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Te Nieuwpoort werd enkele weken geleden bij het ruitersstand-
beeld van Albert, Ie rol chevalier, herdacht dat vijftig jaar gele
den de eerste grote wereldramp die vier jaar duurde, eindigde. 
Het was een totaal lege plechtigheid. Dit betekent niet dat ook 
daar niet een aantal mensen aanwezig waren die vanuit een 
ander inzicht op het verleden, vanuit een andere levensvizie hun 
'doden kwamen gedenken. Voor deze, niet officiële, getrouwen 
past niets dan eerbied. Maar Vlaanderen was er niét. De vlaamse 
werkelijkheid, de levende vlaamse mensen, de talloze vlaamse 
doden werden er gewoonweg genegeerd, zoals zij ook tussen 1914 
en 1918 niets méér waren dan wat in piottentermen « kanon-
nenvlees » genoemd werd. Het is niet mogelijk zelfs maar de 
grote lijnen van de vlaamse dodenhulde in de voorbije vijftig 
jaar aan te duiden. Zij die er niets van weten zijn het aan zich
zelf, ais mens, verschuldigd dit diepe en écht menselijke drama 
te leren kennen: zij zullen er meer mens door worden. Want de 
IJzerbedevaart is en blijft gelukkig een onvervangbaar gebeuren 
in het nationale leven van ons volk, maar het was tegelijk van in 
het begin (en ook dit is gebleven) volledig, integraal menselijk. 
Vrij van elk dwaas chauvinisme, vrij van onmenselijk fanatisme, 
Hoe dikwijls ons dit ook werd en wordt verweten. Bekijk eens op
nieuw de oude foto's van de eerste bedevaarten, met de witte 
wijtewagens — dit waren geen « plechtigheden » in de slechte 
zin van het woord, het waren begrafenissen van vrienden en 
broeders. Daarom kan het stukslaan van onze grafzerken, om te 
dienen tot wegenaanleg, nooit vergeten worden. Daarom kunnen 
ook de aanslagen op ons groot grafmonument, de eerste IJzer-
toren, daarom kan de gerechtelijke komedie die rond deze mis
daad werd opgevoerd, nooit uit onze gedachten verdwijnen. Want 
onze toren is gebouwd door ons allen. Bij deze, onze toren zijn 
wij nu al 40 keer komen gedenken — morgen de 41ste keer zal 
een even intens — anders gevormd, in een veranderde gestalte 
• - herdenken zijn. Nationaal en menselijk. Met als enige blijven
de grondslag : de onvergankelijke trouw, over de dood heen, aan 
allen die gevallen zijn. Gevallen niet in gedachtenloze « helden
moed », maar in diezelfde trouw aan wat het harde leven toen 
van hen eiste. De vlaamse oud-strijders die deze menselijke wer
kelijkheid hebben opgebouwd, evenzeer en even bewust als zij 
de zichtbare toren hebben gebouwd en herbouwd, worden steeds 
minder talrijk. Maar zij hebben de trouw gewekt bij een nieuw 
geslacht. Niet door uiterlijkheden, niet door voordelen, maar 
door hun eigen trouw. Het nieuwe geslacht van de getrouwen is 
er reeds — en het wordt steeds talrijker. Het zijn niet alleen hun 
eigen zonen en dochters, hun eigen kleinkinderen. Het is de 
trouw van ons gehele volk die zichtbaar wordt in de aanwezige 
bedevaarders, in de eed van trouw. Wat teer menselijk is, kan zo 
gemakkelijk belachelijk worden gemaakt, kan zo gemakkelijk 
worden misbruikt. Maar het bewaren en verdiepen maakt deze 
wereld, die nu al een tweede wereldramp heeft gekend, iets meer 
menselijk — meer bewoonbaar. 50 jaar gedenken wij al, nationaal 
én menselijk, tot wat onmenselijkheid in alle mogelijke vormen 
leiden kan. Voor de 41ste keer zal duidelijk en bewust de roep 
klinken.- dat nooit meer. Want wij willen mens en Vlaming zijn. 
Wij Vlamingen willen als me^s geëerbiedigd worden, wij vlaamse 
mensen willen alle mensen eerbiedigen : wij willen dat ook zij 
als mensen zouden kunnen leven — in vrede en broederschap. 
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VERDRAAGZAAMHEID 

Het verbaast me dat Vlamin
gen die eenzelfde doel nastreven, 
zich voor inek;iar toch zo scherp 
kunnen aanstellen ovor toch in 
de grond onbelangrijke zaken. 
« Voor 't Belgikske nikske » en 
de aanwezigheid van de VMO in 
de overwinningsoptocht te Ant
werpen zouden toch geen aan-
ge;egenlieden mogen zijn tot ver-
biiierde pennetwisten in «WIJ». 
Laten we, zoals V.U.-senator 
Baert op de Were Di 11 juli-vie-
ring te Antwerpen treffend zei, 
de verdraagzaamheid in eigen 
kring beoefenen. 

Kr is m.i. een waardeschaal 
der dingen in onze strijd. Onze 
energie zouden we niet aan on
derlinge bekvechlerij mogen ver
spillen maar die algeheel dienen 
toe te spitsen op de middelen die 
ons moeten helpen zo vlug mo
gelijk ons einddoel te bereiken 
en die zijn naast de uitbouw van 
de partij :, informatie en propa
ganda. 

K.M., Ganshoren. 

KUSTAKTIE 

Duizenden Vlamingen zullen 
hun verlof aan onze kust door-
biengen en zich dood ergeren aan 
de aldaar heersende taaitoestan
den. 

Het volstaat niet de slagzin 
« onze kust is Vlaams > uit te 
vaardigen om in de beslaande 
onaanvaardbare toestand veran
dering te bi'engen. Ik ben zo vrij 
volgende tip door te geven diê ^ 
ik bij een vakantie aan ons ge
liefd Noordzeestrand toepas. 

Liever dan dagelijks zonder 
rezultaat te bekvechten, noteer 
ik de adressen van zaken waar 
men'het Nederlands volkomen of 
bijna volkomen negeert en stuur 
ben dan een scherp protest-
kaartje. Dit vraagt \\e\ enige in
spanning, maar ik heb dan ook 
het gevoelen tijdens mijn va
kantie op konkrete wijze iets 

voor de goede zaak gedaan te 
hebben. Persoonlijk heb ik on
dervonden dat er met deze meto
de rezultaten te bereiken vallen. 

Er komen jaarlijks duizenden 
Vlamingen naar de kust; indien 
enkele honderden dit sisteem 
zouden toepassen, ben ik er 
rotsvast van overtuigd dat op 
korte termijn er heel wat vlug 
zou veranderen. Ik denk dat wij 
de taalstrijd te weinig zakelijk 
en konkreet aanpakken, en nog 
steeds teveel met leuzen werken. 

J.T,. Brussel. 

SOCIALE VOORZORG ? 

De onder de/e naam schuilen
de minister heeft weer eens een 
ei' gelegd. De weiklozensteun 
wordt verhoogd, maar-natuurlijk 
ook de bijdrage van de preste
renden. Dat er voor werklozen 
een steun moet zijn, akkoord. 
Dat er echter ook aan werkwei-
geraars een stcim verleend 
wordt, nee, dat gaat te ver. 
Noemt men dat sociaal zijn ? Ik 
noem dat onrechtvaardig. Het is 
toch niet meer te verantwoorden, 
dat werkwilligen een stel para
sieten in leven moet houden. 

Op het bedrijf waar ik te
werkgesteld ben. komen regel
matig mensen zich aanbieden 
\anwege het bureau voor te
werkstelling. Zij zeggen dan ook 
soms vlakaf, dat zij geen zin 
hebben om te werken. Dit wordt 
dan ook wel eens op hun kaart 
geschreven. liet enige effekt dat 
dit tot nu toe meebracht, was dat 
onze personeeldienst last kreeg 
met de -sindikaten ! 

Kan de V.U. niet eens een 
,,w§f,sv,o<)rstel indienen, dat het 
kaf van het koren zou kunnen 
ontwarren. Het is in ieders voor
deel, als de werklozensteun op 
een rechtvaardige manier uitge
keerd wordt. Dat daarvoor dan 
door de werkenden moet betaald 
worden, zal niemand kwalijk ne
men. Zij die heden werk hebben, 
zouden morgen wel eens slech
tere tijden kunnen kennen. Auto
matisch zou de steun aan de 
echte werklozen kunnen ver

hoogd worden, zonder daarom 
de bijdragen aan R.M.Z. te moe-

. ten verhogen. Dat zou sociale 
voorzorg kannen .genoemd wor
den. 

D., Zolder. 

NIEUWE PERSPEKTIEVEH 

De verkiezingen van 31 maart 
'f)8 liebben het vlaams nationa
lisme gevoelig versterkt. De 
Volksunie biedt de vlaamse 
volksgemeenschap nieuwe per-
sijektievcn. In wezen jong en di-
namisch, /al ze de strijd voort
zetten voor (Ie algehele ontvoog
ding van ons volk. Nu, meer dan 
ooit, kunnen we met vertrouwen 
de toekomst tegemoet zien. Na 
138 jaar hebben we een Vlaande
ren dat vast besloten is het eigen 
lot in handen te nemen. De oude 
partiicn worden gedwongen met 
deze evolutie terdege rekening te 
houden. De krachten die ons 
volk steeds onder de knoet hiel
den werden in het defensief ge
drongen. Laatste stuiptrekkingen 
van een korrujjt regiem dat in 
zijn voegen kraakt. Het tricolore 
hoerapatriottisme met zijn inci-
viekjacht heeft de slag verloren. 
31 maart H. werden de kiezers 
de opruimers van de komedian-
tenkraani a la Omer. Niet de 
Volksunie, niet de federalistische 
Walen zijn de doodgra\ers van 

hel unitaire België ; wél de ver
worden politiekers, de ontaar
den, degenen die zich als aarts
engelen in het cenakel wanen. 
Het België met de Code Napo
léon, het België van het etablish-
ment, het België der lakeien die 
zich gevleid voelen als ze verta
lers voor hun heren mogen spe
len verloor zijn laatste bastion. 
Nieuwe strukturen zullen op fe
derale bazis een klimaat schep
pen waarin ons volk zichzelf kan 
zijn. Vaderlandsliefde is in de 
eerste plaats liefde voor het 
eigen volk, voor de eigen taal en 
kuituur. 

n.J., Kontich. 

EVEN VRAGEN 

Na 'n poosje vakantie verneem 
ik dat uw geëerd blad van 20 
juni j.1., onder de kop « Zo niet, 
B.H.T. », er zich over bekloeg 
« dat de aangekondigde radio-
en 'rV-uitzending, het debat van 
de regeringsverklaring van de 
heer eerste-minister, zich be
perkt heeft tot een meeluisteren 
naar de regeringsverklaring, en 
daarmee was de kous af' ! ». 

Ik heb mijn achterstallige lek-
tuur nog niet « bijgewerkt » 
maar wou toch al even vragen of 
L uw lezers nadien ook meege
deeld hebt dat « .Aktneel » op de 
avond van de regeringsverkla
ring de twee grote oppozitiepar-
tijen — de uwe bij monde van 
de heer Van der Eist — aan het 
woord heeft gelaten ? 

Karel Goris, 
Hoofdredaktcur Radionieuws. 

VOLKSUNdONlIST ? 

Aan de redaktie van «Nu Nog» 
(julinr. p. 84) vroeg een lezer 
hoe een lid of aanhanger van de 
V.U. aan te duiden : V.l'.-man. 

V.U.-lid ? Onlangs las hij het 
woord « Volksunionist », terwijl 
hij zelf de voorkeur zou geven 
aan « Volksunist » kortweg. Het 
antwoord luidde « Volksunist », 

Gaat het partijbureau van de 
V.U. daarmee akkoord ? Ik vind 
het ver gezocht. In de huidige 
politieke konstellatie zal wellicht 
niemand (behalve dan de frans-
talige pers) spreken van « Volks-
unionisme », maar wel van hel 
« Volksunisme ;>. Naar ik meen 
is dit laatste treffender voor de 
geest en heeft het niet die vreem
de uitwaseming van over de 
taalgrens. 

Aan de partij is de taak weg
gelegd, deze hinderlijke taai-
knoop politiek door te hakken. 

J.V., Hofstade. 

AGENDA'S 

Het centraal Bureau voor Be
nodigdheden levert jaarlijks aan 
de staatsdiensten agenda's (me-
mo-bloks). Welke tweetalig zijn 
opgesteld en die natuurlijk voor 
90 t.h. voorrang verlenen aan 
het Frans. 

Elke dag wordt een of andere 
heilige vermeld die trouwens 
voor (Ie ned-erlands- en fransta-
ligen niet altijd dezelfde is. Het 
toppunt W'as echter de vermel
ding van 14 juli. Voor de Vla
mingen is dat de H. Bonaventura 
en voor de franstaligen : « Fête 
Nationale Fran(,-aise ». 

En dan zegt men in dit land 
dat de Vlamingen extremisten 
/ i j 11 ! 

D.S., Dilbeek. 

De redaktU draagt eccn rer* 
antwoordelijkheid roor de In* 
houd der fcpubliceerde lezers-
brieren. Ze behoudt lich het 
recht Tan keuze en inkorting 
Toor. Orer de lezersrubriek 
wordt geen briefwisseling g«-
Toerd 

van de redaktie 

Brussel, IA augustus 196ö. 
Betr . : ingaande post» 

Hia. a l die jaren verbazen vdj er ons niet aeer 
over, maar soms realizeren ve ons toch n og met 
een schokje vat voor een gekke dingen er vaak 
zi t ten tussen onze post. Op een redaktie komt 
van a l l e s binnenwaaien J 
Deze ueek gaf de postbode een grote doos af die , 
met de nodige omzichtigheid, uerd geopend j ze 
bleek te bevatten t ten eerste een brief, ten 
tweede een tube tandpasta en ten derde een grammo
foonplaat waarop Jef Burm (niet onaardig) de lof 
zingt van de tandpasta-in-ku'estie. 
Met dezelfde post was een manifest gekomen van de 
baskische regering in ballingschap ; daar de 
tekst ervan in het Baskisch gesteld was, hebben 
we het raden naar de inhoud, alhoewel - gezien de 
omstandigheden - dat raden dan toch veer niet zo 
l as t ig was. 
Dezelfde dag nog kvam er een brief van de "s ter-
renvanger°. De "sterrenvanger" i s een korrespon-
dent die a l l e inlandse redakties op gezette t i j 
den t e i s t e r t met bladzijdenlange epis te ls vaarin 
veivarde kosmische teorieè'n vorden uiteengezet en 

waarin vordt beweerd dat het einde der t i jden na
bi j i s . (De brieven van de sterrenvanger vorden 
zelfs niet meer gelezen j hoogstens werpt een 
toevallige bezoeker er nog eens een verbaasde 
blik i n ) . ^ 
De oogst van één enkele dag : drie getuigenissen 
u i t deze knotsgekke en harde vereld'temidden var-
de hoop normale korrespondentie. U| \ 
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• Nieuw klimaat 

deze 
jeugd 
kotnt 

'(g \an in) In de V.U.-partijraad heefi ons 
vooisiel tot gewestelijke en landelijke or-
ganizatie van de vlaams nationale jongeren-
^verking ruim gehoor gevonden. De be
slaande groepen worden aldus in de partij
werking ingeschakeld en nieuwe werkterrei-
ni 1, kunnen zonder schioom aangeboord. 

In haar kiesplatform maart 68 heeft on-
zt uarti] zich trouwens bewust tot de ]on-
gi'icn gelicht De aanpak van de jongeren 
dooi de jongeren betekent een aanloop 
naar de verwezenlijking van deze kiesbelof-
ttn 

We hadden deze enkele lijnen niet ge-
schieven indien we dezer dagen niet op op
vallende manier waren gekonfronteerd met 
het misprijzen van de jongeren tegenover 
de zgn. traditionele pai tijen. 

Ter gelegenheid van haar westvlaamse 
ontmoetingsdagen heeft de Vrouwelijke Ka-
tolieke Studerende Jeugd (VKSJ) voor 
haar leidsters ook een forum gehouden op 
het tema « nieuwe strukturen voor een ver
nieuwd België 3> Wat tien jaar geleden nog 
voor onmogelijk werd gehouden, werd hier 
reeds beweikelijkt: de leidsters uit de 
\ KS| aanhoniden een paneelgesprek dat 

werd gevoerd tussen vertegenwoordigers 
van alle politieke partijen. 

Het is een gelukkig feit dat zoiets in het 
Vlaanderen van 1968 eindelijk mogelijk is 
en dat men bewust streeft om het getto van 
kringen en kringetjes te doorbreken. 

Even gelukkig was echter de vaststelling 
dat de westvlaamse VKSJ-leidsters hun kri
tiek en hun wantrouwen tegen BSP, CVP 
en PVV niet hebben verborgen. Het zou 
ons te ver leiden hier de animoziteit van de 
bespreking in extenso weer te geven, doch 
er valt te onthouden dat aan de (vlaamse?) 
PVV de vraag werd gesteld of ze nog re
den van bestaan had en dat aan de veite-
genwooidiger van de CVP werd gevraagd 
waarom hij eigenlijk nog in de CVP stond! 

De slotindruk van deze samenkomst moest 
wel zijn dat de politiek als dusdanig onze 
jongeren niet afstoot, mits men een pro
gramma weet te ontwikkelen dat beroep 
doet op de rechtlijnigheid en het gevoel 
voor rechtvaardigheid dat in ieder recht
geaarde jongere sluimert. 

Statistisch is reeds uitgemaakt dat de 
vlaamse jeugd anno 1968 niet zomaar^ de 
standpunten van ouders en opvoeders slikt; 
het boeman-argument (tijdens het hierbo
ven besproken forum nog eens door de 
PVV herhaald) als zou de V.U. een bewe
ging zijn van « revanchisten » doet het ve-
ker bij de jeugd niet meer. 

Evenmin mag men onze jongeren idea
lisme en offerbereidheid miskennen. Deze 
faktoren spelen samen om de V.U. bij uit
stek tot een attraktie-punt voor veel jonge-
len te maken. 

Aan onze Vujo hoort het nu, deze gege
vens te gebruiken om met eigentijdse vor
men en zonder aanzien van stand of per
soon nog biedere armslag voor ons volksna-
tionalisme te winnen Opdat de jongere van 
1968 nu reeds een element zij van de nieu
we struktuur waarop we het sluitstuk van 
onze ontvoogding kunnen plaatsen. 

Toen we, }>ebron!5d en met welge
vallen terugkijkend op zonnige vis
dagen in het zuiden, ons aan het 
werk zetten om de tijdens onze va
kantiedagen verzuimde krantenlek-
tuur op te halen, stelden we met 
enige verbijstering vast hoe weinig 
er eigenlijk gebeurt in wat wij de 
komkommertijd en de Duitsers de 
saure Gurkenzeit noemen. De kran-
tenredakties vlinderen haastig van 
het ene naar het andere binnen
lands onderwerp, zich wanhopig 
vastzuigend aan een bloem die vlak 
daarop ook al niet de verwachte 
honig blijkt te bevatten 

Voor de redakties-buitenland is 
er — gelukkig — de kwestie Tsje-
cho-Slovakije en de redakties-varia 
komen beslist aan hun trekken met 
de pil. Maar wie het binnenland 
moet verslaan, mag troosteloos in
spiratie zoeken op een papier dat 
na een uur nog maagdelijk blank is 
of — om plaats en kopij te winnen 
— met een inleiding zoals degene 
die hierboven prijkt . Er gebeurt 
nu eenmaal bijna niets en het enige 
dat uit de Wetstraat te melden valt 
is, dat de trams die er doorrijden 
binnenkort weeral wat duurder rit-
kaarten zullen krijgen. 

PLAKKENDE POLITIE 

Fleurige nieuwtjes, die in een 
drukke periode niet zouden opge
merkt worden, krijgen nu toch een 
kans. Zo is het algemeen bekend 
geworden dat de antwerpse politie 
zich op het pad van de (kleine) 
misdaad en de nachtelijke illegali
teit heeft begeven. De politieman
nen van onze havenmetropool zijn 
er niet over te spreken dat een 
sinds lang door hen geëiste wedde-
aanpassing er maar niet door komt. 
Het palaveren en onderhandelen 
moe zijn ze overgegaan tot de di-
rekte aktie, die er in bestond dat 
's nachts op talloze plaatsen van de 
stad vignetjes geplakt werden met 
de duidelijke mededeling « Wij zijn 
't beu » De « kladders » (want zo 
heten nachtelijke plakkers ; ten
minste toch als ze tot de V.U. beho
ren) deinsden voor niets terug en 
beplakten zelfs overvloedig de in
gang van het Koninklijk Palcis aan 
de Meir. Wat niet belet dat bij de 
eerstvolgende verkiezingen eens te 
meer het spreekwoord bewaarheid 
zal worden over de stropers die de 
beste boswachters worden... 

Neen. dan liever de rijkswacht. 

De blauwe jongens zijn ook niet te
vreden over wat zij aan het einde 
der maand beuren, maar ze hebben 
laten weten dat het niet strookt 
met hun pliehtsopvatting daarvoor 
een stiptheids«taking (gezwegen 
van een plakaktie .) te houden. 
Hen werd in de pers daarvoor de 
passende hulde gebracht. 

SCHILDERIIEN fiE^fHAAKT 

.ien andere kwestie waaraan in 
deze komkommertijd enige (niet 
overbodige) aandacht wordt be
steed is het probleem van de schil
derijen in onze ambassades en bui
tenlandse vertegenwoordigingen. 
Onze ambassadeurs, tuk op status 
en « image », hebben er sinds jaren 
een gewoonte van gemaakt, hun 
ambts- en privé-woningen te ver
fraaien met schilderijen die ze ont

waarde hechten aan een bekende 
naam op hun doeken : Teniers, De 
Braeckeleer, Wouters, Courtens, De 
Momper, Slabbinck. Cox, Saverys 
en noem maar op 

De kwaal is zo erg geworden dat 
konservators zelfs geen antwoord 
krijgen op hun verzoek om een be
paald schilderii voor een tijdje, in 
het kader van een tentoonstelling, 
terug in hun bezit te krijgen. Er 
wordt daarenboven hardnekkig be
weerd dat een aantal schilderijen 
spoorloos zijn verdwenen en waar-
schiinliik nooit meer zullen kunnen 
gerekupereerd worden. 

HFT nn^TFN GIOORT 

Toen enkele Volksunie-mandata
rissen einde juni een aktie te Eu-
pen en in de Platdietse streek on
dernamen, konden zelfs zij niet ver-

beroepstiALYE 
bekeken 

lenen aan onze muzea. Honderden 
doeken zijn op die wijze naar de 
uithoeken van de wereld gereisd. 
Een paar jaar geleden nam deze 
kunst-emigratie zo'n angstwekken 
de omvang aan, dat er een speciaal 
K.B. nodig was om de ambassadeurs 
tot restitutie aan te zetten. Veel 
heeft het niet geholpen en nog al
tijd beschouwen een aantal excel
lenties of diensten het als vanzelf 
sprekend, de uitgeleende doeken 
te behandelen als strikt privé-bezit. 
Er werd dezer dagen een lijst be
kendgemaakt van de betrokken 
schilderijen en daaruit blijkt alvast, 
dat de ontleners hoog mikken en 

moeden welke stroom inkt door de 
gemaakte bres zou stromen. Er 
gaat nog altijd geen dag voorbij 
zonder dat een of ander brussels 
blad terug de kwestie van de duits-
talige gebieden oprakelt. Die joer-
nalistieke beulemansoprispingen be
ginnen doorgaans met de stereotype 
vaststelling « dat men in de Oost
kantons niets moet hebben van 
Volksunie-inmenging » Het moge 
zijn, maar het komt ons voor (en 
het wordt ons bevestigd door tal
loze echo's uit de Oostkantons zel
ve) dat de waalse inmenging véél 
minder op prijs wordt gesteld 

Uiteindelijk is bij al die pers-

reakties gebleken, hoe weinig men 
de üostkantons in het land geïnte
greerd beschouwd. Men voelt op de 
achtergrond van veel — ook pa-
triottieke — beschouwingen de 
nooit uitgesproken gedachte « met 
twee taalgemeenschappen hebben 
we al de handen vol. Beter ware 
wellicht geweest hen te laten waar 
zij waren », 

Let wel : de gedachte is aanwe
zig. Maar uitgesproken zal ze wel 
niet worden... 

STRAATSBURG 

EN DE « VERGETELHEID » 

De echo's rond het straatsburgse 
vonnis begonnen af te flauwen, 
toen hen nieuw leven werd inge
blazen door een T.V.-debat waar
aan, naast vertegenwoordigers van 
de drie traditionele partijen, ook 
volksvertegenwoordiger Coppieters 
deelnam 

Voor de C.V.P. voerde Van Els-
lande het woord Hij legde een ont
hutsende en groteske verklaring af 
over de zes randgemeenten : hij 
beweerde namelijk dat hun statuut 
op Hertoginnedal perfekt verdedig
baar was, doch dat nadien « bij 
vergetelheid » verzuimd werd ze in 
te delen bii het vlaams landsge
deelte. 

Daarmee is dan voor alle tijden 
geboekstaafd dat in de 138 jaar bel-
gisch frankofone roof ten nadele 
van Vlaanderen ook de « vergetel
heid » verantwoordelijk is voor ver
lies en verbastering van vlaamse 
grond en vlaamse mensen... 

DE IJZERBEDEVAART 

Als een konstante in deze kom
kommertijd en in de tijd überhaupt 
staat, een halve eeuw na het einde 
van de eerste wereldoorlog, nog al
tijd de indrukwekkendste vredes-
plechtigheid op de hele wereld : de 
telkens door tienduizenden bijge
woonde IJzerbedevaart. Volgende 
week tenminste zal het kommen-
taar van onze pers zich weer hoofd
zakelijk in de richting van de 
vlaamse beweging toespitsen... 



4 

Dit is het zesde In-memoriam dat ik wijd aan de gedachtenis van mijn oud-

leermeester en wijlen mijn kollega aan de medische jakulteit te Gent, 

professor Korneel Heymans, die op 18 juli 1968 te Knokke overleed en te 

St.-Amandsberg op het Campo Santo hegraven loerd. Voor drie andere in-

memoriams heb ik moeten bedanken. 

Het toeval heeft gewild dat in diezelfde week nog tioee andere Nobelprij

zen ter ziele gingen : Henry Dale, ook geneeskundige, en Otto Hahn, schei-

OVER K O R N E E L H E Y M A N S 
kundige. De eerste, een Engelsman, kreeg de Nobelprijs voor fisiologie in 

1936, samen met de Duitser Otto Loewi ; de tweede, een Duitser, ontdekte 

de atoomsplitsing en kon. derhalve, als de geestelijke vader van de atoom

bom beschouwd worden ; hij ontving de Nobelprijs in 1944. Hij heeft de 

aanwending van de kernsplitsing voor militaire doeleinden niet goedge

keurd en was wekenlang ziek toen hij het bombardement van Hiroshima 

vernam. 

EN EEN A N D E R E NOBELPRIJS 
Over TIeymans werd in de laatste we

ken heel wat geschreven, over yiin per
soon, over zijn werk en hetekonis. Het 
franse sensatieblad Paris-Match, dat nooit 
uitmuntte door preciesheid, sprak van 
Camilla Heymans en gaf van hem een 
foto, tegen de achtergrond van een klas
bord vol foinuiles, kurven en knobbels 
die /.eker niet \an hem waren, want het 
daarop voorkomende geschrift svas lees
baar en dat van Heymans was het niet. 

Heymans was voor de Vlamingen een 
dierbaar pronkjuweel : zelf was en bieel 
hij een eenvoudig en bescheiden man, een 
trouw kameraad : uiterlijk geen ruiten-
brekend flamingant, maar in zijn gemoed 
meelevend met alle radikale en extreme 
stellingen. De eis voor amnestie iieeft hij 
volmondig onderschreven, tegen de uit
voering van de di>odstraf voor zogenoem
de politieke kollaboratie was hij hardnek-
k'g gekant, voor federalisme heeft hij zich 
bi' meer dan één gelegenheid uitgespro
ken. 

De waarheid, de wetenschappelijke zo
wel als elke andere, was hem boven alles 
lief. Hl! hield van schone dingen, van een 
fijn boek, een mooi schilderij, een heer
lijk stuk natuur . hij stelde gezelligheid 
op prijs en aan ta7el kwam hij los als een 
superieur intelligent man, die ook over 
wat anders kon praten dan over de sinus 
carotiens en de cheraoreceptoren van de 
aorta. Hij kende de rangorde van de 
waarden : hij was een gelovig geleerde 
en huichelde niet, hij stond mijlen ver 
van de klerikale mentaliteit verwijderd 
en hield de politieke personaliteiten in 
het oog want hij betrouwde ze niet ver
der dan hij ze zag. Over het wetenschaps
beleid dat hij in ons land zag voeren, was 
bil niet ie spreken. 

Hij was breed van geest en toonde be
grip voor menselijke zwakheid. Vrijgevig 
in de goede betekenis, steunde hij wie 
steun nodig had. Hij was lid van hel Ver
bond V.O.S. en heeft veel oudstrijdmak-
kers van 1914-1918 uit de penarie gehol
pen. Hij ging ten beste spreken bij minis
ters en bisschoppen voor verongelijkten, 
al moest hij vaak met ledige banden terug
komen (o.a. voor pater Callewaert om 
hem weer in West-Vlaanderen te laten 
prediken). Dat joeg hem op stang en 
maakte hem een moment wrevelig, maar 
zijn diplomatische knepen kregen weldra 
de bovenhand ; hij begon opnieuw tot 
een rezultaat bereikt was. 

Zijn assistenten ging hij voor in werk
zaamheid, maar leerde hen ook dat 
zil hun gezin noch hun sociale plichten 
mochten verwaarlozen om achter de we
tenschap aan te lopen. Hij was een innig 
goed mens, al zaten er wel een paar kom-
pleksjes aan zijn persoonlijkheid vast. 

Dat alles kwam mij voor de geest en 
noopte mij ertoe dit zesde in-memoriam 
voor hem te schrijven, om bij de lezers 
van « WI.I •» deze vlaamse persoonlijkheid 
in het licht te stellen, toen ik in wat ver
ouderde papieren aan het snuffelen was 
en daar een monografie uit 1960 aantrof, 
« An Autobiographic Sketch » van de 

hand van bovenvermelde Otto Loewi : ze 
draagt een eigenhandig gesebreven op
dracht : To Corneille Heymans, with 
best wishes - Otto Loewi. Deze was het 
aan wie in 1936, te samen met Sir Henry 
Dale, de Nobelprijs tebeurt viel voor hun 
baanbrekend werk over de chemische 
lr:insniissie van de zenuwprikkels. 

Dit geschriftje is een merkwaardig do-
kunient van 25 bladzijden, dat ik in eer 
zal houden. Loewi die, toen Hitler aan 
de macht kwam, in 1938 Oostenrijk, waar 
hij professor in de geneesmiddelenleer te 
(ira/ was, moest verlaten, vertelt er uit 
zijn le\en hoe hij in Engeland terecht
kwam, over vele landen reisde, o.m. te 
Brussel gastvrijheid genoot en aan de uni
versiteit aldaar zijn weten.schappelijk 
werk voortzette, tot hij in 1939-1940 op
nieuw uitweek en zich in Amerika ves
tigde. Zijn emigratiepaspoort had de kon
sul te Londen geschreven : seniel, niet in 
staat in zijn levensonderhoud te voorzien. 

Otto Loewi verhaalt zijn belevenissen 
te Brussel, waar hij bij voorkeur omgang 
had met zijn joodse stamgenoten van de 
hoofdstad. Hij was een gekultiveerd man 
die veel talen machtig was en kende zeer 
goed de literatuur van de germaanse lan
den. Te Brussel deed hij de voor hem on
aangename ervaring op met een char 
mante lady en bekende dichteres, dat zij 
zelfs de Zwitserse dichters Gottfried Kei
ler en Konrad-Ferdinand Meyer bij naam 
niet kende, wier werken toch in de duits-
sprekende landen als klassieke literatuur 
beschouwd werden. 

Loewi was nog meer verbaasd dat de 
dame nooit de naam van Felix Timmer
mans had gehoord, een belgisch auteur, 
zegt hij, te Lier geboren en er woonach
tig, een stadje vlak in de buurt van Brus
sel. Zijn uitstekende romans en novellen, 
oorspronkelijk in 't Nederlands geschre
ven, werden in het duits vertaald, niet 
in het Frans. Voor de eerste keer van mijn 

leven, zegt Loewi, werd ik bewust van 
de tolhekken die de talen kunnen zijn. 

