sektie-
Noord van harte welkom. 

Lokaal Tijl, St. Jansplein 22, .Ant
werpen. 

KONTAKTAVOND 
SOCIALE DIENSTEN 

Op donderdag 14 sept. op het se
kretariaat der afdeling. O m 20 uur 
30. Alle belangstellenden, lid van 
Volksunie, op de hoogte van pen
sioenen, belastingen, huishuuraan-
gelegenheden, invallditeitstoelagen 
enz. worden vriendelijk uitgenodigd 
aan een vraaggesprek deel te ne
men. Er wordt geen verdere mede
werking gevraagd. Enkel maa r op 
die avond ons uw kennis en onder
vinding mee te delen, opgedaan in 
de praktijk. 

STEUN 
De duizenden leden die hun va-

kantietijd achter de rug hebben en 
langzaam weer terug assimileren in 
het dagelijkse leven willen we er 
toch even aan herinneren, dat er 
in de komende weken een gewel
dige akti\iteit van allerlei propa
ganda op het programma staat van 
onze aJdeling. Het karige lidgeld, 
50 Ir. per jaar, dekt nog niet eens 
de kosten van de port van de om-
zendschrijvens. Het wordt tijd dat 
u, die nog geen extra bijdrage le
verde, uw geldbeugel eens aan
spreekt. U wil toch onze opgang 
bespoedigen ? Welaan, wees soli
dair 1 

Alle stortingen voor de afdeling 
te richten aan onze penningmees
ter Bergers G., St. Jansvliet 19, 
Anw. postrek. 617511 Antw. l. 

Kunnen ook worden afgegeven 
onder gesloten omslag bij de voor
zitter der afdeling dr. K. Delahaye, 
St. Jansvliet 16, Antw., of op liet 
sekretariaat zelf Oude Koornmarkt 
28, Antw. Maandelijkse kleine bij
dragen kunnen onder gesloten en 
ondoorzichtig omslag opgestuurd 
worden. 

Wees niet krenterig en stort nog 
deze week. 

HERMAN VAN DEN REECK-
HERDENKING 

Het is voor alle oprechte Vla-
niingen een ereplicht aanwezig te 
zijn op de Herman Van den Reeck-
lierdenking te Borgerhout en te 
Antwerpen op zondag 24 september 
1967. 

Te Borgerhout wordt in de St-
Annakerk (Goedendagstraat) te 8 
uur 30 een zieledienst opgedragen. 
Kanselrede door pater Nuyens, lie
deren door mej. R. Bauwens en 
dhr F. Peeters, aan het orgel toon-
dichter F. Ber\oets. 

Gemeente 
BURCHT 

PLAATS VAN TIJDELIJK 
KLERK TE BEGEVEN 

— minimum leeftijd 21 jaar op 
1 september 1967. 

— inschrijvingen uiterlijk op 1 
september 1967 bij het Col
lege van Burgemeester en 
Schepenen. 

— volledige inlichtingen te be
komen op het sekretariaat, 
Gemeentehuis Burcht. 

Te Antwerpen wordt op de be
graafplaats « Schoonselhof » een be-
zinningsstonde gehouden. Samen
komst te 11 uur in de wachthal van 
het kerkhof. P rogramma : sainen-
zang, solozang, bloemenhulde en 
een toespraak door dhr H. Schillz 
dr. jur., volksvertegenwoordiger. 

Bij ongunstig weder gaat de her
denking door in de wachthal van 
de begraafplaats. Einde rond 12 
uur. 

Wie wil deelnemen aan de bloe
menhulde storte 100 fr. op de P R 
nr 458243 .ten nante van dhr Jos 
Mannaerts te Borgerhout. 

Wij verwachten U ten stelligste 
op deze korte, maa r belangrijke 
bezinningsstonde (met vaandels !). 

Bonheiden - Rijmenam 
LEDENVERGADERING 

Alle leden en simpatizanten wor
den uitgenodigd op de ledenverga
dering van de afdeling op zaterdag 
16 september te 15 uur 30. 

Geen praatvergadering. 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 deelnaine te verze
keren aan de grote vlaamse beto
ging te Antwerpen op 5 november ? 

Lokaal : De Brigand, Rljmenam-
•̂ e steenweg 100, Bonheiden. 

Borgerhout 
F. DEPREZ-HERDENKING 

Heden zaterdag namiddag te half 
drie wordt de Firmin Deprez-her-
denking gehouden in het « Ant
werps Koffiehuis », Van Straelen 
straat 6. 

Niemand minder dan Ward Her
mans zal ons deze IJzerfiguur toe
lichten. 

\ ' e rder staan er voordracht, mu
ziek en deklamatie met medewer
king van Ronny Ranke op het pro
gramma, eveneens is het Juliaan 
Platteau-komitee van de partij. 

V.O.S.-Antwerpen, die deze na
middag inricht, nodigt U alle uit. 

Toegang kosteloos. 

TERUG AAN DE S L A G ! 

Een kleine fout was schuld aan 
het feit dat ons artikel in het num
mer van voor 14 dagen onder Ant
werpen verscheen. Erg was dit niet 
vermits het even goed van pas 
kwam voor andere afdelingen. 

