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voivfiim 

i->' -• "'V-,' " "Ji i>< II <ic lii-iuniniiig op aan Piaag l-winlig jaai gele-
dm en aan BordaJH-ii lu-aalj jaai geleden. In 1948 muaklen d" 
kounnnni^en zirh gneelddndig meeslei van het regime in Tsje-
choSlovaktje; Jan Ala$oi)k weid « gezelfinooid ». De piaagie 
pul^ch ZL'a<! een diainatisch hoogtepunt in de koude ooi log en 
leidde in hel Westen leelihlieeks naar de oplichting van de 
N.A.V.O. Twaalf jaar geleden weid Hongaiije verkiaclU; in de 
hoofdstad Boedafiest alleen vielen 2^.000 doden. De huidige mi-
litaiie oveiioinl)eling van Tsjecho-Slovakije moge dan al minder 
bloedig zijn, ze is even iveeizinwekkend in haar schijnheiligheid, 
even onhannhaitig in haai ontmenselijking — terwijl de voor de 
aktie ingeroepen « rechtvaaidigingsgionden » zo mogelijk nog 
Vlinder steekhoudend zijn. 

In Tsjecho Slcn>akije ii het 
tiadilionele Rusland aan het 
weik. 

Alle iiUcrnation.ilislische fta-
zcologic o\ei de « biocdciLui-

den » ten spijt, jaagt Rusland 
in Tsjecho-Slovakije en in de 
o\eiige satellietlanden de oude 
doelstellingen \ a n het Rusland 
dei I sa ien na : een detu u.iar 

lu-'t v\Lslen, een glacis ^oo^ zijn 
eigen grcn£cn^.-©eze aftands? 
macTTCpóITtrek^ belachelijker 
dan ooit in het atoonuijdpeik, 
is een uiting van het/clfde on
verzadigbaar impcüalisnie dal 
— o\er de poolse en iinse oor
logen en o\er de opslokking 
van de ballische staten heen — 
in onze dagen ui tmondt in de 
Oostblokpolitiek. 

In Tyerho Slovakije is het 
koloiiuihslist he Riishiiid aan 
liet ivcik. 

In het kadci \an Comecon is 
de ckonoinic dei satellietlan
den ontaaid en ontwaard tot 
een door de Russen inecsteilijk 
scl i.mtccid uitbiiiunosmiddel. 

Eén \ ooi beeld slet hls : iwee 
jaar geleden \\tid Piaag ver
plicht, i ie r niiljaul kionen ter 
beschikking te stellen; met dit 
geld financierden de Russen 
een aftakking van de zgn.« pi
peline der Vriendschap » (!) 
naar Slovakije. En langs daar 
verkopen de Russen petroleum-
produktcn aan de Tsjechen, aan 
een prijs die zes loebel per ton 
hogei ligt dan wat de Russen 
op de wereldmaikt krijgen. De 
pogingen van Praag om zich 
ekonomisch te oni\ oogden lig
gen mede ten giondslag aan de 
huidige o\eriompeling. 

In Tsjecho-Slovakije ii het 
machiavellislisclie Rusland aan 
Iiel xceik. 

Een militaire oveirompeling. 
ui lgc\oeul dooi vijl legers in 
een nünul ieu/e tuning, woidt 
niet op één dag gepland. Toen 
na de onderhandelingen van 
1 sjerna en Bratislava de dele
gaties zich, naar russische ge-
v\oonte — kusten, was het lot 
van Piaag al be/egeld : de be-
spickmgen hebben slechts ge
diend om de nodige tijd voor 
de oiganizatie van de nachte-
li |ke sluipmoord te winnen. 
' Js |c ina en Biatishna waren 
iccds \ ooi algegaan door de 
g io \e — en niishikie — poging 
om, \ ia het \ooiwendsel van in 
Tsjecho-Slo\akije ontdekte duit-
se en amerikaanse wapendepots 
(sic), de leiten te buiskcicn. 

hl Tsjecho-Slovakije is het 
koininunislisehe RusUnid aan 
hel xeeik. 

De alleeniieerschappi) \aii de 
paiti j (en dat wil /eggen \,iii de 
lop en enkele app.iiaisthiks). de 
nuii lbanding \an pers. radio<.Mi 
'1 .\ . de geh'jksch.ikclmg van 
iniellektuclen en kiinstenaais 
l<choien lot de essentie zeil \ait 
hel sovjetsisteem; de/e esseniic 
bleef, onder iedeie leiding en 
in ,dle omslandiglicficn, t>e-
haiidliaald \an I<)I7 tol op he 
den O p de/c pnleis rust het 
sisleem en het kan niel dulden. 
dat één e i \ an zou ueggebiokcu 

^^orden Vrijheid weikt aanste
kelijk, vrijheid is één en on
deelbaar. Vrijheid echter zou 
het einde zijn van de sovjet
macht. 

De huidige gebeurtenissen ia 
Tsjecho-Slo\akije slaan heel 
veel illuzies van heel veel men
sen brutaal aan stukken. De il
luzies van de miljoenen die 
naar viede en rechtvaardigheid 
hunkeren en wier hunker hen 
vaak blind maakt voor de on
aangename realiteit. De illuzies 
van de naleven, wier geheugen 
getraind is om niets te onthou
den en die geloofden — on
danks de processen tegen iniel-
lektiielen en auteurs, ondanks 
de duizenden aiideie tekenen — 
dal het \olslondde toverformule 
« stalinpeüode » te hanteren 
om het onprettige heden te 
\eidoezelen. 

Keihard, met al zijn smeiige 
onrechtvaardigheden en ont
menselijkingen, staat vandaag 
Aveer eens de wereld van na 
Yalta voor ons getekend. 

Want de afschuw voor een le-
giine dat slechts leven k.in bij 
de genade van ondeidnikking 
en brutaal geweld mag ons niet 
doen sergeten, dat ook eldeis de 
door de atoomvrees bevrorea 
wereld van na Yalta een on
rechtvaardige wereld is. 

Heeft Engeland — het Enge
land d<it miljoenen Biafianeii 
desnoods zal ofleien op het al
laar van zijn oiiebelangen —. 
het recht om de vinger te wij
zen naar zijn so\ jeirussische wa-
penmakker in hel nigeriaanse 
d i a m a ? Hebben de V.S. — de 
V.S. van de dominikaanse inter
ventie en de napalm in de dirty 
ua i — het recht om te zede-
meesteren ? Hebben al de bra
ve vrije mensen, die zonder \er-
pinken de verkiiechiing dulden 
\ an Basken en Roeiden. \ a a 
Tirolers en noem maar op — 
hebben zij hel lecht \dn de eer
ste steen ? 

De viijheid is een uil ei si kost-
haai goed dat iedeie dag en 
oveial moet veidedigd woiden. 
DOOI een opiechl slieven naar 
een open en leef ha ie demokia-
tie.DOOI kiilmlii zin en het ver
wei pen van de zwail u'itscha-
hlonen. Dooi moed en i>eiliou-
II en. l'ooial. vooial dooi men-
idtjkheid. ll'ie die piijs niet 
wen si iedeie dag opnieuw Ie be
lalen, kan znh vioeg oj laat te-
iiigx inden in hel f)akfe dal lans 
gedlagen woidl — iiioél wor
den — dooi een aantal mensen 
{even goede en even sledile 
mensen als luijzelf) tii Oosl-En-
lopa : het hitnqe ran dr iiival-
lei. hel IJl ld van de beul»-
kiicdu. 

file:////tid
file:///ooiwendsel
file:///olslondde
file:///eidoezelen


2 v/u 

lijk van materiële aard : afhalen 
met schoolbus, geheel gratis ; 
goedkope en verzorgde middag
malen ; moderne schoolgebou
wen, e.d.m. Dit nu vind ik een 
allesbehalve gezonde schoolkon-
kurrentie. 

Ik kan met U besluiten dat ons 
scholensisteem, ondanks — of 
« dank zii » — het schoolpakt 
\aak zonderling is. Ik meen dat 
het ncdcrlandse sisteem reeds 
heel \̂ >it gebrekkigheden zou 
kLiiinen uit de wereld heljjen. 

F.M., Oostkamp. 

LINKS 

Volgens mij büjft links nog al
tijd betekenen demokratie, vrij
heid en vooruitgang (niet voor 
<le « pest 3>, maar voor iedereen), 
en rechivaardigheid. Het is de 
beste definitie (vgl. de linkse 
studentenbewegingen, F"rankrijks 
linkse anti-daullisten, de linker-
^leugel in de meeste westerse 
centrumpartijen), hoewel ze be
tekent dat Tchechoslowakije 
linkser is dan de r.S..S.R. en dat 
Polen (antizionisme) uiterst 
rechts is. De definitie gaat dus 
niet helemaal op, maar ik zou 
er eens een willen horen die 
juister is. V.L. uit Berchem gaat 
ook geen beetje te ver waar hij 
beweert dat « linkse » diktaturen 
veelvuldiger, langduriger en 
bloediger zijn dan « rechtse ». 

Ken klein lijstje : Argentinië, 
Bolivië, Brazilië, Kongo, Egypte, 
(irickenland, Guatemala, Indone-
zië, Irak, Iran, .lersey. Panama, 
Portugal, Modezië, Spanje, Zuid-
Afrika, Zuid-Vietnam, en de 
bloedigste diktatuur die ik ken 
is nazi - Duitsland geweest 
(rechts, want partij van de or
de, het nationaal prestige, de 
macht boven alles). 

En laten we nu nog een klein 
misverstand uit de weg ruimen : 
Hitler bestreed een schijndemo-
kratie en toch was hij niet links: 
hij was niet tegen de schijn, 
maar tegen de demokratie. 

D.M., Brussel. 

woord op deze uitdagingen ach
terwege blijft ! Elk antwoord 
wel te verstaan, dat méér behelst 
dan een retorische hoogtevlucht. 
Want,van deze laatste hebben de 
mensen van de Voer nu stilaan 
wel hun bekomst. Het zou mij 
helemaal niet verbazen, moesten 
vele volksbewu.sten ginds stilaan 
gaan denken : « van woorden 
zonder daden, verlos ons 
Heer... ». Want tot dit blijft alles 
vooralsnog beperkt. In een toe
stand als deze in de Voer, waar 
elke aktieve vlaamsgezinde zich 
bloot stelt aan vergeldingsmaat
regelen van vlaamshatentle fana
tici, moet de weerbaarheid van 
de gewone volksmens beneden 
alle peil zijn. Dat is tenslotte 
niet eens meer verwonderlijk te 
noemen. 