Nog veel andere merkwaardige dingen 
kan men in die brochure lezen. Ik heb 
vooral willen onderstrepen hoe de geleer
de, een veelzijdig ontwikkelde man, pijn
lijk getroffen werd door de onwetendheid 
nopens de eigenlandse kultuuruitingen 
van de brusselse kringen in dewelke hij 
toen gastvrijheid genoot. De faam van 
schrijver Felix Timmermans was bij hem 
tot in Graz doorgedrongen, maar een da
me uit de hoge burgerij van de belgische 
hoofdstad kende zelfs de naam niet van 
de schrijver uit Lier. Loewi was erdoor 
geërgerd. Eenzijdig georiënteerd zijn op 
het franse kultuurleven was daar zeker 
de oorzaak van. 

Ik ben met de bespreking van de auto
biografische schets van de Nobelprijs 
Otto Loewi, die in 1963 stierf, afgeweken 
van de persoon van Heymans, maar dit 
geschriftje moge bewijzen in wat hoog
staande sferen onze vlaamse Nobelprijs 
verkeerde en wie hem te vriend waren. 

Het moge hier, nog eens, in de herinne
ring gebracht worden dat Korneel Hey-
mnas tijdens de laatste oorlog naar Ber
lijn is getogen om te pleiten voor voedsel 
en geneesmiddelen te bate van onze be
volking, en dat hij daar in slaagde. Het 
werd hem door de repressiehaaien van 
1944 kwalijk genomen, en hij werd zelfs 
een tijdje geschorst uit zijn hoogleraars-
funktie ; hij moest voor de universitaire 
zuiverheids- en zuiveringskommissie ver
schijnen om uitleg te verstrekken over 
zijn gedrag. 

Toen hij, in 1964, in de reeks « Ten 
huize van » op het kleine scherm kwam, 
vertelde hij over zijn werking in Winter
hulp, waarvan zijn broeder Paul algemeen 
voorzitter was en waar hij de medische 
sektor leidde. De Noordnederlanders, die 
in hiperontvankelijkheid aanstoot na
men aan het woordje « Winterhulp » en 
in die aangelegenheden altijd het hemdje 
krap om het achterste spannen, gingen 
overeind staan van eerbiedwaardige er
gernis en bezoedelden de eter en veel pa
pier met boze protesten, tot Korneel Hey
mans hen het zwijgen oplegde met een 
van die terechtwijzigingen van een halve 
blazijde, in zijn stijl en op zijn manier. 

Met het verdwijnen van deze man is 
een kostbare diamant gevallen uit de 
krans die de nederlandse kuituur met zo
veel luister gesierd heeft. Vlaanderen 
heeft dertig jaar met zijn Nobelprijs ge
pronkt ; we hebben er allen ons voordeel 
mee gedaan. 

Korneel Heymans heeft ons, op de 
plaats waar hij stond en met het rijke po
tentieel waar hij over beschikte, de weg 
naar kulturele volwassenheid getoond. 
Wij blijven hem hiervoor zeer dankbaar. 
/ jn geesteskinderen zullen, in zijn spoor, 

lortgaan en naast het kulturele, weldra 
ik het politieke volle pond weten te ver-

^ rven. 

L. ELAUT, 
senator. 
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SCHIJNHEILIGHEID 

In een aantal linkse bladen 
lazen we artikels die dropen 
Iran simpatie voor de strijd 
iran de Basken tegen de Fran-
co-terreur. 

Over de grond van de zaak 
Kijn we he t met die art ikels 
roerend eens. Maar het ergert 
ons bovenmate, dat dit proza 
(n de allereerste plaats zijn 
Ontstaan vindt in het anti-
franquisme en slechts daarna 
In de simpatie voor het natio
nalistisch streven van een on
derdrukt volk. Indien de ver

drukker van de Basken iemand 
anders ware dan Franco, dan 
zou men in dezelfde linkse bla
den waarschijnlijk lezen dat 
de strijd der Basken een ana-
kronisme is en dat het daar 
slechts gaat om de laatste op
rispingen van een geestelijk 
reeds overwonnen nationalis
me, dat alleen nog enkele 
kracht ontleend aan de zegen 
van achterlijke pastoors en aan 
het feit dat het wortel t in een 
van de beschaafde wereld en 
de moderne tijden afgekeerd 
volk. Neem maar de proef op 
de som : de Zuid-Tirolers heb-

ONDERGEPLOEGD 
! Het onbegrijpelijke is het meest boeiende in het mense
lijke leven. Ook een zeer matematisch ingestelde geest kan 
zich niet eindeloos bezig houden met het herhalen van de
zelfde opstelsommetjes. Wie meent iets te begrijpen verliest 
er zijn belangstelling voor, tenzij hij langzaamaan ontdekt 
heeft dat hij eigenlijk zelden of nooit iets helemaal begrijpt. 
De tastbare dingen die w j zelf hebben gemaakt verstaan 
we misschien nog het best. Maar dat wat we doen, ons ge
drag, vooral onze manier van leven kan levenslang de 
bekoorlijkheid van het onbegrijpelijke behouden. Dat is de 
tere en de blije maar ook droeve poëzie van het menselijke 
leven. Hoe het uiterlijk ook moge verlopen, hoe gewoon het 
ook schljne. Maar alleen wie oren heeft, hoort ; alleen wie 
ogen heeft, ziet. En de dove van Beethoven bleef levens
lang muzikns en de blinde Milton « zag » het verloren para
dijs. 

Dat leven groeien kan uit de dood, is een van die Wijven-
de onbegrijpelijkheden van ons menselijke leven. Het is 
geen nieuwe ervaring. In tegendeel, zij is oeroud, maar 
daarom niet altijd en niet overal even intens gegeven. Maar 
in welke vorm dan ook, het einde van de mens aanvaarden 
•we niet als de eindstreep, waarachter alles wat eens was 
en gebeurde zonder meer en totaal verdwijnt. Wie deze 
gedachte verdacht zou vinden, bekijke de muur van het 
Kremlin... 

Daarom dragen wij ook onze doden met ons mee — als 
een waardevolle schat of als een ondraagbare la.st. Een 
ondraagbare last waaraan we kunnen te gronde gaan. Een 
waardevolle schat waarmee we leven kunnen. Ook hier is, 
zoals bij alle menselijke dingen, afwijking en misbruik niet 
alleen niet onmogelijk, maar heel gemakkelijk en waar
schijnlijk. Dat wordt dan de kultus van een held die nooit 
méér was dan een moedig mens. Dat wordt dan een ver
heerlijking die eigenlijk niets anders is dan een leeg gedoe, 
dat dan zelf uiteindelijk een belediging is voor hen die men 
eren wil en beweert te gedenken. 

Aan deze en dergelijke afwijkingen is onze dodengedenk-
dag ontsnapt. Ons gedenken is inderdaad een gedenken 
.waaruit leven is gegroeid, waaruit nog steeds leven groeit. 

, Een gedenken dat blijft léven ! Onze doden zijn niet ver
dwenen, het zijn levende doden ! En al werd de uitdruk
king « heldenhulde » wel gebruikt, dit gebeurde nooit in 
die holle en lege betekenisloosheid van alles wat louter 
uiterlijk en administratief ingericht wordt. Onze « helden > 
bleven steeds heel gewone, heel eenvoudige menselijke 
mensen. De eenvoud van hun levensverhaal dat nooit lang 
en ingewikkeld is kan zelfs een jonge tijdgenooit, die niet 
helemaal meer ziet wat dat allemaal geweest is aangrijpen. 

Er is echter meer dan het al zo onbegrijpelijke gegeven 
dat ons volk al vieren\ijftig jaar meeleeft en meegroeit met 
deze bijna naamloze doden. In dit gedenken leven en 
groeien wij mee met alle doden. Want dit gedenken was en 
is nog steeds een gedenken van de doden zowel in het ene 
als in het ander kamp van de eerste wereldoorlog. Dit is 
een volks en toch universeel gedenken. Een gedenken dat 
een wil tot vrede is — voor allen. En geen wil tot over
winning zoals dat in bijna alle andere, meer officiële her
denkingen is. Het zou een verarming zijn, een minder men
selijk worden zijn van dit gedenken als dit universele, dit 
alles en allen omvattende niet 7ou blijven. Konkreet uitge
drukt : wij gedenken morgen ook allen die in de wijde 
ruimte van de Sovjetunie ondergeploegd ziin — want niets 
herinnert er aan hen. Het aantal vlaamse doden dat daar 
ondergeploegd is door mensenhanden of verdwenen is in 
hel Miur en de koude van deze oorlog kennen we niet. Maar 
zij mogen nooit vergeten worden. Ook zij zijn onze doden. 
Maar tot dit gedenken behoren dan esenzeer — e\en trouw ! 
— de talloze russische, oekrainische, mongoolse, Siberische 
doden. Of ook zij ondergeploegd zijn weten we niet — dat ^ 
wij ook deze doden met onze zeker ondergeploegde Oost-
fronters gedenken moéten, dat weten we heel besli.st : en
kel dan blijft ons gedenken een wil tot vrede. 

h'EMROD. 

ben toevallig geen Franco te 
bestrijden en over hun strijd 
wordt dan ook links geschre
ven in de zin die we hierboven 
aanduiden. 

VERZET TEGEH VIVARIO 
Toen P.W. Sogers de kracht

toer uithaalde om de eentalige 
Waal Vivario tot stafchef van 
het leger te doen benoemen, 
voorspelden we reakties niet 
alleen bij de publieke opinie 
maar ook in het leger zelve. 

De reakties bij de publieke 
opinie hebben niet op zich la
ten wachten; we zijn er o.m. 
van overtuigd dat de stunt van 
Segers de Volksunie-overwin
ning bij de jongste verkiezin
gen netjes naar boven heeft 
afgerond! 

En ook in het leger waren 
er hevige reakties; ze duren 
t rouwens nog steeds voort. De 
studenten van de vlaamse pro
motie in de Krijgssghool bij
voorbeeld maken er*geen ge
heim van dat ze tegenover 
bevelen van Vivario een pas
sende « gehoorzaamheid » aan 
de dag zullen leggen. 

STERKSTE PARTIJ ? 
« Pourquoi - Pas ? » maakte 

deze week gebruik van de hui
dige politieke windstil te om 
zich even bezig te houden me t 
een toekomstprobleem : de ge
meenteverkiezingen van 1970. 

Het brussels blad is de me
ning toegedaan dat het voor
uitzicht van deze verkiezingen 
een sterke stempel zal slaan op 
heel het politiek bedrijf in de 
Wetstraat en dat de huidige 
regering, juist omwille van di« 
verkiezingen, wel eens langer 
zou kunnen leven dan de 
enkele maanden die haar bij 
haar ontstaan werden voor
speld. Wait and s e e ! 

Anno 1970 biedt echter voor 
het brussels blad uiterst som
bere perspektieven : « I n 
Vlaanderen maakt de Volks
unie zich klaar om de gemeen
tehuizen te bestormen en ze 
kijkt de strijd tegemoet met 
passend optimisme : het ge
vaar is niet uitgesloten inder
daad, dat deze part i j de ene of 
andere dag de sterkste wordt 
in het noorden van het land». 

We zullen niets onverlet la
ten om deze pronostiek eer 
aan te doen! 

PULLE UND KEIN ENDE 
Meer dan anderhalf jaar ge

leden stortte de brug van PuUe 
in op de autosnelweg Antwer-
pen-Aken. De mensen die 's 
nachts met hun wagen de ga
pende afgrond inreden, wach
ten nog steeds op billijke ver
goeding van de opgelopen 
schade. 

Naar verluidt houdt minister 
De Saeger zich nochtans « per
soonlijk» met deze kwestie be
zig. Zou het rezultaat anders 
zijn, indien hij er zich niét 
mee bezig hield ? 

Deze en andere ergerlijke te
kortkomingen van overheids
wege (zo bijvoorbeeld in het 
geval Oostmalle) Verdienen, 
uitgetild te worden boven het 
fait-divers : het zijn schrome
lijke, schaamteloze voorbeel
den van de onmenselijke en 
harteloze wijze waarop het 
politiek gezag en de admini
strat ie voorbijgaan aan hun 
meest elementaire plichten. 

KWAAD OP VL 

In deze komkommerti jd kun
nen de franstalige kranten 
naar hartelust vlaamse spij
kers op laag water zoeken. Zo 

verschijnen er 'om de haver
klap venijnige stukjes over de 
vlaamse automobilisten die 
hun wagen voorzien van het 
teken « VL ». Verleden woens
dag beweerde de « Libre » nog 
maar eens, dat zulks strikt on
wettelijk is. 

Dat is natuurl i jk onzin t 
niet minder dan twee ministe
riële excellenties hebben in 
antwoord op parlementaire 
vragen moeten toegeven dat 
het teken « V L » rustig op een 
wagen kan worden aange
bracht. In een radiokroniekje 
over verkeersproblemen ver
duidelijkte een rijkswachtoffi
cier zelfs heel voorkomend, hoe 
en waar « V L » moet worden 
aangebracht om iedere moge
lijkheid tot verwarring — en 
bekeuring — te voorkomen. 

Inmiddels ziet men steeds 
meer «VL »-wagens rijden. 
Onze antwerpse vrienden, die 
met het initiatief uitpakten, 
zijn uitstekend geïnspireerd 
geweest. 

In Frankri jk zagen we twee 
gelijkaardige initiatieven. De 
Bretoenen rijden met een 
«BZH»-plaat (Breizh is Bre-
tanje in het Bretoens) en in de 
Midi wint de plaat « O C » 
(van Occitanië) steeds meer en 
meer veld. 

PAOU LEERT NEDERLANDS M 
De bladen brengen voor de 

zoveelste keer de blijde beves
tiging van het feit, dat prinses 
Paola zich me t nauwelijks 
enkele jaren vertraging aan de 
studie van het Nederlands 
heeft gezet. «He t moet nou 
maar », zal men haar te Laken 
hebben gezegd, « w a n t de Vla
mingen stemmen van verkie
zing tot verkiezing radikaler» . 

Het feit dat Paola een insti
tuu t met de lieflijke naam 
Regina Coeli heeft ui tverkoren 
voor haar kursus Nederlands 
doet ons verhopen dat, met 
goddelijke hulp, de prinses 
onze taal nog wel eens onder 
de knie krijgt. 

Wat ons betreft hoeft he t 
eigenlijk niet : we zouden zo 
zeggen « sois belle et tais-toi» ! 

INNOVATIE 
Na de IJzerbedevaart vindt 

op de diksmuidse Grote Markt 
een festival van volkskunst 
plaats; groepen uit een aantal 
europese landen én uit Wallo
nië zullen er aan deelnemen. 

Deze innovatie ligt volkomen 
in de lijn van het IJzergebeu-
ren : vrede en vriendschap 
onder de volkeren. Dat ook 
Walen van de parti j zijn, be
wijst eens te meer de openheid 
van de vlaamsgezinden die 
tenslotte voor zichzelf slechts 
opeisen wat zij ook de Walen 
wensen en gunnen : de eigen
heid, he t meesterschap over 
eigen lot en toekomst. 

Dit alles zal niet beletten dat 
frankofoon Brussel volgende 
maandag persverslagen zal 
voorgeschoteld krijgen over de 
«get tomental i te i t» van de be
devaarders, over de «bekrom
penheid » van de flaminganten 
en over de « waanzin » van hen 
die hun volk binnen de 
« grensjes van hun dialekten » 
willen opgesloten houden.. . 

De vlaamse kust ontsnapte dezer dagen eens te meer aan een « zwarte vloed » 
kwam in de buurt van Vtissingen terecht. 

het vieze goedje 
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DE iJZERGENERATIE 

Het toeval heeft gewild dat 
we deze week in ons Wad een 
art ikel wijden aan twee oud-
strijders van de eerste wereld
oorlog. Senator Elaut schrijft 
een «in memoriam » voor zijn 
vr iend en kollega, de Nobel
prijswinnaar Corneel Hey-
i r ans Op de middenpagina 
wordt de figuur van Jozef Si
mons herdacht. 

De één een wetenschapsmens 
van formaat, de ander een ver
dienstelijk kunstenaar : alle
bei Vlamingen, vlaams-natio-
nalisten uit één stuk. De IJzer-
generatie heeft aan Vlaanderen 
t ientallen en tientallen van 
deze mensen van tormaat ge
schonken. In het water van de 
IJzergrachten werd hun over
tuiging tot staal getemperd. 

Een halve eeuw na het einde 
van de eerste wereldoorlog, op 
een ogenblik dat de IJzergene-
rat ie steeds verder uitgedund 
wordt, past het méér dan ooit 
zich te bezinnen over het « ein-
mal ige» van het IJzermoment 
en van de onvergetelijke 
.V.O.S.-sen. 

TWEEHOOFDIG MONSTER 
VAN LOCH NESS 
• In deze politieke en joerna-
Ijstieke komkommertijd laten 
de redakties echte en onechte 
monsters van Loch Ness op 
hun lezers los. 

In de kolommen van « Volks
gazet » dook een jaarlijkse 
klant op, losgelaten door de 
Jos Van Eynde-Stellvertreter 
Lode Hanrké : het tweepar
tijenstelsel. 

Dit tweekoppig monster 
maakt zijn ererondjes tegen
woordig vaker dan naar ge
woonte : de daverende verkie
zingsnederlagen die de B.S.P. 
moest inkasseren, maken een 
aantal socialisten tot dromeri
ge zoekers naar een formule 
die het verblijf aan de rijke 
vleespotten van de macht voor 
altijd moet bestendigen De 
tweepartijenformule — een 
konservatieve en een progies-

mü i 

sieve parti j , waarvan de pro
gressieve bij voorkeur altijd 
de sterkste zou zijn — doet de 
socialistische redakteurs water
tanden. 

WAT MET DE VOLKSUNIE ? 
Totnogtoe wisten de twee-

vuldigheids-dagdromers nooit 
goed blijf met de Volksunie. 
Onze parti j werd doorgaans 
gemakshalve geklasseerd bij 
de « liberalen », de kandidaat
aanhangers van de konserva
tieve formule in het tweeledig 
stelsel. 

Tans is «Volksgazet» wat 
genadiglijker : zij die «Volks
gazet » stemden, worden ge
klasseerd bij de ontvoogden en 
de uit klerikale verdrukking 
bevrijden; er wordt hen toe
vertrouwd dat zij eigenhandig 
en zelfstandig zullen kunnen 
kiezen tussen de konservatieve 
of de progressieve superpar
tijen-van-morgen En «Volks
gazet » schijnt zelfs te aanvaar
den, dat een aantal Volksunie-
mensen op dat ogenblik pro
gressief zullen opteren. 

Kortom, men installeert zich 
in de vraag, wat men met de 
totnogtoe vervelende spelbre
kers uiteindelijk zal doen, nu 
blijkt dat ze niet van de poli
tieke kaart te vegen zijn. 

ANGELSAKSISCH ? 
Wanneer zo gedagdroomd 

wordt over het tweepartijen
stelsel, heet het doorgaans dat 
dit sisteem « angelsaksisch » is. 

Dit wordt zo vaak herhaald 
dat het een gemeenplaats is ge
worden. En zoals zovele ge
meenplaatsen is ook deze on
juist. 

In Engeland heeft, sinds de 
opkomst van Labour, de libe
rale parti j eigenlijk nooit op
gehouden een aanzienlijke rol 
te spelen. De jongste jaren is 
het belang van deze derde par

tij eerder toe- dan afgenomen. 

m 
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Vlaaiulei en mag en zal het nooit vergeten : het waren graven-

Rond deze drie bewegen zich 
nog een aantal numeriek min
der sterke groeperingen, zoals 
de welshe en de schotse natio
nalistische partijen die zich de 
jongste jaren een vaste plaats 
in het Lagerhuis hebben weten 
te veroveren 

Engeland is zek«r geen rrfo-
del van een tweepartijen-
sisteem. De Verenigde Staten 
zijn dat wél, tot op zekere 
hoogte Maar of we er hard 
moeten op uit zijn de ameri-
kaanse politieke instellingen 
als model te nemen ? We be
twijfelen het zéér s t e rk ! 

We herhalei. wat we reeds 
vroeger schreven : het twee
partijenstelsel is goed noch 
slecht, het is een sisteem dat 
een ander waard is. Maar het 
wortelt nergens in de europese 
politieke traditie. Zeker niet 
in onze binnenlandse. 

En dat zal sterker blijken te 
zijn dan de wensdromen van 
joernalislen en poiitiekcrt, van 
grote panjen-op-hun-retour. 

HET MODELBEHEER 
Een zorgvuldig uitpluizen 

van de publikaties van het 
Rekenhof levert vaak verras
sende staaltjes op van wanbe
heer in de staatsdiensten. 

If» 

die voor de derde maal onteerd, geschonden en vernield werden door « nog steeds onbekende 
daders », met schuldig medeweten van hoogste instanties. 

Zo blijkt tans dat in 1963 
meer dan 28 miljoen frank 
schadevergoeding werd uitge
keerd aan de aannemer die 
gelast was met herstellingwer-
ken aan de rijksweg nummer 4 
te Bastenaken De schadever
goeding van 28 miljoen is des 
te sensationeler als men weet 
dat ze uitbetaald werd op een 
aannemingssom die niet eens 
10 miljoen bedroeg 

Minister De Saeger is ter
zake met een verklaring over 
de brug moeten komen. Hij 
heeft er eerst en vooral op ge
wezen dat hij in 1963 nog geen 
minister van Openbare Wer
ken was en dus buiten de zaak 
staat. 

De aannemer kreeg 150 
werkdagen om zijn onderne
ming af te werken. Hij diende 
het werk echter meer dan een 
jaar stil te leggen omdat de 
onteigeningen niet tijdig wa
ren gebeurd, omdat men te 
lang gewacht had met het ver-
vi'ijderen van elektrioiteitslei-
dingen enz. 

Omdat het buiten kijf stond 
dat de aannemer zélf niet ver
antwoordelijk was voor de ver
traging, werd hem een vergoe
ding van bijna 800 duizend fr 
toegekend. 

MILJOENENDANS 
De aannemersfirma achtte 

dat onvoldoende en trok de 
zaak voor het gerecht. De rech
te r begrootte het bedrag van 
de door de aannemer geleden 
schade op 3 miljoen 200 dui
zend en veroordeelde de staat 
tot betaling ervan. 

Tegelijkertijd echter beslis
te de rechtbank dat een defini
tief onderzoek zou worden 
ingesteld naar alle vormen van 
indirekte schade die de aanne
mer had geleden (betalen van 
bijdragen aan R.M.Z., overtol
lige belastingen enz ). 
De minister van Openbare 
Werken, te dien tijde Bohy, 
achtte het raadzamer de zaak 
met behulp van een flinke 
som geld in de doofpot te doen 
stoppen. De aannemer kreeg 
van het departement een scha
devergoeding van 16 miljoen 
200 duizend plus een «tege
moetkoming » van 12 miljoen 
400 duizend frank uitbetaald. 

Aldus is tans, met jaren ver
traging, vastgesteld dat een 
werk, aanbesteed voor de prijs 
van 10 miljoen, uiteindelijk 

bijna viermaal zoveel heeft ge
kost. 

Al iets gehoord van verant
woordelijken die aan de tand 
werden gevoeld ? 

ZENUWOORLOGJE 
In afwachting van ernstiger 

geharrewar verdrijven de bei
de regeringspartijen de kom
kommertijd met beperkte ru
zietjes en kleine wr i jvenjen 
over minder belangrijke moei
lijkheden tussen CV.P.- en 
B S P -ministers. 

De socialisten hebben het op 
hun zenuwen gekregen omdat 
minister Scheyven «en stoem-
melings» zijn administrat ie 
volpropt met politieke benoe
mingen. Ze beweren dat het 
depar tement van Ontwikke
lingssamenwerking een « mek-
slkaans leger» is. In he t mek-
sikaans leger zijn er méér ge
neraals dan soldaten en bij 
Scheyven zitten er zeven amb
tenaren eerste kategorie voor 
één daktylo. 

De socialistische klacht zal 
wel gegrond zijn. Ongegrond is 
alvast de socialistische veront
waardiging. Want parachutage 
en politieke benoeming of be
vordering zijn sporten die door 
d^ drie traditionele parti jen 
met evenveel vlijt worden 
beoefend ! 

PLUIM VOOR V.U. 
« Pourquoi Pas ? » bekloeg er 

zich over dat zo weinig parle
mentsleden hun (dikbelegde) 
boterham waard zijn. Het blad 
noemde als voorbeeld de parle
mentai re bulletins van Vragen 
en Antwoorden. Al te weinig 
parlementsleden, aldus de 
«Pourquoi Pas ?», bedienen 
zich van dit voortreffelijk mid
del om hun ijver te tonen en 
de administrat ie te kontrole-
ren. 

Het brussels blad moest 
zuchtend toegeven dat de 
Volksunie - parlementairen de 
loffelijke uitzonderingen zijn. 
Het noemde bij name «Ie 
champion Jor issen» en «Ie 
senateur Bul le t» waarmee, 
naar we veronderstellen, Rik 
Ballet zal bedoeld zijn 

« Pourquoi Pas ? » stelde vast 
ddt de V.U.-mannen alléén 
zorgden voor meer dan drie
vierden van de inhoud van het 
bulletin... 
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WORDT DUUR BETAALD 
Terwijl we dit schreven was 

men nog altijd in de Noordzee 
op zoek naar een spoor van de 
vijf vermisten van de « Sham
rock I I» . 

Het vergaan van deze vis
sersboot, in volle zomerperio
de, vestigde nog eens op dra
matische wijze de aandacht op 
de gevaren waaraan de vissers 
zijn blootgesteld. 

Des te onbegrijpelijker komt 
he t voor dat een reeks recht
vaardige en sinds jaren gestel
de sociale eisen vSn de vissers 
tot op heden nog niet werden 
ingewilligd. 

WATERNOOD 
Er zijn in België 270 zwem-

kommen, hetzij één voor iets 
minder dan 40.000 inwoners. 
Van die 270 zij er slechts 90 
overdekt en verwarmd, zodat 
de langste tijd van het j aar 
zowat honderdduizend mensen 
aangewezen zijn op één zwem-
kom. Een eenvoudig rekensom
metje volstaat om uit te ma
ken dat er dan zowat 40 men
sen genoegen moeten nemen 
met één kubieke meter -water. 

We kennen de cijfers niet 
voor Nederland, maar we 
her inneren ons een paar jaar 
geleden gelezen te hebben dat 
er toen 3 zwemkommen waren 
in ons eigen Limburg tegen 62 
in Nederlands-Limburg. De 
verhoudingen zijn vandaag 
stellig niet veel b e t e r ! 

Met onze karige 65 km kust, 
met onze door bezoedeling tot 
open riolen herleide rivieren en 
met onze één kubieke m. zwem
water per veert ig man slaan 
we figuur van onderontwik
keld land. 

AMNESTIE-MARSJ 
Sinds verleden woensdag 

zijn t ientallen jonge Vlamin
gen — w.o. heel wa t V.M.O.-
mannen — een marsj begonnen 
van Antwerpen naar Diksmui-
de. Deze vierdaagse bewijst 
dat bij de jonge generatie de 
eis voor amnestie en eerherstel 

en het verlangen naar vrede 
en verdraagzaamheid nog le
vendig is. 

Na de 140 Km-marsj wordt te 
Diksmuide een motie overhan
digd aan het IJzerbedevaart-
komitee, terwijl een telegram 
aan de koning en de eerste-
minister zal worden verstuurd. 

Dagen voor het begin van 
deze marsj , die wordt inge
richt door V.M.O. en Were Di-
Jongerenwerking, h a d d e n 
reeds meer dan 100 deelnemers 
zich laten inschrijven. 

Wie zegde daar dat de zin 
voor offer en inspanning niet 
meer leeft bij de jongeren ? 

MIRAGES 

EN WERKELIJKHEDEN 
Het is nog niet te laat om 

even terug te keren op de 
merkwaardige beslissing van 
de regering Van de Boeynants 
om de belgische luchtmacht 
met Mirage-vliegtuigen uit te 
rusten. De beslissing zelve mo
ge dan al niet zo verbazing
wekkend zijn, de manier en 
he t ogenblik waarop ze tot 
s tand kwam was dat wél. 

De knoop werd doorgehakt 
op een ogenblik dat de rege
r ing Van den Boeynants reeds 
lang ontslagnemend was en 
slechts als opdracht had, de 
lopende zaken af te handelen. 

E r is in dit verband geflui
sterd geworden dat de franse 
vl iegtuigkonstrukteur D a s 
s a u l t , fabrikant van de Mira
ges, niet vreemd was aan de 
miljoenenvloed die tijdens de 
jongste verkiezingskampanje 
ons land overstroomde. 

Het bewijs voor of tegen 
deze bewering zal wel nooit 
geleverd worden. 

Maar er kan her innerd wor
den aan het feit dat er een 
t iental jaren geleden een merk
waardig schandaal was rond 
de aankoop van De Havilland-
toestellen in Zweden. Dat het 
blad « Fortune » vorig jaar ver
bijsterende dingen vertelde in 
verband met de F-111. En dat 
in Duitsland het dekseltje 
werd gelicht van een potje dat 
én kredieten voor de aankoop 
van lichte gevechtswagens én 

De Noordzee heeft de jongste (zomer-) weken niet te klagen gehad : ze had alle kans om, tot 
groot ongenoegen van de badgasten, driftig der duinen zand te kussen. 

steekpenningen aan politiekers-
in-verkiezingsstrijd bleek te 
bevatten. De bewapeningsfa
brikanten zijn niet verlegen 
voor een maneuvert je; dat is 
het minste wat men kan zeg
gen. 

HANDEN GEBONDEN 
De huidige regering heeft 

verklaard, het bij de Mirages 
van V.d.B. te zullen houden. 
Veel keuze schijnt ze terzake 
niet gehad te hebben, want er 
wordt . hardnekkig beweerd 
dat, ingeval de Mirage-aan
koop niet zou doorgaan, ons 
land aan Dassault enkele hon
derden miljoenen schadever
goeding zou moeten betalen 
krachtens de verbintenissen 
die aangegaan werden door de 
vorige regering. 

Nu we toch in de vliegtuig
branche zitten : we wachten 
met spanning af, of Van den 

Boeynants de leiding van Sabe
na in handen zal krijgen. 

We vragen ons nu reeds af, 
wat de man daar gaat zoeken. 
Hij is schepen van Brussel, 
volksvertegenwoordiger e n 
daarnaast bedrijfsleider van 
een zaak die veel van hem 
vergt, naar hij zegt. Daarenbo
ven ver t rekt hij op gezette t i j 
den naar het buitenland om 
rust te nemen als hij over
werkt is, naar hij zegt. Wat 
drijft deze reeds te fel beno
men man naar Sabena ? Niet 
het honorarium dat hij , naar 
zijn zeggen, wel kwijt wil aan 
een «sociaal fonds». Wat dan 
wel ? De behoefte om, na de 
Mirage-knoop, ook de Air-bus
sen-knoop door te aakken ? 

POLITIEK EN ZAKEN 
Men vraagt zich af, waarom 

sommige staatslui hun — naar 
hun zeggen — toch al zo kost

bare tijd nog opsplitsen door 
hem te verdelen over de poli
tiek en de zakenwereld. 

Neem nu Van den Boey
nants. Kort na de verkiezingen 
van 1965 werd hij beheerder 
bij Philips. Hij was toen sche
pen van Brussel. In dezelfde 
periode begon de stad Brussel 
de onteigeningen in volle 
stadscentrum voor een gebouw, 
waarop tans in het groot de 
naam Philips blijkt te prijken. 
En toen V.d.B. eerste-minister 
werd, kostte het heel wa t 
moeite en heel wat tijd en heel 
wat inkt" (van Van Eynde) om 
hem als schepen ontslag t e 
doen nemen. 

Misschien (misschien !) is er 
tussen al deze dingen geen 
enkel oorzakelijk verband. 
Maar zegden de Romeinen 
reeds niet dat de vrouw van 
Caesar boven alle verdenking 
moet verheven zijn ? Caesar 
dus a fort iori! 

KANTTEKENINGEN BIJ EEN T.V.-DEBAT 
(m.v.d.b.) Wanneer een voetbalwedstrijd 
eindigt op een doelpuntenloos gelijkspel, 
dan verlaten de toescliouwers onvoldaan 
het stadion : het is alsof het spel niet 
gedaan is. 

Het/elfde zou kunnen gezegd worden 
van het jongste politiek T.V.-debat over 
Straatsburg, dat ook de indruk heeft na
gelaten dat de werkelijk verwachte be
slissende woorden niet zijn gesproken. 

De « Gazet van Ant\\erpen » schreef : 
« \'an Elslande was wel de briljantste, al 
zullen veel Vlamingen allicht meer oor 
hebben gehad \oor de merkelijk radikaler 
toon van {^oppieters T>. 