Wij schreven dat, nu de vakantie 
voorbij is, voor ons de tijd aange
broken is om met meer ijver dan 
ooit aan de slag te gaan. 

Toont uw lidmaatschap waardig 
door de inzet van uw krachten, uw 
overtuiging, uw vastberadenheid. 
Geeft gehoor aan ieder oproep van 
ons bestuur. 

Denkt aan hen die leden en voor
al aan hen die stierven voor Vlaan
deren; zij gaven alles, wij zo weinig. 

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

Daarom geven wij gehoor aan de 
oproep voor de nationale betoging 
te Antwerpen op zondag 5 novein-
ber, nemen we er niet enkel deel 
aan, doch houden ons ter beschik
king van het bestuur om daadwer
kelijk de propaganda te steunen. 
Volgt aandachtig de mededelingen. 

Deurne 
TERUG AAN DE SLAG 

Nu de verlofperiode achter de 
rug ligt, gaat de VU Deurne terug 
aan de slag. Een aktieplan werd 
opgesteld voor het werkjaar 1967-
1968. 

Deurne zal verdeeld worden in 
een twintigtal sektoren, die beurte
lings zullen bewerkt worden. Tij
dens de maanden september tot 
december zullen 300 personen be
zocht worden waarvan wij de 
adressen ontvingen van simpatizan
ten. Regelmatig ziil gekolporteerd 
worden met ons weekblad n Wij ». 
Ook een aktieve medewerking aan 
de propaganda voor de betoging te 
Antwerjjen van 5 november wordt 
gepland. Nieuwe initiatieven zullen 
kortelings bekend gemaakt worden. 

Kapellen 
DANSFEEST 

De Vlaamse Verenigingen VVB-
VTB en W K Kapellen nodigen U 
uit ten dans op zaterdag 23 septem
ber a.s. in de zaal « Starrenhof », 
Kapelsestraat 61 te Kapelle». Ope
ning der deuren te 20 uur. 

Algemene inkom 20 fr. Het ka-
pelse orkest « Los Borrachos » 
speelt ten dans. 

Kontich 
RALLY 

De leeuwenrally der Rupelstreek 
zal tot een waar sukses uitgroeien. 
De VU-afdeling Kontich kent reeds 
een tiental inschrijvingen. De in-
schrijvingskosten belopen 250 fr. 
per deelnemende wagen te storten 
op postrekening nr 14.3009 van 
mevr. D. Decreton, Boom (koude 
schotel als middagmaal voor chauf
feur inbegrepen). Mede-inzittenden 
kunnen koude schotel bestellen te
gen 60 fr. Vertrek te Boom, Grote 
Markt te 9 uur 30. 

Voor alle verdere inlichtingen 
tel. (03)780299. 

De kontische deelnemers kunnen 
zich laten inschrijven bij Jef Steurs, 
provincie- en gemeenteraadslid, 
Edegemsesteenweg 87, Kontich, tel. 
.531027 of in het lokaal Alcazar, 
Mechelsesteenweg 29, Kontich, tel. 
53.13.52. 

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 
Belgrado te Lier. Nadere gegevens 
volgen. 

HERFSTPARTIJ 

De Volksuniejongeren nodigen U 
uit op hun herfstpartij op 23 sep
tember 67 om 20 uur in de zaal 
« Tijl », Bredabaan 298, Merksem. 

Pils : slechts 5 fr. I Deelname in 
de onkosten : 20 fr. 

Uw vrienden zijn ook hartelijk 
welkom ! 

Rupelstreek 
LEEUWENRALLY 

Zondag 17 september richt de 
V.U.-Rupelstreek een « 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.-afdelingen die vooral 
minimum 3 wagens laten inschrij
ven, kunnen mededingen naar de 
vvisselbeker 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 
1>! het lokaal « Lux », Antwerpse
straat 13, Boom. 

Voor alle verdere inlichtingen 
tel. : 03-78.02.99. 

Herdenkingskomitee 

P. Callewaert - J. Yervinckt 
Uit de herdenkingsplechtigheid 

van het afsterven van pater J. Cal
lewaert en pater L. Vervinckt, vorig 
jaar ingericht te Mariakërke is een 
koniitee tot stand gekomen dat zal 

BERICHT 
De afdelingen worden ingevolge 
een nieuwe werkregeling vrien
delijk doch dringend verzocht 
al hun mededelingen voor Be-
gingswijzer voor dinsdagmid
dag in te sturen. 
Alleen daardoor is in het ver
volg de verschijning van hun be
richten verzekerd. Ze w^orden 
eveneens vriendelijk verzocht op 
de omslag te vermelden « Wij-
Nationaal - Bew^egingswijzer ». 
Dank bij voorbaat. 

REDAKTIE 
BEWEGINGSWIJZER 

ijveren om het verder levendig hou
den van de nagedachtenis van deze 
reuzen uit het vlaamse volk. Dit ko-
mitee omvat o.m. volgende leden : 
voorzitter ir. A. Monthaye uit Hove, 
E.P. Aernoudts, mevrouw Van 
Wassenhoven - De Cant, senator 
professor dr. Elaut, dr. St. Hosten, 
dr. St. Devloo, de hh. Jozef Van 
Overstraeten, algemeen voorzitter 
VTB - VAB, G. Beuselinck, alge
meen voorzitter Davidsfonds en J. 
Vervinckt. 