D.S..I., Dilbeek. 

WAAROM ? 

DE VOER 

VMaamsgezind-zijn in de Voer 
begint zo stilaan levensgevaar
lijke aspekten te krijgen. 

Dagelijks brengt de dagblad
pers ons verslag uit over 'n zich 
in stijgende lijn ontwikkelende 
terreur, waaraan een weliswaar 
kleine maar fanatieke franstalige 
minderheid zich schuldig maakt 
tegenover de bewoners van de 
Voerstreek, die metterdaad voor 
hun eigen aard en taal willen 
getuigen. Dat de incidenten zich 
niet meer beperken tot plage
rijen die met enige goede wil nog 
als onschuldig kunnen worden 
beschouwd, wordt overduidelijk 
aangetoond door de georgani-
zeerde uitingen van baldadigheid 
waarover de pers ons inlicht. 

Het ongelofelijk in gebreke 
blijven van de rijkswacht, die op 
sommige plaatsen weigert de 
speciale politiereglementering te 
doen naleven die door de burge
meesters ten gevolge van de 
wanordelijkheden werden uitge
vaardigd, kan er alleen toe lei
den het handjevol fanatici tot 
nog verdergaande terreurakties 
te verleiden. 

Het meest verbazend echter 
lijkt mij dat ieder vlaanis ant-

In verband met uw schande
lijk artikel en foto over het op
treden van de Rode Duivels te 
Brustem (« WI.1 » nr 2(1, hlz. 6) 
hen ik zo vrij een ant\\()()rd te 
geven op de belachelijke \ ragen 
die gesteld woi'den. 

De Bode Duivels zijn inder
daad met 5 i.p.v. G opgetreden, 
maar als U geen ander onder
werp vindt dan de dood \an een 
verongelukt i)iloot om anti-mili-
taire propaganda te maken begin 
ik te twijfelen (im verdere mede
werking aan de piirtij te verle
nen. 

Waarom dat ri/iko, vraagt I' ? 
Omdat, zowel bij de luchtmacht 
als bij de burgerlijke lucht
vaart, akrobatie deel uitmaakt 
van de opleiding van de piloten. 

Dit heeft, indien U het nog 
niet wist, als voornaani.ste doel 
het vertrouwen van de piloot in 
zijn vliegtuig tot een maximum 
te ontwikkelen en ik acht het 
redaktiekomitee \an « WI.l » to
taal onbevoegd om hierover te 
oordelen. 

Waarom deze show vraagt U ? 
Dan durf ik ook de volgende vra
gen stellen. Waarom een l.Izer-
bedevaart ? Waarom een bevlag-
gingsaktie ? 

M.C., Mul. 

HAVENPROBLEMEN 

Het bevoorradingsvraagstuk 
voor België van ruwe aardolie 
verdient (pijpleiding Rotterdam-
Antwerpen en de lOü.OOO-tonners 
te Zeebrugge) eens een uitge
breide stellingname vanwege de 
Volksunie in « WI.J ». De vraag 
kan rijzen of een pijpleiding Zee-
brugge-Antwerpen niet voordeli
ger is. 

Immers, de ha\enrechten ko
men dan een belgische haven 
ten goede, terwijl ook (jent van 
de pijpleiding kan profiteren. 

N A T I O N A L E 

A^ 

^v 
jf'it.mtMt^^ èlkAÊ 

rmi ^ ^ 
^^1 f^ 

M^ ^ 
12^^ '^ranckiz^ 

5 ;li2-^MILJÖ^ 

L O T E R I J 
HOGE LOTEN 

1 0 . 0 0 0 .0 0 0 fr. 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. 

5 0 0 . 0 0 0 fr. 
5 0 0 . 0 0 0 fr. 

EN 76 .820 LOTEN 

van 4 0 0 tot 200 .000 fr. 

50 Troosiloten 

van 20.000 (r. 

Trekking op 2 september 

HPT élUET ; JÖO (r. 
HéTTIENPE: 22 (r. 

Dat alles is zeker interessant 
en aktueel genoeg opdat de 
Volks\Hiie eens kerna<-hti,g een 
duidelijk standpunt zou innemen. 

P.K., St Kruis. 

ZIELTJESJACHT 

In ons blad van 29 juni 1968 
las ik een « wijnazijntje », geti
teld Zieltjesjacht. 

Ik ga met U akkooi'd dat er 
heel wat leraren een flink deel 
van hun vakantie mogen beste
den aan huisbezoeken om ouders 
te overpraten, hun kinderen te 
sturen naar de school waar die 
leraren les geven. 

Waar U echter beweert dat 
deze jacht « vooral in het vrij 
onderwijs » toegepast wordt, 
meen ik bezwaren te mogen op
peren. 

Ofwel berust uw bewering op 
statistische gegevens — en dan 
ben ik bereid U te geloven — of
wel slaat U er zomaar een slag 
in, wat vanzelfsprekend onaan
vaardbaar is. 

Uit persoonlijke ervaring '(ik 
heb 5 kinderen, en voor 4 \an 
de .1 heb ik reeds zo'n bezoeken 
gehad) zou ik denken dat de ge
wraakte nietode vooral in het 
officieel onderwijs wordt toege
past. 

De argumenten die naar aan
leiding van zo'n huisbezoek wor
den aangevoerd zijn hoofdzake-

PENMAATS 

Wenst U een penvriend in 
Zuid-.^frika ? Dan heeft onze 
dienst « Penmaats » nog wel en
kele adressen voor U klaar lig
gen. 

Schrijf met de nodige inlich
tingen naar : Ilerwig Verreyken, 
(^hurchillaan 3()f), Schoten (.ont
werpen). We zijn zeker dat hij 
ei voor V een geschikt adres in 
Zuid-Afrjka weet uit te pikken 

A.X.S.A.V. 

RANDGEMEENTEN 

Het ziet er naar uit dat de a.s. 
gemeenteraadsverkiezingen van 
1970 nog veel belangrijker zul
len zijn dan de voorbije wetge
vende. De brusselse unitaire 
machten zullen alles op alles 
zetten om een reeks vlaamse ge
meenten te kunnen opslokken. 
Wanneer men hier dag aan dag 
leeft, ziet men wat zij willen be
reiken ; door een ongeordende 
en ongekontroleerde grondspe-
kulatie . zoveel mogelijk aan 
hoogbouw doen en aan villa- en 
w ijkenbouw, alleen bestemd 
voor franstaligen die met alle 
mogelijke middelen worden ge
lokt. Dr. Vanhaegendoren zei 
het treffend : « regeringen val

len, maar stenen blijven staan. 
Zij willen heel Vlaams-Brabant 
met brusselse blokkendozen be
zaaien ». 

Zo moeten wij in ons eigen ge
bied overrompeld worden en al
le levenskansen ontnomen wor
den. Het is zo dat omliggende 
« Vlaamse » gemeentebesturen 
bewust meewerken aan deze 
kanker. Een de Grünne (C.V.P.) 
van Wezembeek-Oppem gebruikt 
de faciliteiten om er een eenta
lig franse gemeente van te ma
ken. Zijn brusselse aspiraties 
heeft hij onlangs nog voor de 
waakse TV uiteengezet. Geurts 
(P.V.V.) van Wemmei richt on
wettelijke scholen op en ontei
gent hele hektaren grond voor 
hoogbouw. In Kraainem zijn 
dank zij het verraad van het 
C.V.P. - gemeentebestuur reeds 
acht op de tien mandatarissen 
frankofonen, waaronder zelfs 
F.D.F.-fanatici ! Men wil het 
beeld scheppen van « une large 
majorité francophone », ook al 
bereikt die « majorité » niet eens 
de twintig ten honderd van de 
inwoners. De evolutie is zonne
klaar : onze vijanden zijn tegen 
ons een wedloop met de tijd be
gonnen. Overal, tot zelfs in een
talig vlaamse gemeenten als 
Sint Stevens-Woluwe, Sterre
heek, Tervuren en Overijse wor
den plannen gemaakt zoals "ho
ger beschreven. Ze worden niet 
eens verdoezeld ! Sommige zijn 
reeds in uitvoering. 

Heel Vlaanderen moet inzien 
dat er nu over onze toekomst zal 
beslist worden.- De Volksunie 
moet al haar krachten op de 
vlaamse randgemeenten koncen-
treren. Want als die vallen, valt 
midden-Brabant en ook Leuven, 

J.IÏ., Wezembeek-Oppem, 

D« redaktie dr«ag:t teen ver» 
•ntwoordelijkheid Toor de !•• 
tioud der eepubiiceerde lezera-
brieven. Z* behoudt zicb h*t 
rectit van keuze en inkortinf 
voor. Over de lezersrubriek 
wordt seen briefwisseling {•-
voerd 

van de redaktie 
Bbmssel, 21 augustus 1968. 

Betr. : ingaande post (2) . 
Mogen we nog even voortborduren op hetzelfde 
ötramijn a ls vorige week ? 
Een groot deel van onze inkomende post wordt 
gevorsad door moties en bekendmakingen al lerhan
de, die we in de meeste gevallen niet kunnen ge-
brrdkea* Een weekblad verschijnt nu eenmaal 
slechts één enkele keer per week en kopij die in 
kranten best een plaatsje vindt, kan bi j ons -
•aak sp i j t ig genoeg - nie t aan haar trekken ko
men* 
Eön soort korrespondentie i s in de loop der j a 
ren steeds verminderd : die van de tegenstanders. 
Vroeger was het v r i j normaal, op een week t i j d s 
een t i e n t a l naamloze brieven met do<Ddsbedreigin-
gen, verwijten of gewoonweg liederlijkheden te 
ontvangen. Dit soort korrespondentie gaat er -
aeer t o t ongenoegen van onze redaktie - sterk op 
achteruit en het kan nu wel eens maanden duren, 
vooraleer we i e t s écht sappigs op .onze nuchtere 
maag kri jgen. 
Verbaast het ïï dat we nogal eens brieven ui t Wal
lonië krijgen f In de loop der jaren zijn er dat 
reeds heel wat geworden. Het scenario i s door
gaans steeds hetzelf.de : ergens kr i jg t een Waal 
l a s t met zijn huisbaas of met zijn werkgever en 
dan- krijgen we een hooglopende franstalige 
brief, waarin we aangespoord worden' niets onver
l e t t e la ten oa heel het wa*lse volk - 'behalve 
natuurl i jk oase briefschri jver - over de kling 
t e jagen. 
Een enkele keer ( waarom het niet i jde l vermel
den ? ) kregen we het schr i f te l i jk verzoek, on
ze handtekening te zetten in een meegestuurd 
boek. Een jongenaeisjes-poëzie. Ach j a , het dééd 
ons wat . . . U 
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WIJ 

Straatsburg 

Ondanks regen en modder ook dü jaar een stralende bedevaart, met een ontroeren
de vredesboodschap en met de sterke nadruk op de eisen amnestie en federalisme. 

vonnis is 
veroordeling 
van taciliteiten 

(m. van haegcndoien) Dooi de \erweiping 
van de klachten van de transtaltgen in 
Vlaanderen heeft het Hof het recht van 
België eikend om de homogeniteit van de 
taalgebieden toe te passen inzake onder-
wi|s. 