Dip « briljantste » heeft inderdaad het 
nuldel gevonden om zijn kronkelige ge-
dachtengang te verdrinken in een woor
denvloed van je welste, waarbij hij op 
een gege\en ogenblik zelfs de loftrompet 
stak o\er Hertoginnedal. Hij verstond 
bovendien de kunst als niet een om het 
debat te monopolizeren, wat een taktiek 
als een andere is om de gesprekspartners 
van bet woord te houden. Wat wij uit 
zijn betoog vooral onthouden hebben is 
dat « riertoginnedal de zes brusselse 
randgemeenten wel in het nederlandstalig 
gebied rangschikte, maar dat dit bij ver
getelheid niet uitdrukkelijk in de wet 
werd ingeschreven », 

Zie zo : juridisch had de F.D.F.-er La-
gasse dan toch gelijk, wanneer hij op 
grond van de tekst in het Parlement be
toogde dat het randgemeentenarrondisse-
nient niet mag worden beschouwd als be
horende tot het nederlandse taalgebied ! 

Op de vraag van moderator Julien Pee
lers « wat nu ? » oordeelde Van Elslande 
dat het zou volstaan bij de komende on
derhandelingen over de grondwetsher

ziening die leemte te herstellen om in 
orde te zijn met het vonnis van de euro
pese rechters. Dit zou o.i. niets oplossen, 
want dan blijft toch nog altijd de uit
spraak van Straatsburg, dat fransspre-
kende kinderen uit andere, nederlandsta-
lige gemeenten in de franse klassen van 
een randgemeente moeten kunnen opge
nomen worden. 

De enige die hiervoor een geldige op
lossing had was Coppieters, met name de 
afschaffing van de faciliteiten, waardoor 
alle mogelijkheid tot oprichting van frans-
talige klassen meteen weg\alt. 

Maar, wilden de anderen dat wel ? Zo
wel de G.V.P.-er Van Elslande als de so
cialist Van Bogaert waren de mening toe
gedaan, dat er niet meer zou terug te ko
men zijn op de verworven toestanden. 
Van Bogaert argumenteerde zelfs, dat de 
kwestie van de faciliteiten in de randge
meenten van al te miniem belang was in 
het geheel van het brusselse probleem, 
riier is het dat de vertegenwoordigers 
van de kleurpartijen, met het minimizeren 
van de hoofdkwestie, voor de zoveelste 
maal janmierlijk in gebreke zijn gebleven. 
Zij willen maar niet inzien dat juist die 
« miniemheid » een van de drie konstan-
ten is van de voortschrijding van het ver-
fransingsproces rond de hoofdstad. 

Het is inderdaad iedermaal slechts een 
« miniem » iets, maar het scenario is 
steeds hetzelfde : de oogst is nog niet 
binnen, of reeds wordt aan frankofone 
zijde uitgezien naar een volgend doel
wit ; er wordt nu al met begerige ogen 
uitgekeken naar liet Voor (Beauval), 
naar de M'bindingsstrook met het vlieg
veld van Zaventem (parce que Bruxelles 
National !) en naar het Zoniënwoud (de 
rechtstreekse verbinding met Wallonië ) . 

De tweede konstante is de, burgemees
ter Simonet zo nauw aan het hart liggen
de, « irreversibiliteit » of onomkeerbaar
heid : er is inderdaad nooit een weg 
terug ! 

En de derde konstante is, dat het altijd 
Vlaams gebied moet zijn dat, onder aller
lei voorwendsels, door Brussel wordt op
geëist ! 

Het scheen de heren van de kleurpar
tijen nog altijd niet duidelijk te zijn ge
worden, dat de zes randgemeenten slechts 
een .schakel zijn in de lange keten van de 
frankofone veroveringen, die alleen mo
gelijk gemaakt werden door hun herhaal
de toege\ingen. 

Ook nu weer was de hichthartigheid 
waarmede die als gevolg van een « ver
getelheid » scheefgegroeide toestand 
wordt aanvaard, N\erkelijk wraakroepend! 
Zullen die heren zich dan nooit de les
sen van het verleden ten nutte maken ? 

In « De Standaard » werd vóór een paar 
jaar gelachen met de faciliteiten. « Ze 
hebben nu hun faciliteiten, de frankofo-
nen, en wat doen ze er mee ? ». En Jan 
Verroken sprak in hetzelfde blad over de 
franse klassen in die gemeenten als 
« transmutatieklassen », d.z. klassen waar 
de kleine frankofonen moesten rijp ge
maakt \v orden om hun latere studiën in 
nederlandse klassen voort te zetten. 

Het gejuich heeft niet lang geduurd ! 
De liberale minister Grootjans — hij 
hield zich tijdens het debat opmerkelijk 
kalm — heeft zich na enig tegenstribbe
len \erplicht gezien zijn partijgenoot, de 
burgemeester van Wemmei, de toestem
ming te ge\en voor het inrichten van 
franstalig onderwijs en nu zouden er in 
Wemniel al genoeg franssprekende kin
deren bijeen zijn voor drie klassen 

En nu /et Straatsburg de deur van die 
franstalige scholen nog open voor frans-
talige kinderen uit de naburige gemeen
ten. Waartoe zal dit leiden ? Gesteld dat 
op een bepaald ogenblik een voldoend 
aantal franstalige kinderen uit de ge
meente X school lopen te Wemmei bij 
voorbeeld, dan zal ook in X de herrie 

beginnen en zullen de frankofonen een 
voorwendsel hebben om aan te dringen 
op het organizeren van franstalig onder
wijs in hun eigen gemeente. En zo rolt 
dan de sneeuwbal voort, alleen als ge
volg van die « vergetelheid ? ». 

En aan die vergetelheid zouden wij d© 
halve veroordeling te Straatsburg te dan
ken hebben ! En nu zult ge met mij den
ken, beste lezer, dat minister Van Elslan
de na die bekentenis, die in feite een 
schuldbekentenis is, zich zou verontschul-
digd hebben tegenover het vlaamse volk, 
tegenover zijn vlaamse kiezers. Of is hij 
soms niet mee opgestapt in de eerste 
mars naar Brussel achter de honderden 
bordjes « geen faciliteiten ? ». 

Zijn enige reaktie was de heer Coppie
ters er op te wijzen dat het wel gemak
kelijk is, radikaal te zijn ! Als uitvlucht 
was het maar poverkes, en met de « Ga
zet van Antwerpen » menen wij dat veel 
Vlamingen meer oor zullen gehad heb
ben voor Coppieters dan voor Van Els
lande. 

Terloops is tijdens het debat ook nog 
gesproken over het plan de brusselse uit
wijking op te vangen in satellietsteden. 
Hier weze onmiddellijk gezegd dat, zolang 
België niet federaal gestruktureerd is, 
dit plan hardnekkig moet bekampt wor
den omdat in de staat van zaken zoals 
die nu is, een zodanige satellietstad enkel 
een vooruitgeschoven egelstelling zal 
worden voor de verfransing van nog meer 
vlaamsbrussels randgebied. 

Wat er moet komen voor de beveili
ging \an Vlaams Brabant is niet een chi
nese muur van steen, niet een berlijnse 
muur van beton en prikkeldraad, maar 
wel de waarborg van een sterke vlaams-
nationale administratieve apparatuur, 
waarin geen plaats is voor « vergetelhe-
den a la Hertoginnedal ». In het unitaire 
België, met unitair gerichte partijen, moe
ten wij daar nooit op hopen : alleen een 
federale herstruklurering van de staat / 
kan voorgoed een einde maken aan ver
dere aanslagen op de integriteit van het 
vlaamse grondgebied 1 

/ 
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De wel voorziet dat in de lagere scholen van de homogene taalgebieden hel oii-
deru'ijs in de tweede landstaal mag ingericht worden vanal het vijfde leerjaar. In 
feite geschied', zulks bijna overal in Vlaanderen, bijna nergens in Wallonië. 
In een groot aantal lagere scholen in Vlaanderen wordt er daarenboven zgz. bui
ten de officiële lesuren een orncettelijke « franse les > gehouden vanaf het derde 
leerjaar of vroeger. De ouders zijn in dit geval vrij te weigeren dat hun kinderen 
deze les volgen. 

Wat mijn kinderen betreft heb ik nooit ontwaard dal zij enig nadeel zouden on
dervonden hebben vanwege mijn weigering; in het voortgezet onderzvijs uarcn 
hun tiitslagen Frans normaal. 
Eigenlijk is het inrichten van deze onwettelijke < franse hs » een Ira'pslie van 
schoolzirendel. De schooldireklies oj « inrichtende machten » spekuleren op het 
tilaamse minderwaardigheidskompleks (« zonder Frans komt men er niet •») om 
het de eenvoudige vlaamse mensen diets Ie maken dal in hun school wel degelijk 
Frans wordt «eleerd. 

PEDAGOGISCHE MISDAAD 
Men klaagt allerwegc over de overbelas

t ing van onze scholieren. 
Het heeft geen zin te ondcr/ocken iv.it 

men aan een 8 of 10-jarig kind knii riaiilc-
ren, maar wel te beslissen wat n u n moet 
aanleren onder het vele dat kan aangeleerd. 

Het onderricht in de tweede laa' in hft 
I.ager Onderwijs is overbodig als « i j ons 
r ichten op de toekomst, nl . een in taaiop
zicht homogeen Vlaanderen. 

In alle beschaafde landen ter wrn ld ki ni 
de overgrote meerderheid van de bcvo.'king 
alleen haar moedertaal. Noties en icrrae.i 
ui t vreemde talen worden in het le\cn vol
gens ieders levensomstandigheid ol smaak 
toevalligerwij/c geassimileerd, maar van een 
sisiemaiisch onderr id i t in een vreemde taal 
is er nergens sprake yoor jonge scholieren. 

De nuancer ing van gedachten en uiidrnk-
kingen, het vlot spreken (dat wij benijden 
b.v bij Nederlanders en Fransen) , de i\n 
voor nauwkeurigheid in woordkeu/e, de 
juiste uitspraak komen in het gedrang in
dien men naast de moedertaal een vreemde 
t;Kil al te vroegtijdig gaal inspuiten. 

Ons eigen laa'gevoelen' dat reeds zo wei
nig ontwikkeld is. wordt bedreigd. De 
« taalgevoeligheid » pp jonge lec!iij(l. \;iak 
aangevoerd als argument vooi de « 1 ranse 
les ». houdt integendeel hel gevaar in dat 
zij die vroegtijdig een tweede laai aanleren 
zich geestelijk als muilezels omwikkelen. 

Het gewone schoolprogramma in Vlaan
deren dient in de lagere school afgcsicmd 
op het doorsnee vlaamse kind en DJ) -Ie 
doorsnee vlaamse onderwijzer met de mid 

delen waar hij in feite over licsih.ikt. 
Het is in ons geval overduidelijk dat fie 

algemene vorming van liet lagere-schoolkin!i 
er mee gebaat zou zijn. inochi ci in ci iiid 
CM aandacht woidcn bcsiccd .laii de i 'üxtkv-
taal. 

Welke moeite en onkosten getroost het 
officiële België zich o m de scholen met taai-
labos uil ie iiKK'ii om (Ie \ laüiingui « hun 
Frans » ic leien eii wal woiili ei gedaan 
om lie: koiieki gel)mik \;\n de moeder
taal ie bevorderen 'i 

Voor onze vlaamse kinderen zou de lijd 
die o|3 de lagere school aan het Frans be
steed wordt null igcr gebruikt worden om 
hun houd ing en stijl te verbeteren door 
gimnastiek, sport en dans, om hen kost
bare vlaamse liederenschat voor het leven 
mee te geven, om hen voor te bereiden op 
aktief vrije tijdsgebruik door meer gelegen
heid te geven tot muzicereh en tot kreatief 
werk op verschillende domeinen, om hen 
didakiisch verantwoord te interesseren voor 
de exakte wetenschappen. 

Er perse wat Frans willen instampen 
heeft geen zin. omdat 80 t. h. en weldra 
100 t. h. van de scholieren toch tot IG jaar 
en later school lopen. Gesteld dat zij voor 
het latere leven l'raiis moeten keinien. heb
ben zij nog al de tijd deze taal te leren op 

een leeftijd dat reeds een voldoende bazls 
geleed werd van de eigen taal; op deze ba-
zis van een zuivere algemene ontwikkeling 
en t i i tdrukking zullen ze vlugger en vooral 
beter een tweede taal leren. 

Irr het voortgezet onderwijs zal het on
derr icht van de tweede taal dan reeds kun
nen aangepast worden aan de diverse aan
leg en studierichtingen. 

VRIJE KEUZE 

VAN DE rWEEDE TAAL 
-Moet de tweede taal per se het Frans 

zijn ? Door het onderr icht van het Frans 
op de lageie school oriënteert men de scho-
Iteien bijna automatisch op het Frans als 
tweede laai in het middelbaar onderwijs. 

\ ' oor de knapste eienienicn, van wie men 
verwachten mag dat zij later een weten
schappelijke uch i ing ziiüeii uitgaan of kan
sen in het bui tenland krijgen, verdient de 
keuze van het Kny.els eln^tige o\ei vveuiii",. 
Wij kunnen het toejuichen of betreuren, 
maar het feit staal vast dat het Engels 
momenteel de iinivcrsele wetenschapstaai 
en omgangslaTil is. Er worden 4 tol 5 weten
schappelijke weiken in het Ki)j,els g ipubl i -
ceerd tegen 1 in hcl Fians. I'.n ieder « v\c-
reldreiziger » v^eet da! hij met l-.iigcls in 
de meeste gevallen « overal terecht kan ». 

Behorende tot een middelgrote taalge
meenschap moeten onze intellektuelen in
derdaad minstens t'én wereldtaal beheersen. 
Indien er onder de \ lamingen, die buitcn-
land.se kontakten nodig hebben, sommigen 
perfektL Frans, anderen perfekt Engels, an
deren Duits of Spaans kennen zullen wij 
als open gemeenschap daar best bij varen, 
ekonomisch en kullureel . 

Een aantal vlaamse ouders zouden er dus 
goed aan doen het waalse voorbeeld te vol
gen en het Engels als tweede taal op te ei
sen in het middelbaar en nonnaa l onder
wijs i.p.v. « de tweede landstaal ». 

He t volstaat dat de ouders \ an minstens 
?• leerlingen in een Zesde zulks aanvragen 
bij het begin van hel schooljaar. 

is niet verplicht de stof, in fakidtatieveles
sen gegeven, onder de knie te hebben. In
dien een paar ouders per klas dat doorvoe
ren zal men in de school gauw inzien da t 
het boter aan de galg is, en dat wegens het 
verschillend peil van de leerlingen, het veel 
gemakkeiijlvcr is ineens opnieuw te begin
nen van hel vijfde leerjaar af. 

— waak erover dat het aantal toegestane 
lesuren niet wordt overschreden (max. dr ie 
uren j x r \seck). 

Daar moge de oproep aan . toegevoegd 
worden dat een aantal vlaamse ouders, wier 
kinderen e.v. schooljaar naar het middel
baar of normaal onderwijs overgaan, zich 
zouden verstaan om het Engels als tweede 
laai op te eisen. 

EN TE BRUSSEL ? 
In het bernchlf kanadese « Rappor t de 

1,1 Coniiiussion royale d'encpit'te sur Ie bilin-
guisme et Ie biculluralisme » (Ottawa 19(35)] 
leest men o.m. wat de Frans-Kanadezen be
treft, en dat is grotendeels toepasselijk up 
de brusselse Vlamingen en op de aangekon
digde tweetalige scholen te Brussel : 

« Het drama voor ons (Frans-Kanadezen) 
beslaat ciiii dat wij geen taal meer bezili-
ten. \ \ ij verliezen het Frans zonder daar
om liet iingels te verwerven. In plaats vaa 
ons tweetalige scholen voor te stellen wil
len wij eerst de kwaliteit van onze franse 
scholen opvoeren. Geef ons eerst de tijd 
onze eigen taal en kultui ir te beheersen. 
Wij leven in een milieu dat doordrenkt is 
van het Engels. 

« Indien wij nergens een toevluchtsoord be
zitten waar onze moedertaal beschermd 
wordt, zal deze \e rdwi jnen . Wees zonder 
vrees : wij zullen het Engels wel degelijk 
kennen. > 

In de brusselse scholen wordt de tweede 
landstaal wettelijk vanaf het derde leerjaar 
ingeschakeld... met dien verstande dat he i 
onderr icht Neder lands in de franse scholen 
doorgaans slecht is en vaak gesaboteerd 
wordt. 

Gesteld dat men loyaal en met pedago-

"franse 
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DE FRANSE LES 
ALS {< DUiVELSSAKRAMENT » 

Nogmaa l s ! De brussels machthebbers 
stellen alles in het werk opdat de « vlaam
se knechten » maar voorts de taal van> d e 
theesiers blijven leren. Dit is het fundamen
tele middel om de frankofone suprematie 
te bestendigen. 

Het onderricht Frans in het lager onder
wijs betekent doodeenvoudig dat men er 
bij de Vlamigen de «kultus voor het Frans» 
wil inhouden en hen er op voorbereiden 
dat het Frans de feitelijke mondel inge voer
taal is in een aantal belgische orgainsmen. 

Dil is do kern van de zaak en iiiels an
ders. 

Door het cjnderricht Frans wil men de 
sociale taalgrens in het zakenleven besten
digen en de waarborg hebben dat Vlamin
gen die te Brussel inwijken zich gemakke
lijk laten verfransen. Men legt het er OD 
aan dat de Vlaming niet nat ionaal zou voe-
1(11 en zijn nedei'landse k id tuur en taal 
maar voorts als minderwaardig beschouwen. 

PRAKTISCHE OPROEP 
lil ecu publikalie van de X'laamsc Volks 

beweging las ik clc volgende opro( p tol 
vlaamse oudcis m.b.t. de onwettige liaiise 
1(̂  (voov hel ,5de leerjaar) : 

Indien U zelf, als vlaamsgezinde, een kind 
liebi in een school waar zulke praklijkeii ' 
tegen de wet in worden toegepast, zijir vol
gende drukkingsmiddelen geooiloolcl : 

— ga met lu t̂ schoolhcjofd pi.ilen en v\i;s 
hem op b.el onw'ettelijke van de loestaud. 

— Dieig uw kind van de schooi weg ie 
nemen indien (üe wordi liesleii-
digd 

— indien hi t li om piaklisehe iccleneii 
lücl mogelijk is iiw; kind van die stiiool weg 
ie halen, weiger dan het vo gen van de on-
wenige lessen : dit is uw volste ie(hi . Men 
moet dan voor uw kind in het vijlde leer
jaar helemaal opnieuw beginnen, wam het 

gisch verantwoorde metoden in de brussel
se scholen ipderdaad van af het 3de leer
jaar de tweede landstaal aanleert is' zulks 
ni.i. .wel aanvaardbaar , dan wanneer de 
« tweetalige Van den Boeynants-scholen » 
dienen verworpen. 

De agemene politieke noodzakelijkheid 
van de kennis van de tweede landstaal door 
de hoofdstedelingen kan opwegen legen d e 
pedagogische argumenten . Daarenboven 
sluit het aanleren van een tweede taal in 
een tweetalig milieu aan bij een maatschap
pelijke werkelijkheid en is dus verdedig
baar, terwijl het kladje Frans in eeii homo
geen taalmilieu levensvieenid en onvrucht
baar is. 

De brusselse franstaligen staan weigerach
tig tegenover het Nederlands in de Lagere 
•Scholen van de hoofdstad : « de k inderen 
die in een dergelijk .sisteem opgeleid wor
den zullen min of meer Beulemansen wor
den: h u n verarmd Frans zal door het Ne-
derhmds worden beïnvloed (bezoedeld); (te 
lezen in een weieuïchappeli jk rappor t van 
de leuvense hoogleraar Hanse) . 

De lioiiding v:in clc vlaamse ouders moet 
ten slotte berusten op een oeiinsi iukt van 
vlaanisnationale trots. Deze fierheid is geen 
kwestie van l:ialimijerialisme, zoals hei v;in-
wcge Frankii jk het geval is waar een kon-
sekwciit gedeelte van <; Rijks middelen be
steed worden aan de propaganda voor het 
aanleren van het Frans. Onze trots is een 
kwesiic van zelfbehoud. 

Hel IS geen misplaatste trots indien wij 
v-.(ien (hil in zekei ojiziclu het Nedci lands 
(k lueesi universele Uial is. De Unesco-sla-
iisiieken bewijzen dat het Nederlands de 
taal is in dewelke de meeste vreemde wer
ken worden vertaald. Wie vlot en goed Ne
derlands keiu. heelt zodoende de giooisle 
inogciijkheid lol kontaki met het univer
sele geestesleven. 

Hier ook weer mondt ons volksnaticjna-
lisme uit in een gezond kosmopolitisme. 

M. V.'\N H A t X F X n O R F N . 
Senator. 
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Op 28 juni organizeerde de Standaard Boekhandel te 

Oostende een forum over Politiek en Wetenschap. Dit 

gebeurde in het raam van de boekenbeurs, en meer be

paald naar aanleiding van het verschijnen van het boek 

<( 25 Jaar Belgisch Socialisme » door mevrouw Claeys-

Yan Haegendoren. 

Voor dit lijvige boek kreeg de schrijfster de Huysmans-

prijs in aanwezigheid van haar vader, onze senator, en 

<{ duikboot » Jos Van Eynde... 

VERBURGERLIJKING 

VAN DE 

SOCIALISTISCHE 

PARTIJ 
De ondertitel verduidelijkt de bedoe

ling van de auteur : evolutie van de 
verhouding van de Belgische Werklie
denpartij tot de parlementaire demo-
k'-ptie in België van 1914 tot 1940. 

Het zijn inderdaad deze 25 jaren, zo 
belangrijk voor de ontwikkeling van 
het politieke leven in België, die door 
Mieke Claeys-Van Haegendoren onder 
de loep worden genomen. Men kan niet 
anders dan schrijfster en uitgever 
(Standaard Wetenschappelijke Uitge
verij) gelukwensen met deze kanjer 
van een boek (meer dan 500 bladzij
den); in ons land worden al te weinig 
geschriften uitgegeven over de noch
tans uitermate leerrijke politieke ge
schiedenis. En dan zeker over de poli
tieke geschiedenis uit een recent 
verleden. Deze gelukwens is te meer 
verdiend als men weet dat mevr. Van 
Haegendoren 4 jaar studie aan deze 
doktoraatstezis wijdde, en dat de uitge
verijen, zoals welbekend, aan derge
lijke werken geen schatten verdienen. 

Voor de Volksunie is het een bijzon
der interessant boek : de BWP (later 
BSP) kende na de 2e wereldoorlog een 
situatie die kan vergeleken worden met 
die van de V.U. voor het ogenblik. Een 
groeiende oppozitiepartij, die haar weg 
zoekt in het bestaande stelsel zonder 
zich hierin te willen inschakelen zonder 
meer. Een parlementaire partij die 
essentieel demokratisch is, en op 
sociaal-ekonomisch vlak pragmatisch 
denkt. Daarnaast bestaan natuurlijk 
grote verschillen : de V.U. heeft geen 
sociale nevenorganizaties die hun wil 
aan de partij kunnen opdringen; ze is 
meer intellektualistisch; en boven alles 
is ze vlaams-nationaal. 

Toch zou het verkeerd zijn de grote 
lessen die ook voor de V.U. in het boek 
zitten, niet te leren. 

Door het hele boek loopt als rode 
draad de spanning in de BWP tussen 
haar marxistische doktrine en haar 
reformistische houding in de praktische 
politieke aktiviteit, vooral dan wanneer 
de partij deel uitmaakte van een rege
ring. De evolutie van de BWP verliep 
meer en meer in reformistischp zin : 
vanuit een revolutionnair standpunt 
vertrokken, werd de BWP uiteindelijk 
een «traditionele» partij, die volledig 
geïntegreerd is in het belgisch esta
blishment. 

De taak die de schrijfster zich gesteld 
heeft, was niet deze evolutie te kritize-
ren, maar wel de dieper oorzaken 
ervan op te sporen, en te trachten zo 
getrouw mogelijk een kronologische 
ontleding te geven van 25 jaar partij-
leven. 

Hoewel het vooral tijdent, de eerste 
wereldoorlog was dat de BWP zich 
klaar en duidelijk inschakelde m het 
bestaande regime, was haar revolution
nair élan reeds gebroken van in 1913, 
toen na de algemene staking een over
eenkomst werd afgesloten tussen Van-
dervelde en eerste-minister de Broque-
ville (katoliek), met betrekking tot het 
het algemeen enkelvoudig stemrecht. 

Gedurende heel de oorlog dan identi
ficeerde de BWP zich met de nationale 
belangen en die van de geallieerde 
Entente. De benoeming van Vander-
velde tot minister van State was han
dig bekeken in dat licht.. 

De socialisten waren dikwijls de 
hevigste patriottards, die zich tegen 
vrede door vergelijk verzetten. Sommi
gen, gelijk een Destrée en vooral een 
Terwagne, waien histerisch belgisch 
nationalistisch. Dit betekende wel een 
ver verwilderd zijn van het echte 
internationalistische socialisme. Het is 
dan ook niet te verwonderen, dat toen 
reeds de BWP, in europese verhoudin
gen gezien, als een rechtse partij werd 
beschouwd. 

Kamiel Huysmans, die sekretaris was 
van de lie Internationale, stond dan 
ook nagenoeg geïzoleerd bij zijn pogin
gen om in 1917 te Stockholm een konfe-
rentie te beleggen waarop alle socia
listische partijen van Europa zouden 
aanwezig -zijn, om na te gaan hoe de 
vrede kon bekomen worden. Alleen de 
antwerpse federatie en de vluchtelin-
genorganizaties van socialistische strek
king steunden hem. 

Toen na het beëindigen van de oorlog 
regeringen van nationale unie gevormd 
werden, was het normaal dat de BWP 
hieraan deelnam. Vakbonden en koöpe-
ratieven oefenden een matigende druk 
uit op de partij, die het bekomen van 
politieke en sociale oogmerken (enkel
voudig stemrecht, achturendag, enz.) 
hoger stelde dan het omverwerpen van 
het regime. Niettegenstaande haar 
revolutionnair marxistisch jargon, was 
de BWP duidelijk een reformistische 
partij, die zich hoe langer hoe meer 
behaaglijk ging voelen in de maatschap

pelijke orde zoals die bestond. Met haar 
70 zetels was ze trouwens ei zo na even 
sterk als de katolieken (73) en had ze 
ze de liberalen flink voorbijgestoken 
(34). In 1920 was de BWP reeds over 
haar hoogtepunt heen; ze moest kon
cessies doen en kende eeji belangrijke 
scheuring toen onder leiding van 
Jacquemotte de Kommunistische Partij 
van België gesticht werd uit de brus-
selse linkervleugel. De moeilijkheden 
met de antwerpse federatie werden 
opgelost door de verzoening tussen^ 
Huysmans en Vandervelde. 

In 1921 bleek dat de socialisten de 
volstrekte meerderheid niet konden 
behalen (ze vielen zelfs terug op 68 
zetels), en ze gingen weer in de oppo-
zitie die louter parlementair bleef en 
eerder zwak was. Na de overwinning 
van 1925 ging de BWP met de katolie
ken in de regering (Poullet-Vander-
veWs'en teake® zo met eep soci^sti-
sche traditie waarbij een deelname aan 
een regering enkel verantwoord werd 
geacht in zeer speciale omstandigheden 
(zoals oorlog b.v.). Door deze politiek 
werd de BWP ook meer en meer 
betrokken bij het financieel en ekono-
misch bestel, tot groeiend wantrouwen 
van de bazis. 

Gestruikeld over de legerkwestie in 
1927, trokken de socialisten' zich weer 
terug in de oppozitie die zou duren tot 
1935. Tijdens deze periode bleek dat de 
BWP noch uit de kapitalistische 
«boom» noch uit de ekonomische 
depressie munt wist te slaan. 

De geestdrift van het kerstkongres 
van 1933 rond het plan De Man was een 
uitzondering in de eerder matte perio
de, die nog gekenmerkt werd door de 
groeiende invloed van de linkervleugel 

HfflflHI' 

Rik de Man en echtgenote. De geschriften en opvattingen van deze helang-
rijksie socialistische voorman uit de hierboven behandelde periode zijn nog 

altijd hoogst aktueel. 

onder leiding van Spaak. 
Met de intrede in de regering Van 

Zeeland in 1935 was de identifikatie 
van de BWP met het regime volledig. 
De weerstand van de linkervleugel 
werd gebroken door de opname van 
Spaak als minister. Toch kwam daar 
terug vaart in, als reaktie tegen het 
rexisme en in de ijver voor een volks
frontregering, naar frans voorbeeld. 
Spaak en De Man bestreden deze strek
king door het propageren van het zgn. 
«socialisme national» wat de omvor
ming van de BWP van klasse- tot volks
partij en van oppozitie- tot regerings
partij betekende. Van het mooie plan 
De Man werd nochtans niets verwezen
lijkt : de hele sociaal-ekonomische 
struktuur bleef ongewijzigd. 

De tweede wereldoorlog en de perio
de na 1945 blijft onbesproken in het 
boek; wellicht kan de auteur dat tijd
perk voor een volgend werk instude
ren. Alleen merkt zij bij het einde op, 
dat de BSP de enige europese socialis
tische partij is die blijft vasthouden 
aan marxistische woordenschat, terwijl 
zij in praktijk zeker zo reformistisch is 
als de zusterpartijen. 

Een paar randbemerkingen willen we 
toch maken, wel beseffend dat we zo de 
massa gegevens onrecht aandoen Wij 
menen dat bv. het federalisme te wei
nig aan bod kwam Wel wordt erover 
gesproken (zeer summier) naar aanlei
ding van de socialistische aktivisten 
met Van Extergem. maar de betekenis 
van Herman Vos en ook De Man in dit 
verband werd wel te weinig belicht. 

Interessant voor ons is het verschil in 
de houding die werd angenomen door 
de Vlaamse socialisten en hun frans-
sprekende partijgenoten naar aanlei
ding van talrijke kwesties en proble
men. Zo waren de Walen veel nationa-
listischer na 1918 en velen onder hen 
zelfs voorstander van aanhechting van 
nederlands, duits en luxemburgs grond
gebied De Vlamingen hebben zich 
daartegen sterk verzet Ook was het 
entoeziasme voor het verdrag met 
Frankrijk enkel te vinden bij de fran-
kofonen. 

Toch bleek de BWP weinig of geen 
belangstelling te hebben voor taaivraag
stukken. Hierbij speelde zeker de vrees 
voor minorizatie in Vlaanderen een 
grote rol, terwijl de meeste socialisten 
de Vlaamse beweging als een klerikale 
aangelegenheid b e s c h o u w d e n De 
vlaams-nationalisten die naar de mode 
van de tijd rechts dachten, werden 
haast als baarlijke duivels door de 
socialisten bekeken. 

Dat zijzelf eerder rechts tt rangschik
ken waren en als ultra-patriotten han
delden, schenen ze niet te beseffen. 
Deze tendens heeft zich trouwens door
gezet na 1945. toen de BSP zich volledig 
assimileerde met de belgische staat 
zoals hij was, en toen een Van Eynde 
bv. een haat- en hetzeproza tegen de 
incivieken (grote en kleine» pleegde 
dat niet alleen een socialist, maar zelfs 
eer mens onwaardig was. 
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de wereld 

AMERIKA KIEST 
Onnauwkeurige en onvolledige inlichtingen zijn de beste weg om een toe

stand, om verhoudingen verkeerd te beoordelen. Om daar tegen in te gaan 

onderhouden alle staten een min of meer goed georganizeerde spionagedienst. 

Om daaraan te ontsnappen zoekt een nuchter en belangstellend burger (van 

zijn eigen land, als hij dat heeft, en van de wereld, waartoe hij dan toch 

behoort!) naar ruimere en betrouwbare gegevens. 

Zoals bij een spionagedienst het minstens even belangrijk is de verzamelde 

gegevens te kontroleren, na te gaan of ze betrouwbaar zijn als ze te verzamelen, 

zo is het voor ons onmisbaar de propagandistisch verspreide berichten te 

onderscheiden van wat er werkelijk bestaat of gebeurt. 

Dit geldt in zeer sterke mate voor alles wat ons bereikt over buitenlandse 

verkiezingen : de financiële macht waarover de mogelijke kandidaten beschik

ken is zo groot, dat ook persagentschappen en zeker « opinie-peilers » er niet 

aan ontsnappen. 

MINDERHEIDSPARTIJ ? 

Zo werd over de republikeinse partij 
met vanzelfsprekende zekerheid langs 
radio en televizie beweert dat deze al 
sinds geruime tijd (bedoeld werd al 
sinds de eerste verkiezing van Roose
velt in 1932) een minderheidspartij is. 
De statistische en officiële gegevens 
wijzen uit dat behalve Johnson nooit 
iemand zoveel stemmen behaalde als 
de republikein Eisenhower : in 1956 
meer dan 35.500.000! Dat was dan nog 
meer dan 1 300.000 méér dan Kennedy 
in 1960, die er toen zelfs niet eens 
113.000 méér behaalde dan de republi
kein Nixon. 