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

DE VA.B. IN SEPTEMBER 

In september zal de Vlaamse Au-
tomobilistenbond rally's inrichten 
of beschermen te Aalst, Brussel, 
De Haan-aan-Zee, Groot-Bijgaar
den, Merksem, Zottegem. Reeds 
tans vestigt hij de aandacht op een 
biezonder oorspronkelijk autocars
rally, die zal plaats hebben te Le
de, op zondag, 1 oktober. 

Daarenboven organizeert hij in 
deze maand verkeerslessen in niet 
minder dan 59 gemeenten 

Gemeente 
BURCHT 

PLAATS VAN GEOEFEND 
WERKMAN B 
TE BEGEVEN 

— minimumleeftijd 21 Jaar op 
1 september 1967. 

— maximumleeftijd 35 J; voor 
prioriteitsgerechtigden 35 i. 

— 1 jaar op proef. 

— inschrijvingen uiterlijk op 22 
september 1967 bij het Col
lege van Burgemeester en 
Schepenen. 

— volledige inlichtingen op het 
sekretariaat Gemeentehuis 
Burcht. 

ZOEKERTJES 
Door uitstel van een toegezegde 

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

Verpleegster, 23 jaar, kuststreek, 
zoekt passende vriendin om week
ends door te brengen en eventueel 
te reizen. 

Schrijven bureel blad T 173. 

Alleenstaande heer, goede refe-
lenties van vooraanstaande pries
ters en kloosterlingen zoekt betrek
king als huisknecht bij priester, 
dokter of andere intellektuele per
sonen. Op de hoogte van keuken, 
alle huiswerk en moestuin, zaterdag 
en zondag vrij. Schrijven bur. blad 
onder letter T 166. 

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

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

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

Wie bezorgt me volgende jaar
gangen van 't Paliieterke, van 1953 
tot en met 1938 ? 

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

N'oor inlichtingen : tel. 03-27.69.98 
of schrijven weekblad < Wij » T. 
169. 

Il 

rtoofdredakteur 
T . van Overs t rae ten . 

Alle br iefwisse l ing voor re-
dak t i e n a a r : 
Rota typ , Sylv. Dupuis laan 
110, Bn i s . 7. - TeL 23.11.98 

Beheer : 
Maurice L e m o n n i e r l a a n 82, 
Brussel 1. - Te l . : 11.82.16 
Alle k lach ten voor niet ont
vangen van blad op dit 
Adres . 

l a a r a b o n n e m e n t : 280 P. 
t ialfjaarl i jks : 160 F . 
Dr iemaandel i jks : 90 P . 
. \ bonnement bui ten land : 

450 b 
Steunabonneman t : 750 P . 

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

*rlle s tor t ingen voor het blad 
j p pos t r eken ing : 171139 
€ WIJ > Vlaams-nat ionaal 
weekblad. 

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

Aanbevolen 
Huizen 
€ P I E T P O T j> 

Antwerpen ' s gezelligste 
Bie rke lder 

Grote P ie te r Po t s t r aa t 4 
(bij Su ike r ru i ) 

Open van af 8 u u r 's avonds . 
Maandag en d insdag gesloten. 

REISBCREAC 
Vlaams Reisbureau n.y. 

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

Bezoek « Oe veerman > 
te St-Amands a.d. Schelde. 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans. 

LB JIO 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS, Deurne *. 

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

— — LB Ï U 

EURO-DOIvn 
Moderne wooninricfatin; 

Kruidtuinlaan 6 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) • BRUSSEL 
TeL 02/18.17.17 

— — — ^ — — — — LB IM 

BLANKENBERGE 
« Rubenshof > 

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

_ _ — LB 1)5 

c V l a a m s H u i s > K n o k k e 

Kamers vol pension 
gezellige sfeer. 

Verminder ing roo r groepen 
El isabethl . 105 Tel. 632.70. 

; LB 116 

B r e y d e l b o t B R U G G F 

Jozef Suvees t raa i 
Celagzaal 120 plaatsen 

Tel. 050/350.67 
_ — cB 117 

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

S L A E T S 

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

LB 118 

F r P A R Q U I N P v b .a 

Lg Lobroeks t raa t 44 

ANTWERPEN 
Telefoon 03/36.16.47. 

Kuipen en s tape lbakken voor 
pekel, d iepvr ies , verpakking, 
s tocker ing 
Polyethyleen gakken vel 
len en folie op rol 

RAADPLEEG ONS 
L i >2C 
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bewegïngsj^yjzer 

BRABANT 

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. 

Leuven 
TOERISTISCHE ZOEKTOCHT 

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

Eerste prijs : een waardevolle 
transistorradio. 

Vertrek : van 1.̂  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 « 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 arroudisseinentsbal 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 
roektocht hebben gratis toegang. 

Dilbeek 
HUWELIJK 

\ 'andaag stapt de propagandalei
der van onze afdeling, Frans Van 
Coppenolle, in het huwelijksbootje 
met Lutgart Schrijvers uit Mache-
len, die voor de meesten ouder ons 
reeds lang geen onbekende meer is. 