Dit is de hoofdzaak in het gevelde arre«t. 
Het Hof \ ei ooi deelt België voor de dis-

kriminatie die er in beslaat dat kinderen, 
voonachtig in gemeenten buiten de facili-
eiten-aichipel, wel in de nedeilandse t h o -
len maar niet in de franse scholen \an deze 
faciliteiten gemeenten mogen ingeschieven 
worden. Het Hof kan met deze tweede uit
spraak niet in tegenspraak zijn met de al
gemene beginselen van de gevelde uitspraak 
die de homogeniteit erkent. 

Het is ongetwijfeld de algemene uitspraak 
die prevaleert. 

De veiooideling betekent dus niet dat 
het Hof wil dat men de diskiiminatie zou 
opheffen door een gTotere inbreuk op de 
homogeniteit, maar wel door het konse-
knent dooivoeren van de homogeniteit. Im
pliciet houdt het arrest voor België de wenk 
in, op het gebied van het ondeiv\ijs de fa
ciliteiten af te schaffen. 

Geen enkele volksnalionaliteit zal een we
reldordening afwijzen waaibi) individuele 
burgeis in beroep zouden kunnen gaan le
gen beslissingen van staatsnationalistische 
regelingen die hen te kort doen 

Het blijft echter zeer de \raag of dit prin
cipe waar gemaakt wordt door het Hof van 
Straatsburg, gelet op het feit dat «lechts en
kele landen van de Raad van Europa de 
overeenkomst onderschreven en dat landen 
die ze zélf niet ondeischieven medeiechter 
spelen. 

In de prakt![k is het zo dat belgische 
staatsburgers die de belgische regering In 
beschuldiging stellen hierdoor in eigen land 
niet gehinderd worden. Het is zeer de vraag 
of individuele burgers in bepaalde landen 
in de praktijk het zouden aankunnen, hun 
regering op het bankje te roepen zonder in 
feite veivolgd of sociaal doodgenepen te 
wolden Zelfs gesteld dat Italië het pakt zou 
onderschrijven, veimoed ik dat een Zuid-
Tiroler die de romeinsp resjeiina: zou aan

klagen op alle manieren zou geknakt wor-
den, tenzij hij een rijk en zelfstandig man 
ware. 

De partikidiere burger inz. de gewone 
man kan door volkenrecht slechts dan be, 
sthermd woidcn, als een volkenrechtelijke 
instantie de macht heeft hem te beveiligen 
tegen alle rechtstreekse of onrechtstreekse 
aanslagen vanwege zijn staatsnationaal re
gime. 

Als Vlamingen moeten wij hier solidair 
zijn met alle veidrukten en onze politieke 
houding to.v. het Hof niet afstemmen op 
het feit dat wij gelijk of ongelijk gekrege.i 
hebben. België moet als v ooi waarde lot de 
vernieuwing van zijn adhesie (juni 1969) de 
eis stellen, dat het straatsbuigse instituut 
doelmatig en demokratisch zou funktione. 
ren. 

Anekdotische beschouwingen 

ekonomische 
hogeschool 
te hasselt 

(j. olaerls) Het ezelsvelleke dat ik dertig 
jaar geleden te Leuven haalde, licentiaat in 
de Ekonomische Wetenschap, stond in Lim
burgse akademi'che klingen in gering aan
zien. Ik hei inner me in die dagen onvrij
willig een gespiek tussen een doktei en een 
apotekei te hebben moeten beluisteien die, 
het over mij hebbend, zegden : « 't is toef» 
jammer voor die jongen, met die studies 
zijt ge nog niemand: neen daaimee zijt ge 
nergens >. 

Ik geef toe dat hun wooiden me toen 
pijn deden, hoewel dat zekei hun bedoe
ling niet was. Zij vertolkten alleen maar 
WTt medelijden. In die tijd stuurde Lim-
buig natuurlijk nog veel minder zonen en 
dochters naar de universiteit dan thans en 
/IJ die gingen v\eiden dokter, advokaat, no-
taiis of apoteker. Dat golden veilige beleg
gingen te zijn, die bovendien groot aanzien 
verleenden. Wie zo een man in de familie 
had, stond een trap hogei. . 

Later heb ik ingezien dat er in de maat
schappij iets veranderd was en dat de oude 
opvattingen en strukturen moesten wijken 
voor de nieuwe gegevens van het maatschap
pelijk bestel. Ook stelde ik vast dat de nieu-

Ue IJzerbedevaart van jongstleden 
zondag kende opnieuw de massale 
opkomst die nu stilaan maar zeker 
ook tot de konstanten van deze ge
beurtenis begint te behoren. Er 
wordt al sinds enkele jaien zelfs 
niet meer over het aantal deelne
mers gediskussieerd en de afstand 
tussen de cijfers van het komitee 
en deze van de rijkswacht wordt 
elk jaar een stukje kleiner. We zul
len het nog beleven dat beide met 
de zelfde cijlers uitpakken 

Een andere verheugende vaststel
ling is dat het aandeel van de 
jeugd en de jongere generaties in 
stijgende lijn gaat : ook zondag wa
ren die nieuwe generatie.s talrijk 
aanwezig, ze vullen de nu snel slin
kende oude garde meer dan vol
doende aan Tot wrevel en verba
zing van de franstalige joernalisfen, 
die zoals steeds onder vier ogen an
ders spreken dan ze 's namiddag' 
voor hun kranten schrijven. 

De opkomst van zondag was des 
te treffender gezien de zeer slechte 
weersomstandigheden De zucht 
naar komfort. die in een welvaart
staat iedereen bekruipt, heeft de 
vele tienduizenden er niet van weer
houden in de modder te gaan staan 
en de natte kilte van deze ver
knoeide zomer te trotseren. Ook de 
amnestiemars Antwerpen-Diksmuide 
bewijst dat er bij onze jeugd en 
onze mensen nog idealisme, offer
vaardigheid en trouw bestaat, spe
ciaal dan voor de amnest'egedachte 
die gelukkig ook in de toespraak 
namens het IJzerbedevaartkomitee 
ruime aandacht verkreeg. 

Mr Hendrik Borg'non heeft de 
stand van zaken opgemaakt, zake
lijk, aansluitend bij het verleden 
doch ook met het oog de toekomst. 
In dit laatste verband was zijn vast

stelling pertinent dat Belg:ië als 
staat in het Europa van morgen 
aan belang zal inboeten en dat uit
gaande van deze verwachting de 
herstrukturering van de staat als 
iets volstrekt logisch en normaal 
voorkomt Hij sprak de massa 
naar het hart en naar de zin toen 
hij .stelde dat de Vlaamse Beweging 
haar geduld en haar wil, om in het 
kader van de belgische staat bij te 
dragen tot een volkse hervorming, 
zou moeten prijsgeven indien zou 

kelingshuip, de nieuwe benaming 
voor de vrede. Dit kwam zowel tot 
uiting in de koncelebratie van de 
mis als in de vlaggenparade. Dat 
daarbij ook een verouderde vorm 
van anti-kommunisme wordt afge
legd is niet in strijd met de ver
wachting, dat indien de IJzerbede
vaart morgen zou doorgegaan zijn, 
er protest zou opgegaan zijn tegen 
de jongste agressie van het Sovjet
blok tegen het zelfbeschikkings
recht der volkeren... 

beroepsHALVE 
bekeken 

blijken dat de unitaire machten 
verder pogen de volkse verschei
denheid in dit land haar eigen poli
tieke en kulturele strukturen te 
weigeren. Het was goed dat hi) in 
andere bewoordingen het « Met 
België als het kan, zonder België als 
het niet anders kan » herhaalde. 

De geest van de IJzerbedevaarten 
is dezelfde gebleven, met nadruk op 
de vredesgedachte. Daardoor blijft 
de manifestatie het pacifistisch 
ideaal van de IJzerfrontbeweging 
trouw, meer en meer getranspo
neerd op het vlak van de ontwik-

Geestelijke aanpassing, ook stijl
aanpassing : modern, eigentijds, ge
bruik makend van alle auditieve en 
vizuele middelen waarover men be
schikt om op een massabijeenkomst 
de lijn van de gedachte en gevoel 
zo duidelijk mogelijk voor te stellen. 
Dat Vlaanderen eens het land der 
openluchtspelen bij uitstek was 
blijkt uit de voorstelling van zondag 
te Diksmuide, op de kernachtige 
tekst van Anton Van Wilderode. die 
zo mogelijk nog scherper dan een 
rede de aktualiteit van de strijd om 
onze bevestiging als volk belicht. 

De 41e IJzerbedevaart was wat 
hij moest zijn : slagvaardig en stijl
vol. Dat de op vroegere Ijzermani
festaties nooit ontbrekende doch de 
laatste jaren achtergebleven provo-
katie, nu weer niet ontbrak mag op 
rekening geschreven worden van 
mensen, die de tekens van de tijd 
niet begrepen hebben. De vliegende 
tricolore boven Diksmuide werd 
echter praktisch genegeerd en de 
verantwoordelijken, behorende tot 
de high-life van « Knocke Le Zou
te » boden hun verontschuldigingen 
aan. Zelfs de rijkswacht stelde een 
onderzoek in. Drie feitjes die de 
veranderde omstandigheden in het 
licht stellen, maar die natuurlijk in 
niets de dwingende opdracht van 
Diksmuide verminderen : de strijd 
voortzetten tot een goed einde. 