Voor een «minderheidspart i j» niet 
zo slecht zouden we zeggen! Maar het 
is natuurlijk wél juist dat in bepaalde 
middens de republikeinen een minder
heid vormen, bv. in die groepen die wij 
hier het duidelijkst mogen beluisteren. 
Men zou dit kunnen vergelijken met 
het grote belang dat in diezelfde mid
dens pas een paar maanden geleden 
gehecht werd aan de figuur van Men-
des-France : hij zou de nieuwe redder 
zijn, zijn partij zou geweldig vooruit
gaan. Verzwegen werd toen dat die 
partij slechts drie volksvertegenwoordi
gers telde — en na de verkiezingen 
geen enkele meer. Veiligheidshalve 
moet hier misschien aan toegevoegd 
worden dat dit alles signaleren niet 
betekent, dat de republikeinen in de VS 
beter zouden zijn dan de demokraten 

of Mendes-France een minder goed 
eerste-minister zou geworden zijn dan 
Couve de Murvi l le! 

VERRASSINGEN 

Dat historische gebeurtenissen niet 
vooraf kunnen berekend worden zou nu 
zo stilaan toch wel moeten doordringen 
tot zelfs onder de dikste schedels : nie
mand durft het nog aan zelfs maar 
voorspellingen te doen over de aan
staande konventie van de Demokraten. 
Maar misschien komt dat wel omdat er 
geen duidelijk uitgesproken simpatie 
meer bestaat die bovendien kans heeft 
op welslagen : Robert Kennedy werd 
vermoord. Onzekerheid bestaat er ech
ter ook voor wat de kansen van de par
tijen betreft. Het zal wel niet overbo
dig zijn te herinneren aan de grote 
nederlaag van mister Gallup zélf die in 
1948 een overdonderende nederlaag 
voorspelde voor Truman tegen de 
inderdaad wel waardevollere kandidaat 
van de republikeinen Dewey, terwijl 
Truman duidelijk won, duidelijker dan 
Kennedy. 

Hoe sterk zal de spontane zorg voor 
veiligheid en bescherming zijn bij de 
vele tientallen miljoenen burgers die 
de rassenrellen moe zijn ? En die niets 
maar absoluut niets willen weten van 
de maatschappelijke ommekeer die de 
Verenigde Staten misschien goed zou
den kunnen gebruiken ? Vergeet men 
bv. in Europa niet dat Roosevelt daar 

nog steeds een sterk omstreden figuur 
is ? Dat Roosevelt bij zijn laatste her
verkiezing ruim vijf miljoen stemmen 
minder haalde dan tevoren ? 

LOUTER VRAAG 

Welke partij het winnen zal in de 
novemberverkiezingen is heel zéker 
onzéker. Wat de opiniepeilingen en 

vooral de geleide agentschapberichten 
ons ook wensen te doen geloven. Maar 
zou het helemaal zeker zijn dat zelfs op 
de demokratische konventie van 26 
augustus alle verrassingen uitgesloten 
zouden zijn ? De verdeeldheid is groter 
dan ooit, maar de sterkste anti-Johnson-
mannen zijn weggevallen of zetten zich 
niet duidelijk door. De grote vraag is 
daar : wordt Humphrey aanvaard ? Zo 
niet — wie dan ? 

Biafra naar de hongerdood gedreven door de verenigde krachten van oost en 
west : zowel Engeland als Rusland voorzagen Nigeria ruimschoots van militaire 
en andere hulp voor de strijd tegen de Ibo's. Er is nu protest bij de interna
tionale publieke opinie. Het protest belet Nigeria echter niet, tot zelfs de 

menslievende hulp van het Rode Kruis te dwarsbomen. 

DEZE WEEK //V DE WERELD 
• Nigeriaans luchtdoelgeschut (door Nigerianen bediend ?) behchiet Rode Krui.s-

vliegtuig dat deel neemt aan voedselluchtbrug naar Biafra. 
• \'oor de Konventie van de Demokraten in de Verenigde Staten duiken steeds meer 

kandidaten op : een meer progressieve en een meer konserA atiev e Belangrijk
heid hiervan blijft een vraagteken. 

• Vredesinitiatief van Paulus VI in de onmenselijke strijd tussen Nigeria en Biafra. 
De westerse kultuurlanden wassen hun Pilatushanden. 

• Ulbricht bezoekt Tjecho-Slovakije waar hij rustig ontvangen wordt, minder toe
gejuicht dan ï i to die zo pas vertrok en minder ook dan Ceaucescu die na hen» 
komt. 

BASKEN 
Sinds de moordaanslag op de leider 

van de spaanse politieke politie staat 
het baskisch nationaal probleem terug, 
en tijdelijk scherp in de openbare aan
dacht. De sensatie krijgt nu eenmaal ge
makkelijk meer « recht » dan de wer
kelijkheid. Voor de volksnationalisten 
in Europa is het baskische volk als het 
ware al sinds altijd een broedervolk. Er 
was een tijd dat de vlaamse studenten 
van uit hun kongressen telegrammen 
stuurden naar de baskische en katalaan-
se nationalisten, lang voor de tweede 
wereldoorlog. En de baskische vluchte
lingen tijdens de tragische burgeroor
log vonden niet alleen bij de internatio
naal ingestelde socialisten simpatie en 
hulp. 

Het baskische volk is wellicht het 
oudst bekende europese volk, in elk ge
val het enige volk dat in het gebied van 
het romeinse rijk zich altijd aan de ro
meinse invloed wist te onttrekken. In 
zijn bergen en grotten wist het stand te 
houden, en in de latere eeuwen kon ook 
de verdeeldheid over twee gecentrali
seerde staten, Frankrijk en Spanje, het 
niet vernietigen. Hoe gering in aantal 
het ook was en is. Dit sterke eigen-be

staan, dit onaangetaste zelfbewustzijn 
ook in de laatste tijden toen het spaanse 
Ba.skenland het meest geïndustrializeerde 
gedeelte van dit land werd, heeft echter 
een tragisch bijverschijnsel : in Spanje 
verdween de eigen taal niet, maar zij 
kende geen enkele moderne ontwikke
ling. Zozeer zelfs dat jonge baskische 
nationalisten die bv. in Leuven komen 
of kwamen studeren zich bijna wanho
pig afvroegen of het nog wel mogelijk 
\yas met de eigen taal aansluiting te 
vinden bij de eigentijdse technische en 
ook geestelijke ontwikkeling. 

Maar met of zonder eigen ontwikkel
de taal : de Basken zijn een even zelf
standig, on verwoest volk als de Ieren 
dat zijn. Een nationale werkelijkheid 
waaraan een werkelijkheidsgetrouw fe
deraal pAiropa gewoonweg niet mag 
voorbijzien. 

Dat zij (lat zijn hebben de Basken mis
schien duidelijker en moediger bewe
zen dan wij Vlamingen dat hebben ge
daan. Het drama van de katolieke Bas-
ken in de spaanse burgeroorlog is vre
selijk geweest : zij hebben met meer 
dood.sverachting wellicht dan elders in 
Spanje (en Spanjaarden, deze kriste-
lijke Arabieren, zijn tot fanatisme in 
staat !) gevochten voor hun zelfstandig 
bestaan, aan de zijde van de republikei
nen met wie zij verder weinig, wellicht 
zelfs niets gemeen hadden. Berucht en 
beroemd uit die tijd zijn hun « dinami-
teros », de mijnwerkers die met dina-
miet konden om.springen — met doods
verachting. En zo raken we een ander 

aspekt van de aktuele toestand : de 
hartstochtelijkheid waarmee blijkbaar 
leven en dood daar anders worden be
keken dan bij ons. 

liet is geen geheim dat zowat in alle 
landen ter wereld de politie, ais zi] 
meent het te mogen, haidhandig « on
dervraagt ». Dat is, luidens betrouwba
re geruchten, ook zeker het geval met de 
ondervragingen van de spaanse politie. 
Maar de chef van de politieke politie 
neerschieten — dat is beslist een niet 
veel voorkomende reaktie. 

In het Baskenland van vandaag .spe
len de steden de rol die Brussel speelt 
tegenover de Vlamingen : de Basken die 
noodgedwongen of alleen maar aange
zogen door de mogelijkheden van het 
stadsleven, hun eigen gebied, hun dor
pen verlaten worden veelal ver-spaanst. 
Maar met die gi-eep naar het eigen 
volksleven en naar de eigen taal groeit 
blijkbaar ook het verzet ; het vergif 
roept om tegen-gif. Het Baskisch werd 
door Franco totaal verboden in het 
openbare leven. Ook in de kerken. Tot
dat onverwacht bij een radio-uitzen
ding uit een franciskaanse kerk bleek 
dat daar in het Baskisch werd gepre
dikt — en er kwain geen officiële reak
tie. Stilaan groeiden toen en tegelijker
tijd de literaire kringen, de studie van 
de eigen taal. Zoals dit ook bij ons is 
gebeurd. De sociale noden, de sociale 
strijd gingen er mee samen. Het is na
tuurlijk uiterst moeilijk de verhoudin
gen tussen de verschillende faktoren na 
te gaan : de mens is ten slotte een ge

heel, zo is het ook met het volk. Daarom 
is het zonder meer eenzijdig te beweren 
dat de baskische kwestie uitsluitend, al
leen maar een sociale kwestie is, en op 
geen enkele wijze iets met nationaal be
wustzijn te maken heeft. 

Als iets duidelijk is, dan dit : hier 
vecht een volk in de letterlijke zin van 
het woord voor zijn bestaan. En daar
om voelen wij ons met hen verbonden, 
méér dan gelijk welke vage intellektuele 
internationalist zich verbonden voelt 
met de sociale strijd in dit naamloze 
deel van onze wereld. Want voor ons 
is het de strijd van een levende werke
lijkheid voor het eigen leven en bestaan 
en een bijna abstrakte aktie, zij het ook 
zeer waardevolle, idee. 

Wij kunnen noch willen de Basken 
pistolen en dinamiet bezorgen — elk 
volk kiest ten slotte zijn eigen weg. Maar 
we kunnen er wel voor zorgen dat de 
eigen aard en waarde van het gevecht 
dat daar aan gang is, niet doodgezwe
gen wordt, dat Europa ten minste in het 
gedeelte dat wij bewonen, weet dat de 
toekomst die hier in dit kontinent moet 
opgebouwd worden een toekomst moet 
zijn gevestigd op de eerbied voor de 
volkse werkelijkheid. Konkreet uitge
drukt : onze wil tot een volksfederaal 
Europa is de weg langswaar wij de 
Basken kunnen en moeten helpen. Euro
pa zou verminkt zijn als het oudste en 
taaiste volk van dit kontinent door een 
centralistische staatsmacht vernietigd 
werd — door politie-onderdrukking of 
door handige verspaansing. 
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IWARTE LEEUW 

In september zou de Bun-
deswehr grote maneuvers hou
den m de ouurt van de grens 
me t Tjecho-Slowakije, maar 
toch nog altijd op 30 tot 50 km 
afstand Om zelfs elk voor
wendsel tot « ongerustheid » 
weg te nemen werden die 
legeroefenmgen nu verplaatst . 
Dat IS wel algemeen bekend. 
Mmder bekend is de psicholo-
gische fout die begaan werd bij 
het kiezen van de naam van 
oefeningen Deze herfstoefe-
nmgen kregen de naam «Zwar
t e Leeuw» Het wapenschild 
van Tjecho-Slovakije voer t 
echter de « Witte Leeuw », zo
dat onze uiterst gevoelige 
broeders uit het Oosten alleen 
al m die naam een bedreiging 
konden zien 

VREEDZAMER GEBRUIK 
Het reusachtig gebouw van 

de Nato dat ontruimd werd na
dat prezident de Gaulle aan 

Van pul lic 1 clalion^ y ci piopagaiida hebbeu c' 
nooi dvietnamese bron die op onze redahtte belnnui i 

sche dingen tot ondeinerp Zo bvb deze kinderen 

De [oio's lilt 
cdianie pedagogi-

op weg naaf hun school . 
ntU J^ L I IL •> lil UL-Ll l / C L 

IVAN KLIMA 
Ivan Khma ts een tan de Tsjirhen die 

mee de sloot hebben gegeven voor de giole 
dooi en het Itbeiahzeii'igsp)aces De srhn]-
ver Khma uas in het geueer gekomen Ie 
gen de vetscheipte ntenue peisnet die sta-
lunst Novotny vong jaai had doen in 
klacht treden Khma noemde deze censuur-
uet t een ueg terug naar hel absolultsmf, 
een achteruitgang van minstens hondeid 
jaar > Deze scherpe kritiek, gevit op hel 
Il sle hteraluurkongres, voird onmiddelhjk 
bijval en hielp er tn beslissende mate toe 
bijdragen^ dat de aandacht van de tsjechi-
sche en slovaakse inlellektuelen toegespitst 
ueid op het probleem der persvrijheid 

Aan de vrijer ge u. or den pers kon men nf-
metenj in uelke mate het liberalizerings-
pioces zich wist door te zel'en Sinds Ie-
biuari inn dtt ](uir reeds niriar looral de 
jongste drie maanden ii-erd m de tsjecho-
sloctakse blader' een echte bevrijdingsroes 
gciierd Diamatisclte hoogtepunten naren 
de dagbhuleriquêtei naar de omstandighe-
dtn i/an Masai\ks dood en de zuare be-
^chuldrgmgei die uitgebracht uerden te
gen een re^h, -nel name genoemde politie-
en regcr,?i^sambtenaren tvaartan er ette
lijke aeai ongen werden, ontslag te nemen 
utt hnn funktie en xt aarvan er een paar 
zelfs de hand aan zichzelf sloegen. 

Deze joernalistieke xujluidsdrang kreeg 
een offictcle bekrachin^nig in de persuet 
lan 26 juni Het praags parlement veroor
deelde ledere voor- en nacerrsrnir als onuet
telijk De ambtenaren van de censinirdienst 
tierden de laan uitgezonden Voor deze 
maatregelen uerd m het parlement een 
meerderheid gevonden, die de tweederden 
benaderde Ivan Klirna formuleerde de eis 
dat ledere l^urger over evenveel informatie 
moet kunnen beschikken ah een minister m 
dat een socialistische maatschappij, meer 
dan iedere aridcie, de pliclil heeft om te 
zorgen toor niiiiie injoiiniilc en alo^eh-le 
persvrijheid 

Niet alle leiders van socialistische maat 
schappijen oordeelden in dezelfde zm In 
Oost Duitsland en in Polen vonden de KP-
leiders, dat juist de nieritie tsjechoslovaakse 
peisvrijhetd c/n tin meest leron'rusten de 
stmfjlomen uas tan « verraad » Over en 
ueer ktuam het tot polemieken tiaarbij ge 
schermd uerd met Lenitt citaten Ulbricht 
laakte « de hbeiah^eiirig in de socialistische 
landen en vooral de zognuiainde absohile 
tiijlitid voor pers, radio en tv, vnjheid 
den iri beslaat dat deze media opengesteld 

oiden voor reaktionatre, konliarevolutio-
i aire voelarbeid » De ooslduitse leider be-
Irnde dil hioodje met een plakje lenniei 
taal < De fjeisnqheid zon de kiarhi ai 
de Idboin ^coisK n / / » \U I I I 
citaat bcuees Ulbiieht niels anders dan liet 
feit, dat men met een Lenincilaat alles kan 
doe 11 

Gel Ij} soininige predikanten met de bij
bel zo kunnen doorivinterde dialektickers 
alle l anten op met Lentn Want zo het Ul
bricht citaat juist ts, dan kan daartegenover 
menige andere zin van de vader der itissi-
sche revolutie vorden geteld 

BIJ, oorbeeld « Peisvrijheid betekent dat 
alle meningen van alle burgers vrij kunnen 
leispieid uorden Nu echter^ Nu hebben 
alken de rijl en dit monopolie, ~ij en de 
giote partijen >, 

Hel is trouwens bekend dat, toen Lenm 
onmiddellijk na de oktoberrevolutie de pers 
aan banden legde, hij beloofde dat « zodra 
de nieuue orde gevestigd is, alle adminis-
tiatieve tntverkingen óp de pers zouden 
tiordcn teniet gedaan » Daarvan is niets in 
iiuis gekomen vandaag, 51 jaar later, zijn 
de Sovjet burgers nog altijd gezegend met 
een gelijkgeschakelde, gemutlbande pers die 
met eens gecensureeid hoeft te worden om
dat redaklie en censuur in Rusland onont
warbaar irieengegr oeid zijn tot een perfekt 
instituut van vermuilezeling 

U e laten het aan de vrome rozerode zie
len over, te redetwisten over de vraag of 
deze bestendiging van de censuur ook zou 
plaats gevonden hebben mdten Lenm lan
ger had geleefd en indien hij met dooi Sta
lin uare opgevolgd 

In Tsjecho Slovakije uas, sinds de kom-
miinistische machtsgreep van 1948^e cen
suur tenminste nog zichtbaar, leder artikel, 
ledci redaktioneel stuk tn een krant of tijd
schrift, tedere publikatie vertoonde het cen
suur stempel een teken dat bestond wt een 
aantal letters en cijfers waarmee de censo
ren te kennen gaven dat de erboven staan
de tekst geschikt werd bevonden voor volks 
konsumptie . Een dergelijk turaakroepend 
sisleem hebben de beschaafde Centraal Eu 
ropeanen die de Tsjechen en Slovaken zijn, 
zich een kuarleeuw lang moeien lalen weg
vallen 

In nat brengt de toeloiml^ Klima's 
dl oom tan t evenveel infoi matte voor de 
burger als voor de minister » ts nog laii", 
niet vervuld Want de nieuwe persuet van 
26 juni voorziet een i-vrijuillige censuur%• 
dl ondeiuci pen uaarvan joernalislen en 
schi Ijvers « vrijuilltg » de handen moeten 
houden, beslaan een lijst van niet minder 
dan 140 getypte vellen papier En na Bra
tislava blijkt dat nog met genoeg Dubcek 
heeft zich geduongen gezien de joernalis 
ten op te roepen tot « zeljliieht en mati 
ging 3. 

Bij alle vormen tan peismonopolneririg 
in het \\ esten blijjt toch altijd de — z'j 
hel soms maar teoretische — mogelijkheid 
tail vil je joernalislick bestaan In het meest 
t l/e satellielland is de echte tiijheid voor-
alsiioe, teorie Ondaiil s de shi-jd tan de dut 
zenden bekende en id I ndi Khma s 

A \ 1 Ol iSO 

dit bedrijf de deur had gewe
zen kreeg een nieuwe bestem-
nr-ing De vorige minister van 
nationaal onderwijs van Frank
rijk had plannen om er de bu
relen van zijn persoonlijk ka
binet m onder te brengen Zijn 
opvolger stelt het nu recht
streeks ter beschikking van 
het onderwijs : wie weet dat 
honderden en zelfs duizenden 
studenten m de Sorbonne ge
woonweg geen les kunnen vol
gen omdat er geen plaats is, zal 
deze oplossing terecht de beste 
vmden Het is vooral een 
xreedzamer gebruik hoe rustig 
die Nato-heren ook in hun 
burelen en vergadei zalen 
za ten! 

VERGETEN FRONT 

Sinds de mval van de chine
se troepen in India (m 1962) is 
deze 2 000 km lange Himalaya-
grens tamelijk rustig Toch 
staan daar een 150 000 chinese 
soldaten en een 300 000 mdiase 
militairen tegenover elkaar 

Verwonderlijk ïs het niet dat 
daar van tija tot tijd een of 
ander incident gebeurt, min of 
i r eer ernstig Maar veel be
langstelling is er niet voor —• 
totdat het heel onverwacht me
nens wordt Ten slotte zijn he t 
twee legers die daar tegenover 
elkaar staan, en niet eenvou
digweg grenswachten 

OUDE GESCHIEDENIS ? 
Bekend is het verhaal van de 

griekse filozoof die maar een 
enkele wens had tegenover de 
koning • «Ga uit m'n zon». 
Ook de 63-jarige Japanner 
Boeichuo Takagi gebeurde 
zo iets een bankmaatschappij 
bouwde vlak voor zijn huis een 
gebouw van vijf verdiepingen. 
Boeichiro Takagi was zijn zon 
kwijt Hij eiste zijn recht en 
zijn zon op voor het gerecht. 
Zo pas erkende het gerecht dat 
mderdaad «de mens een onver-
vieemdbaar recht heeft zich in 
de zon te ve rwarmen» Het 
gebouw bleef wel staan maar 
d° Japanse zonneliefhebber 
kreeg toch 70 000 fr schade
vergoeding 

STAATSGREEP 
Onze pers heefi praktisch 

geen bijzonderhedei. gebracht 
over de voorlopig laatste grote 
staatsgreep in Irak (De kleine 
bmnenm de krmg van de put-
schisten is niet het vernoemen 
w aard ) Het is wel interessant 
de bewapening van de opstan
delingen te kennen 22 sovjet-
pantsers en 18 amerikaanse 
jeeps met raket te r omsingel-
dei het paleis van de prezi
dent en tegelijkertijd vloog 
een eskader ^ ai biitse jacht
vliegtuigen laag over de stad : 
de wapens van de gehele 
wereld leken hier wel samen 
te komen Mi<;schien waren de 
soldaten ook nog voorzien van 
belgische FN-geweren, maar 
dat verhaalt de geschiedenis 
met Niet te verwonderen dat 
een dergelijke staatsgreep lukt 
en dat de afgezette prezident 
alleen nog maar vraagt of hij 
genoeg geld kan krijgen om in 
Londen te leven 

Meirexoltes en kontestatie weerhouden Frankrijk er niet van, 
verder te bouwen aan de Gaulle s «force de frappe > waan art 
een paai onderdeeltjes op het franse fregat « Stiff ren » weiden 

geinoi-iteerd^ 
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Jiegni van dn jaai — om ]utst Ie zipi op 20 jniiuan — was het twintig ]aar gele

den dat Jozef Sunons overleed te Tuinhout. Op 21 mei van dit laar zou hij tach

tig gewoiden zijn : ht] weid geboien-te Oelegem in 1SS8. 

Deze dubbele verfaaidag willen wij niet laten voorbijgaan zonder de hguui van 

de kempische schrijver te herdenken. Een hei denking xvaarbi] wi] niet zozeer de 

klemtoon willen leggen op de letterkundige, hoewel wij mens en kinislenaai ni^t 

kunjien scheiden, en omgekeeid. lef Simons behooit niet tot de grote tenoien on

zer hriek, al kiegen veizen van hem — Kempenland. Naai wat de dennen fluis

teren, Stisa ,\'itia, Heiitnvee doel mijnhait vetlangen — door het feit dal ze als 

liedeitekst gebruikt werden, een grote en blijvende bekendheid. ]ef Simons be- " 

hoort evenmin tot de grote namen van ons scheppend proza en ook door zijn 

aktiviteilen in de vlaamse beweging heeft hij zich niet op het vooiplan gedron

gen noch zich onderscheiden m de politiek — al had Itij meet dan menig pohti 

kus de intellektuele gaven ervoor en al kreeg hij de kans ertoe. Hij was echter 

een te zachtmoedig mens en had een te gevoelig hait om zich m het haide be

dt ijf te mengen... 

De ouders \an Je{ Simons kuamen uit 
Oostmalle. Zijn vader Louis volgde nor-
maalschool te Lier, i\aar in die tijd Domien 
SleecLx leraar WA-, en een grote invloed uit
oefende op de normalisten. Tijdens de be
ruchte schoolstrijd van 1879 werd de nog 
jonge normalist opgeroepen om les te geven 
aan een vrije katolieke school in zijn ge-
boouedoip. Dat duurde tot 1884 ; daarna 
werd hij onderwijzer te Oelegem tot 1887 
en \ei\o'gens in datzelfde dorp gemeente-
sekretaris tot 1927. Hij was er levens kos-
terorgelist. In 1887 huwde'hij. Het gezin 
had \iif kinderen lijieiend \ooi het milieu 
waren de loopbanen der kinderen : leiaar, 
goe\crnanie, priester, bchiij\er en boetseer
der, kloosterzuster. 

Een milieu, waar het dicp-religieu/e ge
paard ging met het kunstzinnige ; Jef Si
mons zeil zou zowel door overexving als 
door opvoeding dit aiistokiatisth-fijngevoe-
lige en deze kunstzinnige aanleg meekrij
gen en hij was niet alleen een liteiaii be

gaafd man — die in andere omstandighe
den bo\en de vertelkunst zou uitgegroeid 
zijn — maar hij bezat ook een muzikale be
gaafdheid, een liefde tot de muziek die in 
zijn literair werk menigmaal tot uiting 
komt. 

Na de dorpsschool ging de oudste zoon 
Jozef naar het klein seminarie van Hoog
straten. Dit klein seminarie was voor de 
provincies Antwerpen en Brabant wat Roe-
selare — en later Tielt — geweest zijn 
voor • West-Vlaanderen : een inkubatiecen-
tium van de vlaamse beweging. In de ge-
schiedschiij\ing der «studentenbeweging 
werd over Hoogstiaten niet veel gezegd. In 
het overzicht der vlaamse studentenbeweging 
dat wij onlangs hier brachten, hebben wij 
getracht deze vergetelheid enigszins goed te 
maken. Want wij mogen niet veigeten dat 
reeds héél vioeg — in 1872 — dus jjraktisch 
gelijktijdig met de westvlaamse blauwvoe-
teiie in Hoogstraten een vlaamsgezinde 
kring ontstond. Dr. Laporta was ei in 1880 

lid van. Wij herinneien hier aan het feit 
dat o.m. Jef Goossenaerts, Floris Van der 
Mueren, Frans van Cauwelaert, August Van 

• Cauwelaert, Mauiits Van Hoeck, Gerard 
Walschap en diens bioer Alfons (de in 
Kongo gestorven missionaris) er studeerden 
en dat vanuit Hoogstraten de eerste vakan
tiebonden ontstaan zijn die ook het laatst 
hebben standgehouden (tot in 1936'). 

Aan dat Klein-Seminarie ging de jonge 
Simons studeren in 1900. De situatie was 
er niet beter of slechter dan aan de meeste 
kolleges. Over die periode, zoals trouwens 
ook over zijn later leven, bevatten zowel 
« Bonifacius Suykerbuyk » als « Victor Ceu-
lemans » menig autobiogTafisch gegeven. AI. 
les te Hoogstraten was in het Fians : hoewel 
dit aanvankelijk een hinderpaal was wist 
Jef Simons zich door te zetten en was op 
het einde van het jaar eerste van de klas. 
Onder zijn leraars tijdens zijn human ioia-
studies moeten wij enkele namen vet mel
den : in de eerste plaats Alois Walgiave, 
vriend en biograaf \an Gezelle, en E.H, 
Spaenlinckx, leraar Nederlands, die o.m. op 
bet 23ste Nederlandse Taal- en Lettei kundig 
Kongies in 1912 een uitvoerig verslag bracht 
over de toestand van het Nederlands in het 
middelbaar ondeiwijs, verslag dat later in 
« Hooger Leven > verscheen : een pijnlijk 
dokument over het anti-nederlands sisteem 
dat erop gericlit was de komende vlaamse 
intelligentsia volledig te verfransen. Dat 
dwangmaatregelen echter \aak het tegen
overgestelde effekt hebben, is ook door de 
geschiedenis bewezen : men houdt geen idee 
tegen met handige manipulaties, en geen be
weging met dwang en \ ei bod. 

Het was de toestand op de middelbare 
scholen vooral, die de kiem legde \oor het 
flamingantisme. Als andere faktoren, ande
re wegen naar de flaminglfintische idee som
den wij vroeger reeds op : studentenbewe
ging en lektuur. Voegen wij daarbij nog in 
het geval Simons de invloed van vlaamsge
zinde leraars. Een eerste verzetsdaad was 
reeds het negeren van het verbod om Ne
derlands te spreken. Dit verzet tegen een 
schoolse dwangmaatregel kreeg een groter 
dimensie en een dieper betekenis naaimate 
men zich van oorzaak en ge\olg beter be
wust weid. Pas dit bewustzijn schiep de fla-
raingantische geest en gaf de studentenbewe
ging stuwkracht en uitbreiding. Simons 
werd lid van de broechemse vakantiebond. 
De aktiviteit dezer bonden bestond vooral 
erin, tijdens de vakanties bijeenkomsten te 
beleggen, waar lezingen en voordrachten 
gehouden werden over allerlei onderwerpen 
en waar voorgelezen werd uit eigen werk. In 
welke omstandigheden die vakanticbijeen-
komsten vaak moesten gehouden woidcn, 
vertelde ons Jef Goossenaerts op een stu-
dentengouwdag. Jef Simons woonde de 
A.K.V.S.-bijeenkomsten bij : zoals de 
gouwdagen te Herentals en te Liei, waar 
dl. Laporta de ziel van de studentenkiing 
was met « De Student > en de jaaralmanak 
« De Keikop 2> die in alle kolleges \erbo-
den lektuur waren en in alle kolleges ver
spreid en door iedereen gelezen werden. 
Jef Simons werkte er aan mee, uiteraard 
onder schuilnaam. Hij trad niet op het 
voorplan, al was hij door zijn geestesga
ven geroepen om tot de « aristoi i van zijn 
volk te behoren. Zijn werk lag niet op het 
podium in het felle licht der schijnwerpers, 
maar in de stille studeeikamer onder het 
licht van de schrijflamp. Het was reeds tij
dens de laatste humaniora-jaren dat zijn li
teraire loopbaan, die tegelijkertijd vlaams
gezinde aktie betekende, werd ingezet. 

Na zijn humaniora ging Jef Simons naar 
de katolieke Handelshogeschool St. Igna
tius te Antwerpen, die toen ondeigebracht 
was in de gebouwen der Korte Nieuwstraat 
waar nu de hogere handelsschool vooi meis
jes is gevestigd. De situatie op taalgebied 
was er al even erbarmelijk als te Hoog
straten en de geest was er slechter, omdat 
de anti-vlaamse mentaliteit der '•chooldi-
rektie de diskriminatie der moedciiaal nog 
scherper dted aan\oelen en nog hatelijker 
aftekende. « Zijn hart is er niet bij ». zegt 
Jef Simons in « Victor Ceulemaiis ». En Jet 
Simons' hart was er inderdaad niet mj. Hij 
was naar de Handelshogeschool gegaan om

dat de universitaire studies te zwaar ge
acht werden \oor zijn gezondheid en ook 
om financiële redenen : het salaris van de 
vader was niet groot en het gezin weL In 
1909 behaalde Jef Simons het licentiaat in 
de handelswetenschappen. Hij had ook les
sen in Spaans ge^•olgd bij prof. Arthur 
Stracke, broeder van pater D. Stracke. Deze 
lessen hadden belangstelling gewekt voor de 
Spaanse literatuur en waren a.h.w. vertrek
punt voor het latere vertaalwerk en voor 
zijn studie der spaanse literatuur, versche
nen in 1913 als verhandeling der Katolieke 
Vlaamse Hogesdiooluitbreiding. 

Na zijn studies belandde Jef Simons al» 
piivé-leraar bij een adellijke familie te Be-
veren-Waas en later te Proven bij Pope-
ringe, waar de familie in kwestie naar ver
huisd was. Jefs zuster Laura was goever-
nante bij dezelfde familie. Over de invloed, 
d.'e zijn aanwezigheid er uitoefende, schreef 
Filip de Pillecijn in een stuk over Jef Si-
mans in « Pallieter » in het jaar 1924 : 
« Hij deed er Vlaanderen kennen en voor
al de gravin, een zeer artistiek-aangelegde 
fijnzinnige vrouw heeft in de laatste jaren 
meer steun aan gebroodroofden gege\en 
dan menig professioneel bruller die met de 
goederen van deze wereld ruimschoots is 
voorzien >. 

In 1912 stieif zijn moeder, die reeds een 
tijdlang ernstig ziek was. Haar heengaan 
zou hem diep treffen ; zowel in veis als in 
proza zal de herinnering aan haar vaak te
rugkeren, en toen hij in 1945 te Brasschaat 
verbleef waar hij herstel zocht voor de 
ziekte waaraan hij drie jaar latei zou be
zwijken,dichtte hij nog het zeer mooie, door 
Lodewijk De Vocht getoonzette lied « Als 
moeder zong... ». 

Wij vernoemden reeds Simons' medewer
king aan studententijdschriften : ook tij
dens zijn studies aan de Handelshogeschool 
zette hij die vooit en benevens medev\er-
king aan het leuvense « Ons Leven » waar 
Jef van den Eynde toen de leiding had, 
werd hij ook ledaktielid van het konlevige 
« Jonge Klachten ». 

Verder weikte hij mee o.m. aan A\ ei bo
de's Weekblad, Dietsche Waiande en Bel
fort (toen onder leiding van Peisijn). aan 
Dosfels « Jong Dietschland », en aan 
« Vlaamse Arbeid >. 