Wij feliciteren van harte de jong
gehuwden en wederzijdse ouders. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
KAMERADENBAL 

Op zaterdag 7.10.1967, kamera-
denbal van hel Sint Maartenstonds 
gewest Aalst in de zaal van de heer 
Gilbos, te Herdersem. Alle leden 
en hun familie, vrienden en simpa-
tizanten worden uitgenodigd. Aan
vang 21 uur. 

Gent 
AKTIVITEITSKALENDER 

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

Zondag 10 september Evergem. 
Zaterdag 16 september Gent-

\ e ldstraat 
Zondag 17 september Sleidinge. 
Zondag 24 september Gentbrug-

Zaterdag 30 september Gent-
N'eldstraat. 

Bijeenkomst voor de zaterdagkol-
portages telkens om 14 uur 30 in 
het Vlaams huis Roeland. Voor »le 
zondagkolportage om 9 luir lokaal 
« Onder de Toren » bij St. Jakobs 
20. 

Dendermonde 
CENTRUM 
DIENSTBETOON 

Weet gij dat ge steeds gratis ge
bruik kunt maken van het « Cen
trum voor Dienstbetoon », VU-arr. 
Dendermonde, sekretarlaat, Stuif-
straat 7, Appels, tel. 052-24776. 

Dat het aangesloten is bij het 
« Oost-Vlaams Centrum voor 
Dienstbetoon en Naschoolse-vor-
ming » der VU. , 

Dat dit Centrum Steeds te uwer 
beschikking staat met gespeciall-
zeerde medewerkers, voor : pen
sioenen, legerdienst, kinderbijsla
gen, sindikale en niutualistische 
kwesties en alle maatschappelijke 
aangelegenheden. 

Wist gij dat vanaf september 
1967 ei' maandelijks of tweemaan
delijks in uw afdeling, indien zij 
dat wenst, een zitdag kan gehouden 
worden, die over gans uw gemeen
te ruchtbaar zal gemaakt worden 
door middel van een prachtig pam
flet. (Gratis te uwer beschikking). 

Zodus : maak er gebruik van, 
want meer dan ooit is de « Volks
unie » een zelfstandige - rechtvaar
dige - volwaardige vlaamse partij; 
dat kunnen reeds vele medeburgers 
getuigen, die reed,s van onze dien
sten gebruik maakten. 

Ieder Vlaming heeft als plicht el
kaar te helpen, het volstaat alleen 
kontakt te nemen met onze sekreta-
ris : Meert R. of dr. Van Boxelaer 
J., provincieraadslid. 

DOKUMENTATIE 
BESCHIKBAAR O P 
SEKRETARIAAT 

« Sociaal-ekonomisch ontwikke
lingsplan voor Vlaanderen », 25 fr. 

<c Die man moet hangen », het 
proces oud-sen. Diependaele, 50 fr. 

« Nota in verband met studie
beurzen voor sekundaire, niet univ. 
en universitaire hogere studies » 
door de heren provincieraadsleden 
dr. Van Boxelaer J . en De Grave 
Urb.; gratis. 

« De gemeentewet », bestendig 
bijgehouden door de uitgeverij, 100 
fr. 

Tussenkomsten bij begrotingen 
door onze volksvertegenwoordigers 
de h. Van der Eist, Coppieters en 
Van Leemputten, gratis. 

Erembodegem • Terjoden 
IN MEMORIAM 

Op 26.8 overleed na een pijnlijke 
en langdurige ziekte een onzer eer
ste en trouwste leden, de heer Fr. 
De Slagmulder. 

Omwille van zijn vlaamse over
tuiging heeft ook Frans de belgische 
gevangenissen en strafkampen ge
kend. Zijn onwrikbare trouw aan 
Vlaanderen en zijn volk heeft men 
echter nooit aan het wankelen ge
bracht. 

Frans heeft de strijd om het le
ven moedig gestreden en zijn schier 
oninenselijk lijden zonder klagen 
gedragen. 

Nooit vergeten wij die avond toen 
hij \oor ons na een bezoek, in zijn 
ziekenkamer, als afscheid « De 
VIaam.se Leeuw » en het « Wilhel
mus » aanhief. 

Vriend Frans, rust in vrede, wij 
vergeten U niet. 

Langs deze weg houdt de Volks
unie Terjoden er aan, nogmaals 
haar innige en oprechte deelneming 
te betuigen aan zijn vrouw, kinde
ren, kleinkinderen en familieleden. 

Gent 
KOLPORTAGE 

Zondag 10 sept. naar Waarschoot. 
Verzamelen om 9 uur lokaal a On
der de Toren ». 

KALENDERVERANDERING 
Zondag 17 sept. kolportage te Zo-

mergeni in plaats van Sleidinge. De 
zaterdagkolportages in de Veldstr. 
Gent blijven zoals voorzien op 16 
en 30 sept. 

Gentbrugge - Ledeberg 
DANSFEEST 

De V.U.-afdeling nodigt U uit op 
het 3de dansfeest dat doorgaat op 
zaterdag 7 oktober in de grote 
feestzaal van het gemeentehuis. 
Kerkplein, Ledeberg. 

Orkest : Bert Brent in grote for
matie; presentator : Walter Cai)iau 
van TV-Tienerklanken; toegangs
prijzen : per persoon 50 fr., gezins-
kaart (tot 5 personen) 150 fr. 