VOERSTREEK-FACILITEITEN 

Dat deze strijd voortgaat ligt voor 
de hand, de jongste polemiek om de 
Voerstreek bewijst dat. De « Asso
ciation pour la defense des libertés» 
drong enkele dagen na de IJzerbe
devaart aan op « het nakomen van 
de regeringsbelofte de franse scho
len te Remersdaal en St. Maartens-
voeren te subsidiëren » Er werd 
op gewezen, dat zolang niet beslist 
is inzake het bijzonder statuut voor 
de Voerstreek er van een dergelijke 
subsidiëring geen sprake kan zijn. 
Deze statuutwijziging valt onder de 
grondwetsherziening en vergt een 
2/3-meerderheid, welke meerder
heid zonder de oppositie niet kan 
bereikt worden. Diksmuide was 
daar om duidelijk te maken dat de 
Vlaamse gemeenschap o.a. een koe
handel betreffende de Voer niet zal 
aanvaarden. 
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(Vervolg van b)z. 3) 
we siudierichtingen een veel direkter aan
sluiting g^\en op de nieuwe realiteiten van 
het maatschappelijk bestel en op de diverse 
verschijningsvormen der samenleving. Deze 
nieuwe licenties gingen doordringen in het 
onderwijs, de administratie, de ekonomie, 
de financies en, op^ allend, ook in de poli
tiek. Men kan dit verschijnsel overvloedig 
met namen illustreren. 

Ik heb de/.e anekdote verteld met geen 
andere dan deze bijzondere bedoeling : de 
nieuwe limburgse ekonomische hogeschool 
uit eigen er\'aring te begroeten als een ei
gentijds kind met vele en gTote toekomst
mogelijkheden. 

Ik heb het programma der kandidaturen 
aan de nieuwe limburgse hogeschool inge
zien en ik geloof dat daarmee de mogelijk
heid geschapen is, een stexige infrastruk-
tuur van algemene vorming te leggen. Het 
is deze algemene vorming die de bazis is 
waarop een beroepsspeciali/atie kan ge
bouwd worden en die lerzelfdenijd de so
ciale roeping van de mens gestalte geeft. 

Indien ik wat dat betreft een enkel be
st beiden aanmerking even moge maken, 
dan zou ik voorstellen aan het programma 
één kursus toe te voegen, namelijk een 
grondige inleiding tot de sociologie. Een 
ervaring die ik in mijn leven heb opge
daan is deze, dat een bekwame ekonoom 
ook een goede socioloog hoort te zijn. De 
sociologie brengt de ekonomische weten
schap kon er bij de mens; ze humanizeert 
haai In zekere mate schijnt het program
ma ook hieraan te \oldoen vermits men in 
een leervak « siudiura generale » de wereld 
van vandaag in di\erse tema's zou behan
delen. 

Niettemin opteer ik \oor een kursus in de 
sot io'.ogie. 

Waar de kennis der psichologie de eko
noom behoedt voor vergissingen in het be
oordelen der menselijke gedragingen, zal de 
kennis der sociologie ons de verschijnselen 
van de samenleving — waaronder de ekono
mische — in een universeel perspektief le
ren zien. 

Het bewustzijn van de lotsverbondenheid 
van Mens en Maatschappij wordt op deze 
wijze in onze studenten geïnkarneerd. De 
ekonomische wetenschap wordt aldus meer 
menselijke wetenschap, wat ze in het ver
leden al te weinig is geweest. 

Intussen wens ik onze limburgse hoge
school een voorspoedige start. Dit is lim
burgse maatschappelijke opbouw bij uil-
stek ! 

» Brusselse scholen 

taaiverklaring 
ot objektieve 
kriteria 

(m. van hacgendoren) Volgens de statis
tieken van het Ministerie van Nationale 
Op\oeding (jaar 1966) die ik heb nage
gaan, zijn slechts 16,4 t. h. van de sclio-
lieren Lager Onderwijs Hoofdstad-Brus-
sel ingeschreven in het nederlandse stelsel. 

Niemand zal betwisten dat de vlaamse 
gezinnen doorgaans « kroostrijker s> zijn 
dan de franstalige. Niemand zal betwisten 
dat er veel meer nederlandstaligen dan 16,4 
t. h. in Hoofdstad-Brussel en onmiddellijk 
bereik wonen. 

Ziedaar het rezultaat van de zo opgehe
melde « taaiverklaring » ! 

Hieruit volgt de slechte oneindigheid van 
de defensieve taktiek van vele Vlamingen, 
die de mond vol hebben van « eerlijke 
toepassing » van de bestaande « taalwetge
ving ». Duizendmaal neen ! 

De hertoginnendalse taalwetgeving \ol-
doet ons niet. 

Voor zoverre wij gelo\en in taahvellerij, 
hebben wij de inschrijving volgens subna
tionaliteit te eisen en geen gram minder. 

Realistisch politiek gezien kunnen (en 
moeten) wij Vlamingen taalwetten als tak-
tisch middel hanteren. Men moet echter een 
ezel, wezel ol kwezel zijn om er wezenlijk 
in te geloven. Alleen politiek federalisme 
biedt een uitkomst en kans op een gron
dige pacifikatie van het land. 

Eenmaal het federalisme geslabilizeerd, 
kunnen wij gerust alle taalwetten missen. 

industriegebied Antwerpen 

een 

grote 

gaskamer? 
(Aco) Misschien was het aan zeer onge
wone omstandigheden te wijten dal Ant-
W'erpen vorige week min of meer gepani-
keerd heeft wegens de onverbrande gassen 
die over de stad hingen. 

Misschien ook niet, en is de luchtbezoe-
deling voortaan een vraagstuk waannee elk 
centruin van de scheikundige en van en
kele andere nijverheden geplaagd zit. 

Men zal de kwestie voorïaan op een alge
meen vlak moeten stellen en de wetgeving 
inzake de hinderlijke en ongezonde bedrij
ven grondig moeten herzien. Tevens moe
ten de verplichtingen nauwkeuriger om
schreven worden die wegen op industrieën 
die aan de oorsprong liggen van de mo
derne lucht- en waterbezoedeling. We zitten 
in dit verband in België opgescheept met 
een wetgeving die ontstaan is in een pe
riode dat de produkiietechnieken en de 
ligging van woon- en nij verheidsruim ten 
heel anders waren dan nu. In andere in
dustrielanden is dit eveneens het geval, 
maar hier en daar is men verder gevorderd 
met de aanpassing van het nijverheids-
recht. 

Men mag; niet te vlug geloven dat de 
kosten die wegen op een bedrijf dat wa
ter- en luchtbezoedeling met moderne in
stallaties bestrijdt of verhindert, de finan
ciële middelen van een normale onderne
ming te boven gaan. Er beslaan trouwens 
geschikte fiskale modaliteiten die het voor 
de industrie aairtrekkelijker kunnen maken 
om de vereiste reinigingsinstallaties te bou
wen. Welk parlementslid koitit bij ons voor 
de dag met een uitvoerbaar voorstel ? 

Maar zelfs indien voortaan de vrije on-

de piloot 
De man interesseert ons geen barst. Dat hij hatidehreiziger is in keramiek, 

doet niets teizake. Dat het vliegtuig eigendom is van een klab in het snobcentrum 
Le Zoute, weze hoogstens een aanduiding. Hij is voor ons geiuoonweg de piloot, 
de zoveelste iji het rijtje. Zijn naam drukken we zelfs niet af : hij is vooreerst te 
onbeduidend en vervolgens laten we de man daar, waar hij zelf wenste le zijn 
— ver van alle gevaar, hoog boven het riziko van een mep of een Irap tegen 
zijn trikoloor achterste, in de anonimiteit van een hoog-moedige. 

Zelfs op originaliteit kan de sukkel geen aanspraak maken. Zijn eerste voor
loper was de man aan de stuurknuppel van de OO-ALE, een hoogdekkei die in 
het jaar 1930 over de IJzerbedevaart kwam om er duizenden briefjes uit te strooi
en waarin de bedevaarders voor verraders en de vlaamse oudstrijders voor deser
teurs en overlopers werden gescholden. De OO-ALE kweet zich best van zijn 
taak : de bedevaarders reageerden op de provokatie en het kwam op de diks-
muidse Grote Markt tot de roemriichte, legendarische « stormloop va?i het jaar 
30 ». België was net honderd jaar oud geworden, in Vlaanderen was rond dit 
eeuwfeest al heel wat herrie geweest en te Diksmuide gooide het vliegtuig niet 
alleen strooibiljetten maar ook de vlam in de pan : dr bereden rijkswacht kon 
zich, onder waals bevel, het hart ophalen aan een charge met blanke sabel op de 
niets-vermoedende bedevaarders. Er waren een honderdtal gekwetsten en de 
« stormloop » zette een diksmuidse rijkswacht-traditie in die — gelukkig! — sinds 
een paar jaar toch niet meer gehandhaafd wordt. 

De tweede voorloper verscheen boven de amnestie-betoging te Antwerpen — 
nu een tiental jaren geleden. Het toestelletje met gekamoefleerde kenletters over-
vloog èle stoet en strooide duizenden biljetten uit waarin de betogers voor verra
ders gescholden werden — zelfs in de terminologie was er geen vernieuwing 
sinds 1930... De dader is. Tiet als die van de IJzertoren, onbekend gebleven. Dat 
hij onbekend bleef is eigenlijk op zichzelf al straffe koffie. Want het dagblad 
« Het Volk i, na de geslaagde betoging vooi 48 uur in een vlaamsgezinde euforie, 
schreef dat het de man kende en dat het gerecht nu maar heel snel moest optre
den en dat indien het gerecht niet onmiddellijk en onverbiddelijk zijn plicht 
deed, « Het Volk » niet zou aarzelen om de naam zélf af te drukken. 