Zijn eerste literaire publikaties, buiten 
het welk \ooi tijdschriften, daleren van de 
pciiode kou voor de eerste wereldoorlog ; 
een boekje « Uit mijn Studententijd » bij 
de Flandria-Novellenbiblioteek in 1910, in 
1912 « Uit een eenvoudige wereld » en dat
zelfde jaar in de bekende Duimpjesuitga\en 
van V. Delille te Maldegcm « Een Sant in 
zijn land ». In 1913 \eischecn « De Dans
tent 3> en in 1914 de bundel verhalen « Mas-
tentoppen ». In dat jaar verscheen ook de 
bloemlezing uit zijn gedichten « Bonte 
Garve ». Voegen wij hierbij nog de verta
ling \an Coloma's « De kleine Pilatus Ï <n 
de reeds vermelde \erhandeling over de 
Spaanse letteikunde en wij krijgen enigs
zins ee.n indruk van de literaire aktiviteit 
van de nog jeugdige praecepior. waarbij 
wij dan toch de medewerking aan de tijd
schriften niet mogen vergeten. 
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T o e n de ooi log ui tbrak, verbleef Jef Si
mons op het kasteel van zijn « weikgever >. 
H i j zette er zijn taak van opvoeder voort. 
D e nabi jheid van het front en de aanwe
zigheid van soldaten op he t kasteel brach
ten hem echter reeds in onmiddel l i jk kon-
ïak t met de oorlogswerkelijkheid en hi j zal 
er in < Brieven ui t de Oasis > een getrouw 
beeld van geven, zoals hi j over zijn latere 
belevenissen zal spreken in < Oorlogs-
Vlaanderen > en « Schetsen en verhalen 
van een kanonn ie r ». I n augustus 1915 
meldde hi j zich aan als tolk, slaagde in h e i 
examen maar werd te rug gezonden : er wa
ren geen vakante plaatsen. I n 1916 werd 
h i j dan opgeroepen, samen met andere jon
gemannen tussen 25 en 35, d ie nog in he i 
onbezette deel van België verbleven. Nie t 
als tolk; hi j werd naar Carteret in N o i m a n -
dië gezonden, zijn ople id ing begon. Van 
maar t tot jul i 1917 is hij aan het front bij 
het 4de art i l lei ie-rcgiment en van februari 
1918 tot de wapenst i ls tand bij he t 1ste 
ai t i l ler ie . 

Een tijdje was hij ook tolk bij het en
gels leger. 

H o e de situatie aan het front voor d e 
Vlamingen was, moeten wij h ier niet uit
eenzetten : er werd in t ientallen geschrif
ten, in brochures enz. genoeg, u i t \oer iger 
d a n wij het hier kunnen , over uitgeweid. 
T o e n Jef Simons aan het front kwam, was 
de aanvankeli jke faze van de door de le-
geroverheid gedulde € s tudiekringen » 
reeds voorbij , werden zij als b roe ihaarden 
van vlaamsgezindheid beschouwd en begon 
de \ e r \o lg ing . Jef Simons' aandeel in de 
frontbeweging was, evenals in de studenr 
tenbeweging, niet dat \ a n een leider. Hi j 
stond niet op het voorplan, maar droeg met 
zijn talent bij tot de verwezenlijking van 
in i t ia t ie \en Hi j was de dichter van het of
ficiële « fionllied > waarvoor hi) ook de 
muziek schreef, en da t op popula i ie en 
kerna th t ige wijze de doelstellingen der 
frontbevAeging samenvatte : < Wij eisen 
zelfbestuur en vlaamse regimenten ». H e t 
is aan het front dat de vr iendschap met 
Fi l ip de Pillecijn ontstond, een vi iendschap 
die duu izaam zou bli)ven. ook al veiloren 
de vrienden elkaai na de ooi log geruime 
tijd uit het oog. Een li leraiie vrucht dezer 
vr iendschap ivas de veizenbundel « Onde r 
de Hiel » waarin beiden een keuze uit h u n 
oorlogs\erzen bi jeenbiachten. 

In februari 1919 vseid Jel Simons gede-
mobilizeerd en t iok terug naar West-Vlaan-
deien . Niet voor lang echter. O p zoel naar 
een beter-betaalde bei iekking belandde hij 
via Flans Van Cduwelaert bij Lieven Ge-
vaeit en werd diens piivé-sekietaris. De-
nieuwe bet iekking liet hem echtci geen 
vrije tijd vooi li teraii werk en hij werd 
tcu ig huisleiaar , nu beter betaald Hi) kon 
nu ook aan irouwen gaan dcnk tn en trad 
in het huweli |k op 8 mei 1920 niet Maiia 
Engels van jNijlen. Tot 1922 bleel hij bi) 
de familie de l i iochoven de Beigeyck, waai 
bij sedert 1909 piivé leiaai was geweest : 
dan moest hi j . tengevolge van het oveilij 
den van de giaaf, naar een ande ie baan 
uitzien. Zijn literaire produki ie in de na-

1888 
oorlogse per iode was tamelijk groot geweest: 
« Bonifacius. Suykeibuyk » in 1919, « I n 
hogere Sferen » in 1920, eveneens in 1920 
« De zeven hoofdzonden » en in 1921 « Oor-
logs-Vlaanderen », evenals « Verhalen van 
een kanonn ie r >. I n 1922 verscheen < Zo 
ging een jaar... >, 

De l i te ra tuur bracht echter %veinig zaad 
in he t bakje : o p da t ogenblik werd h e m 
een zeer gunst ige betrekking aangeboden 
d ie h i j echter afwees « om bui ten de poli
tiek te k u n n e n blijven >. H e t is dank zij 
zijn schoonbroeder Oktaaf Engels da i hi j 
o p de Boerenbond te Leuven be landde , o p 
1 december 1923, met als opdracht : de taal-, 
kund ige verzorging der publikat ies . H i e r 
h a d h i j tijd voor zijn l i terair werk. H i j stu
deerde er tevens kunstgescliiedenis, met he t 
oog o p verander ing van werkkring. I n 1932 
verliet h i j de Boerenbond en ging in he t 
uitgeversbedrijf Van Mierlo te T u r n h o u ï 
werken, waar hi j belast werd me t de uit
gave van een popula i re le t terkundige reeks. 
De bijna tien jaar die Jef Simons weikzaam 
was bij de Boerenbond waren gekenmerkt 
d o o r een grote le t terkundige bedri jvigheid. 
Zijn belangrijkste werk « Eer Vlaanderen 
vergaat » zou in 1927 verschijnen maar ook 
menige vertell ing zag het licht, naast een 
viertal reisverhalen. T i jdens zijn « Boe
renbond »-periode reisde hij o.m. naa r I ta
lië, Spanje, Skandinavië. In 1936 werd Jef 
Simons voorzitter van de Vereniging van 
Kempische schrijvers. Wi j vernoemden 
reeds zijn vertaalwerk en wij mogen hierbij 
de « Nederduit.sche Veilel l ingen > niet ver
geten die hij vei taalde en waarvoor Franz 
Fiorame, de bekende Vlamingenvi iend, een 
inleiding schreef. Ulrich Zierov, zoon van 
een der opgenomen auteurs, Wi lhe lm Zie
rov, zou Simons « Eei Vlaanderen vergaat » 
in het Duits vertalen Simons schreef trou
wens voor de « Quickbori j Ï in 1939 een 
nieuwjaai sgroet en zowel F iorame als Zie
rov en de uitgever Carl Westphal bezoch
ten hem en hij bezocht Nederdui ts land ; n 
zijn vrienden aldaar. 

Zijn aktiviteit als vooizitter van de Vere
niging der Kempische schrijvers bepeik te 
zich niet tot vergaderingen en bijeenkom
sten : hij stond jongeren bij met raad en 
daad. Wat al manuskr ip ten hi j dooi ge
werkt heeft, gienst aan het ongelooflijke : 
« O p elk d o i p in Vlaanderen zit er min
stens één schrijver » zei hij eens togen 
Walschap Dank zij Jef Simons en diens 
schoonbioer pater Isfreid Engels deden wij 
onze eeiste s tappen in de literaire tuin; wij 
menen niet de eeisten en enigen geweest 
te zijn, die het publiceien van h u n eeiste 
pennev iuch ten aan hem danken. 

Dan kwam de oorlog. Simons .ikliviieiten 
bepeikten zich tot het kullurele • de Vere
niging van Kempische sthiijvers, het schiij-
vcn \ an gedichten en teksten, o m hel zeer 
mooie en al las zeer populai re « Kempen-
land » dat door Ziciow in het Duits v\erd 
vertaal. Na de oorlog kon hij de lepiessie-
terreur ont lopen, al moest hij zich wel een 
paai keer komen « veiantwoordcn » inzon
derheid vooi dat gevaarlijke « Kempen-
land ». Dan weid hij ziek. H i j ging rusten. 

eerst te Bras»chaat, daa ina te Ley sin in 
Zwitserland, om tenslotte terug in keien 
naar huis. Hi j stieit op 20 janua i i 1948. Bij 
zijn giat spiaken o.m. patei Van Mieilo, t n 
prof. Vital Celen, L. Van Mieilo namens 
V.O.S. en Emiel Van Hemeldon tk namens 
d e Kempische schiijvers. O p het doods-
prent je pi i jk te A.V.y. V V.K., dat steeds 
zijn levensideaal was geweest. 

Wi j hebben in dit u i termate kort en bon
dig overzicht slechts vlug enkele titels u ' t 
het werk van Simons kunnen noemen, en
kele facetten van zijn werk aanraken. Dat 
h i j geen grote literaire pretenties had, is 
een,j|gj$sJl^^deSi»5«!Wt4nag gezegd WördÖf^'*'***' 
da t hi j wel een duidelijke bedoeling had 
mej^zijn v\cik en zijn taak als een loeping 
zag. Een locping, cJie cfan minder lag in i*?»'̂  
het schrijven van tendensl i te ia tuur dan 
wel in het scheppen van volkse veihalen in 
kristelijke zin, waai in de liefde voor de 
« heimat » zowel dii j tveer als g rondtoon 

was. Diezelfde di i j f \eer en g iondtoon vin
den wij weer in zijn \ ei zen, waarvan ver
scheidene getoonzet werden. Na Conscien-
ce en Sniedeis was hij de de ide zangei dei 
k e m p e n . 

Eenmaal slechts heeft hij zich buiten dij 
kadei gewaagd al hadden zowel « Ronifa-
cius Suykeibuyk > als « Victoi Ceulemens > 
een vlaamsgezinde ondei toon. Die éne keei 
was wat pater Janssen dan ook noemde « de 
grootste publieke daad uit zijn leven ». Di« 
daad was : het schii) \en van « Eer Vlaan-
d e i t n veigaat >. 

VVij willen geen bespieking ol oveizichl 
van dit bock geven, dat de tiagedie dei 
Vlaamse IJzeijongens behandelt en dal ieder 
\ ' l aming zou moeten gelezen hebben. Wel 
willen wij beklemtonen dat dit boek ons 
een dieper inzicht geelt in Simons oveitui-
ging Dat hij het gesteld heeft ondei hel 
mot to van Veischaeve en geplaatst in diens 
vizie van het « historisch moment- >, te
kent meteen zijn opvatting. * Eei onzf 
geest het ogenblik dat hel onze was eiken-
de, is het ons ontsnapt J. scheel Vcischae 
ve. En Simons, die \ an de \ e i lo icn k.insen 
wist, voegde eraan toe « Weei komi s tuks 
die kans . , eei Vlaandeten vcigaal ». 

Dat hi j . op een ogenblik dat de strijd 
tussen het vlaanis belgicisme en het natio
nalisme zich toespitste en dat Boim- nog 
gevangen zat. met dit boek getuigde \oo i 
zijn opvatt ing was een daad van moed, 
vooial dan vanwege iemand die helemaal 
geen s l i i |de isna tuur was en wiens zacht
moedigheid opviel bij al wie hem ontmoet
te. 

« De aklivisicn hebben in Vlaanderen 
neeigelcgd : het lei ment der zellsiandig-
heidsgedachte. Die kiijgen de vi janden 
nooit meer kapot ». Deze zin op hei einde 
van « Eer Vlaanderen vergaat » heeft d e 
duizenden en tienduizenden die zijn boek 
lazen weei de moed der volhaiding gege
ven... en de hoop op de kans die komen 
zal, eei Vlaanderen veigaat. 

Al had Simons slechts dit ene boek ge
schreven, dan nog zou hij onze eerbied en 
hu lde verdienen. Er is geen beter he idenken 
mogelijk, geen beter kommuniceien met d e 
geest \:\n een generatie die uit blocdgrach-
ten \.\n d e IJzer d e leuze r a n zeifbestiilir 
het bevi i jde land indioeg. dan het lezen 
van dit boek. En uit die generatie is Jef 
Simons, een der schoonste figuren geweest : 
zijn le%em-S«-^ï{rgerlil vS&i4gVMr-
heid van het vers : « Vlaandeien. ook de 
stillen weiken aan U ! ». 

J O S DIERICKX. 

» i«« l l 
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' De mannelijke beroepsbevolking bij onze zuiderburen beloopt 13 en een half 

miljoen, doch het aantal vrouwelijke arbeiders bedraagt 6.600.000, bijna de helft 

dus. De zorg voor het huishouden en de kinderen van arbeidende vrouwen is 

er oorzaak van dat 1/10 van de vrouwelijke arbeidersbevolking als arbeidsters 

dient meegeteld te worden : er zijn inderdaad niet minder dan 600.000 franse 

vrouwen werkzaam in kindertuinen en in gezinnen als sociale helpster. Ze heb

ben de zorg over niet minder dan 2,5 miljoen franse kinderen, beneden de 

15 jaar. 

Nochtans was er sinds 1900 weinig 
verandering in de globale aktieye vrou
welijke bevolking. Wel was er een ver
schuiving tussen de arbeid op het land 
en de diensten, die bestendig toenemen. 

Andere cijfers : van de 6 vrouwen die 
een beroep uitoefenen zijn er 3 
gehuwd, 1 weduwe of gescheiden en 
2 ongehuwd. Van de 100 gehuwd arbei
dende vrouwen zijn er 19 zonder kin
deren en 21 met slechts 1 kind. 

De hoogtepunten in het aktiviteits-
proces liggen rond de 21-jarige leeftijd, 
de tweede rond 50 jaar, met een diep
tepunt op 34 jaar. 64 % der vrouwen 
beoefenen een beroep op 21-jarige leef
tijd, 38 % op 34-jarige leeftijd en 47 % 
op 50-jarige ouderdom. De toeneming is 
bijzonder snel in banken er vei-zeke-
ringskantoren, bij ondernemingen voor 
persoonlijke verzorging en vooral in de 
openbare diensten en in het onderwijs. 

Men voorziet in een nabije toekomst 
ee toename met 400.000 eenheden, wat 
dan toch een vrouwelijke arbeidersbe
volking van 7 miljoen zal betekenen. 
Volgens een rapport zou men echter 
df.artoe maatregelen moeten treffen 
zoals de ontwikkeling van de beroeps
vorming en van de promotie, meer 
mogelijkheid om kinderen van wer
kende vrouwen op te nemen in centra, 

^ n.eer werkgelegenheid voor halve 
dagen of half-time-jobs en dergelijke 
meer. Of men ook rekening houdt met 
een betere loonsverhouding wordt in 
dJ rapport niet gezegd. 

De oorzaken van de stijgende vrou
wenarbeid (en dat geldt niet alleen 
voor Frankri jk) zijn van verschillende 
aard. Ondanks de stijgende welvaart 
zijn de behoeften even snel zoniet snel
ler gegroeid. Een der voornaamste oor
zaken is dus wel het verlangen om de 
levensstandaard van het gezin te ver
hogen : naast de werkende man wil ook 
de gehuwde vrouw meer en meer 
bijdragen tot een grotere welstand en 
tot meer medezeggenschap. Een twee
de reden is uiteraard het feit dat er 

^ vele alleenstaande vrouwen zijn, hetzij 
door overlijden van de huwelijkspart
ner, door scheiding of eenvoudig door 
de vrijgezellenstaat. Vele gescheiden 
vrouwen met kinderlast, die een eigen 
bstaan hebben gevonden, zijn niet meer 
zo happig naar een tweede huwelijk, al 
kan men hier niet van een soort vaste 
regel spreken. Toch zijn er vele vrou
wen die door hun arbeid hun zelfstan
digheid willen garanderen. Het 
groeiend vrouwelijk arbeidsproces 
houdt als het ware vanzelf verband met 
dp vrouwelijke ontvoogding, die — hier 
moeten we mekaar goed verstaan — 
natuurlijk niet alleen bestaat in funk-
tie van vrouwelijke arbeid, doch ook 
nog vele andere facetten vertoont, die 
met de aankomende generaties meer 
dan ooit aan bod zullen komen. 

Uiteindelijk bestaat er een voortdu 
rende wisselwerking tussen vrouwelij
ke ontvoogding en vrouwelijke arbeid. 
De vrouwelijke arbeid lijkt in vele 
gevallen zelfs de sleutel te zijn geweest 
voor de ontvoogding van de vrouw. 
Ook in Oost-Europa kan men dit 
nagaan, waar de vrouw nog steeds zwa

re .lichamelijke arbeid verricht, doch 
meer en meer in de hogere arbeidska-
tegoriën terecht komt. 

Besluitend zouden we kunnen stellen 
dat wanneer de vrouwen altijd en op 
de eerste plaats de levenspartners van 
de man in het gezin zijn geweest, ze in 
betrekkelijk snel tempo ook de part
ners van de man worden bij het werk, 
op het bedrijf, in het kantoor, in de 
administratie, in het onderwijs, in nog 
bescheiden mate in de politiek en zo 
meer. Dat deze evolutie net gezicht van 
de samenleving van de toekomst in 
steeds sterkere mate zal helpen bepalen 
hoeft geen nader betoog. 

PR!ESTERHUWEL!JK 
In progressistisch-katolieke kringen 

kringen wordt vandaag de dag behalve 
over de pil ook gekankerd over het 
feit, dat de Kerk nog steeds niet 
geneigd is, het priestercelibaat op te 
heffen. Van kerkelijke zijde werd dezer 
dagen op een in het debat tot op heden 
weinig belicht element gewezen : de bij 
vele priesters, ook jongere, totale onbe
kendheid van alles wat met een huwe
lijk om het hoekje komt kijken. Nog 
meer dan in de kwestie van de geboor
tebeperking luidt de kwestie van het 
celibaat te Rome het devies : haast U 
langzaam. Trouwens : zo mogelijk zijn 
de meningen inzake het priesterhuwe-
lijk nog meer verdeeld dan inzake 
geboorteregeling. Of minstens evenveel. 

llÜÜIi'lliilllil 

In deze zonloze zomer moeten de badpakfahrikanten him allerlaatste fantazie 
aanspreken om him produkten aan de man (of liever •: de vrouw) te brengen. 

Er wordt geshowd lol op de mallemolens toe... 

BEURTROL 

We wonen soms dicht op elkaar en 
hebben het erg druk. Ondanks modern 
komfort, zijn de jonge moeders zwaar 
belast, vooral 'de moeders van kinderen 
die nog naar de kleuterschool gaan. 

In Amerika, waar vandaan zo dik
wijls leefgewoonten naar ons over
waaien, is op vrij grote schaal de 
gewoonte ontstaan dat moeders om de 
beurt met elkanders jonge kleuters 
spelen. Vooral voor flatbewoners blijkt 
dit een uitkomst. 

BIOSKOPEN 
De teruggang van het aantal biosko

pen wordt doorgaans aan de TV toege
schreven. In deze daling schijnt nu toch 
een stilstand te zijn ingetreden. Vooral 
in kleine Steden begint men het even
tueel gemis aan een bioskoop als een 
tekort aan te voelen. In Amerika wor
den tans bij het ontwerpen en bouwen 
van nieuwe woonwijken automatisch 
bioskopen voorzien, veelal ingebouwd 
in warenhuiskompleksen. Het zal ook 
hier weldra volstaan een goede neus t e 
hebben om opnieuw zaken te doen met 
de droomfabriek. 

KOMENDE 

MOD 
IJf mode voor 1969 — te beginnen 

viel de konieude winler — utl de 
v>uuici:iijke lijn geen geireld aan
doen. Dal is de algemene indruk die 
na de vooiitelliiig der nieuivste mo-
dekolleklies Ie Parijs is oiilsloan. Men 
heeft te Parijs blijkbaar genoeg aan 
één « revolutie ». In ieder geval, de 
parijse mode 1969 heeft niets rex/o-
lulioriairs. De meeste grote couturiers 
houden liet zelfs bij de « veilige » 

paden van 1968, mengen gexvaagde 
dingen met konservatieve, zodat men 
zelfs in 1969 niet uit de toon zal val
len ivanneer men nog volgens 196S 
gekleed loopt. 

Wat de hoeden betreft zou men zo 
zeggen dat de parijse couturiers spaar
zaam worden. Het is al klein dal de 
klok slaat, straks zullen de wagenwiel-
hoeden extravagant zijn. In kragen is 
er niet zoveel bijzonders, de rokken
lengte — of korte — verandert niet 
(men sprak zelfs over nog kortere 
rokken, straks lijken de japonnen op 
een hempje !) wat de laarsjesrage ver
klaart, hoogte tot aan de knie en meer 
en meer hoge hakken (dan veelal te 
dragen met langer wordende mcn-
tels). Men is het niet 'eens kunnen 
xcorden over een eenheidsmaat voor 
hakken : het loopt allemaal sterk uit 
elkaar. Ook de lange kousen zijn :n 
trek, dik en geribd. 

In de avondkledij is het ook al ta
melijk braaf, met een sterker beroep 
op struisveders, lange franjes, rosa-
motieven (zo afgekeken van de be
roemde fraiue katedralen), en bij 
zwart zelfs een gezichtsshiiertje ! Wat 
men in het Oosten afschaft duikt in 
het Westen weer op. Al is het dan 
toch maar als voorbijgaande modegril 
te beschouxven. 
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surrealisme 

Het surrealisme is aan de orde van de dag. De vlaamse kust is deze zomer 

getuige van twee groits opgevatte tentoonstelligen (Knokke en Oostende) die 

men in het kader zou moeten situeren van hetgeen we geneigd zijn het « surrea

listisch offensief» te noernen. De laatste jaren beleeft men inderdaad zowat 

overal en niet het minst in ons land het met man en macht opdringen van deze 

strekking, waarbij eigenaardig genoeg een vlaamse bijdrage weinig of niet mee-

telt. Vooral Brussel is ter zake opdringerig met namen als Magritte en Delvaux, 

die als zeer groten van het surrealisme worden voorgesteld. 

Het is met het surrealisme een zonderling geval, wat voor een « zonderlinge » 

richting evenwel niet zo verwonderlijk is. Gestart als revolutionaire beweging 

kan men het surrealisme vandaag een gearriveerde beweging noemen. Alles wat 

in de beeldende kunsten als zonderling te noemen is duikt min of meer onder 

tn de surrealistische beweging, die in wezen ook het herstel is van de 

figuratieve kunst na de rage van de abstrakten, in veel sterkere mate zelfs dan 

de zgn. neo-figuratie. Maar zoals altijd : is niet alles goud wat blinkt. 

Het sukses van het surrealisme kan 
men wellicht uit twee vaststellingen 
verklaren : ten eerste de toenemende 
nieuwsgierigheid van de wereld naar 
alles wat met droom, hoger bewustzijn, 
andere wereld e.d.m. verband houdt. De 
tweede oorzaak is van vormelijke aard, 
n l de moeheid van het publiek, dat de 
abs t rak te kunst moest ondergaan en er 
veelal weinig van begrepen heeft. 
Geplaatst tegenover pop- en op-art, 
•jongste verschijnselen op de kunst
m a r k t (men kan steeds minder spre
ken over kunstwereld, want alles wordt 
tegenwoordig op kommerciële wijze 
gedirigeerd en aan de man gebracht) , 
w a a r tegenover het groot publiek al 
even weinig begrijpend tegenover 
staat, brengt het surrealisme opnieuw 
een vakmanschap, een figuratie, zij het 
dan een zeer raadselachtige of buiten-
nissige, die niet temin aansluit bij de 
klassieke stijlopvattingen, waarvan het 
publiek zich nog altijd niet heeft kun
nen losmaken. De nieuwsgierigheid 
naar het insolite uit zi-ch niet alleen in 
de beeldende kunsten, hoe verklaar t 
men anders de stijgende belangstelling 
voor het absurde teater en voor de grie
zell i teratuur, waarvan E.A. Poe de 
moderne geestelijke vader is en die 
reeds ettelijke meesters aan het woord 
heeft gebracht. In een tijd van psicho-
analyse is het onvermijdelijk dat de 
kombinatiekunst die een bepaald sur
realisme bij uitstek is. het publiek 
boeit en intrigeert. 

In het surrealisme is het moeilijk het 
echte van het onechte te onderschei
den. Niet alles wat zich als surrealis
tisch aandient is dat ook. Bewonderaars 
van Delvaux beweren bij vb. dat hij 
geen eigenlijke surrealist is, terwijl 
Magri t te van zich zelf getuigde, een 
anti-schilder te zijn Te oordelen naar 

zijn armzalige techniek is deze zelfka-
rakterizering niet overdreven. Men zou 
overigens gedachtenlezer moeten zijn 
om na te gaan, of de vele diepzinnige 
uitleggingen die aan surrealistisch 
werk worden gegeven met de werke
lijkheid kloppen. Men zou opkijken 
moest men weten, hoewel surrealisti
sche schilders helemaal niet gedacht 
hebben aan wat hun « hagiografen » hun 
achteraf aan diepzinnigheid toeschrij
ven. Veel van wat als dieptepsichologie 
in het surrealisme wordt opgedist blijkt 
vaak louter «Spie le re i» t e zijn. Soms 
kunnen de surrealisten nauwelijks hun 
leedvermaak en spot verhelen, zoals we 
bvb. te Knokke in he t Kasino kunnen 
zien waar tans een pleiade surrealisten 
hun werk tentoonstellen. De «paar-
destaartkompozit ie» van Max Ernst is 
een van die werken, waar de ironie van 
de auteur duidelijk aan het licht 
treedt. 

Het werk van het genie Bosch, die 
men de voorloper van het surrealisme 
heeft genoemd, is daar om de stelling 
te staven, dat de raadselachtigheid van 
bepaalde geestesuitingen dikwijls 
gemakkelijker te verklaren is dan men 
denkt. Het werk van Bosch is sinds het 
betrekken bij dit werk van Oudneder
landse spreuken en zegswijzen minder 
raadselachtig dan vroeger, al is daar
mee nog niet alles gezegd. Ook het 
surrealisme van deze tijd is niet louter 
«Spie lere i» doch met het stijgend 
publiek sukses van deze beweging 
wordt het tijd dat men een selektie 
gaat maken en dat men er vooral mee 
uitscheide de epigonen als het neusje 
van de zalm voor te stellen. Een « high-
toes tand» is nog geen garant ie voor 
min of meer grote genialiteit, die wel 
kenschetsend was voor de eerste sur
realisten. R.C. 

PRIVAATVERZAMELING 
De piivate kollekties van oude 

meesters zijn eender zeldzaam. Grote 
meesters komen immers nog maar zel
den op de markt. Kollektioneren is 
een kwestie van tijd : een echt dege
lijke verzameling legt men niet in een 
korte tijd aan. Daarom is de verza
meling Jos Vei hoeven uit Lier, die 
deze dagen in de galerij Artepik te 
Lichtaart woidl tentoongesteld, als 
een unicum te beschouwen. De verza

meling Verhoeven is immers reeds 
uitgegroeid tot een 70-tal tverken 
waarvan de auteursnamen voor zich 
zelf spreken, ook al gaat het niet al
tijd om grote werken : Rubens, Brue. 
gel, Teniers, Michelangelo, Rafael, 
Monlegna, Coi regio, Titiaan, Tinto
retto, Carpaccio (italiaanse meesters 
van wie er weinig werken in ons land 
zijn), de Spaanse meesters El Greco 
en Ribera. Uit de Hollandse school 

Felix Labisse en Paul Delvaux, twee namen uit de surrealistische superklan van 
vandaag, die vooral sommige brusselse kritici pogen voor te stellen als « de 

genieën van het belgisch surrealisme». 

PROF. DR. F. DAELS: 

" OPVOEDING" 
« Opvoeding » is het tweede boekje van 

prof. dr. Fr. Daels, dat bij de Oranjeuit
gaven verscheen. Het eertse, « Levenswijs 
heid >, dat wij onlangs hier bespraken, 
verscheen in april 1967 en beleefde in ja
nuari 1968 reeds zijn vieide druk. 

In < Opvoeding » heeft prof. Daels even 
zeer als in het vorige werkje levenswijs
heid bijeengebracht, maar dan specifiek 
met het oog op de opvoeding. Opvoeding 
dan niet zozeer of niet alleen met betrek
king tot de kinderen, maai ook en vooral 
als faktor tot algemene verheffing, waar
bij zowel het lichamelijke als het geeste
lijke, het individuele als het sociale ele-

citeten we Meindert Hobbema, Jan 
van Goyen en De Molijn. Recenter 
werk zijn de schilderijen van Hen
drik De Braekeleer, Corot, Toulouse 
Lautrec, Alfred Stevens, baron Leys, 
Francois Navez en Louis Gallet. Het 
geheel wordt aangevuld met drie rus-
sische ikonen van zeldzaam gehalte. 

Het mag verwonderlijk heten dat 
de stad Lier tot nog toe niets onder
nam om deze verzameling in eigen 
midden recht te laten wedenaten. 
Men heeft tans gelegenheid de zeld
zame vei zameling in een zeer moot 
kader te bezichtigen, omiingd door 
natuurschoon en in een sober dekor. 
De tentoonstelling werd vorige woens
dag geopend en is nog dagelijks ie 
bezichtigen tot 1 september, telkens 
van 10 tot 12 en van 14 tot 19 uur. 

ment worden beschouwd. Een eerste deel, 
opvoeding en zelfopvoeding, beschouwt 
beide in verband met lichaam en geest, 
hart en geweten. Een hoofdstukje « Niet-
voldoend-erkende waaiheden » bevai ator-
mismen. Menige waarheid die in deze ato-
rismen geformuleerd wordt, is door ieder 
verstandig mens reeds gekend en zelfs me-
nigmaal uitgesproken : ze dringt meestal 
echter niet genoeg door en het is daarom 
goed dat ze op een afoiistische en dikwijls 
originele wijze hier nog eens heihaald 
wordt. 

Interessant is het hoofdstuk over schone 
en niet-schone gedragingen. 

Daar heeft prof. Daels uit zijn rijke er
varing geput en vertelt hij o.m o\er de 
oorlogs- en repressie-periode : hij beklem
toont er de werkelijke sociale gesteldheid 
in van de studenten, die tijdens de oorlog 
vooruitziend en vooruitstrevend waren met 
de daad, door hun solidariteitsakties. 

Een laatste hoofdstukje is gewijd aan de 
godsdienst : daar spreekt de religieuze mens 
over zijn inzicht in en zijn opvatting over 
waarachtige religie, die met een sterk so
ciaal gevoel dient gepaard te gaan : waar
achtige godsdienst is « dienst » en de meest-
verhevene veruitwendigt zich in de meest-
ootmoedige offervaardigheid. Godsdienst 
betekent : zich in dienst stellen van God 
en van de hogere zedelijke orde.. 

« Opvoeding » is een boekje dat men 
niet zo maar ineens uitleest en dan weg
legt : het is mateiiaal tot bezinning en me
ditatie, in een verstaanbare en aangename 
voim. 

Pi of. dr. F. Daels : < Opvoeding > — 
30 ft ; Oianje-Uitgaven, Pi iris Boudejvijn-
laan 323, Wtliijk — posliekenmg 1.363.85. 
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REEKS GENIE EN WERELD 

SHAKESPEARE 
Het deule deel m de reek^ « Genie en Heieid » dooi Heideland uitgegeven, is ge-
iji-ju aan Shakespeate. Na dg veldheer Xapoleon en de schilder Rembrandt komt 
nu de dicliter aan de beurt 
Oxjer Shakespeate weid een hel'' biblioteek bijeengeschieven zijn werk gaj aan 
leiding lol een aantal leoneen ovei de waaiachtige identiteit van de schrijver van 
Hamlet, het werd bestudeerd in x/erband met zijn konstruktie en gaf aanleiding lot 
etn hele teoretische literaluin Oi'ei het shakesperlaanse drama Biografen tracht 
ten de hele figuur van mens en kunstenaar te vatten en tegelijkertijd zijn werk te 
duiden De verspreiding van Shakespeares werk, de bekendheid ervan en de erken 
ning als een der s,rootstenuil de ueieldhleraluur is trouwens voor een groot g'dcel 
te angs duitse vertalers en teoretici gegaan in het bizonder de Rornantuk droeg 
h(t hare bt] tol de waardering van een werk dat geruime tijd werd afgewezen of 
IO(Il met voldoende naar naarde geschat omdat hel met aan de geijkte klassicisii 
sche vereisten voldeed 
Maar reeds Coetlie du eiuruens over Shakespeare schreef, sprak van « Shakespeare 
hel sen ie ». 