Kaarten op voorhand : door stor
ting op PR 88725 van A. Jacobs, 

Veldstraat 51, Gentbrugge. 
Deuren : 20 uur. Eerste dans : 

20 uur 30. 

KOLPORTAGE 
Op zondag 24 september wordt er 

gekolporteert op de gemeente Gent
brugge met het weekblad Wij. 

Bijeenkomst : om 9 uur lokaal 
<t Onder de toren » bij St. Jacobs, 
Gent om 9 uur 15 café «Limapark», 
Brusselse stwg. Gentbrugge (recht
over Gantoise-stadiimi). 

Herzele 
2de VU-BAL 

Zaterdag 23 september, zaal Breu-
gelspelers; begin 21 uur, inkom 50 
fr. 

Werken mede : het antwerps or
kest Eddy Bo met hammondorgel 
en zuidanierikaanse ritmen. Faryt 
voor de plezante noot. 

Animator John Douvet. 
Degene die ons eerste bal mee

gemaakt hebben zullen dit jaar ze
ker niet willen ontbreken op « het 
rendez-vous der optimisten ». 

Sint Niklaas 
VUJO 

Ir. lic. A. Mertens spreekt op 
dinsdag 26 september 1967 te 20 
uur 15 in de zaal « Stad Nantes », 
Grote Markt, Sint-Niklaas onder de 
titel « stop een tanker in uw ha
ven », over de belgische havenpoli-
tiek, de (on)bevaarbaarheid der 
Schelde en de oplossing die men er
aan zou kunnen geven door het 
graven van een hoogzeekanaal Zee-
brugge-Gent-Antwerpen. Met de 
plannen voor industrialisatie van de 
Linkeroever en de pijpleiding Rot-
terdam-Antwerpen is deze proble
matiek volop in de aktualiteit. 

De Volksuniejongeren van Sint-
Niklaas rekenen op een massale be
langstelling van V.U.-leden en sim-
patizanten. 

Iedereen die ook m a a r enigszins 
kan, houdt van nu af deze da tum 
vrij. 

Waarbeke 
TUINFEEST 
IN HET RIJK VAN LOBO 

O p zaterdag 16 september orga-
nizeert de Vlaamse Vriendenkring 
Geraardsbergen een tuinfeest in het 
enig mooie kader van het domein 
van pastoor De Wolf te Waarbeke. 

Vanaf 16 uur : volksdansgroep 
Sney.ssens (30 deelnemers) danst en 
nodigt ten dans op de tonen van 
de aloude trekzak. 

Een speeltuin onder toezicht 
staat ter beschikking van de kinde
ren. Wij zorgen voor baby-sitting 
in een peutertuin vlak naast het 
domein. 

Dat moet « beslist meemaken ' 

WEST-VLAANDEREN 

Assebroek 
REEDS TIEN KEER « NU . 

Dezer dagen bracht de V.U.-afd. 
Assebroek de tiende uitgave van 
haar kontakt-blad <t Nu » van de 
pers. Deze frisse verschijning is in 
4.000 assebroekse gezinnen een ver
trouwde gast geworden. Ten bewij
ze daarvan : de prikkelbaarheid 
van het assebroekse schepenkoHe-
ge ! 

Blankenberge 
VAN HUIS-, TUIN- EN ANDERE 
LIEDEREN 

Het deed ons goed te zien dat 
mentor Willein De Meyer reageer
de op ons bericht terzake. De ar
gumenten van dhr De Meyer en de 
inspanningen van de groep « Fro i> 
en van de sopraan Mevr. Alice Van 
Walleghem (beiden door ons ten 
zeerste gewardeerd), doen echter 
niets af van de vaststelling dat het 
gemeentebestuur te Blankenberge 
noch uitnodigingen, noch groen 
noch vlaggen veil had om het Spo-
renfeest beter gestalle te geven. On
ze va.ststelling blijft : de prestalies 
van alle optredende personen ten 
spijt, was en werd van overheids
wege niets gedaan om het Sporen-
feest 1967 de luister te geven die 
het verdient (n.b. A-e verkiezen, als 
vertaling van het woord tussen aan
halingstekens o Schwung », het be
grip « luister » boven het begrip 
« vaart » !). 

Brugge • Torhout 
ARR. RAAD O P IS SEPT. 

Omwille van een samenkomst 
van het koördlnalie-komitee voor 
de betoging te Antwerpen, werd de 
voorziene bijeenkomst van de arr. 
raad verdaagd tot 15 sept. a.s. te 
20 uur 30 (Breydelhof). 

ADRESVERANDERINGEN 

Mevr. Josiane Van Vlaenderen-
Tuyaerts, sekretarlaat V.U. atd. St. 
Kruis, laat nota nemen van haar 
adresverandering naar : Kastanje
laan 3, St. Kruis; hetzelfde geldt 
voor dhr Jef Van de Kerckhove, 
sekretariaat V.U. St. Andries, die 
verhuisd is naar Filips de Goede
laan 4, Brugge; tenslotte weze er 
nogmaals aan herinnerd dat G. van 
In, arr. bestuurslid, is verhuisd naar 
Predikherenrei 23, Brugge. 