Hoeft het gezegd dat het gerecht niét optrad en dat « Het Volk > geeti en
kele naam publiceerde ? Op de redaktie had men het, na de tweedaagse euforie^-
véél te druk met geniepige aanvallen op de toen nog piepjonge Volksunie opdat 
men nog aandacht zou schenken aan eigen beloften, eigen afdreigingen en eigen 
toezeggingen... 

De derde is vet leden zondag opgedaagd. Met een vaiianle : geen strooibil
jetten ditmaal, maar een trikolore. De variatite van een nog grotere lafbek. Kijk 
eens, heeft het keramiekverkopertje luaarschijnlijk bij zichzelf — en met een 
paar andere anoniemen — overlegd : we maken een logisch geheeltje van een 
driekleur en een reklametekst, we vliegen met dat ding aan de kust en <t toe
vallig » ook eens over Diksmuide. Moest er herrie van komen, dan zijn we ons 
van geen kwaad bewust : die driekleur was er niet voor de provokatie, maar voor 
de reklame. Het had evengoed Drink Coca-Cola of Smeer Brullzeem aan uw 
Baard kunnen zijn. En komt er geen herrie van : olala, wat slimme jongens zijn 
we dan geweest! Wat een lol hebben we dan gehad aan ons klein geniepig han
digheidje waarmee we een hoop llaminganten kioaad bloed hebben kiinnen zet
ten ! 

Pech gehad, keramtekkakkertje ! De vlieger (eest ie cas de le dire) is zo oud, 
dat hij niet meer opgaat. Men slaat niet naar een mug die buiten handsbereik 
vliegt, ook al vindt men ze een tikkeltje vervelend. 

Drie vliegtuigen, <liir j/ilolrii . dnl ?s al geen toeval nicci. dat is traditie 
gewonden. Een onxietvahi hociu putilolliake traditie. Ons past het dan, na drie-
maal-is-schippersrecht de zin en de betekenis van de traditie toe le lichten. 

Het is inderdaad geen toeval dat « ze » vliegen, hoog boven ons, buiten ons 
bereik en onze macht, niet in staat om iets anders te verwekken dan een voor
bijgaande erger?iis. Op begane grond, tussen de gewone en nuchtere vlaamse men
sen kunnen « ze » niets meer komen doen : daar zijn « ze » uitgepraat, heeft men 
lak aan hun beioeringen en bezrveringen. Op de grond zijn « ze » niets meer, 
hoogstens overblijfsels van een verleden dat on-her-roe-pe-lijk voorbij is. 

Ze zijn gedoemd om de lucht in te gaan. Geld voor een vluchtje is er in Le 
Zoute nog wel te vinden. En een anonieme idioot, die niet durft wagen, is voor 
een pint al te hebben. 

Wat hen nog rest, zipi luchtkastelen. De bodem, de begane grond, hel Vlaan
deren waar geleefd en gewerkt wordt, is al lang van ons. 

dio Genes. 

dernemingsekonomie niet meer zou opge
wassen zijn tegen de kosten voortvloeiende 
uit een aangepaste bestrijding van de water
en luchtverontreiniging — wat we \oorals-
nog niet geloven — is voor ons de kous 
niet af. Wat niet met partikuliere middelen 
zou kunnen bereikt worden, moet dan maar 
op een koUektief vlak behandeld woidcn, 

We bedoelen dat problemen als ruimtei 
lijke ordening en koUektieve gezondheids» 
zorg, lucht- en watei-verontreiniging, bouw 
van aangepaste verbrandingsinstallaties, 
diemische ziften, verhoogde schouwen enz. 
enz. misschien eerstdaags tot het normale 
bevoegdheidsgebied van de gemeenschap 
zullen behoren. 

Men kan dit nog ruimer zien en hel pro
bleem verbreden tot een politiek die strekt 
tot het opnieuw bewoonbaar maken \an in
dustrielanden. Dan denken we ook aan la
waaibestrijding, verkeersbeleid, natuiube 
scherming en wat ermee samenhangt. 

* Hedendaags sociaal vraagstuk 

onze wereld 
bewoonbaar 
maken! 

(Aco) Er zijn moderne socialisten die den
ken dat het streven naar meer sociale wel
vaart in deze tijd wellicht meer zal geiichl 
zijn op de oplossing van dergelijke koUek
tieve vraagstukken dan op de klassieke ie-
ma's uit het heldentijdperk van het sindi-
kalisme; loonsverhogingen en regelingen 
van de arbeidsduur, alsmede de uitbouw 
van een elementaire sociale wetgeving wa
ren toen de voornaaitiste doelstellingen \an 
de sociale politiek. 

Misschien zullen we binnen al/icnb.ne 
tijd een heel andere kijk krijgen op hef 
vraagstuk van de eigendomsverhoudingen 
in de industrie, op de verdeling van de las
ten voortvloeiende uit de nieuwe prodiik« 
lietechnieken en op de bestrijding van hun 
schadelijke gevolgen voor de mens en zijn 
leefruimte. 

We denken dat de moderne wetenschap 
juist inzake revitalizering van de lucht, het 
water en de natuur in de ruimste zin veel 
meer mogelijkheden biedt dan we tans 
praktisch aanwenden. 

De scheikunde b.v. verontreinigt wel de 
lucht en het water op een voorheen onvoor
stelbare manier, en de niet of half verbran
de gassen van ontelbare ontploffingsmoto
ren verpesten onze steden. Maar tevens wer
den nieuwe mogelijkheden ontdekt om 
langs chemische weg de verontreiniging on
gedaan te maken. 

Er bestaan scheikundige firma's die se» 
dert geruime tijd dergelijke produkten t<p 
de markt brengen, of zich toeleggen oj) de 
bouw van aangepaste zuiveringsinstallaties. 
Ze wensen zelf kontakten met de overheid, 
leggen plannen voor, suggereren proe\en 
en experimenten. 

Is er in België een poging gedaan om 
langs die weg het dossier van de bewoon-
baarmaking van onze leefruimte te vervol
ledigen ? 

Het gaat hier niet over een hobby van een 
paar laboraloriumgeleerden. Het is een van 
de sociale vraagstukken van de hedendaag-
se mens. De Sinjoren die, telkens er een 
noordwestelijke wind waait, de ramen van 
hun slaapkamers moeten sluiten weten er 
nu ook over mee te pralen. We vrezen dat 
het nog maar een begin is. 

Dit heeft niets te maken met een laaï-
romantische afkeer voor industriële vesti
gingen. 

Gezelles « Ruischen van het ranke riet > 
draagt de sporen van een mentaliteit die 
destijds aanvaardbaar kon lijken. Maar het 
is niet in die sfeer dat we de problemen 
mogen aanpakken. 

We willen tegelijkertijd industriële ex
pansie in Vlaanderen en het behoud van 
gezonde lucht, levend water, rustige woon-
ruimteiï, groen, bloemen, bomen en vissen. 

Als de moderne mens die uitdaging niet 
aan kan, zou hij tekort schieten in een van 
zijn belangrijkste sociaal-ekonomische ta
ken. 
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DE IJZERBEDEVAART 

AMNESTIE EN FEDER SNE 
VERVLAAMSIN6 
BEDRIJFSLEVEN 

(ACO) Over de stand van de 
vervlaamsing van het bedrijfsle
ven leek Borgmon in zijn IJzerhe-
devaartrede onvoldaan. Hij be
treurde dat de vakbonden zich niet 
met meer energie inzetten om tot 
de oplossing van dit bij uitstek so
ciale vraagstuk bij te dragen. 

We zijn het met Borginon volle
dig eens en hopen dat een nieuwe 
poging zal worden ondernomen om 
een einde te maken aan taaitoe
standen in Vlaanderen die soms 
zuiver kolonialistisch aandoen. 

In dit verband verwijzen we 
naar het jongste memorandum aan 
de regering neergelegd door het 
Vlaams Ekonomisch Verbond {in 
feite een dubbel memorandum, 
waarvan een met een hoofdzake
lijk technisch-fiskaal karakter). 
Het V.E V. betoogde erin, dat de 
huidige stand van de wetgeving in
zake het gebruik der talen in het 
bedrijfsleven geen voldoening 
geeft. Het toepassingsgebied moet 
worden uitgebreid. Tevens moet 
men zich de gedane ervaringen 
ten nutte maken en zekere verbe
teringen brengen aan de tans gel
dende teksten 

Indien ook op dit gebied de jong
ste IJzerbedevaart kon bijdragen 
tot de uitwerking van een kon-
kreet initiatief op wetgevend vlak, 
zou ze haar betekenis voor de ont
voogding van ons volk op een meu-
we manier bewijzen. Het zou ook 
goed zijn, indien Borginon volgend 
jaar nagaat welke van zijn eisen 
al dan niet verwezenlijkt werden, 
of een begin van verwezenlijking 
kregen. En waar desgevallend de 
oorsprong lag van een mislukking 
of van een sukses. 

Wat de vakbeweging en het ge
bruik der talen in het bedrijfsle
ven betreft, weten we dat in meer 
dan één sindikale organizatie het 
Inzicht en de strijdbaarheid terza
ke toenemen In de Landelijke Be
dienden-Centrale h.v. zet de be
wustwording zich sneller door. 
De vernederlandsing van het eko

nomisch leven in Vlaanderen be
hoort jammer genoeg niet tot de 
traditionele strijdmotieven van de 
vakbeweging In het verleden werd 
er weinig voor gedaan, omdat de 
belangstelling en het sindikaal ak-
tievermogen opgeslorpt en in be
slag genomen werden door objek-
tieven •^•"> •^•^r,,ir!rli''lh-jk meer lo
nend Ipk 

Naarmate ae vaKoewegmg tot 
volledige ontplooiing komt, en de 
sociale bewustwording alle levens
gebieden van de arbeidende Vla
ming doordringt, zal de eis inzake 
een normaal taalgebruik (van aan 
de bazis tot de top) krachtiger 
weerklinken, óók in het Brusselse, 
óók in de tertiaire sektor waartoe 
onder meer de grote distributie-or
ganismen behoren waar het intern 
taalgebruik noa vfcl f<= wensen 
overlaat 

Hoe lean men in goasnaam rae-
nen dat het vlaams-nationaltsme 
m deze tijd minder onontbeerlijk 
geworden is dan vroeger, als men 
vaststelt dat juist in zijn arbeids
milieu en in zijn sociaal-ekonomi-
sche uitingen de vlaamse mens nog 
steeds wordt klein gehouden door 
zekere kapitalistische grootmach
ten ? 