Wie Shakcipcaic ooL wa» of lie\ci, 
de mail die het wtik volbracht dal toe 
geschreven wouh aan de toneelspeler 
ShaLesp'^die onloochenbaai bli)ft de 
betekenis ervan, de lunveisaliteit en 
OON de eenheid — zodat wi) tot een en 
k I i lUiii moeien besUmen een au 
tem dan die samen inet Dante en Goe 
the •etiii'^eiiis aflegt voor het europese 
genie vooi de schepnende kiacht van de 
nr^nseliike geest in het Avondland tus 
sen Middeleeuwen en moderne ti]d 
D i i r o m IS een kennismaking met figniir 
eii werk v in Sh ikespeare ook eeii kcjn 
takt met de/e geest en de/e genialiteit 
d e fiooi 11111 universaliteit voor alle 
ti 'den en loor iedereen steeds ?ullen 
ooenstaan De vveg naar die geest naar 
de Grootheid van de gedachte en de 
seiioonheid der literaire schepping kan 
voor ons vii|geinaakt worden door een 
boek als d ilo^ene wat VM] hieiboven 
heliben vermeld Het is u;een biogia 
fisch ess,i\ /oals het boek van Gundolf 
geen s'stemaiische anjlvse van het werk 
zoals bijvoorbeeld het boek van Van 
Dooren geen studie van de shakespea 
riaanse dramatiek zoals O Ludwigs stii 
dies het brengt echter een aantal kor 
teie en langere stukken van diverse au 
teurs bu ten die elk op hun gebied en 
111 hun specialiteit de fisuur van de 
di'hUT benadelen en voor ons tekenen 
zodat hl] uit de/e diversiteit langzaam 
voor ons oprijst en een gtleKlelijk zieh 
venuimend kontakt ontstaat 

In een prolooa; schetst ] ( hastenet 
de situatie in Engeland ten tijde van 
Shakespeare, en )ean P iris antwoordt m 
een iwmtigtal blad/ijden op de viaag 
(( Wie was nu eigenlijk Shakespeare ' » 
De cnisje werkelnke historische gege 
vens zijn met zo talrijk geboren ie 
Stradford on Avon en er oveileden op 
dneenvijdigjauge leeftijd, toneelspeler 
iri liet londense Globe teater, schujver 
van ijeduliten en toneelstukken, welstel 
lend burner • zo kennen wij de man die 
Shakespeaie heette uit oorkonden be 
schnjvins van tijdgenoten, en testa
ment Is de/e Shakespeaie de auteur van 
het impozanle werk dat wij k e n n e n ' l'i 
zijn verscheidene teoneen die dat op 
min of meer goede gronden beiwijltlen 
Wat grammatici, historici en biografen 
echter ook mogen bijeen brengen aan 
indrukwekkend materiaal over de mens 
en zijn tijd de kunst van Shakespeaie 
blijft als een onmiskenbare werkelijk 
heid bestaan Zij is de enige realiteit 
die ons gebleven is en cfm haar te er 
kennen en waaideren zijn, zoals ) Pa 
ris zegt, <i de naam noch het leven van 
de auteur van enig belang » 

Toch IS deze vaststelling slechts ge 
deeltelijk waar Onze kennis over Sha 
kesjjeare verandert niets aan bestaan en 
waarde van het werk, maar zij kan ons 
echter wel helpen bij een poging tot iii 
zicht, en begrip tot een beter doo idnn 
gen. een vollediger waarderen Tussen 
mens en weik zijn trouwens zoveel na 
speurbare (en ook tot op heden onna 
speurbare) banden, dat meer en meer 
ook die veibindingen in het oog behou 
den worden Zij veranderen niets aan 
het werk zij maken het voor ons toe 
gankelijker 

Daaiom zijn er dan ook in dit bock 
de verscheidene hoofdstukken, die het 
dossier Shakespeare » samenstellen De 
bekende geschiedkundige en publicist 
Hugh Trevor Roper geeft ons een uit 
eenzetting over Shakespeares psicholo 
gische wereld Shakespeare is een Re 
naissance mens, zegt Roper een m i it 
schappelijk konformist besi haafd en ge 
kultiveerd een buitengewoon scherp 
waarnemer natuurliefhebber, met een 
sterk gevoel voor humor maar ook zeer 
gevoelig • eigenschappen die wij m de 
hitere Romantiek zullen terugvinden e 
die Shakespeare bij de romantici zulle 
geliefd maken 

De wijsgeer Gabriel Marcel analizeert 
Sliakespeares geestelijke wereld . een on
derzoek naar zijn houding ten aanzien 
van de godsdienst en naar de bronnen 
van Shakespeares denken Dé̂  existentia
listische wijsgeer wijst op de betekenis 
der sonnetten voor een inzicht in ile 
persoonlijke denk en gevoelswereld van 
Shakespeare In « Hamlet » schept Sh i 
kespeare dan het totaalbeeld der men 
selijke lotsbestemming Gabriel Marcel 
wijst ook op de geestelijke relaties van 
de dichter met platonisme en stoïcisme, 
en met het ezoterisme waarvan wij in 
sommige komedies uitingen zien, en hij 
onderstreept hoe alle pogingen om zich 
van Shakespeare ideologisch meester te 
maken — zoals het marxisme het pro 
beert — op een niet te overwinnen 

weerstand stuiten, namelijk op de duis 
tere en blinde mstmkten die oprijzen 
uit hetgeen wij heden het ondeiL^wust-
zijii noemen — en die niemand zoals 
Shakespeare heeft weten tot uiting te 
brengen 

J L Curtis sthiijfi een kort stukje 
over Sliakespeares omgeving. Pierre Ai-
me Ri 'h i rc i een interessante bijdrage 
over Shakespeare als getuige en rechter 
der geschiedenis Hier worden zijn his 
torische drama's van nabij beschouwd 
Uu de manier waarop Shnkesj^eare per
sonages voorstelt en hen idceen laat 
veikondigen is het mogelijk zijn poli
tieke opvattingen uit te stippelen De 
bekende engelse auteur Lawrence Dur-
rell schrijver der Alexandria tetralogie, 
schrijft aan de hand van Shakespeares 
sonnetten een interpretatie die betrek 
king hecfi op het < hefdeleven » van de 
c'ichter en stelt de mogelijkheid ervan 
als bemv loedingselement in het andere 
v\eik voorop Twee ojtistellen « Theater
wetenschap en ma2;ie van het woord » 
van r iu r ' re en » Het standpunt van 
de rc".sscur » van Pttei Brook behan 

delen het werk vanuit teater technisch 
oogpunt. In een a besluit » schrijft Jean 
Pans een zeer goede sinteze en in een 
aanhangsel wordt Hamlet , « de groot
ste rol aller tijden », achtereenvolgens 
bekeken door Marcel Pagnol, Sir J o h n 
Gielgud, Jean Paris, Jean Louis Barralt. 
Tenslotte volgt een korte samenvatting 
der stukken van Shakespeaie 

De wijze van samenstelling van dit 
boek heeft voor gevolg dat veischeidene 
auteurs ^en gekondenseerde weergave 
bieden van hun specialisten kijk op 
^ii-ke&pe?ie. 

Een ander gevolg is, dat de voor
naamste facetten van het probleem Sha
kespeare grondig hoewel ook voor de 
leek zeer verstaanbaar en leesbaar wor
den uiteengezet zonder dat deze uiteen-
zetiingen elkaar al te vaak heihalen. 
Waar dit bij uitzondering wel eens ge-
beuit , stellen wij vast dat sommige au
teurs elkaar soms tegenspreken of an
dere konkluzies trekken uit de feiten. 
Dit zijn echter uitzonderingen : zij 
scliaden niet aan de gaafheid en aan de 
innerlijke eenheid van dit boek da t 
vooi alle Shakespeare liefhebbers en 
VOO! iedereen die kennis wil maken met 
een der giootste gemeen der mensheid 
een blijvende bron van verrijking zal 
betekenen 

Mogen WIJ tenslotte nog wij/en op de 
prachtige uitgave, in rood kunstieder, 
en op cle rijke illustratie van dit boek 
dat die reeks ec Genie en Wereld » alle 
eer aandijet 

« Shakespeaie » — reeks Genie en 
AVcicld, Heideland, Hasselt, geb 375 fr. 

Een kunstgalerij te Bern heeft een t 
motto « de chaos 

entoonstelling georgarilzeerd onder het 
van onze tijd ». 

PLATENRUBRIEK 
RrSPICHI PIJNBOMFN FV 
lONIEINEN VAN ROM F 

Concert Hall Stereo — l^S Ir V» 
SMS 2532 

Otloiiuo Respiirhi (1879 19^6) 
blijft hoofdzakelipi bekend door zipt 
Vlonder mooie beschrijvende rnuziek 
in de Pijnbomen van Rome, in Ro
meinse lonteinen en Romeinse 
Feesten 

tijnzinnig en kleurrijk zo wordt 
zijn stijl genoemd Deze eigenschap
pen heeft hij te danken aan zijn leer
meesters Martucci, Rtmsky Korsakou 
en Max Bruch, en aan zijn afkomst 
uit een zeer voorname bolognese ia 
milie 

In de beschrijvende programma 
muziek (zonder geringschattende bij
bedoeling) loont Respight zich op 
zijn best Zijn talrijke bewerkingen 
van oudere stukken, en zijn andere 
werken dan simfonische gedichten 
sehijnt hij de tand van de tijd ni'-t 
te hebben weerstaan Maar die ge 
dichten blijven en zijn van die zeld
zame « moderne > kompozities die 
populair geworden zijn 

Hoewel modern in orkestrering 

zijn ze toch ook romantisch te noe
men naar de sfeer en impressionis
tisch riao de uitwerking Terw'jl 
Respighi dan weer niet aarzelt in de 
« Pijnbomen » 6 antieke bncina's m 
het orkest op te riemen, en als ander 
uiterste in hetzelfde stuk autentuke 
nachtegalenzang via een tooriband te 
laten klinken op de door hem aan
geduide plaats ' 

Zeer lirisch worden de vier delen 
beschreven de pijnbomen bij de 
Villa Borghese, n ' het gezetbg la 
ziaai van stoeiende kinderen, de pijn
bomen op de Janiculum met het 
zeei naturalistisch maanlandschap, 
naehtegaal inbegrepen, de weemoe
dige zang bij de katakomben, en ten
slotte de prachtige mars der romein
se legioenen voorbij de pijnbomen 
langs de Via Appia 

De vier fonteinen worden weerge
geven op een telkens ander tijdstip 
van de dag, dat volgens de kompo-
nist het best bij hun aard paste. Zo 
horen we een morgenstemmmg bij 
de fonteinen van de villa Giulia, hel
dere morgenzon bij de Tritonenbron, 
de beroemde Tièvifontein in de mid 
daggloed, en tot slot avond bij de 

fonteinen in de villa Medici. 
De uitvoering ligt in handen van 

Malcoln Sargent met zijn Londens 
Simfonie-orkest. De kwaliteit der 
plaat IS uitstekend. 

DEBUSSY EN RAVEL : 

STRIJKKWARTETTEN. 

Concert Hall Stereo — 15S fr Nr. 
SMS- 2510 

Over Debussy en Ravel hebben wij 
leeds ettelijke malen geschreven. Hun 
namen zijn zeer sterk verbonden m 
de franse muziekgeschiedenis van de 
20ste eeuw Waar zij beiden vooral 
door hun onvergelijkbare klaviermu-
ztek beroemd werden, is het wel tt-
pisch dat zowel Debussy als Ravel 
slechts een enkel strijkkwartet schre
ven. 

Het IS dan ook een gelukkig ini
tiatief geweest deze beide werken op 
een plaat samen te brengen, gespeeld 
aoor het Quatuor van Geneve, solis
ten van het bekende Orchestre de la 
Suisse Romande. 

Uit beide werken straalt de geest 
van het impressionisme, soms streng, 
soms teder, maar steeds zuiver ge
bracht door het grote vakmanschap 
der beide komponisten. 

De uitstekende plaat brengt zeer 
hoogstaande kamermuziek voor de 
fijnproevers onder de melomanen. 

STEF 
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TV TV TV-TV- TV-TV-TV-TV- TV - TV -
ZOUTLEEUW 

Dit mcx)ie stadje was in de 
15e eeuw een belangrijlc cen
t rum, waar een stuh: roemvolle 
brabantse gesciiiedenis werd 
geschreven. Ook nu nog bezit 
Zoutleeuw veel kunstschatten 
ui t zijn groots verleden, waar
van de H. Leonarduskerk aan 
de grote mark t een stille getui-
g^ is. Maar i:oals de werkt i te l 
« Sic Transit » het laat vermoe
denden is het roemrijke verle
den niet het enige facet dat in 
deze dokumentaire zal belicht 
•worden. 

Zondag 18 augustus om 
16u20. (Brussel Ned.) 

DE REGENMAKER 
Dit romantisch stuk van de 

amerikaanse auteur N. Richard 
Nash is toneelliefhebbers zeker 
bekend als succesrijk, repertoi
restuk. Vanavond ziet u een 
herhal ing van de TV-opvoermg 
in een ko-produktie van de 

Vlaamse T. V. 
ZONDAG 18 AUGUSTUS 
15 30 : De rovers van de stroom Laa t 
ste a f l : De fevers t rekken oan het 
kor ts te emd — 15 50 : Tienerklonken 
— 16 20 : Zoutleeuw Documentaire — 
16 55 to t 17 40 : Promenodeconcert van
u i t de Royal Alber t Hall te Londen —• 
18 45 : Klem, k lein k leuter t je — 19 0 5 : 
D a k t a n : De tuger — 19 55 : Mede
del ingen — 20 00 : TV-nieuws - Sport
weekend — 20 40 • Rudi CarreH-show —• 
21 25 : De regenmaker Romantisch b l i j 
spel — 22 55 . TV-nieuws 

MAANDAG 19 AUGUSTUS 
18 55 : Zandmannetfe — 19 00 : Z a n 
zibar — 19 30 : Geknipt — 19.45 : 
Openbaar kunstbezi t , « Jezus en 5t -
Jon » van Joos von Cleve —• 19 55 : 
De Weormon — 20 CX) : TV-nieuws — 
2 0 25 . H'gh Chaparral : Het proces — 
21 15 : Examenkoorts Russische t i l m -
komedie — 21 45 : Horizon — 22 10 : 
Gostprogromma : De Liberale gedachte 
en akt ie — 22 40 : TV-nieuws. 

DINSDAG 20 AUGUSTUS. 
18 55 : Zandmannel ie — 19 00 : Z o n -
7ibar — 19 30 : Tekent i lmpie — 19 35 : 
Oog en oor — 19 55 : Mededelingen — 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 : De drie 
musketiers. Toneelstuk von Alice Toen 
noor de roman von Alexandre Dumas — 
22 25 . Vergeet met te lozen — 23 00 : 
TV-nieuws 

WOENSDAG 21 AUGUSTUS 
18 55 : Zondmonnet je — 19 00 : Klein, 
k le in k leuter t je •—- 19 20 : Televisum 
— 19 55 . De Weerman — 20 00 • TV-
nieuws •—- 20 25 . Voor u dames . Het 
s taat in de ste-ren — 20 55 : Bof lort-
retrospectieve . De schot van de Sierra 
Madre — 23 00 : TV-nieuws 

DONDERDAG 22 AUGUSTUS 
18 55 : Zandmannet ie — 19 00 : Z a n 
zibar — 19 30 : Raadselachtig Amer ika 
— 19 55 : Mededelingen — 20 00 : 
TV nieuws — 20 35 : Peyton Ploce : De 
b i t tere waarheid — 21 00 . Ten huize 
van Hubert Ma l t a i t , kunstschilder — 
21 50 . Jai>an, zools zi |n f i lms het ons 
leren kennen Eerste deel : De Japanse 
vrouw —• 22 50 : TV-nteuws 

\nRIJDAG 23 AUGUSTUS 
18 55 : Zandmannet ie — 19 00 : Zan
zibar — 19 ïO Filmmuseum van de 
schaterlach . De troubadours met Clyde 
Cook — 19 45 : Zoekl icht — 19 55 : 
De Weerman — 20 00 • TV-nieuws — 
20 3 5 Het einde van een groot t i j d 
perk TV spel door Jindnska Smetonova 
— 21 55 ' Japan, zoals ztjn t i lms het 
ons teren kennen : De Japanse mens m 
het Japanse landschap — 22 55 : TV-
nieuws 

ZATERDAG 24 AUGUSTUS 
15 00 to t 17 30 • Poordesport Jumping 
om de Grote Prijs der Naties te Oosten
de — 18 55 • Zondmonnet ie — 19 00 
Tienerklonken — 19 30 Autorama — 
19 55 Mededelingen — 20 00 . TV-
nieuws — 20 35 : Peyton Place ' De 
tragische ontknoping — 21 00 Drie 
dolle nachten Een feesteli jk progrommc 
— 21 40 • Echo — 22 10 Geheime 
opdrocht — 23 00 : TV-nieuws 

Woensdag, 21 augiLsius woidt «De Schat \an de Sierra Madre», film met Bogart uitgezonden. 

B.R.T. en de N.CTRV. . Voor de 
beeldregie zorgde Bob Löwen-
stein en de algemene regie was 
in handen van Paul Cammer-
mans. Hij vertolkte tevens de 
rol vajn de regenmaker Bill 
Starbuck. 

De handeling heeft plaats in 
een van de westelijke staten 
var Noord-Amerika op een 
zomerdag in een _ tijd van 
dioogte. Vader Curry drijf* er 
met zijn twee zoons en zijn 
dochter een welvarende hoeve. 
De dochter Lizzie is weinig 
aantrekkeli jk en de kans dat 
ze een levenspartner zal vin
den is zeer gering. Haar broers 
Noah en J im zeggen zelf dat ze 
mannenwerk op de farm ver
richt omdat ze geen man kan 
krijgen. En dan verschijnt op 
de afgelegen hoeve met zijn 
lichtgelovige bewoner; een 
rondreizende charlatan die zich 
opwerpt als regenmaker. Vader 
Curry gelooft de handige fan
tast en houdt hem in de kost. 
Maar de regenmaker Bill Star
buck kan niet alleen de regen 
oproepen boven het droge land. 
Hij vertel t de dochter ook 
sprookjes over een toekomst 
met liefde en geluk Bill 
brengt met haar de nacht door 
in de schuur en Lizzie gelooft 
da hij haar liefheeft Het is 
eer andere Lizzie die op de 
hoeve zal achtei blijven Voor 
haar heeft de regenmaker een 
nieuwe wereld ontsloten en 
File die sedert lang heimelijk 
OD haar verliefd is zal nu zijn 
kans wagen 

Zondag 18 augustus om 
2]u25 (Brussel Ned.) 

DE SCHAT VAN DE 

SIERRA MADRE 
Dobbs (Humphrey Bogart) , 

een verlopen Amerikaan en 
zijn landgenoot Curtis, maken 
kennis met de oude goudzoe-

[IRESOISUB 
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ker Howard. Het gezelschap 
gaat op zoek naar verborgen 
goudertslagen in de mexikaan-
se bergen. Na veel wederwaar
digheden slepen ze de buit in 
de wacht, maar hun kamp 
wordt overvallen door bandie
ten die evenwel op de vlucht 
gedreven worden. Howard ge
neest een inlands kind en 
wordt door de inlandse stam 
vastgehouden voor welke hij 
een god is. Oobbs en Curtis 
t rekken met het goud verder 
en het komt tot een vuurge
vecht tussen fiet naijverige 
tweetal, waarbij Curtis neerge
schoten wordt. Dobbs wordt 
overvallen en vermoord door 
bandieten die niet weten dat 
ze een schat hebben buitge
maakt en het kostbare goud
poeder in de wind uitstrooien... 

De schat van de Sierra Ma
dre werd in 1947 gefilmd door 
John Huston, die er een boeien
de prent van maakte. Uitste
kende rollen van Humphrey 
Bogart, Walter Huston en Tim 
Holt Wegens verscheidene ge
welddadige tonelen is de film 
niet geschikt voor kinderen. 

Woensdag 21 augustub om 
20u55. (Brussel Ned.), -

RAADSELACHTIG AMERIKA 
«Het nieuive westen». Don

derdag ziet L. hoe de verove
ring van het westen en de 
daaropvolgende kolonializering 
is verlopen.' Niet zondei slag 
of stoot, vertelt de geschiede
nis : grote bossen werder ver
nield en ganse Indianenstam
men uitgeroeid. In 1769 begon 
Dan iel Boone, een pionier die 
in een kleine britse kolonie 
aan de amerikaans< oostkUst 
woonde, met een groep voor
trekkers de veroveringstocht. 
De weg naar het westen, moei
lijk begaanbaar, vfèid "boven
dien onvpilig gemaakt door 
vijandige Indianenstammen. 

Donderdag 22 augustus om 
19u30. (Brussel Ned.) 

DE JAPANSE VROUW 
Jarenlang heeft de Ameri

kaan Donald Richie, die be
schouwd wordt als één van de 
beste experten op het gebied 
van de Japanse film en die zelf 
in het land van de rijzende zon 
woont, de beste rolprenten uit
gekozen. Het resultaat van zijn 
werk krijgt u vrijdagavond te 

zien : de eerste episode van 
een reeks montagefilms die 
een beeld ophangen van de 
Japanse mens en het land. De 
reeks bestaat uit fragmenten 
van bekende films. Tema van 
dit deel : hoe stelt de Japanse 
fiim de Japanse vrouw voor ? 

Donderdag 22 augustu, om 
21u40 (Brussel Ned.) 

HET EINDE 
VAN m GROOT TIJDPERK 

In Praag beleven we op 
T V . het einde van een groot 
tijdperk, het einde van de 
rrenselijke beschaving zelf. De 
auteur, Jindriska Smetanova, 
leverde met dit televiziespel 
- een science fiction-stuk over 
het geloof in de technische 
vooruitgang en de eeuwige 
menselijke waarden — de tsje-
chische bijdrage tot de Italia-
prijs 1966 in de kategorie dra
matische werken 

In een klein koffiehuis in de 
tsjechische hoofdslad komen 
eike dag dezelfde mensen sa
men. Bij een bier of koffie 
zitten ze te praten ot spelen 
schaak : een verlief paar, een 
jongeman, een professor in de 
geschiedenis, een ingenieur, 
twee bejaarde dames, een taxi
chauffeur... Elk van de gasten 
rafelt zijn levensloop uit die 
telkens op een of andere wijze 
een dramatische dimensie ver
toont. Centraal staat de figuur 
van een kelnerin, een vrouw 
van middelbare leeftijd, die de 
dagen grauw en kleurloos aan 
elkaar moet rijgen. Op haar 
rust de zorg voor het gezin : 
twee dochters waarvan de 
jongste ziek is en een man bij 
wie zij geen liefde meer 
viixdt De dag lijkt te begin
nen zoals alle andere dagen, 
maar er hangt een vreemde, 
beklemmende sfeer over de 
gasten, tot plotseling de radio 
een extra-nieuwsbericht uit
zendt : op alle luchthavens van 
de hele wereld zijn gezanten 
van een vreemde planeet ge
land. Overal ontstaat opwin
ding en chaos in Praag s tor
men de mensen de straat op, 
het einde van de menselijke 
beschaving lukt onafwend
baar... 

Vriidag 22 augustu; ora 
20u25 (Brussel Ned.) 

De drie Musketiers 9 naar het werk van Alexandre Dimms op 't toneel! (Dinsdag, 20 atigusttts). 
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KOMIEK 

We zijn al niet van de slim-
sten maar nu snappen wij er 
helemaal geen «s j iek» meer 
van 

M'sieur Jaak (Anquetil) had 
toch een serieuze schorsing op
gelopen in ons land, is het 
n i e t ' Welnu, Anquetil heeft 
verleden donderdag gekoerst 
te Hasselt 

Monty, Vanneste en Van Co-
ningslo hadden ook rijverbod 
in België En in België alleen 
Welnu, omdat zij hier bij ons 
die zware straf opliepen, heeft 
de transe wielrijdersbond er 
niet beter op gevonden dan die 
mannen m Frankrijk ook maar 
een tijdje het njden te ver
bieden 

Jaak, in België geschorst, 
mag m België rijden Onze 
jongens, in België geschorst, 
mogen daarom ook in Frank
rijk met rijden 

Wi] zijn nu voorstander van 
uitbreiding van de straffen 
over Europa maar eer aan 
straften kan gedacht worden, 
moet eerst en vooral de recht
vaardigheid aanwezig zijn En 
dat is hier niet het geva} Zelfs 
niet in de veronderstelling dat 
Anquetil nog « m beroep» is. 

SÜPPORTERSKLUBS 

Jacques Lecoq — eindelijk, 
en gelukkig, terug^ — -feong in 
zijn krant de lof van de sup
porter, meer bepaald de geor-
ganizeerde supporter die zijn 
klub geldelijk steunt Er zijn 
er inderdaad veel, die niet al

leen regelmatig hun entree
geld atdokken aan de ingang 
van het stadion, maar daaren
boven nog ledere week ot 
iedere maand enkele bolga s 
neertellen als steun van de 
steeds in financiële moeilijkhe
den verkerende klubs (en er 
zijn er geen andeie) Wij zien 
er niks lofwaardigs in dat klei
ne mensen, met een pree van 
zeven, achtduizend frank per 
maand, nog moeten «uit leg
gen » opdat de klub met veel 
zwier met sjampie en whisky 
zou kunnen smossen en haar 
« v e d e t t e n » tienduizenden 
franken betalen voor een 
enkele wedstnid 

Vooral omddt we uit eigen 
ervaring weten dat veel van 
die supportersklubs tot doel 
hebben steun te verlenen, 
naast en boven de klub, aan de 
«kommerce» van sommige 
eigen leden, als bij voorbeeld 
brouwers, kafeebazen en der
gelijke meer 

Om 't in één woord te zeg-
gei. • wij vinden « de voetbal » 
in ons land al duur genoeg, 
zonder dat wij daarbij nog 
(milde s teun» moeten verle
nen Dat moeten zij maar doen, 
die er profijt bij hebben 

KOHT IN ORDE 

Tijdens het afgelopen week
end werden er van de belgi-
sche atleten en zwemmers nog 
serieuze inspanningen ver
wacht om de gestelde minima 
te bereiken, om mee te mogen 
gaan naar de olimpische spe
len De inspanningen zijn ge

leverd de mmima werden niet 
bereikt Ze werden trouwens 
— volgen )ti/fc noimeii — zeer 
laag ges i t .a 

Men verwacht nu dat de 
vroede heren van de selektie-
komitees een «ges te» zullen 
doen — misschien is dat al ge
beurd als u dit leest — en ver
schillende atleten en zwem
mers toch zullen meesturen, 
hoewel ze de mmima niet be
reikten, maar omdat ze eerlijk 
hun best gedaan hebben Geld 
zou bil manier van spreken, 
geen lol spelen 

WIJ verwachten dat des te 

meer, omdat men toch ooK 
onze hockeyploeg meestuurt , 
die er evenmin iets kan gaan 
winnen als de jongens en meis
jes die de olimpische minima 
nog niet bereikten, en ook niet 
zuilen 

Het IS uitgesloten dat men 
de vrolijke stokslagers zou la
ten gaan, en de werkelijk ver
dienstelijke mensen — on
danks dat gekke olimpische 
minimum — thuislaten Dat 
zou zelfs in ons land te gro
tesk zijn 
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Meickx laat er geen twijfel ovet bestaan dat hij in topvoim zal 
vet schijnen aan de start van het weieldkampioenschap. Zijn 
meestetschap bleek eens te meer verleden zondag te Alsemberg. 

VURIG 

Bij de aanvang van a lk 
olimpische spelen gaat men 
een fakkel ontsteken aan de 
Olympos, in Griekenland Men 
zeult die dan de halve were ld 
rond en men ontsteekt daar
mee, de dag van de opening 
van de olimpische spelen, he t 
olimpisch (gas)-vuur Wij vin
den dat een flauwe zeverij. De 
moderne olimpische spelen 
hebben niks meer gemeen me t 
de oorspronkelijke, en de sim-
boliek van die takkels en da t 
vuur ontgaat ons helemaal. 

Nu men er ter ere van Kris-
tottel Columbus nog wat meer 
tralala heeft bijgebreid, vin
den WIJ het helemaal belache
lijk Om de uitvinder van 
Amerika en het ei te geden
ken, zal de fakkel halt houden 
te Genua zijn geboortestad, en 
op San Salvador, vanwaar h i j 
voor het eerst de amerikaanse 
bodem aanschouwde Wat een 
eer zeg voor die plaatsen En 
voor de rest moeten de Mexi-
kanen Columbus en de hem 
volgende conquistadores zo 
dankbaar zijn ' Heeft Kristof-
fel werkelijk de eerste over
tocht van de oude naar de 
nieuwe wereld verwezenlijkt ?, 
En vooral, wat heeft dat alle
maal met de olimpische spelen 
te maken ? 

RATIONALIZATIE 
'Ioen de sigcuen opgeitoken naren, 

zei Mon, de sekietaris, dat ze het be-
sluu) van de klub eens ual gingen 
uiiionahzetcn 

hiemand liad e> nat op legen, al 
zet lom dat ge niet zo n dingen toch 
mei te ge,,c/dig moet ztjn We til
len UI) hiei op din builen, veistade 
dal, zei hl] 

Mon udde liet xueik nat belei vei-
delen, uanl nu zitten i ij Inei ledeie 
XIeek due, viei uien puilen te dun
ken, zei hij, en ledei zegt wel zijn 
mening, en al nat gezegd woidt ts 
xiaai, maai als ivtj 's nachts naar huts 
Hekken, dan weel ik nog niet nat er 
moet gebeuien en dan kan ik vooi 
de lesl maai zien dal ik mijn plan 
trek 

Zjaiig, vijjtndeUig jaai besluinsl'd 
(zondei poi tefeuille), vond dat het 
zo paste en dal liet altijd zo gen eist 
was. Daaivooi dient « iie scluijvii » 
zei hij, lijk de delegee dient om bij 
zijn ploeg Ie zijn en hele om de hj 
ven Ie kalken. 

De sekietaiis lul ziih deze keer 
met uan de uip btennen Ik heb hier 
een init van de bestuuisleden, zet hij, 
en hij las hem vooi ledeieen na'i 

veizt ondeid dal er zoveel uaicn en 
dat ei zoveel bij waien die niemand 
kende 

Maar de ene nas al jaicn dood, de 
andoe al jaien vcihiiisd (ge weet 
nel, die is toen getiotiwd rnet dal 
mciske van . Ochot ja, icas dat geen 
die 7. hebben dat altijd gezetd, 
maai } Gekuch van de Mon 

hu gaan ue die mensen allemaat 
veidelen tn verschillende komilees, 
zei hij, en ieder i>an die komilees 
kiijgt zijn eigen weik Zo heeft teder 
een beetje, en alles is gedaan en vooi 
mi] zal 't een gioot zijn. 

De Mon heejt dan al die komilees 
samengesteld. Elf stuks. Te biginnen 
met de beheeiraad, ovei het mtvoe-
lend komitee, hel spoitkomilee, het 
technisch komilee, het jeiigdkomitee, 
liet fecitkomitce, het tiansjeitkom'-
tee, en xian ledei x/an die komilees 
heifl hl] gezegd xianr en uanneer 
hel moest veigadeien en xoie eun zat 
en xt al het moest doen 

Geen mens taakte ei nog nijS ml, 
en de ene xias aan de andete aitn het 
uitleggen xi'at van hem xietivacht 
xietd Loxvie tiok et zich niks van 
aan Die sliep Deed hij al Inintig 
jaai 

Lcii man nas nog niet geplaatst. 
De coijjent En hi] stond op het punt 
te magen xvaatom hij nu ineens niet 
goed genoeg meet xvas, toen Mon zijn 
bril afzette, de coiffeur bekeek en 
zet . 

« En dan hebben nnj nog één be
langt ijke post Vooi de coiffeur Die 
zat zo iels zijn ah ombudsman En 
dal IS dees . als speleis of suppotte^s 
iets te Vlagen hebben, dan gaan ze 
nu niet meet naai de isjence > kun
nen komen lijk vioegei, xcant het 
ene stuk van hel bestuin zit hier en 
nu, en het andeie stuk gindei en dan. 
Daai moet iemand ztjn bij xi'ie dte 
mensen teiecht kunnen en dat kan 
niemand beter zijti dan de coifjeur. 
Daar passeet t alleman, en die is al
tijd thuis, en die kent alleman ook. 
En als de coiffeur zo iels gehooid 
heeft dal kan dienen, dan gaal gi] 
dat geval uitleggen bij hel bettokken 
komilee, en die kunnen hem dan ant-
xvootd geven of zien dat het tn orde 
komt » 

Hij heeft de coiffein nog moeien 
uitleggen dat htj daarom nog met dt-
rekt eigens zitdag moest houden en 
dat dat met ïuou zeggen dat hij aan 
jan en alleman pinten moest belalen, 
en dan xcas 't in 01 de. 