VLAAMSE HAVENBELANGEN 

Het bestuur van V.U.-arr. Brugge-
Torhout heeft gemeend tenminste 
de studie van de vlaamse haven-
belangen bij de partijraad te moe
ten aanhangig maken. In dit op
zicht worden onze lezers graag 
verwezen naar de TV-dokumentai-
re van reporter M. De Wilde die 
eerstdaags op het* kleine-^scherm 
zal te zien zijn! 

NATIONALE BETOGING 
TE ANTWERPEN 
O P 5 NOVEMBER 

Vanuit Brugge, Blankenberge, 
Knokke en Torhout zullen bussen 
worden ingelegd tegen eenheids
prijs. De VU volgt het parool van 
de laatste IJzerbedevaart « Wees 
Een » en voegt zich naar de richt
lijnen van het inrichtend komitee. 
Ter kennisgeving zij vermeld dat 
dhr. Arnoud Van Houteghem (In-

validenlaan 1, Helst aan Zee) is be
last met de koördinatie voor het 
arr. Brugge-Torhout. Wie nadere 
berichten wenst kan zich met dit 
adres in verbinding stellen om ge-
beurlijk per gemeente de verplaat
singen te heli)en organizeren. 

Oedelem 
STICHTING VAN EEN 
AFDELING 

Te Oedelem werd een vooraf-
gaandelijke vergadering gehouden 
met het oog op, eventueel samen 
met Sijsele, het stichten van een 
nieuwe afdeling. Uit de voor han
den zijnde gegevens mocht inder
daad afgeleid dat idle elementen 
om een bloelende afdeling te vor
men voor handen zijn. Voor nadere 
gegevens : dhr. M. De Vriese, Tuin-
str. 6, Assebroek, of G. Van In, 
Predikherenrei 23, Brugge. 

St Kruis 
IN MEMORIAM 
T H E O VAN LOO 

Amper veertien dagen na he t 
overlijden van zijn echtgenote over
leed te St. Michiels vlaams oudstrij-
der Theo Van Loo, vader van onze 
mede-bestuursleden Robert Van 
Loo (Si Kruis) en Urbain Van Lo» 
(St Micliifls). De overledene had 
de wens uitgedrukt dat de leett-
wenvlag hem naar zijn laatste rust
plaats zou begeleiden. Samen m e t 
de vele aanwezigen in de rouw
dienst, danken wij vader Van Lo<» 
om het onverwoestbaar optimisme 
dat hij ons meegaf. De kinderen 
en kleinkinderen van deze m a n 
bieden we onze blijken van deel
neming. 
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Uw gebouw met "persoonli jkheid 

en geen "sfrempei". 
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ENIG MOOI£ MEESTERWONIHG 
indel ing en u i twerk ing zoals U zelf verkiest • 
grofo hal l , garage, bergplaats of bureel , ru i 
me l vormige l iv ing eetkamer, keuken, ge
ïnstalleerde badkamer, 3 ru ime slaapkamers. 
— Bouwprijs: vanaf 655.00 fr. 
— Bouwtermi in slechts 120 werkdagen en 
dat in de oerstevige klassieke materialen : 
nooit prefab. Vïoi r ' ïs i j , .i^ <f' 

EEN SFEERVOLLE « H O E V E » 
door or ig inele ontwerpen, t ipisch en autentiek robuste eiken balken ruime open haard, stevige 
b innendeuren over prachtige rode of b lauwe tegels, 2, 3 of meer slaapkamers, met /zonder garage. 
Wij hebben voor U ontwerpen die reafixeerbaar zi jn vanaf 550.000 fr. 

U ZIET HET RUIMER 
. Uw vr f j beroep etst ru ime ontvangstplaatsen een hoogste luxe af-
I we rk ing maar in verhoud ing niet noodzakeli |k duurder 
i , (slechts 1.990.000 f r . ) . 

^^—^ U heeft weinig t i j d . Maak U geen zorgen : 
w i j doen alles voor U 

• ideeën die uw acchitekt voor U u i twerkt ; 

• u i tzonder l i jk grote grondenkeuze, 

• administratie is onze zorg; 

• technisch bestudeerde u i tvoer ing ; 

• technisch studiebureei tot uw dienst, 

• kunstenaars voor uw inter ieur en open haard. 

15-/0 
aan kontanten 

volstaan 

INFORMEER NOG VANDAAG BIJ ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 
ANTWERPEN 

MEIR 18 
03/31.78 20 

GENT 
ONDEHBEHGEN 43 

09/25.19.23 

GENK 
WINTERSLAGSTRAAT 23 

011/544.42 

BRABANT 
Voorl. bureel ! 

ROTSELAARSEBAAN 37 
HOLSBEEK. . 016/459.28. 

Kantor tn open van 9 u tot 12 30 u en van 14 u tot 18^u, Zaterdag van 9 u tot 12 u en van 14 u tot 17 u. 

Tot uw dienst 
MET PRACHTIGE 
BOUWGRONDEN 
.. te ANTWERPEN : 

met duizende mooie bouwgron
den te Brasschsat Ekeren Ede-
gem Manaburg Mortsel, Kapel 
len, Kontich, Wi l r i j k , enz . 