CIJFERSPELLETJE 
Na iedere IJzerbedevaart veilusiigL de 

belgische pers zich in het cijierspelleije. 
Steevast schrijven een aantal franstahge 
bladen dat er du jaar minder volk was 
dan vorig jaar. Dat schrijven ze nu al ia 
lengte van jaren en indien hun bewerin
gen juist zouden zijn, dan mocht er al 
lang op de derde zondag van augustus 
geen mens meer in de IJzervlakte staan. 

Ieder cijferspelletje is ijdel. Vooral dit 
jaar. Andere jaren kon men de massi 
schatten, omdat ze op de Bedevaarlweide 
zelf stond. Verleden zondag was dat on
mogelijk : de meerderheid der bedevaar
ders had de voorkeur gegeven aan de 
vaste grond boven de moddei van de 
vlakte. Of het er 60.000 of 100 000 wa
ren (volgens ons ergens midden daarin) 
heeft trouwens niet zo heel veel belang. 
Want nergens in Europa is ei een her
denking van ooilogsdoden die ook maar 
bij benadering zoveel volk bijeenbiengt. 
Dat is het beslissend kriteiium : Diks-
muide is een absoluut unicum. 

Het wonder van de IJzerbedevaart be
staat trouwens hoofdzakelijk daar in : 
dat jaar na jaar tienduizenden, zonder 
veel oiganizatie en zonder de steun van 
machtige verenigingen, spontaan bijeen
komen om de doden te gedenken en zich 
te bezinnen over het heden. 

Dit jaar is zelfs het barslechte weer 
niet bij machte geweest, de Bedevaar
ders ervan te weerhouden om aanwezig 
te zijn. 

Tienduizenden, in volle vakantiepe
riode, onder een dreigende hemel, in een 
kniehoge laag modder : het mirakel der 
IJzerbedevaart! 

VREDE 
Dit jaar kreeg de vredesgedachte ook 

vizueel een grotere plaats in de plechtig
heid. Remi Van Duyn is er in geslaagd, 
met een trefzekere regie een sobere en 
ontroerende show te brengen die de vre
desboodschap sterk naar de aanwezigen 
bracht. 

Rik Borginon vond striemende woor
den o m. om de belgische houding in het 
Biafra drama aan te klagen : de Sabena 
vei\oeide meer dan 1.000 ton wapens 
naar Nigeria, wapens die daar moeten 
helpen bij de uitmoording van de Ibos. 
Welk schaamteloos kapitalistische winst
bejag heeft daar ons buitenlands beleid 
helpen bepalen ? 

Ontroerend was de wijze waarop het 
lied « Sag mir wo die Blumen sind » 
gebracht werd. 

RiK BORGINON 
De toespraak van Rik Boiginon was 

gelijk we dat van hem gewoon zijn ; 

«i|i!i|i 
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helder, vlijmscherp, zonder paTos, maar 
direkt naar de kein tastend. 

Rik Borginon heeft een passus gewijd 
aan de verhouding Vlaanderen-Belgie : 
een nuchtere passus. 

Het is duidelijk dat het stijgende 
vlaamse zelfbewustzijn heeft meege
bracht, dat de verhouding in een min 
der emotioneel verband staat dan bv. in 
de dertiger jaren. Even duidelijk is, dat 
enig gevoel van belgisch patriottisme,dat 
enig belgisch bewustzijn de Vlamingen 
totaal vreemd is Borginon heeft het juist 
geformuleerd : het feit dat de Vlamingen 
hun volksbestaan normaal en autonoom 
zélf kunnen bepalen, primeert Federa 
lisme is daartoe het enige middel Vanuit 
du kuterium en in het licht van de 

groeiende europese eenwording dient 
het probleem benadert. 

Rik Borginon heeft m striemende 
woorden aangeklaagd dat er tans, een 
kwarteeuw na het einde van de oorlog, 
nog altijd geen amnestie is verleend. Het 
is duidelijk dat de harteloosheid van het 
officiële België een zware hipoteek is op 
de verhouding Vlaanderen België. Niet 
in het minst het feit dat de eis voor am
nestie nog altijd vruchteloos moet klin
ken, is bepalend vooi de onverschillig
heid en de vijandigheid waarmee ook de 
jeugd si 1 11 tegenover alles wat officieel
belgisch IS. 

De ware doodgravers van België zijn 
de brussels waalse ekstremisten en impe
rialisten, en de repressieh)ena"s. 
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MH.JOENENDANS 
De civiele lijst van koning 

Boudewijn bedraagt 56 miljoen 
963 duizend fr. per jaar. De ko
ninklijke familie geniet van 
een aanvullende dotatie van 6 
miljoen. De prins van Luik 
moet het stellen met 4 miljoen 
778 duizend fr. En prins Karel, 
berooid door de avonturen die 
iedereen kent, moet rondko
men met 4 miljoen. 

Om het lakense openbare in
komen te begroten, zou men 
nog moeten gaan snuisteren in 
de talriike kredieten op ande
r e posten. 

De bovenstaande bedragen 
mogen gelden als huishoud- en 
zakgeld. Niet zo mi s , zouden 
we zeggen... 

ENIG MIDDEL 

We vertelden verleden week 
dat antweipse politieagenten 
overgegaan waren tot een « di-
rekte aktie » : daar de sinds 
lang gestelde gerechtvaardigde 
wedde-aanpassing er niet door 
komt, gingen politieagenten 
's nachts de baan op om hun ei
sen aan te plakktn. De tekst 
« We zijn 't beu » werd door 
hen aangebracht op talloze mu
ren van het stadcentrum. 

De politiemannen in kwestie 
schijnen geen enkel ander mid
del meer gehad te hebben om 
hun eisen kracht bij te zetten, 
daii juist deze plakaktie. Van 
de grote sindikaten krijgen ze 
niet de minste steun en ze heb
ben alle hoop op hulp van die 
kant laten varen. 

Hen bleef alleen, hun eis aan 
het publiek bekend te maken. 
Wat ze deden op de door ons 
vertelde wijze. 

VERONTSCHULDIGINGEN 
De Zoute Aviation Club heeft 

verontschuldigingen aangebo
den voor het vliegtuigincident 

boven de IJzervlakte verleden 
zondag. 

We akteren die verontschul
digingen, maar aan de grond 
van de zaak veranderen ze 
niets. De kwibus die aan de 
stuurknuppel van het vliegtuig 
zat, heeft nog niets van veront
schuldigingen laten horen. 

Een « misverstand » is het in
cident stellig niet geweest, wél 
een bewuste provokatie. Laten 
we aannemen dat in de Zoute 
Aviation Club niemand (of niet 
iedereen) op de hoogte was van 
wat ging gebeuren, feit blijft 
dat met een toestel van deze 
klub aan open provokatie werd 
gedaan. 

We wachten met spanning op 
de reaktie van het « beste ge
recht ter wereld » : de provo-
katie-vlieger heeft zich verle
den zondag aan meer dan één 
reglement vergrepen ! 

B.R.T. BENEDEN ALLES 

We hebben verleden woens
dagochtend de vergelijking ge
maakt tussen de wijze waarop 
de tsjecho-slovaakse gebeurte
nissen verslaan werden door 3 
radiostations ; de B.R.T., Hil
versum en France-Intei, 

Van de drie zenders was de 
BR.T. veruit de slechtste. Het 
is ongelooflijk hoe de heren van 
het Flageyplein ook bij deze ge
legenheid met hun klak naar 
het nieuws en naar het luiste
rend publiek gooiden. Veel 
meer dan de officiële versie uit 
Moskou en één enkele korres-
pondent kregen we in de ultra
korte nieuwsuitzending niet 
voorgeschoteld. Op dat ogen
blik gaven Hilversum en Fran
ce-Inter reeds een stroom van 
berichten over de Sovjet-inva-
zie. 

's Middags namen we terug 
de proef np de som : eens te 
meer was van vijf door ons ge-

kontroleerde zenders de B.R.T. 
de allerslechtste. 

Op France-Inter werd het 
nieuws aan de luisteraars door
gegeven al naar gelang het op 
de telex kwam : kort na de 
middag had de franse zender 
reeds — zonder het aan te kon
digen — een aangepast muziek-
repertorium met werken van 
tsjechische komponisten. 

De B R T rolde gemoedelijk 
verder in zijn alledagsgangetje. 

ONBEGRIJPELIJK 
MENSDOM 

Terwijl in Biafra een volk 
wordt uitgemoord, en op de dag 
zelve dat de Russen hun tanks 
naar de tsjechische grens stuur
den om er te gaan schieten op 
weerlozen, stond een goed deel 
van het binnenlands nieuws in 
het teken van de redding van 
een student die" als amatcur-
speleoloog in ernstige moeilijk
heden was geraakt. 

Een belgisch vliegtuig werd 
speciaal door de regering ter 
beschikking gesteld om de ge
kwetste te gaan afhalen. 

Even voordien nog waren an
dere belgische vliegtuigen in 
het nieuws geweest : de Sabe-
na-toestellen die t ientallen 
vluchten uitvoerden om aan 
Nigeria de wapens te gaan le
veren, die moeten helpen bij 
het uitmoorden van de Biafra-

.nen. 

Harteloosheid en onverschil
ligheid tegenover het leed van 
miljoenen aan de ene kant, 
overdreven « publicitaire » zorg 
aan de andere kant voor een 
onbezonnen in moeilijkheden 
geraakte knaap. 

Tussen die twee uitersten 
.moet ergens het gezond ver
stand liggen. Maar men ziet het 
zo zelden, dat men niet juist 
weet waar... 

VEÜRNE GESCHONDEN ? 

Een veurnse kunstschilder, de 
heer Vangucht, is al een paar 
maal in hongerstaking gegaan 
om protest aan te tekenen te
gen het feit dat een bankinstel

ling een gebouw zou willen op
trekken dat de architektoni-
sche gaafheid van de stad zou 
schenden door o.m. het gotisch 
gedeelte van de St. Walburga-
kerk aan het zicht te onttrek
ken. 

De bank zou, na besprekin
gen, bereid zijn tot bepaalde 
koncessies, zo o.m. het aanleg
gen van een wandelvi^eg ropd 
de kerk. De veurnse gemeente
raad heeft echter daarvoor 
geen centen en heeft de zaak 
dan ook «naar hogerhand» ver
wezen. 