TiL'ee men Inici nas 'l de coiffeur 
al aan t eksphkeien aan de tokaalba 
ztn dat hl], ztede mij hier staan ge-
domme, met dte rantsoenizahe van 
Mon, zo ineens « beiizzeman > bexuor-
den xoas Weette gij nu xvat dat eigen
lijk inhoudt, Louis. Haxoel, ikke ook 
niet, maat xve tullen xuij weeial doen 

voor goed, nietu aar. 
Die tationalizalte met ombudsman 

inbegtepen is doorgevoerd vet leden 
jaar 

En de Mon heeft nog nooit zijne 
€ pet e > gezien Itjk 'n het afgelopen 
jaat. 

Hl] had hl] goed zijn kinderen op 
te sttiien met bnefkens, van het ene 
kom t^e naai het ander, ztj vonden 
ZIJ ofuel doodgexvoon geen komilee, 
of zi'j kivamen terug met het ant-
XLOOtd dal Gust daai alzeleven voor 
gezotgd had en dat Jiij dat nog uel 
zou doen, of dat zij daai geen ver
stand van hadden, en het slot van het 
liedje xvas dat Mon het maar zelf 
kon doen als hij wilde dat het ge
daan nas. ^ 

Zjang is tiouu' ledeie woensdag
avond — alleen — naat de vergade
ring gekomen, maat tn het komilee 
waai hij lid van xvas — het technisch 
komilee, of zo iets — daar hebben 
ze hem nooit gezien En het legende 
klachten van spelers en supporters, 
maat ze kwamen met bij de « beiizze
man » terecht, maar btj de Mon. 

Eti dit jaat, nu verleden xveek, zie 
heeft hij de zaak xveer georganizeerd. 

Het bestuur zal weer, plenair, te
dere week vetgadeten tn de keuken 
van het lokaal De vooizitter, en de 
schatbexvaaidei, en Zjang, en Loxvie, 
en Foiis, en al de andeien Vooi Mon 
zit et met veel vet schil iti eigenlijk 
Hij moet, met of zondet lalionaliza-
tte, toch alles zelf doen 

Zo moet dal zijn Zjang heeft ge 
lijk. 
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En zo hebben we zelf voor wat nieuws ge
zorgd in deze komkommertijd. Toen einde ju
ni een Volksuniebiitzgroep naar de Voer
streek, de Platdietse streek en de Oostkan
tons trok, hadden zelfs wij niet verwacht dat 
dit zou doorechoën tot in augustus. Want 
reeds bijna veertien dagen hebben de perslui 
deze streek ontdekt en kommentariëren er 
lustig op los. De horizon is verbreed tot ver 
over de grenzen en ŵ e vinden deze week ook 
hoofdartikels over andere volkeren in de ver
drukking. 

Dichter bij ons het ontembare Euzkadi of 
Baskenland. Verder naar het zuiden de bia-
fraanse tragedie, exponent van wat een au
teur onlangs noemde « de verloedering van 
het wereldgeweten ». 

LE SOIR 

Nadat het blad « Grenz-Echo r-^ duits van 
taal maar a francais de coeur », toch ergens 
zwakjes opkw^am voor een minimumerken-
ning van deze duitstalige gebieden, kreeg het 
al dadelijk de brusselse hoedster van het une 
el indivisible op de nek. 

« Men \er /eker l ons dat niemand in de 
Oostkantons de Volksunie en haar « gerniani-
/atieplannen » ernstig neemt. Kr valt nu no;,' 
te bezien of dit ook in Brussel /al doen la
chen. V\'ie zou kunnen slaande houden, dat 
de oprichting van een autonoom duitslalig ar
rondissement niet juist aan haar wensen zou 
tegemoetkomen ? 

« In de \ eronderstelling dat de/e \ rees een 
hersenschim is, moet men er dan niet be
vreesd om zijn dat door het uitlokken van een 
nieuw taalprobleem in de Oostkantons, men 
er juist \oor niets oude tweedracht — inter.i 
en zelfs internationaal — g a ^ <loei» herleven, 
die het gezond verstand van de inwoners 
reeds begraven had ? 

« Laat ons onderlijnen dat, als we dit zeg
gen, wij ons helemaal niet willen mengen in 
de aangelegenheden van de kantons. Wij \ ra
gen uiteindelijk slechts dat men hen in vrede 
laat le\en, in een beproefd en iedereen ba
lend regime », 

LA L IBRE BELGIQUE 

Gilt natuurlijk mee in het koor en heeft 
schoklachjes omdat het Duits van ons pam
flet in de Oostkantons niet helemaal dat zou 
geweest zijn Hou dan maar enkele Oostfron-
ters onder de Voiksuniewapens om dergelij
ke werkjes op te knappen. Of waren die dan 
toch niet zo deutschfreundlich als de « Li
bre n altijd beweert ? 

« Onze eupeuse konfrater geeft af op de lui 
van de Volksunie, die zich sinds de laatste 
tijden geregeld bemoeien met het lot van de 
Oostkantons .... Wat ons betreft, wij hebben 
reeds aangeduid dat de propaganda van de 
\ laamse ekstremisten slechts een schouder
ophalen veroorzaakt in de Oostkantons, wat 
natuurlijk niet wil zeggen dat we de ophitsin
gen van de N'olksunie en de vreedzame voor-
-stellen van de eerste-minister op dezelfde lijn 
stellen. Dat spreekt vanzelf. De Volksunie 
heeft zich des te meer belachelijk gemaakt 
in de Oostkantons daar haar recent trakt was 
opgesteld in een verschrikkelijk Duits. Slip-
I>en we hier ook aan dat de ministeriële de
partementen te Brussel, die zich met de Oost
kantons bezighouden en gewoonlijk een 
scherp vlaanis kleurtje heW»n, de woedewek-
kende gewoonte hebben de officiële doku-
menten voor de Oostkantons bestemd in een 
Duits op te stellen dat maar tamelijk vage 
betrekkingen heeft met de taal van Goethe ». 

DE S T A N D A A R D 

Steviger in de aanvang, slapjes in de kon-
kluzies replikeert de « Standaard » op « Le 
Soir », dat maar rustig op zijn Frans de de-
nationalizatiepolitiek wil voortzetten, zo bru
taal begonnen na een repressie, die bijna 50 
t h. van de mannelijke bevolking tot « slechte 
Belgen » promoveerde. 

i Zoals steeds weten bepaalde franstaligen 
beter wat voor anderen goeil is dan die an
deren zelf. « Le Soir » bijv. is ervan over
tuigd dat administratieve autonomie — in een 
vorm \an een afzonderlijk (duitstalig ?) arron
dissement of anderzins — voor de Oostkan
tons indruist legen de «il van de overweldi
gende meerderheid van de bevolking aldaar. 
Het regime dat er na de oorlog werd geves
tigd — « Le Soir » noemt het zedig een « in
tegratiebeleid » maar het was natuurlijk de 
oude vertrouwde verfrau.singspolitiek — heeft 
inïmers zijn deugdelijkheid bewezen en een 
ander regime zou alleen maar tweedracht 
kunnen zaaien, aldus de brusselse krant. 

Daarom wellicht wordt de gewone boeman 
boNcngehaald; het vlaamse extremisme en de 
sub\Lrsie\e akti\iteiten \an de N'olksunie. 

\\'illen de Oostkantons verfransen en defi
nitief bij Wallonië ingelijfd worden, dat moe
ten ze zelf weten. Indien ze zich daarente.gen 
willen verzetten tegen de verfransingsbeleid, 
\oor ons niet gelaten; we weten er alles van 
hoe bemoeiziek en arrogant de franstaligen 
zich kunnen gedra.gen. \ \ 'e zijn bereid, over
eenkomstig de taalwetgeving, de homogeni-
leit van het duitse taalgebied in België te er
kennen. Maar we hebben ei.gen zorgen ge
noeg om de « strijd voor de beveiliging van 
tie duitse kidtuiu" in België » voorshands 
maar aan de duilssprekenden over te laten 
Ongevraagde hulp is zelden welkom. V.n 
Straatsburg is er ook nos. » 

DE N I E U W E GAZET 

Zelfs dit blad met PVV-slrekking vindt dat 
België niet te fier moet zijn over de ma
nier waarop het de eigen persoonlijkheid van 
een kultuurgroep van 100.000 mensen, tegen 
hun zin ingelijfd na 1918, heeft verzekerd. 

« Kr dient erkend dat op nationaal vlak 
in het verleden bitter weinig aandacht is be
steed aan de toestand van de duitstalige min
derheid 

Dat is kennelijk nog niet het geval als an
no 1968 een voorzitter van de belgische Se
naat tian een bijzitter vragen moet : « Qu'est-
ce qu'il dit » wanneer een parlementslid van 
Verviers de grondvvettelijke eed in het Duits 
aflegt (en daarna in het Frans). 

Onze befrachtln.g zou dus moeten zijn aan 
te tonen, dat samen leven in één geografi
sche gemeenschap mogelijk is, mits eerbie
dingen en vrijwaring van alle .geledingen. 

Dat zulk samenleven spanningen opwekt, 
hebben we Kuropa al lang en ^•eelvuldig ge
toond. Hopelijk zullen we er ook in slagen re 
bewij/en dat deze moeilijkheden niet onover
komelijk zijn. 

Komt Kuropa eens werkelijk tot stand, dan 
zal het voor een klein land als België trou
wens \ an het .grootste belang zijn zulk bewijs 
geleverd te hebben. » 

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

In het jongste T.V.-debat viel bij de kijker 
de serene en verheven opvatting op door 
Coppieters verkondigd en die de vlaamse be. 
weging een dimensie gaf die haar projekteert 
in een beeld van europese en vk^ereldharmo-
nie. Slapjes was capitulard Van Eislande — 
die goed genoeg weet dat zijn stelling regel
recht moet leiden naar een verdere verfran-
sing van de randgemeenten. Zie wat de ant-
werpse CVP-krant er van maakt. 

<c Julien Peeters zal het wel als een van 
zijn beste debatten beschouwd hebben, even
als de kijkers trouwens. Om het tere punt 
Straatsburg te bespreken, had hij ook een 
voortreffeKjIc-'kwVt-tyf.-'-tiftt het twistgesprek 
mijlen \ e r hield van het partijpolitiek bek-
\ echten waarin dergelijke konfrontaties al te 
dikwijls ontaarden. Van Eislande was wel de 
briljantsle al zullen vele Vlamingen allicht 
meer oor gehad hebben \oor de merkelijk 
radikalere toon van Coppieters, die o\erigens 
in zijn sereniteit een heel ander « image » 
van zijn partij projekteerde dan wel eens 
wortlt gekonterfeit. 

Alles spitste zich toe op tie vraag wat het 
politiek gevolg zal zijn van het arrest. Ter
wijl Coppieters er bij bleef dat de faciliteiten 
dienden afgeschaft waardoor meteen (en pa-
radoksalerwijze) aan... de Rechten van de 
Mens zou zijn voldaan, vonden de anderen 
dat dit niet « haalbaar » was. 

\ ' an Eislande deed opmerken dat het —' 
^•olgens hem ten onrechte gesmade — Her-
toginnedal wel degelijk de zes gemeenten in 
het nederlandstalig gebied rangschikte, maar 
dat dit bij vergetelheid niet uitdrukkelijk in 
de wet werd geschreven. » 

Waar men dit ordenend beginsel van de 
erkenning van de volksgroepen in elk geval 
nog niet erkent, is in de staat van de krwle-
lijke heer Franco, die er de laatste tijd niet 
meer voor schroomt om naast linkse niili< 
tanten, priesters en katolieke aktiemensen 
met honderden in de gevangenis te doen zet. 
ten als ze durven opkomen voor de levens
rechten van het baskische volk. 

« De oude tendens tot verspaansing en cen-
tralizatie is onder het Franco-regime tot re
gelrechte gelijkschakeling geworden. Thans 
grijpen Baskische nationalisten naar het wa
pen van de terreur en wel in zijn \ietkong-
achtige vorm, het doden van politie-ambte-
naren. Dit kan niet goedgekeurd worden en 
de noodmaatregelen \an de Spaanse regering, 
die op hun beurt tot onrecht en willekeur lei
den, zijn vrijwel onvermijdellik. 

Maar het streven naar een eigen identiteit, 
naar zelfexpressie en een redelijke mate van 
zelfstandigheid bij het Baskische volk, is ze
ker iets waarvoor in dit land begrip zal wor
den opgebracht. Het beantwoordt aan een 
verzuchting die de laatste jaren in veel lan
den aan de dag .getreden is. Het feit dat het 
Baskisch nog slechts door een 730.000 men
sen gesproken wordt, maakt de zaak nog 
paletischer. 

Een meer begrijpende houding tegenover 
een gemeenschap, die haar oude « fueros » 
niet vergeten is, zou Madrid meer voordeel 
brengen dan een ongenadige repressie. » 

DE VRIJBUITER 

In het blad van de genlse VMO wordt 
hier ook de nadruk op gelegd. Staatsfascis-
ten genre Vanaudenhove en hun aanverwan
te blaadjes zouden niet liever willen dan de 
bewuste Vlamingen te verdelen onder etiket, 
ten links-rechts om ze ten gepaste tijde sa
men plat te drukken in het unitaire dwang
buis. 

Brussel is op weg naar fascisme. Belgisch 
fascisme dat eerst en vooral anti-vlaams zal 
zijn. 

Reeds hoort men lokvinken zoetgevooisd 
sjenoeteren aan het adres van de VMO. 

Jawel, van de VMO ! Tot tweemaal toe 
werd in « Europe Magazine » een artikel ge-
S|iendeerd aan die VMO, kennelijk geïnspi
reerd of minstens gedokumenteerd van 
vlaamse kant ! Ook dat is bedenkelijk ! Heel 
bedenkelijk ! De VMO wordt er voorgesteld 
als zuiver vlaams, maar gekant tegen het zo
genaamd progressisme. 

Nog een begrip dat men als dooddoener 
hanteert, zonder meestal precies te weten 
wat het betekent. Dat zij de hand opsteken, 
die er werkelijk meer over weten dan opper
vlakkige pro en contra's van de dagelijkse 
pers. Men late zich niet In het harnas jagen 
tegen andere Vlamingen door franstaterende 
lokvinken, die zelf niet eens te vinden zijn 
voor een overheveling van Leuven-Frans ! 

En die verzekeren dat al de anderen, Vla
mingen inbegrepen, gedirigeerd worden door 
de. . . Quai d"Orsay, dat wil zeggen : door 
Frankrijk. Dat mag waar zijn voor de rabia
te anti-vlaamse Walen en brusselse franskil
jons (de regering heeft nooit gereageerd op 
de vraag naar de franse Sureté-agent die 1 
millioen o\erbracht aan een waals propagan
dist), maar dergelijke beschuldiging treft heel 
zeker geen radikale Vlamingen. 

Hier is alleen klaar dat men een sterke 
aktieve groep als de VMO wil zien afzwen-
ken naar uiterst rechts, naar een fascisme 
toe, dat zijn naam nog niet noemt. Men ma
ke zich geen enkele illuzie. Daar willen zij 
heen, die met alle middelen de Vlamingen 
willen breken in de opmars naar hun recht 
als volk in de westerse wereld. Eer wij een 
half jaar verder zijn, zal deze bedoeling dui
delijk worden, ook voor (ziende) blinden. 

De heren Van den Boeynants en Van Au-
denhove (en Simonet) zijn tot alles bereid 
om hun slag thuis te halen. Het preziden-
tieel gezag van de GauUe steekt hun ogen 
uit. En hoe men het keert of draait, zulk een 
vermomde diktatuur keert zich eerst en voor
al tegen al wie konsekwent vlaams zal dur
ven zijn. j> 

D E W E E K B O D E 

Terwijl Vlaanderen en de wereld zich 
bruinbrandt en diskussieert over de pil, ti
telt dit blad « Biafra een Buchenwald voor 
miljoenen mensen », over de i Operation 
Endlösung » die Nigeria met steun van Rus
land en Engeland toepast op de Biafranen. 

Welk land met nog een minimum rechts, 
refleks brengt deze zaak in spoedzitting voor 
de UNO om internationale tussenkomst te ei
sen ? 

Men kan dan bij de stemming eens tellen 
of de woorden nog een minimum betekenis 
hebben. Men kent de beelden van het Jood je 
van 12 jaar, dat uit het Getto van Warschau 
wordt gedreven in 1943; 25 jaar later heeft 
de wereld blijkbaar nog niets geleerd. 

« Wat daar gebeurt is, naast die andere 
dwaze oorlog in Vietnam, eens te meer een 
schrijnende illustratie van de lelijke tegen
stellingen waarvan wij in onze huidige we
reld getuige zijn. 

De geneeskundige wetenschap geeft aan 
ten dode opgeschreven mensen een nieuw 
hart en telt angstvallig de minuten, uren en 
dagen die op de ingewikkelde heelkundige 
ingreep volgen. En de wereld juicht toe, wan
neer het hart voort blijft kloppen, want het 
betekent dat een mensenleven werd gered ! 
Dit is de mooie zijde van de wereldmedaille : 
alles doen wat mogelijk is om een mensen
leven te redden. 

Helaas, de keerzijde van deze medaille 
toont dan die afschuwelijke beelden tilt Bia
fra. 

In Biafra worden enkele miljoenen men
sen, als vluchtelingen opgejaagd door de 
voortschrijdende federale troepen, met de 
hon.gerdood bedreigd. Reeds twee maanden 
geleden schatte men dat een vierde gedeelte 
van de acht miljoen inwoners van deze pro
vincie van honger zou sterven, zoniet reeds 
als slachtoffers zijn gevallen ! 

De wildopengesperde ogen van de honge
rige kinderen schijnen angstig te vragen, zo
als de titel van de roman van wijlen Lode 
Zielens : <t Moeder, waarom le^•en wij ?_ ». 

Geen pen is bij machte dit te beschrijven. 
Alleen de beelden kunnen dit weergeven in 
hun naakte en verschrikkelijke werkelijkheid. 
Verklaringen over «De Rechten van de Mens» 
en de blablabla over « het zelfbeschikkings
recht der volkeren » verzinken in het niet 
tegenover zoveel afschuwelijke ellende van 
arme en onschuldige wezens. » 

WALTER LUVTEN. 

B R I L L E N 
Laat(t« mod«ll«n 
t>*gelljk aangapait, door 
g«dlplom*«rd« optiakart 

p.v.b.a. EUROPTIEK 
f. Veckamanriraat 106, Bruttat 
Blantfloerlaan 28, Antwarpan 
Hovenlerttraal 9, Aalst 

C O N T A C T L E N Z E N 

Cespecializeerde d i e n s t 
Oadipl. Spec Van Pottslbergh 
. KOSTELOZE DOKUMENTATIE • 

Voor afspraak ; 
Tel (053)28870 
Zonder verbintenis. 
Volledige terugbetaling 
van alle zlekenbondea 

LEDEN : 10 % KORTING 

Groepen en maafschappijen 
allerhande I I I 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

THIER BRAU HOF 
kan U op leder ogenbliK van 
de dag van het jaar middag
en avondmalen aanbieden. 

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag, 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien krijgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 
Middag- en avondmaal In groep t 
gezellig, fijn, goed en goedkoop. 

fnlichtingen ter plaatse 

THIER BRAU HOF 
Leuven . Tel. (016)46311 

THIER BRAU HOF 
Hulïte . Tel. (056)71536 

T H I E R B R A U H O F 
Anfwerpen - Tel, (03)312037 

DE K L A R O E N 
Aalst Tel. (053)22853 

BEDEVAARDERS ! 
Na de bedevaart te Diksmuide al
len naar de Thierbrauhoven hier

boven vermeld ! 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
I JZERBEDEVAART 

In de sektie Noord van onze af
deling richt het Gezelschap Tij! en 
ISele, café St. Jansplein 22, Antw., 
tel. 32.71.86, een autocartocht in 
.voor de IJzerbedevaart. Alle inlich
tingen over vertrekuur en prijs der 
bus daar te bevragen. 

fiorgerhout 
NAAR b i K S M U I D E 

Zoals in het verleden richt onze 
afdeling, in samenwerking en on
der leiding van V.O.S. Antwerpen, 
een autobusreis in. 

.Na de plechtigheid te Diksniuide, 
middagmaal te Alveringem, nadien 
naar De Panne alwaar we een paar 
itmljes vrijaf hebben. 

l'Vijs : i Ï 5 fr., toegangsbewijs niet 
in xHrepen. 

. oor middagmaal (95 fr. drink
geld inbegrepen) dat niet verplicht 
is, vooraf inschrijven. Wie zijn 
knapzak mee heeft kan in dezelfde 
instelling drank bekomen. 

Oe bus vertrekt te halfzes aan de 
Gitschotellei; te kwart voor zes aan 
de Eliaertstraat (gemeentehuis). 

KULTURELE SAMENWERKi;<lG 
Het Davidsfonds Borgerhout be

zorgde ons het programma voor 
het winterseizoen (>8-69. 

Hieruit kunnen wij besluiten dat 
bij de samenstelling naar grote ver
scheidenheid werd gestreefd : ten
toonstellingen, kolder, Tiroleravond, 
bel-canto, operette, voordracht, om 
niet te vergeten het welsprekend-
heidstornooi voor de borgerhoutse 
scholen, een en ander in samenwer
king met de « Bond voor giote en 
jonge Gezinnen ». Wij kunnen het 
op prijs stellen dat dit jaar het Da-
.vidsfonds Borgerhout zijn vlaamse 
aktie in 't bijzonder in het teken 
van het nederlandstalige onderwijs 
te Brussel plaatst. Alles ten zeerste 
aanbevolen aan onze leden en le
zers. 

\ oor alle verdere inlichtingen 
kan men zich wenden tot de heer 
I tarel Eykens, Weversfabriekstraat 
40 te Borgerhout. 

KIES DE GEPASTE SCHOOL 
\ 'oor de Borgerlioutenaren is dit 

geen probleem. Het is geenszins 
onze bedoeling de ouders te beïn
vloeden; zij hebben denkelijk reeds 
him keuze gedaan. 

Toch durven wij het aan onze 
mensen aan te raden geen school 
te kiezen waar men met de taal
wetten overhoop ligt. 

Hn... wat onze borgerhoutse ge
meentescholen betreft, hiervoor 
hoeven wij de loftrompet niet te 
Steken. 

Wat de schooUokalen zelf betreft, 
ons gemeentebestuur en in het bij
zonder onze schepen Juul Dillen 
zorgen steeds voor de nodige aan
passingen en verbeteringen. 

GELUKWENSEN EN DANK ! 
Bij gelegenheid van O.L.V. He

melvaart, bij ons beter gekend als 
Moederkens- en Mariadag, houden 
wij eraan al onze moeders en Ma
ria's van harte geluk te wensen, bij 
hun feestdag. 

Onze wensen liggen vooral beslo
ten in de dank die wij aan onze 
vrouwen verschuldigd zijn, voor de 
steun en morele kracht ons gegeven 
in de harde strijd voor Vlaande
ren . 

PIJNLIJK VERSCHEIDEN 

Onze trouwe leden de heer en 
mevrouw André Beets werden pijn
lijk getroffen door het overlijden 
van de broer van mevrouw. 

Langs deze weg bieden wij aan 
'de familie en in het bijzonder aan 
onze leden onze oprechte deelne
ming aan. 

Deurne 
IJZERBEDEVAART 1968 

In samenwerking mei de andere 
vlaamse verenigingen van Deurne, 
organizeert de Vlaamse Vrienden
kring op zondag 18 augustus 1968 
een busreis naar Diksmuide. 

Vertrek 6 uur aan het lokaal Pla
za, de Montereystraat 6, en te 6 uur 
13 aan de St. Rochusstraat. 

Terug rond 20 um-, gevolgd door 
een gezellig samenzijn in het lo
kaal. 

120 fr. \()(>i \oKva-.Benen en 100 
ir. voor kinderen. 

Toeslag van 20 fr. voor de deel
nemers aan het avondmaal (koude 
schotel). 

Inschrijving : Plaza, de Monterey
straat 6, Deurne (C), Tel. : 3.5.05.70; 
S. Hereygers, Ant. van den Bos-
schelaan 67, Deurne ( O , 36.88.06; 
\ 'andecauter , De Sevillastraat 100, 
Deurne (Z). Tel. 30.47.51 en De Jon-
ghe. Ter Heydelaan 3, Detune (N). 
Tel. .36,41.95. 
AUTOPLAAT . VL » 
LEEUWENSPELDJES 

Autoplaten VL (geel-/.wart) zijn te 
\erkrijgen tegen 20 fr., leeuwen-
speldjes tegen 10 fr. 

Klienten van de N'laamse Koöpe-
ratief kunnen deze zaken ook be
komen bij de vertegenwoordiger die 
zich maandelijks bij hen aanbiedt. 
Bijz. voorwaarden voor vlaamse 
\erenigingen die dit willen verko
pen. Te bevragen bij de heer Hil-
ven, Gen. Slingeneyerlaan 117, 
Deurne, tel. 36.60.38 iedere avond 
tussen 18 uur 30 en 19 uur. 

Herentals 
I JZERBEDEVAART 

Op 18 augus tus legt onze afde
l ing een au tobus in. Inschr i jven 
bij A. Van Genech ten , S ta t ions
s t r a a t 26, Heren ta l s , tegen 150 
fr. (75 fr. voor k i n d e r e n van 4 
to t 14 j a a r ) . 

Hove 
G R O E P S R E I S NAAR 
DIKSMUIDE 

Aarzel niet langer om U onmid
dellijk voor de groepsreis in te 
schrijven in Huize Reynaert, Mort-
selsesteenweg 21, Hove, tel. nr. 
51.39.21, 

Vertrek : 5 uur 43 aan het lokaal. 
Verdere inlichtingen : Huize Rey
naert. 

Merksem 
IN DE AFDELING 

Wij vestigen de aandacht van de 
belangstellenden op de studieverga
dering voor bestuursleden en leden 
op donderdag 29 augustus te 20 uur 
.30 in ons lokaal Tijl, Bredabaan 
298. O p deze studievergadering 
waar een zeer aktueel en voornaam 
punt zal behandeld worden, zijn 
alleen leden van de Volksimie toe
gelaten. 

Onderwerp : gemeentelijke aan
gelegenheden. 

O p vrijdag 20 september, te 20 
uur in Tijl, gespreksavond met se
nator M. S'an Haegendoren. Inkom 
vrij. 

KERMIS TE MERKSEM 

Zaterdag 24 augustus, ter gelegen
heid van grote kermis, vrolijke ker
misavond in de zaal van het Vlaams 
Huis Tijl, vanaf 21 uur. 

Alle Vlamingen worden uitgeno
digd. Inkom vrij. 

TENTOONSTELLING 

Heel bescheiden begonnen, is het 
niet de jaren gegroeid, en mogen 
we thans zeggen : de tentoonstelling 
« Ik heb een Hobby » ingericht 
door onze vrienden van de Vlaamse 
Kring Groeninghe, is een van de 
glanspunten van het jaarlijks mer-
ksems kerinisgebeuren geworden. 
Zoals vroeger zal ook dit jaar de 
tentoonstelling doorgaan in de gro
te zaal van de Gem. Meisjesschool, 
Boncsvaterstraat 84. De tentoon

stelling is open zaterdag 24, zondag 
25, maandag 26 tot en met dinsdag 
27 augustus. 

HET GASTHUIS 100 JAAR ! 

Ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan van Sint Bartholoineuszie-
kenhuis, heeft de C O . O . van Merk
sem het gelukkig initiatief genomen 
een overzichtelijke tei\toonstelling 
in te richten. 

Het gaat over het verleden, het 
heden en de toekomst van deze 
voor onze bevolking zo nodige in
stelling. 

Deze tentoonstelling gaat door in 
de lokalen van het H»ger Instituut 
voor Verpleegkunde, Jaak de 
Boeckstraat 10, van 25 augustus tot 
en met 1 september. 

Mortsel 
IJZERBEDEVAART 

Richt u onmiddellijk lot het ge-
V, estelijk I.Izerbedevaartkomitee : 
dhr. Jan Ducheyne, Herman Ul-
lenslei 19, Mortsel (tel. 49.49.11) ten 
einde uw reisdeelname per autocar 
vast te leggen. 

Westmalle 
NAAR DIKSMUIDE 

Zondag 18 oogst rijden we per au
tocar naar de IJzerbedevaart. 

Vertrek te Westmalle-Berg om 
halfzeven. Prijs : 140 fr., kinderen 
tot 14 jaar : 90 fr. Inschrijving : J. 
Wilmssen, Antw. steenweg 41; A. 
Claes, Antw. steenweg 337; G. Qui-
rijnen, Stekensbergstr. 10; L. Philip-
sen, Antw. steenweg .320; E. Van 
den Bril, Marialei 3; F . Dams, Hal-
lebaan 40. 

BRABANT 

Brussel 
I JZERBEDEVAART 

Inschr i jv ing voor de bus : 
< Ui lenspiegel >, tel . 12.13.74. 
Reispr i js 135 fr. Ver t rek te 7 u. 
aan de Vlaamse S c h o u w b u r g . 

T e r u g r e i s a iover de Klu i sberg 
met o p o n t h o u d van d r i e u r e n 
en ve rde r n a a r de gekende pleis
t e rp l aa t s Ad-Fondum, te E r w e -
tegem. T e r u g r o n d 23,30 u. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Dinsdag 20 augustus : M. Panis, 
piovincieraadslid. Moeremanslaan 
86, Dilbeek (van 20 tot 21 uur). 

Donderdag 22 aug. : M. Panis, 
provincieraadslid, bij Frans De Rij-
bel. Stationsstraat te St. Martens-
Bodegem. 

Din.sdag 27 augustus : volksvert. 
E. De Facq, Intern. Centrum 
Rogier 1901, Brussel, van 18 tot 19 
uur 30. 

Woensdag 28 augustus : volksver-
tegenw. E. De Facq bij notaris Tal-
loen. Dekenstraat 20 te H[alle (19 
uur 30 tot 20 uur 30). 

Donderdag 29 augustus : volks
vert. E. De Facq, in café Kummels-
hof, steenweg te Asse (19 uur 30 
tot 20 uur 30). 

Geen zitdagen te Brussel op 6 en 
13 augustus. 

Eisene 
Ook in deze, voor Vlamingen zo 

moeilijke gemeente (oasis franco
phone) groeit langzaam maar zeker 
een Volksunie-afdeling. Dat is voor
namelijk het rezultaat van het on
vermoeibare werk van onze kame
raad André Van Horen, die we 
langs deze weg namens het arr . be
stuur van Brussel gelukwensen. U 
kunt hem ook helpen I Stuur adres-
sen uit Eisene die U eventueel hebt 
door naar hem. Adres : J. Van 
Volsemlaan 25 te Eisene. 

Melse - Wolvertem 
NAAR DIKSMUIDE 

Volwassenen 100 fr. K inderen 
o n d e r de 14 j a a r 60 fr. 

T e ru g k o ms t langs de kust of 
Brugge en Gent . 

Inschr i jven bij : Gust De Buy-
ser, Merchtemse S twg 81, Wol
ver tem ; Mevr. De Bondt , Pot-
a r d e s t r . 33, Meise-Eversena ; Jef 
Van den Brande , Neroms t r . 16, 
Wolver t em en Pol Wellens, Van 
Doors l ae r l aan 75 te Meise. 

Noord-Hageland 
IJZERBEDEVAART 

Deelnemingsprijs : 1.30 fr. Kinde
ren : 70 fr. 

In de namiddag wordt een be
zoek .gebracht aan Gistel en Rupel-
monde. 

Thuiskomst voorzien rond 22 uur 
(lü uur "s avonds). 

Vertrek-uren (stipt) : 
Te 5 uur 30 : Schaffen (station); 

Zichem (Markt); A verbode; Testelt 
(station); Langdorp (Dorp); Her-
selt; Ramsel, 

Te 5 uur 45 : Diest (ringlaan en 
station); Scher(>enheuvel (rode licli-
ten). 

Te 6 uur stipt : Aarschot (Wit
huis en Post). 

Te 6 uur 05 : Betekom (Dorp); 
Baal (Dorp). 

Deelnemers uit Nieuwrode stap
pen op te .Warschot. 

Inschr. : V.T.B., Stationstraat 84, 
Diest. 

Opwijk 
OVERLIJDEN 

Naar aanleiding van het overlij
den van dhr. Benoit Woimereins 
bieden afdeling en bestuur hun 
diep medegevoel aan de familie 
aan. 

IJZERBEDEVAART 
Inschrijvingen tot 15 augustus in 

ons lokaal en bij mej. Hilde Meys-
man, Esp. 40, Opwijk. Vertrek op 
de markt te 6 uur 's morgens. Prijs 
120 fr. 

Schaarbeek 
DIENSTBETOON 
EN 
ZITDAGEN 

Volksvertegenwoordiger Dr. V. 
Anciaux, tesamen met provincie
raadslid T. Pauwels houden iedere 
derde dinsdag van de maand zitda
gen op volgende plaatsen : 

Evere, Haachtsesteenweg 1176 : 
van 18 uur 30 tot 19 uur 45. 

Zaventem, herberg «bij Pancken», 
N'ilvoordelaan 60, van 20 uur tot 21 
uur. 