.. te GENT : 

met een reeks zeer rezidentiele 
viHagronden te Drongen Maria-
kerke, De Pinte, Lochristi, enz 

. . . te GENK : 

de streek der uitzonder! i |ke be-
leggingsgronden met prachtige 
toekomst percelen van alle ma
ten uitzonderl i |ke natuur en goe
de l iggingen een Rezidentieel 
Park in ' t mooiste landschap, 
zeer heuvelachtig vol ledig ui tge
rust met mooie brede lanen te 
OPOETEREN m 
ONGELOOFLIJK GOEDKOOP! 

. . . te LEUVEN : 

met mooie en voordel ige gron
den dicht bi ] Centrum Kessel-
Lo, Bertem, Linden, Rotselaar. 

Vraag gratis meer details aan 
onze inl ichtingsdiensten. 

ben 
uitgeslapen 

w a n K . . 

. . . ik koop bij 

MATTHtBU'SêiDt^ENBEOWf 
T g R N H o U T5 E i A A M JO 2 , • O R GE RH O UT - TEE. 35.17.13 

• IJHUIZEN: Df(rastra«L*4-(é, Anlw^ T*1. 31.0V.M' ':' 
•e f l |n . r ,s l ,» t 3».41, *i,!w. teK 3S.47;J4' - Calir|«rr'Ui »0, 0*urn», Iel . 3»,25.I2 

LB 12^ 

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

(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 geiUustreera prospektus 

W I M M A E S 
vraagt U zl]o aulitaoten in moei 
lijke ogenb*ikkeD (boete en gevang) 
aiet m de steek te laten Stort >D 
verwijld uw steun op eén der twee 
onderstaande rekeninRen bij de 
Kredietbank van a-w gemeente : 

- rek. ar. 1100/37.305 van het 
V.M.O. • Antwerpen cl 

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

/iLLEEN DEZE TWEE rekeninpeti 
staan inder mijn oersoonlijk toe 
rfcht 

ATK Vereniging voor Arbeids 
veiligheid door Techniek 
en kontroJe. • Erkend bij 

MB V 22/2/6i 

Hel 
VLAAMS KElHlNbSORÜANISMli 
voor de officiële konfroles vaii : 

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

RIJMEN'VMSESlh.ENWEt. 109, 
BONHEIDEN _ 8ii Mee helen 
feJefoon : (015> Vi.b.11. 

Agenten over GANb VLAANDEI\EN 
LB 101 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L. LUYTEN 

Irooststraat 12 

(Gemeenteplein) 

Edegem Tel 03/5305 71 
tB ItH 

VERSE Z E E V I S 
Vlsverdeleri en dlep^ 
vrieshouder», rraagt 
InlicbtingeD m prijs 
U]sL 

FIRMA DEPREZ 

Vismijn 104 
O O S T E N D E 
Tel . 059 71715 

HERMES 
S C n ^ w L 54 Zaidlaai 

211 M Uemonnierlaan 
rel. IIJOO.33. 

Brussel 

V O I X E D I G B 
StlKUblAlUAAT 
KI KbLS IN 'i JAAR 

Steno- en 
daklylografw 
in vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale >^etgevinft 
M<>derne talen. 
Handels 
correspondentie-

Dag- en avondlessen. 
De schoo l w a a r V l a m i n g e r 
c icb t h u i s r o e i e n 

Beter en voordeliger 
UB IOC 
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3RRSSCR HET HE EERSTE SCHOOLDAG 

Vader ; « ... en wat heeft mijn zoo/i vandaag zoal in de brusselse school 
geleerd ? ». Zoon : « Sale flamin ». 

« 't Ziet er gene gemakkelijke uit voor dit schooljaar ». 

Leraar : « Heren, de vijf eersten van vorig jaar zullen de do pingkont role 
moeten ondergaan ». 

DE NIEUWSTE BELASTING 
Automobilistig. 

VAN DEN BOEYNANTS HEFT .» 
... polgeld. 

ACHTHONDERD MILJOEN ... 
...vignetto-opbrengst verwacht. 

MANIAK STICHTTE BRAND 
In de St Maniakobskerk. 

THEODORAKIS IN DE GEVANGENIS 
Zorbagnard de Griek. 

DE LETTERVRETER 

ongel feld... 

SALONBOLSJEVIEK GESTORVEN 
Ilja Ehrenbourgeois. 

ZWEDEN NAAR RECHTS 
Een hogelijk feit. 

FEISAL EN NASSER VERZOEND 
Korrekte gentyenien. 

RASS EN REL IN AMERIKAANSE STAD 
Toestand verre va}i Milw O.K. 

BETLEHEM STEEL VERHOOGT STAALPRIJS 
Betlehem steelt. 

HOESSEIN : VREDE MET ISRAEL 2 
Jordaniël in de leetiwekuil. 

(2) 

Buiten hem had ik nog drie liip-
pen, een eend en een spinpoes. 
Maar de verstandigste (misschien 
eni(el daarom de liefste) was hij. 
Ik kon met de lettervreter praten 
als met een goede vriend. En dit 
heeft niets met morele of menselijke 
kvraliteiten te maken, het gaat enkel 
om een intellektueel, konversatio-
neel vermogen. De lettervreter had 
het. Vooral mijn jeugdessays over 
de nationale politieke instellingen 
(die hij uit vergeelde mappen peu
zelde) en mijn kleurrijke kritiek op 
bepaalde Freud-fragraenten (die hij 
uit de marges van Totem en Taboe 
vrat) inspireerden hem tot einde
loze gesprekken. De lettervreter 
vv̂ as een belezen dier. 