We kennen de toestand te 
Veurne niet, maar we vrezen 
dat daar weer iets lelijks 
broedt en dat hongerstaker 
Vangucht het wel bij het rech
te eind zal hebben. Al te vaak 

zijn we in de loop van de jong
ste jaren de machtloze getui
gen geweest van de waanzinni
ge wijze waarop in deze smaak
loze eeuw omgesprongen wordt 
met stedenschoon en land
schappen. De wijze waarop bi j 
voorbeeld St. Goedele te Brus
sel onttroond werd als logisch-
en machtig geheel van een hele 
wijk, is schrijnend. 

Elders in dit blad schrijft se
nator Van Haegendoren een ar
tikel onder de titel « natie en 
landschap ». Het probleem is 
inderdaad de volle aandacht 
waard : de barbaarse wijze 
waarop Vlaanderen gemaakt 
wordt tot het « lelijkste land 
ter wereld » tast ons -aan én in 
ons patr imonium én in ons we
zen. 

uws 

Te Bokrijk loerd hel W-jarig bestaan vau het openluchimuzeum cjevieró o.m mei de « orierhandi-
(jivg » door Lode Crae'jheckv van een eeuwenoude polderschuur Onze toto : de heer W'eyns - • 
t/roadlegyer, bezieler e/i konseiuator — geeft uitleg aan de genodigden. 

Mtsscliien zijn er 'knappe, begiutfde mensen die een an
dere, tegengestelde ervaring hebben, maar de eigen en 
•waarschijnlijk ook wel de algemene en gewone ervaring is' 
dat het ene nieuws het andere verdringt. In de ielwat pri
mitieve vergelijking tussen het geheugen en een vooi'raad-
schuur steekt toch wel dat juiste inzicht, dat geen van beide 
onbeperkt kunnen gevuld worden. De ene voorraad ver
dringt de andere. Om het laatste nieuws op te stapelen nioct 
het oudere beslist verdwijnen. '1'och schijnt er een uitweg 
te zijn, een oplossing waardoor op een of andere wijze 
behouden wordt wat waardevol is : volgens de middeleeu
wers is het geheugen ook een « maag » die verwerkt. Wat 
voedzaam is, verdwijnt niet maar wordt opgenomen als een 
deel van het eigen leven. Ook als het volledig uit de akluele 
aandacht verdwenen is. 

Zoals eetlust een aanduiding is van lichamelijke gezond
heid, zo is weetlust, en zelfs gewone vulgaire nieuwsgierig
heid, een teken van menselijke, door onze geest gedragen 
levenskracht. lïr is echter méér nodig dan louter gezond» 
heid om zich in dit overdadig weelderig westen te behoe
den voor over\ocding. Er is meer nodig dan weetlust om de 
overstroming die ons elke dag tot de hals reikt en die ver
oorzaakt wordt door stromen drukinkt en een niet te stui
ten spraakvloed en beeldvloed, te overmeesteren. Er is 
nodig wat geen mens ooit in voldoende mate bezit : een 
scherpe, niet te misleiden en toch gezonde kritische zin. 
Daarzonder is de mens naast zijn radiotocstel, voor zijn 
beeldscherm een hulpeloze drenkeling. En tallozen verdrin
ken inderdaad. 

Het is zells met onmogelijk dat zij gewoonweg verdron
ken worden. Met opzet, ter kwade trouw ? Waai'schijniijk 
niet : er zit in de nieuwsbedcling, in de nieuwsproduktie 
ies even ononkoombaars als in het beschikbaar stellen van 
talloze overbodige, nutteloze, schadelijke maar zeer aan
trekkelijke en smakelijke eetwaren die onze lust en onze 
welgedaanheid tot zwelgpartijen verleiden. Zij die spreken 
en schrijven over de honger in de wereld zouden eens kun
nen berekenen hoexeel schadelijke en in elk geval overtol
lige kalorieën zij dagelijks opstapelen. 

En zo worden dan aan onze weetlust aangeboden : het 
dramatische verhaal over een speleoloog die ergens in 
Frankrijk op 600 m. diepte een ongelukkige val deed ; to
taal bijkomstige verklaringen van een nederlandse afge
vaardigde van hel Rode Kruis over de hulp aan de Ibo's 
(die op het ogenblik dat de B.H.T. die uitzendt al officieel 
tegengesfjroken zijn !) ; gissingen van de amerikaanse 
legerleiding over wat in Vietnam zou kunnen gebeuren, en 
nog verder gaande gissingen van joernalisten over het ver
band tussen de « toon » van de gesprekken in Parijs en de 
krijgsverrichtingen zelf ; en zo volgt het ene anekdotische 
gegeven het andere op. Het verhaal over de speleoloog helpt 
echter uitstekend — om zich met twee zinnen van de IJzer
bedevaart af te maken (zo de vaderlandse H.T.B. !) ; ver
klaringen over wat als hulp « zou », « zal », « misschien 3> 
gebeurt, helpt om « zedig » te zwijgen over de britse en 
sovjetmedeplichtigheid in Nigeria (zo onze B.R.T., die nooit 
het woord « misdaad » gebruikt !) ; de bijna exskluzieve 
aandacht voor Vietnam helpt (iedereen) om zoveel moge
lijk te zwijgen over het Midden-Oosten en Midden-Europa. 

Onze « nieuws-maag » werkt slechts gezond als wij leren 
onderscheid te maken tussen wat afleiding is en wat naar 
de kern gaal, tussen wat slechts woorden zijn en wat 
(waarschijnlijk) een naakt feit is ; tussen wat enkel prik
kelt en wat « voedzaam » is. Voor een alleen maar « ge
prikkelde » maag bestaat China niet als er niet met het 
rode boekje wordt gezwaaid ; bestaat het Midden-Oosten 
met zijn honderdduizenden die in ellende leven niet als er 
niet een vliegtuig wordt gekaapt (met 12 gevangenen ) ; 
bestaat de amerikaanse politiek als het ware uitsluitend uit 
de stellingnamen van schoolknapen en kunstenaars. Nieuws 
is inderdaad zoals onze voeding : ons verderf of onze 
kracht om verder te le\en. 

MEM ROD. 

iMHIk^MMÉk 
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VLAAMSE SMAAK 
Een der grootste meubelza

ken van Duitsland, met filialen 
o m in veertien grootsteden 
v a i de Bondsrepubliek, voert 
momenteel een advertentie
kampanje m de hele duitse pers 
onder het motto « vlaamse 
smaak » Het heet daarin bij
voorbeeld : « De Vlamingen 
wisten reeds m het verleden, 
wa t behaaglijkheid en goede 
sniaak is Waarom zouden we 
het hen niet nadoen en ons in
te r ieur een tikkeltje vlaamse 
still geven ? » 

Het IS natuurli jk een kom-
mercieel tekstje, maar toch ... 
De internationale faam, die 
Vlaanderen eeuwenlang had als 
land van goede smaak en ver
fijnde kunst, is nog met dood. 

TOPPUNT 

Indien we er een gewoonte 
van zouden maken om iedere 
belgische firma die hooghartig 
aan onze taal voorbijgaat, aan 
de kaak te stellen, dan konden 
wi] onze 24 bladzijden weke
lijks daarmee vullen. Ontelbare 
korrespondenten sturen ons 
welhaast dag aan dag het een 
of ander staaltje van fransdol
heid We reageren daar zelden 
op omdat — treurig genoeg — 
de aangeklaagde feiten door
gaans behoren tot de alledaag
se, meest gewone brusselse 
werkelijkheid. 

Af en toe is er in de anti-
vlaamse waanzin echter toch 
nog een toppunt te noteren. 
Een dergelijke top van onbe
schaafdheid en idiotie werd zo
pas geschoren door de firma 
« Union Carbide » De fabrie
ken zijn te Antwerpen gelegen, 
ir.aar de labo's en de admini
s t ra t ie zijn (natuurli jk) in 
Brussel gevestigd. 

Deze firma bestaa|; het, drie-
t ahge formulieren rond te zen
den. De eerste taal is Frans De 
tweede Engels. En de derde 
Dui ts 

Wat dacht U ? 

AMNESTIEMARSJ 
De tweede amnestie-marsj 

Antwerpen-Diksmuide, inge
richt door V M O -Were-Di, is 'n 
sukses geworden. Meer dan 
honderd deelnemers liepen de 
hele tocht mee en onderweg 

groeide het aantal telkens voor 
een kortere of langere periode 
sterk aan. 

Tijdens deze tocht werd langs 
de weg een tekst verspreid van 
de « Vereniging van Vlaams-
Nationale Weerstanders en Po
litieke Gevangenen ». 

Zoals onze lezers weten heeft 
deze vereniging zich radikaal 
achter de amnestie-eis gesteld. 
Het bestuur ervan bestaat uit 
erkende politieke gevangenen 
en weerstanders van het O F . , 
Fidelio, Geheim Leger en 
N K B . 

REKORD 

De IJzerbedevaart , met haa r 
nasleep van kommentaren, 
heeft even een rimpel getrok
ken aan het effen oppervlak 
van het vakantiemeert je waar
in het jaarhjk monster van 
Loch Ness de komkommerti jd 
doorbrengt. 

Verleden week was er zo 
schromelijk weinig binnen
lands nieuws, dat een belgisch 
persorgaan een absoluut nieuw 
en origineel rekord heeft ge
vestigd : het dagblad « La Meu-
se — La Lanterne » verscheen 
zonder één enkel binnenlands 
politiek nieuwtje Geen gebeur
tenis, geen artikel, geen kom-
mentaar , geen echo en zelfs 
geen zinspeling over wat dan 
ook in betrekking met binnen
landse politieke problemen. Al
leen de kroniek « gebroken ar
men en benen » en de sport-
bladzijden herinnerden aan het 
bestaan van ons klein maar 
dapper driekleurig vaderland... 

We hebben tijd noch lust om 
het na te gaan, maar we zijn er 
ook zó omtrent zeker van dat 
« La Meuse » de eerste sinds 
1830 is om deze krachttoer te 
verwezenli j ken. 

OP BREDE VOET ? 