Steenokkerzeel, herberg « In de 
Avondlust », G. Peetersstraat 5, 
vanaf 21 uur. 

Verder stelt Theo Pauwels zich 
ter beschikking van het ganse kan
ton Schaarbeek iedere maandag
avond vanaf 18 uur 30 op zijn per
soonlijk adres (Haachtsesteenweg 
1176, Evere, tel. 41.07.01) en neemt 
hij afspraken op andere dagen ten 
huize van belanghebbenden. 

Steenokkerieei 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Elke 3de dinsdag van de maand 
door Dr Vic Anciaux en Theo Paii-
wels « In de Avondlust », G. Pee
tersstraat 5, Steenokkerzeel van 21 
tuir af. 

Tevens elke .3de dinsdag van de 
maand (en dit van 20 augustus af); 
van 20 uur af komt de afgevaardig
de van de Vlaamse Ziekenkas in 
dit lokaal. 

Voor alle sociale en ziekenkaspro-
blemen staan zij te uwer beschik
king. 

OOST-VLAANDEREN 

Beveren-Waas 
IJZERBEDEVAART 

Vertrek om 7 uur op de markt. 
Inschrijvingen bij H. Van De Vel
de, D. Van Beverenlaan 42 of in 
het Vlaains Huis « St. Martinus ». 
Prijs 120 Ir. 

Gent 
NAAR DIKSMUIDE 

De V.U.-autobus van 18 aug. ver-
trekt aan het Vlaams huis Roeland 
om 8 uur. Heenreis over Rode-
Zwarte en Kemmelberg. Vertrek in 

'Diksmuide om 14 uur 30. Prijs 80 
fr. 

Inschrijven bij Guido Dekeyser, 
tel. 250909, Oude Houtlei 6 of 
Vlaams huis Roeland, Korte Kruis
straat 3. 

De V.M.O. autobus van 18 oogst 
vertrekt om 7 uur 30 aan het lo
kaal « Rubenshof ». Heenreis via 
Brugge met oponthoud in de Brei
delstad. 

80 fr. looi inbegrepen. 
Inschrijven : lokaal «Rubenshof», 

Borluutstraat 13, Gent. 

Herzeie 
AUTOKARAVAAN 
DIKSMUIDE 

Alle automobilisten bedevaarders 
uit Herzeie en omliggende worden 
vriendelijk uitgenodigd aan te slui
ten bij de massakaravaan, die start 
aan de kerk om 7 uur 15 stipt. 

Inschrijvingen in het lokaal St. 
Martinus aan de kerk en bij de be
stuursleden van de plaatselijke af
deling. 

Lebbeke 
IJZERBEDEVAART 

De afdeling Lebbeke neemt deel 
aan de jaarlijkse IJzerbedevaart te 
Diksmuide op 18.8.68. Verplaatsing 
met autocar. 

Inschrijvingen in ons lokaal « Pa-
lingshuis », Markt. 

Prijs : m fr. Vertrek « Palings-
huis » om 7 uur. Na de IJzerpleclv 
tlgheid rondreis in Frans-Vlaande-
ren. Terug Lebbeke rond 20 uur. 

Mereibeke 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

ledere dinsdag van 20 uur af bij 
Peter Dewit, Rodenbachlaan 8 of 
na telefonische afspraak op ni; 
526779. 
IJZERBEDEVAART 

De autobus ingelegd door het Da
vidsfonds Flora, vertrekt aan de 
kerk. Flora om 7 uur 15, aan de 
dekenale kerk om 7 uur 30. In
schrijven kan men bij dh, Smekens 
W., Triestlaan 22 of telefonisch bij 
dh. Van Hulle nr 526458. 100 fr., 
kinderen tot 14 jaar 60 fr. Terug
reis via Brugge met bezoek van het 
Boudewijnpark. 

St. Amandsberg - Oostakker 
IJZERBEDEVAART 

Vetrek : St. Kruis-Winkel Kenne-
dybaan om 7 uur 30. Oostakker 
dorp - Lourdes, café 't Smisken en 
St. Amandsberg, Dr Em. Maeyens-
straat 40 om 8 uur, Westveld, Alf. 
Braeckmanlaan 177, Schoolstraat 
aan de lichtsignalen, H. Hart, Kerk
plein om 8 uur 30. 

Prijs : 80 fr. (kinderen onder de 
10 jaar 40 f.r). Schrijf onmiddellijk 
in bij al de bestuursleden 

Wetteren 
IJZERBEDEVAART 

De autobus vertrekt om 7 uur 
aan 't Vlaams Huis op 18 aug. 

Inschrijvingen 95 fr voor volwas
senen en 50 fr. voor kinderen min
der dan 12 jaar en leden van jeugd
bewegingen in 't Vlaams Huis, 
Markt, Wetteren. 

zoekertjes 
Bediende met e rva r ing 42 jaar , 
zoekt passende be t rekk ing . Gent 
j f Brus . Schr . W. Jo r i s sen . T.98. 

Lic. H a n d e l s w e t e n s c h a p p e n zkl 
passende be t rekk ing , liefst Ant
werpen. Schr. W. Jorissen, Astrid-
laan 80, Mechelen. - T. 90. 

Welke .student wil zich in het 
Brusselse gedurende min imum 2 
j aa r bezig houden met jongen 
van 15 j . d ie zijn vader ver lo ren 
heeft. Famil ie leven w o r d t aan
geboden. Schr . b lad T. 93. 

Gezocht tweedehands Winkler 
Prins Encyklopedie in goede staat. 
Offerten Generaal Lemanstraat 64, 
Brugge. — ï 100. 

Te huur : woonhuis met garage 
(als nieuw) en hof in Vlaams-Bra-
bant op 12 km van Brussel; tel. s 
02,52.42.38. 

m 
HoofdredaKtein 

T. van Overstraeteu 
Alle briefwisseling »oar r»-
daktle naar : 
Botatyp SylT, Dupulslaan 
110. Brus. 7. Tel 33.1198 

Beheer : 
Maurice Lemonnlerlaan 82, 
Brussel 1. - T e i : 11.82,16 
Alle tElachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres. 

Jaarabonnement ; 300 tx. 
Halfjaarlijks : 170 fr. 
Driemaandelijks : 95 fr. 
Abonnement buitenland • 

480 fr. 
Steunabonnement 820 fr. 

(minimum) 
Losse nummers : t Ir. 
Alle stortingen voor tiet blad 
op postrekening : 1711.39, 
« Wij > Vlaams-nationaal week
blad 

Verantw ultg. Mr P Van der 
Eist Belzegemstr 30. Brua 13. 

Ani: KCQPCi • m 
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OOST-VLAANDEREN 

Leiestreek 
Morgen zondag gaat te üiksniui-

de de 41ste IJzerbedevaart door. 
IJe Renaat De Rudder-karavaan 

zei in het kader van de IJzerbede
vaart, haar aktie tot algehele 
vlaamse bewustwording van de 
Le.e^treek, onverpoosd voort. 

We doen dit jaar een beroep op 
siinpatizanten uit heel Vlaanderen 
0111 niede te helpen onze organiza-
tie in stand te houden (eventuele 
stortingen op P.R. 90.59.23 van 
Oniaar Mortier, Kerrebroekstraat 
34a, Nevele. niet vermelding «voor 
de Renaat De Rudder-karavaan »J. 

Voor deelneming aan de kara
vaan, kan voor 60 1'r. ingeschreven 
worden bij : 

Aalter : Willem DHoore, Brug-
str 107; M. Van de Walle, Losstr. 

Astene : André Vermaercke, Ka-
peistr. 23 (76.23.09); Raf Walgrae-
ve, Krekelstr. 14 (76.33.24). 

Bachle-Maria-Leerne : Jeroen 
Kowaert. Gentse.stg. 118 (52..^9.54); 

lleinze : Lieven Decaluwé, Tol-
l)oortstr. 47 (76.11.22); Dirk Lisa-
beth, A.V. Eeckhautestr.; Maurits 
Onderbeke, A.V. Eeckhautestr.; 
Leo Soreyn, Slachthuisstr. 29. 

Drongen ; Juliaan Holvoet, Ver-
schansings.str. (26.17..54); Rik Wael-
put, Domien Fngel.sstr. 9a (26..W.11). 

Heüem : Mark Vlaeminck, Kerk-
sir 223 (74.22.83). 

Hansbeke : familie Tessely, Rei-
broek 18; Lutgart De (ïroote, Dorp-
Zuid 12. 

Landegem : Guido Schaeck, Vos-
seiarestr. 16 (051-683.99); A. Van der 
Bauwheede. café Casino (031. 
680 70). 

.\Iaclielen-aan-Leie ; Geert Broe 
ckaert, Leihoekstr. 1 (76.17.20). 

Meigeni : Roinain De Roo, Kruis-
vvege 11. 

Nevele : Solange De Kevser, Vier-
boomstr 2a (74.36.13); Gilbert Loo-
tens. C. Buyssestr. (74.30 19): Gil

bert Mortier, Ossekouter (76.36.34); 
Omaar Mortier, Kerrebroekstr ,34a 
(74.54.38); R. Wullepui, A.V.D. 
Cruj-ssenstr. 

Felegem-aan-Leie : [.eo Leroy. 
stnw. op Gent 83 (7618.13); Mare 
Leroy, Poelstr.; M. Saniijn, (Javer-
str. (76.16.0.3). 

Poeke : familie Bonné, Knok 6. 
Vinkt : Mevr. Wiedier - Verstrae-

ten, Lolenhullestr. (76.20.44). 
Vosselare : Mevr. Nora Michiels, 

Dreef 1 (74.31.93); Jules Lootens, 
Doornpias (74.,30.11). 

(«ivere : Wilfried Schaubroeck, 
Statiestr. 24 (73.11.89). 

Deurie : René Rogge, Klapstr. 
41. 

St-Martens-Latem : Raoul Duflou, 
Elsakkerweg 23. 

Zulte : Geert, Beirlaan. Staats-
baan (76.8().74). 

Verzameling van de karavaan op 
de markt te Deinze om 8 uur. 

Na lie Llzerbedevaart, gezellig sa
menzijn in gasthof D'Hiilhaege te 
Deinze (Karel Piquélaan) met or
kest Bert Brent — gratis toegang 
voor alle Vlamingen op vertoon van 
het bedevaartkenteken 

Bestendig sekrelariaat van de ka
ravaan : Kerrebroekstr. 34a, Ne
vele (74.54.38). 

St. Niklaas 
IJZERBEDEVAART 

Voor deelname aan de IJzerbede
vaart te Diksmuide verzamelen de 
X'olksuniejongeren van St-Niklaas 
op zondag 18 augustus te 7 uur 30 
op de (iiote Markt te Sint-Niklaas 

Verplaat.sing gebeurt met privé-
wagens Ook simpatizanten zijn 
hartelijk welkom. 

DOKUMENTATIECENTRUM 

Bij het dokunientatiecentrum van 
Vujo Sint-Nikhias liggen reeds ver
scheidene dag- en weekbladen ter 
inzage. 

Om de dokumenlatie. ook wat 
betreft het buitenland, zo ruim mo
gelijk te maken, worden nog steeds 
personen gezocht die hun l>lad na 

lezing willen ter beschikking stel
len. 

Men neme hiervoor kontakt op 
met ^'im Geerinck, Wegvoering-
slr. 111, Sint-Niklaas. Dank vooraL 

WEST-VLAANDEREN 

Assebroek 
Te Assebroek-Brugge is op 6 

oogst II. meester .lozef Van de Wal
le ten grave gedragen. Dhr. Van de 
Walle was afkomstig uit CJistel waar 
hij jarenlang als onderwijzer dienst 
heeft gedaan en er met een kring 
van oud-soldat<jn (VOS) aan de ba-
zis lag van een intense kulturele 
werking (toneel en muziek). Als zo-
velen gebroodroofd en verdreven, 
vond hij na 1945 de moed om niet 
al te geven en de volksopvoedende 
taak te hernemen. Aldus lag Jozef 
Van de Walle aan de bazis van de 
oprichting van het nu welbefaamde 
Vereiiians-koor; ook de toneelgezel
schappen « Gudrun » en « Als Ie 
Can » rekenden hem tot hun initia
tiefnemers. Groot bewonderaar van 
Jeroom Leuridan, droeg Jozef Van 
de Walle iets van het onverwoest
baar optimisme van deze vlaamse 
voorman met zich mee. Een korte 
ziekte heeft hem al te vlug aan de 
genegenheid van de zijnen onttrok
ken. Terwijl in de persoon van .lo
zef Van di Walle nog eens hulde 
moet gebracht aan al degenen die, 
tussen de twee oorlogen in, de kie
men van onze huidige volwassen 
oiit\()ogdingsstrijd hebben gelegd, 
biedt de Volksunie aan mevrouw 
Van de Walle-Ducheyne, aan de 
kinderen Van de Walle en speciaal 
aan Jan van de Walle, voorzitter 
van de N'.U.-Mortsel, blijken van 
gemeende deelneming. 

Bijeenkomst aan het Astridpark, 
om 8 uur; deebiame per auto : 20 
fr., middagmaal meebrengen; iden
titeitskaart niet vergeten ! 

Inschrijving : Breidelhof, Jos. Su-
veestraat 2, Brugge; of bij Roger 
Vandevoorde, Wollestraat 43, Brug
ge; Mare Vandemoortel, Moerkerke
steenweg 667, Sint-Kruis; Fernand 
Vonck, Willemijnendreef 42, Brug
ge; Robert De Bruyne, Wantestr. 
64, Assebroek; Mevrouw Tuyaerts, 
Kazernevast,Brugge enJ.P. Logghe, 
Vijverlaan 23, App. 63, Sint-Mi-
chiels. 

Inschrijving : lokaal « 1302 ». In
schrijvingsprijs : 75 fr. per persoon, 
150 fr. met inbegi-ip van avond
maal. 

Diksmuide 
VOORAVOND 
IJZERBEDEVAART 

Zoals elk jaar gaat op de voor
avond van de IJzerbedevaart in het 
Vlaams Huis een verbroederings
avond door. Jon' en oud. Oost en 
West ontmoeten elkaar in een ge
zellige vlaamse sfeer. 

Orkest De Zeekanters uit (Jistel. 
Begin om 20 uur Toegang koste
loos, ledereen op post. 
1ENTOONSTELLING 

Zaterdag 17 aug en zondag 18 
aug. (IJzerbedev.) wordt te Diks
muide grote markt (hoek grote 
markt en De Breyne Peelaertstr.) 
een tentoonstelling « 30 Jaar Vlaam
se Strijd » ingericht. 

Menen 
NAAR DIKSMUIDE 

De reis naar de bedevaart, geor-
ganizeerd in samenwerking met de 
afdeling Wervik-Geluwe, geschiedt 
per autobus. Plaats en uur van ver
trek : Menen, lokaal « de Beiaard », 
8 uur 10, café « Ons Dorp », G Ge-
zellelaan 150, 8 uur 10, Geluwo 
(kerk), 8 uur 20, Wervik (kerk), 8 
uur 30. Terug via Wervik, Geluwe, 
Menen Vertrek om 18 uur 30 uit 
Diksmuide. Inschrijvingen in bo
venvermelde lokalen. Prijs 70 fr. 

Gistel 
KAARTAVONr 

Vanaf september begint in i ns 
lokaal « Bierhof », Stationsstraat 
22, Gistel een grote kaartersprijs
kamp in manillen. U kunt zich 
reeds laten inschrijven bij Maurits 
Coulon, uitbater van ons lokaal. 
Aan deze prijskamp zijn een massa 
prijzen in natura verbonden, laat de 
gelegenheid niet voorbijgaan ! Er 
wordt gespeeld de zaterdagavond, 
éénmaal in de maand 

Brugge 
AUTOKARAVAAN 

Zondag, 18 augustus 1968, richt de 
V.O.K een a'utokaravaan in naar 
de IJzerbedevaart in het teken van 
de brugse IJzerheld Joe English. 

Na de IJzerbedevaait via Lo, 
waar gelegenheid tot middagmaal, 
naar ons erfdeel Zuid-\'laandeien, 
over Hondschote naar Waten. met 
korte hulde gebracht aan E.H 
Ciantois, strijder voor de Vlaamse 
Kiiltuur in Z Vlaanderen 

Kortrijk 

Oostende 
SPECIALE BUS 

Op het laatste ogenblik bleek het 
nodig voor de IJzerbedevaart nog 
een speciale autobus in te leggen. 
De lezers van « Wij » kunnen hier
van ook gebruik maken : telefoneer 
naar 80841 of 74432. 

Stene 
NAAR DIKSMUIDE 

Zondag 17 augustus a.s. richt het 
IJzerbedevaartkomitee gewest Oos
tende een autokaravaan naar Diks
muide in. Onze afdeling komt sa
men aan café « Sportwereld », 
Oogststraat 91, tussen 8 uur 30 en 
8 uur 45 waar wij dan in groep de 
grote karavaan in de Koninginne-
laan te Oostende te 9 uur zullen 
vervoegen 

Leden, die over geen wagen be
schikken, geven hun naam op aan 
onze sekretaris, Druivenlaan 12, tel. 
808.41 of spreken reeds op voorhand 
al met hun vrienden of kennissen 
auto bestuurders. 

IJZERBEDEVAART 
Volksunie-Kortrijk reist per auto

car naar de IJzerbedevaait op zon
dag 18 augustus a s. Vertrek op het 
Schouwburgplein te 8 uur Op ver
zoek ook in de kortrijkse randge
meenten. 

"s Namiddags bezoek aan Frans-
Vlaanderen 

GelegenlieitI , tot maaltijd 's 
a\onds te'Sfeerfvoorde 

Zandvoorde 
LEDEN 

t)p een onverwachte doch schit
terende manier komt de gemeente 
Zandvoorde zich mengen in de le-
densiag ! Op minder dan geen tijd 
bereikten we bijna het nodige aan
tal om een afdeling Zandvoorde op 
te richten. We hopen dal hel eer
lang zo zal zijn. 

WIJ IN LIMBURG 

LiBüRG NAAR DE IJZERBEDEVAART 
Vlaanderens hoogdag, de dag van de IJzer, 

bedevaart, 18 augustus, is voor Limburg ook 
de dag van bezinning op de Uak van mor
gen, van offervaardige slrijdwil en broeder
lijke eendracht. 

In de troebele tijden die wij tans beleven 
IS het noodzakelijk dat wij ons bezinnen over 
wereldbroederschap en wereldvrede, doch 
eveneens over onze plicht ten oversUan van 
onze vlaamse volksgemeenschap, die in dit 
land nog steeds de eisende partij is. 

Wij doen een oproep tot alle bewuste Lim
burgers, tot de honderden die jaarlijks deze 
massamanifestatie bijwonen en vooral tot de 
jeugd, de toekomst van Vlaanderen, die de 
steeds dunner wordende rangen der ouderen 
moet aanvullen. Met nog meer aandrang roe
pen wij hen op, die afzijdig bleven, niet om
dat zij de vlaamse doelstellingen veroordelen, 
maar omdat zij om ideologische redenen me
nen zich niet te kunnen tuis voelen. 

Op 18 augustus e.k. is het speciaal ingericht 

terrein, aan de voet van de Paxpoort en het 
herrezen IJzermonument, het verzamelpunt 
van alle Vlamingen, gelovigen en vrijzinnigen, 
om samen getuigenis af te leggen van dezeU 
de gehechtheid aan eigen taal en volk en van 
dezelfde vastberadenheid om dit volk te bren
gen tot volledige ontvoogding en de ongehin
derde ontplooiing, en om alles wat remt on
meedogend op te ruimen 

In meerdere centra van de provincie werden 
zoals ieder jaar, autocars ingelegd, o a. te 
Maaseik-Eisden, Peer-Berin?en Kwaadmecho-
len-Tessenderlo, Zolder, Riemst-Herderen. Je 
ker- en Voerstreek. Borgloon-St.-Truiden. 

Ook is er gezorgd voor de extra-trein : Ton. 
geren - Hasselt - Diest - Aarschot - Gent 
Kaaskerke - Diksmuide Adinkerke - Panne 
Het reisbiljet voor deze extra-bedevaarttrein 
wordt afgeleverd aan SO t. h korting op de 
normale reiskosten met een maximumprijs 
van 200 frank. 

PARLEMENTAIRE 

VRAGEN 

P L A A T S E L I J K 

N I E U W S 

LAAT DE VOERSTREEK 

NIET LOS 

Daarom moet U er nog dit jaar op bezoek 
gaan ! 

Nuttige adressen : 
Kampeerterreinen : Rusticana, Vocrenweg 

16. Moelingen; Bergzicht, Vamstraat, Teuven. 
Restaurant : Rood Bos, Vamstraat, Teuven 

(op Seo m. van grenspost De Planck) 
Ontspanningscentrum : « San Marino . 

(speeltuin, zwembad, solarium, feestzaal, enz.) 
Bergstraat 17, St Martens-Voeren 

Drankhuizen waar om pension kan ge
vraagd : Hof de Voer, Kloosterstraat 84, s 
Gravenvoeren, Hagelstein E , Boomstraat 141, 

's Gravenvoeren; Plusquin G . Kerkplein, 
Moelingen; Deckers J., Withuis 136. Moelin
gen; Vroonen M . Dorp 24, St Martens-Voe
ren. 

Nuttig voor uw bezoek : 
« Toeristisch gidsje » 32 fr. 
» Overmaasblad : Grenzen Open », abon

nement : 125 fr.; steunabonnement : 250 fr. 
Te bestellen bij : Bond der Vlamingen van 

Oost-België, Hasseltsevesc 41, Tongeren, 
P R . : 5338 48 

ST. TRUIDEN 
IJZERBEDEVAART 

Men kan nog terecht voor inschrijving au 
tocar bij de h. A Duchateau, Prins Albert-
laan 26, lel. 72326, tegen 173 fr., vermindering 
voor deelnenimg in familiaal verband en voor 
ieu.gd verenigingen 

Voor Nieuwerkerken en Binderveld kan 
men terecht bij dhr. Clem Colemont, Diester 
Steenweg, Nieuwerkerken, tel. 7,%17. 

Voor Brustein en Ordingen bij mevr. Ste 
vens-Beirens, Lenaerlstr., Bruslem. tel. 73939. 

Op deze limbuigsc blz. zullen wij regel
matig een overzicht brengen van de parle
mentaire werkzaamheden van onze limburg-
se VU-vertegenwoordigers, zowel de tussen
komsten als de pari. vragen. 

Omwille van de beperktheid van deze 
blz. zullen wij wel verplicht zijn, om de 
bedoelde stof beknopt te behandelen, tenzij 
dat één of andere aangelegenheid meer 
kommentaar vereist. 

VOI,K,SVF.RTEGF.NWOORniGER 

K. RASKIN 

1. Vraag : op 7 juU 19t)3 werden een 
aantal arbeiders, tewerkgesteld in de mijn 
van Houthalen, algedanki. Alhoewel deze 
arbeiders het slachtofter waren van een 
mijnsluiting, ontvingen zij geen premie 
hetgeen wel het geval was voor hun kolle
ga's die latei weiden afgedankt. 

Kan de heer .Minister mij mededelen 
waarom aan de enen niet en aan de anderen 
wel een sluitingspremie werd toegekend? 

Antwoord : het koninklijk besluit van 22 
juli 19()6 heeft een herplaatsingspremie van 
20.000 tr. ingevoerd ten voordele van werk
nemers van steenkoolmijnen, ontslagen ten 
gevolge van de gehele ol gedeeltelijke slui
ting of van de vermindering der akti\itei-
ten van de onderneming waar zij te werk 
gesteld waren, op voorwaarde dat zij een 
andere betrekking hebben gevonden binnen 

drie k vier maanden na tiun ontslag. Een 
van de voorwaarden om op deze premie 
aanspraak te kunnen maken, was ontslagen 
te zijn na 30 april 1966. 

Een ministerieel besluit van 19 decern-
ber 1966, bepaalt in art. 3, dat deze pre
mie kan uitbetaald worden aan werknemers 
die ontslagen werden na 1 jan. 1966. 

De arbeiders te werk gesteld in de mijn 
van Houthalen en die afgedankt werden 
op 7 juli 1965, vervullen derhalve de voor-
waarden niet om van deze premie te genie
ten. 

2. I. v.m. de Voerstreek, meer in het bij
zonder over het hardnekkig gerucht dat de 
franstalige privé-kleuterscholen van Re-
mersdaal en St.-Maartens Voeren door het 
Rijk worden gesubsidieerd, stelde volksver
tegenwoordiger E. Raskin een pari. vraag. 
Sedert 9 juli heeft de minister nog geen tijd 
gevonden om op deze delikate aangelegen
heid een passend antwoord te geven. Of is 
het te moeilijk i* 

3. Door middel van een pari. vraag sug-
gereerde onze volksvertegenwoordiger aan 
de minister van Openbare Werken dat bij 
de verbindingsweg Ruhrgebied en Antwer
pen, die loopt over Roermond-Bree Peer-
Lcopoldsburg. het nuttig en logisch zou 
zijn niet alleen Brussel aan te duiden, maar 
ook Antwerpen. 

De minister ani:woordde gunstip n gaf 
reeds hiervoor de ntxlige richtlijnen. 

Goed punt voor beiden dus^ 

file:///Iaclielen-aan-Leie
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ENKELE VOORBEELDEN UIT ONZE RELATIES 

€iijiei€ ̂ dui:e^ e^ T^ /t^i?^t^eZe^/ 

van 600.000 F af tot 1.600.000 F 

WIJ STAAN VOOR U KLAAR... 
— om U te begeleiden naar één onzer 6.000 realisaties 
— om U te tonen wat U krijgt voor dat weinige geld 
— om U wegwijs te maken in uw mogelijkheden 
— om U rustig te laten kiezen tussen de honderden klassieke en 

moderne ontwerpen 
— om U bij te staan met raad en daad 
— om U ook het geluk van een eigen WOON te brengen. 

Wenst U nadere inlichtingen 
stuur dan deze bon naar één onzer informatiecentra. 

Naam 

U IS FINANTIEEL STERK GENOEG !!! 
want : 

— 157o aan kontanten volstaan 

— 9 0 % van de bouwprijs kan gefinancierd worden 

— eventueel geniet U staatpremie 60.000 F + 2 0 % per kind 

— U mag in ie<ler geval op ónze hulp rekenen 1 

Adres Woonplaats 

Tel privé - Tel kantoor 

wenst inlichtingen en gratis brosjure : 
1. over gronden voor viilabouw : • 

over gronden voor hoogbouw : • 
over gronden v. eengezinswoning- • 

' over gronden voor geldbelegging- • 

2. over ' t bouwen van 
bij voorkeur gelegen te 
of bezit reeds grond, gelegen te 

L 
3 Over de aankoop van een bestaande woning O 
Duid aan met een X waarover U inlichtingen wenst te ontvangen. 

WIJ ZIJN ANDERS DAN DE ANDEREN... KOM U DAARVAN OVERTUIGEN... 
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RASSER ZIET DE IJZERBEDEVAART 

Nat zomerseizoen 

STATUS-SIMBOOL 
Omdat de revohitie-filozofen be

hoorlijk in trek zijn (en ik wil be
wijzen allerminst toch de recenties 
van hun boeken gelezen te hebhen). 
Kraag een woordje van Marcuse. 
Herbert vindt dat de essentie van 
de revolutie ligt in het afstand doen 
van de status, wat die ook is. Een 
proleet die zijn proletenslatus af
legt, is geen proleet meer (en wij 
die dachten dat het prolelariër-zijn 
iets te maken had met sociale de-
duktie of zelfs met historische voor-
bestemdheid). 

Hoe ook, Marcuse heeft gelijk... 
gewoon al omdat ik het begrip sta-
tu.s een onding vind en een status-
simbool een gruwel. Een status-
simbool is in feite het bewijs van 
de onmacht van zijn bezitter. Het 
« dik doen » past alleen de dunne, 
>oor de dikke is zijn omgang \an-
zelfsprekend. Ik ben dus tegen sta-
tus-simbolcn. Allereerst uit humane 
redenen (zij \ernederen de trotse 
bezitter tol een opgeblazen idioot)... 
maar vooral uit ekonomische rede
nen. Zij kosten de maatschappij 
geld en maken het « eigendom is 
diefstal » nog waar ook. Nu weet 
ik wel. een beetje blazê doen maakt 
het leven lekker, geeft de grijshcd 
kleur .. maar het is iets helemaal 
anders dan dikdoenerij. 

Vandaar dat ik hier enkele re
cepten geef tegen de dikdoenerij, 
hoewel ik weinig hoop heb dat de 
betrokkenen er hun profijt mee zul
len doen. 't Is nu eenmaal zo dat de 
doorsnee dikdoener een omhoogge
vallen proleet is met beton op de 
plaats van zijn hersenen... en zon
der ook maar het minste gevoel 
voor het oerkomische van njn si
tuatie. De dikdoener is de hofnar 
van onze welvaartmaatschappij, 
maar hij weet het zelf niet : een 
soort van clown tegen wil en dank, 
een kermisnummer dat zelf niet 
weet hoe goed het eigenlijk is. Maar 
ja, je kan niet alles hebben in het 
leven. 

Statu.s-simbool nummer één : de 
auto, het luchtverpestende monster 
dat onze steden onleefbaar en onze 
landschappen on bewandel baar 
maakt. 

Bepaalde door hun portefeuille 
heengegroeide middenstanders, im-
mobiliënkoningen en suksesrijkc 
vertegenwoordigers vinden het no
dig met een « sigaar » van een wa
gen te rijden. Omwille van het 
aangename van hun karakter zitten 
ze er doorgaans alleen in. maar ze 
moeten persé een limousine met 6 
seats. Ik lach al eens graag... 'dus 

voor mij niet gelaten. Maar hebt u 
er al eens aan gedacht hoeveel tijd 
en geld dikdoeners ons kosten ? Zij 
maken tweemaal meer parkeer
ruimte nodig dan eigenlijk noodza
kelijk is, zij maken de tunnel- en 
autostrades-files tweemaal langer 
dan ze zouden mogen zijn. Gaat u 
zo verder in elke verkeerssituatie. 
Oplossing : het piepkleine autootje 
met de koffer op het dak. Ik zie de 
dikkerds al grinniken of de vet
kwabben in hun heupen pletsen... 
maar zij kunnen het ook niet hel
pen dat vanouds het hapje kaviaar 
beduidend deftiger is dan een pan 
puree met wv>rst. En als er dan toch 
wat franje, wat blazé bij te pas 
moet : wat denkt u van een VW-tje 
met een gouden toeter ? 

Niet alleen mensen kunnen dik
doeners zijn. ook de zogezegde 
rechtspersonen. Vreselijk vind ik 
b.v. dat soort van bedrijven dat in 
het telefoonboek moet laten blijken 
het al tot meer dan een telefoon 
gebracht te hebben : Hotseknots 
N.V. - 7 lijnen. In godsnaam, wat 
kan het mij een barst schelen wan
neer meneer Hotseknots 7 lijnen 
heeft en ik er maar hoogstens één 
van kan gebruiken. Veel fijner zou 
in het boek staan : Hotseknots N.V. 
- spring maar eens binnen, kopje 
koffie staat voor je klaar. En ook 
zuiver zakelijk is het leuker één 
vriendelijke telefoniste aan één lijn 
te weten, dan een scheermes dat 
aan 7 lijnen krast dat meneer Hot
seknots gezegd heeft dat hij er van. 
daag niet is en dat u niet moet aan
dringen want dat hij er morgen 

ook niet zal zijn en het voor over
morgen nog niet weet. 

Ook politieke partijen zijn vaak 
dikdoeners. De Belgische Spoorwe
gen rijden met zoveel miljoen defi-
ciet. Wat doen de partijen ? Ze stel
len studiekommissies in en werken 
aan programma's tot rationalize-
ring. Dikdoenerij die daarenboven 
nog geld kost, niets oplost. Terwijl 
de werkelijke oplossing gewoon 
wat gezond verstand vraagt : de 
mensen vinden treinrijden stom-
vervelend ; dus maak van het trein
rijden een pretje. Waarom geen mu
ziek in de treinen, walsjes in de 
wagons voor de generatie van «Zeg 
weet je nog wel. oudje» en lekkere 
beat in de psichedelisch beschil
derde wagens voor de jongere pas
sagiers ? En in de plaats van knor
rige kaartjesknippers leuke hostes-
jes in mini ? Zelfs de dagelijkse 
forenzenreis naar het kantoor 
wordt dan een plezier. Maar welke 
politikus legt zijn ernstig stalus-
simbool van kommissielid af om 
zoiets in het parlement uit te spre
ke i ? 

Het leukste status-simbool vind ik 
de simili-lederen boeken met goud-
opdruk en goud op snee .. en een 
whiskyfles binnenin. Zo'n u.lollek-
tuelen tasten recht naar mijn hart. 
Want ze geven me gelijk, het afleg
gen van de status is uiteindelijk 
waar het op aan komt : een groots, 
gotisch boekenrek vol heerlijke 
drankflessen verkies ik nog steeds 
boven een barkast vol Shakespeare. 

NIC. 
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