Zijn opmerkingen begonnen meest
al met een verwaand : « Geloof je 
nu werkelijk dat... » En het verve
lende met hem was dat hij er blijk
baar genoegen in schepte, telkens 
mijn stellingen aan te vechten. Hij 
deed het met een overvloed aan ar
gumenten en citaten en trok mijn 
met pijn en moeite ontwikkelde 
teoriën (waarop ik fier wa«) bijna 
ironisch in twijfel. De manier waar
op hij het deed was me nog pijn
lijker. Schier sadistisch beriep hij 
zich bij voorkeur op mijn eigen 
teksten die hij dan grijnzend citeer
de, niet echter dan na ze met een 
verheerlijkte glimlach op een mees
terlijk geraffineerde manier uit hun 
verband te hebben gerukt. Hij ten
slotte, kende mijn teksten, beter 
dan wie ook.. . hij had ze grondig 
verleerd. 

En telkens ik verontwaardigd zijn 

lage sofismen en vervalsingen pro
testerend afwees door op te merken 
wat ik wél geschreven had. . . dan 
krabde hij veelbetekenend achter z'n 
rechteroortje, streek met zijn ton
getje langs zijn bovenlip, klopte har
telijk waar ik zijn maagje vermoed
de en zei tergend uitnodigend : 
« Bewijzen, mijn vriend en brood
heer, bewijzen. . . ». 

Er waren dagen dat ik het niet 
langer meer aankon, dat ik moede
loos zuchtte : «lettervreter, .waar
om heb je nu uitgerekend mij ge
kozen, waarom in godsnaam.. . >. 
Zijn lieve komplimentjes over mijn 
talent en kulinaire vermogens '•en-
de ik stilaan. Hoezeer ze mij flat
teerden, ik begon aan hun oprecht
heid te twijfelen. Hoe dierbaar de 
lettervreter me ook geworden was , 
soms verlangde ik er diep in mijn 
binnenste naar om w e e r voor me
zelf te kunnen schrijven. Dan «iug-
gereerde ik hem wat. « Ik ken lek
kere auteurs » zei ik dan « Piet Van 
Aken. Boontje.. . ». Hij snoof : « ik 
lust geen rode inkt ». 

Gisteren toonde ik hem een zicht-
kaart van een pastoraal oord : «Hier 
woont Claus, Hugo Claus de prins 
van onze letteren, in Nukerke. een 
paradijselijk oord ». « Ik ken hem », 
zei de lettervreter hooghartig. 
«' heerlijk, subliem zelfs, maar met 
een bijsmaakje ». « Weverberg. . . » 
probeerde ik. Hij : « krijg ik kro-
nische indigesties van ». « Van 
Maele .. ». « Blijft op mijn maag 
liggen ». « Durnez. . . ». « Moet ik 
van hikken ». 
« Snoek >, en ik bladerde likke

baardend in De Heilige Gedichten. 
« Nogal aan de slappe kant, geen 
kost om de zeelucht te trotseren ». 
« Jos De Haes. . . ». « Lekker, maar 
ik hou niet van een te streng 
dieet ». 

Ik werd moedelozer, wanhopig. 
Hemzelf op dieet zetten en hem tot 
de aftocht dwingen kon ik niet-
Daar had hij te l ieve oogjes voor. 
Alternatieven hadden geen vat op 
hem. X had een gespleten pen, aan 
Y proefde hij een bijsmaakje, Z w a s 
hem te pikant. 

Ik besloot list te gebruiken. Een 
vluchtig rondkijken (wat interes
seerde de literatuur me tenslotte 
nog ?) in het uitstalraam van de 
Standaard Boekhandel aan de Hui-
devetterstraat bracht me op een ge
weldig idee. 

« Moet ik het boek inpakken ? » 
vroeg de verkoopster vriendelijk. 
« Nee », zei ik somber, « het is uit 
het handje te vreten ». Toen ik 
thuiskwam hing de lettervreter in 
de gordijnen. Ik legde het boek ach
teloos op mijn schrijftafel. Toen ik 
mijn handen waste, hoorde ik hem 
als een razende bladeren. Hij kwam 
de badkamer ingestoven. 

« Waar woont hij ? », hijgde hij, 
« waar woont hij ? ». « Wie ? », 
vroeg ik met de nodige nonchalan
ce. « Hij, hij .. » zei het diertje 
koortsig en zijn pootje wees naar 
mijn schrijftafel. « O hem », zei ik 
en ik vertelde hem waar. Er kwa
men tranen van opwinding in zijn 
oogjes. « Dank je voor alles wat je 
voor mij gedaan hebt, schrijver, 
dank je hartelijk .. ik moet vandaag 
nog op reis ». Ik liet hem uit. Er 
kwam me een brok in de keel : « ik 
stuur je bij gelegenheid nog wel en
kele sonnetten ». Niet nodig vriend, 
niet nodig.. . » en de lettervreter 
spurtte van me weg. 

Sedertdien hebben de « Nieuwe 
avonturen met de pollepel » van 
Weremeus Buning een ereplaats in 
mijn biblioteek. 

NIC. 