Uit de nederlandse pers leer
den wij dat de naamloze ven-
n o o t s c h a p « Hoogenbosch 
Schoenen » de meerderheid 
der aandelen heeft verworven 
in de naamloze vennootschap 
« Europese Schoenenhandel 
Maatschappij Nederland », die 
zes fabrieken uitbaat Het pers
agentschap A N P . herinnerde 

er aan, dat laatsgenoemde 
maatschappij een filiale is van 
de n v . « Eruco-Shoe Unie, 
een groot schoenfabriek dat te 
Diest IS gevestigd » 

We menen te weten dat de 
heer Vanaudenhove eveneens 
te Diest IS gevestigd en dat 
niets wat schoenen aangaat 
hem vreemd is 

Het bericht in de nederland
se pers IS echter te vaag opdat 
we er zouden kunnen uit opma
ken of Vanaudenhoves schoe
nenimperium vergroot is door 
deze operatie dan wel inge
krompen In ieder geval schijnt 
de voet van Vanaudenhove het 
beter te doen dan zijn kop. 

KULTUUR 

Onze ministers van Kuituur 
(« we hebben meer ministers 
dan kuituur », zeggen kwaton-
gen) lopen ijverig op de platge
treden paden van hun voorgan
gers : ze verdelen hun tijd tus
sen (een beetje) kultuui en 
(veel) sportvedettes en mossel-
kermissen. 

Na de ronde van Frankri jk 
hebben Parisis en Van Meche-
len mekaar letterlijk de tour-
jongens uit de armen getrokken. 
Sluwe Parisis wenste Van 
Springel en Bracke te huldigen. 
Nu is van Springel een Vlaming 
en Bracke ook, maar Bracke 
woont in Wallonië. Van Meche-
len vernam de snode plannen 
van zijn waarde kollega en par
tijvriend Parisis slechts op het 
allerlaatste nippertje, voelde 
zich vreselijk beledigd en deed 
Van Springel schaken (daar 
leek het in ieder geval sterk op) 
toen deze op weg was naar Pa
risis, 

Parisis is overigens een echte 
stakanovist van de « kuituur ». 
Zaterdag voor veertien dagen 
speelde hij het klaar, niet min
der dan zes « Icultuurmanifesta-
ties » (allemaal m zijn eigen 
kiesomschrijving) bij te wonen. 
Onderweg deed hij dan nog zijn 
wagen stoppen om handjes t e 
gaan geven aan jonggehuwden 
die uit een gemeentehuis kwa
men Hij deed het « tres simple-
ment », schreef de plaatselijke 
pers ontroerd. 

Nou, misschien haasten Van 
Mechelen en Parisis zich bij 
hun « kultureel » werk zo fel, 
omdat ze beseffen dat hun mi
nisterieel bestaan wel eens van 
korte duur zou kunnen zijn... 

(jeeveedee) In de nadagen van de vakantieperiode is in Keder 
land tegelijk met de voetbalkompeltlie ook de dialoog over de 
politieke paHijvei nteuwing weer begonnen. Precies een jaai ge
it den was dat ook het geval : toen zag het befaamde memoian-
dum van de « chiisten-tadikalen » het licht en ontspon zich de 
maandenlange diskussie ovei uchling en voim van een nieuxve 
paUijcn-konslellalie in dit land. 

Ditmaal wetd de stoot gegeven vanuit Amstetdam waai de af
gelopen week-bekend icerd dat D 66 en de Politieke Paitij Radi-
kalen van plan zijn, bij de eeistvolgende gemeenteiaadsveikte-
zingt n (1970) met een gezamenlijke Ljst uit te komen Ze wil
den zelfs nog een stap veidei gaan dooi ook de socialisten (Paitij 
van de Aibeid) m de nieuw te voimen kombinnlie te betiekken, 
maat de rode (^) bioedeis bleken vooi dit plan heel weinig te 
voelen Amsterdam is nu al tuinlig jaar een stad met een socialis
tische meerdeiheid, aldus de plaatselijke kopstukken van de Pvda, 
en 71 IJ zonden ons gezicht veiliezen wanneer uij ont lieten op
gaan in een koncentialie met Demokiaten en Rtidikalen Een 
begiijpelijk standpunt, op lokaal niveau gezien, maai het stiookt 
met helemaal met de ideeën die op het landelijke vlak hij de 
socialisten leven. Daai immers wil men xuel dege'tjk tot een 
kombinatie van paitijen komen met het oog op een veikieztngs-
akkooid, en daai beschouwt men juist D'66 en de Radikalen als 
toekomstige paitneis in zulk een akkoord. 

Het was dan ook opmerkelijk dat op dezelfde dag waai op het 
uieuus uit de hoofdstad loskieam, een bitef van het hoofdbestuur 
van de Paitij van de Ai beid naar D'66 en de Radikalen xverd 
gezonden waarin deze gioejieiingen weiden uitgenodigd vooi een 
gespiek ovei de mogelijkheden tot samenweiking. Dezelfde brief 
ging tiouxrens ook naar de Pacifistisch Socialistische Partij the 
zich mdeitijd als uiteiste liiiketvleugel uit de Pvda had losge
maakt. 

Er begint dus betveging te komen binnen het nog altijd logge 
lichaam van de nederlandse politieke partijen. Maar of het voor
gestelde gespiek nu ook binnen afzienbaie tijd tot reznllaten 
gaat leiden, is een viaag waaiop we niet giaag bevestigend zou
den willen antwoorden. Want D'66 heeft nu al laten welen dat 
zt] vooilopig op landelijk vlak niet wil ondeihandelen over sa
mengaan met de socialisten, kiuestie van niet een bijwagentje te 
willen zijn van de veel steikeie rode tiem. Ook de Rad'kalert 
houden de boot nog wat af. Ze ledeneren in de tiaiit van « zi/ 
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In de rand van de amnestiemarsj Anttoerpen-Diksmuide " iedere avond « patatten jassen » vooi de 
ruim honderd deelnemers. 

IN NEDERLAND 
die geloven, haasten zich niet *, en verklaarden liever de nadruk 
te leggen op lokale kontakten opdat de betrokkenen elkaar beter 
zouden leren kennen. En ivaaischijnlijk zal ook bij de Pacifisti
sche socialisten het entoeziasme niet zo bijster gjooi zijn omdat 
het deze partij ts die de Pvda steeds heeft veixoeten, niet weike-
li]k socialistisch te handelen. 

El zal ongetXL'ijfeld dan ook nog heel xcat xvater door onze ri-
vieicii en kanalen gestioomd ujn vooi aleer de « piogressieve kon-
cenliatie *, die de tjveiaais voor ogen staat, een feit zal zijn ge-
xi'oiden. Maai intussen mag men er toch wel veiheugd om zijn 
dat het gespiek weer op gang gaat komen, zeker nu het nieuwe 
pai lementaire jaar over enkele weken zijn aanvang gaat nemen. 

Minder optimistisch zijn wtj over de rezultaten van de staats-
kommissie die zich een jaar lang heeft gebogen over het pro
bleem van de heiziening van de kiesxvet en tans haar eeiste lap-
port uitbiacht. Dit rappoit woidt algemeen beschouwd als een 
magei beestje. Een kiant schieef zelfs : < Het rezullaat is nau
welijks de moeite van het vernielden waard, hoe tnteiessant de 
bespiekingen misschien zelf zijn geweest ». Indeidaad bevat het 
iapj}oit niets belangrijks en niets wezenlijks, tenzij misschien 
het VOOI stel om de opkomstplicht bij de veikieztngen af te schaf
fen, maai daai over behoeft een kommissie niet een jaai lang te 
« studeien > Aan de steeds bieder woidende kloof tussen kiezer 
en gekozene is echter-^auwelijks aandacht geschonken en dat ts 
nu juist in Nedeiland (en daar niet alleen) het kemfnobleem 
waar men in de politiek mee zit. En als men zich heiinnert hoe 
anderhalf jaar geleden uit de alai mtoestand na de vei kiezingen 
het plan ontstond om de kiefxvet te xuijzigen, moet men nu in-
deidaad konstateien dat men e.een halxie meter dichter bij het 
beoogde doel is gekomen. 

Veel is de laatste tveek ook te doen gexteest om de vestiging 
lan een nieuxve (de achtste) medische fakulleit aan het hoger 
ondeiwijs. Vooial de volkiijke provinices Nooidbrabant en lim
bing sfmnnen zich hevig in om deze fakulteit op hun giond-
gebted gevestigd te krijgen. De regenng heeft haar standpunt 
nog niet bepaald Ztj zal het daaibij lastig hijgen, want elk van 
de kandidaten komt m Den Haag aankloppen met heel ver
schillende aigumenten, soms zelfs aigumenten die helemaal naast 
de zaak staan, maar die gehanteeid xuoiden om te tiachlen de 
eigen piovincie xveei wat veider op te ituxven m de vaait der 
onlxi'ikkeling. Dat is xcel begnjpeltjk, maar bij een zaak dte 
landelijk bekeken dient te woiden. zou men slieekchaax inisine 
toch dienen uit te schakelen. 

Oxeiigens moet dit gevecht om (te medisthe fakulteit ook ge
zien xi'oiden tegen het licht van de cijfei\ die juist nu bekend 
zijn gexcoiden over de behoefte aan ncadiiiiiti iii Nedeilanri Des
kundigen schatten namelijk dat in 1980 de waag naai het aan
tal afcestiideeide univeisiteitssttidenten xierdiibbeld zal zijn. Dat 
jani zouden onze universiteiten en liogestholen l'OOOO a'jgeslu-
deeiden moeten afleveren. Ei is dus in het hogei ondeixiijs wcik 
genoeg aan de xvmkel. En daaibij telt dte achtste fakulteit -» 
die ook belangujk zou kunnen zijn voor belgisch Linjbwg - • 
tei de ge mee. —«. — -i— . . ». - -
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Morgen zondag wordt vanaf 9 u v.m. in het Jeugdcentrum, Stadion te Wa-

regem, voor de 21e maal de Frans-Vlaamse Kultuurdag gehouden ? Om 

10 u zijn er een aantal sektievergaderingen, om 12 u is er gelegenheid tot 

gezamenlijk middagmalen, om 15 u wordt de plenaire vergadering gehou

den. 

Naar aanleiding van deze Kultuurdag hadden we een vraaggesprek met 

Luc Verbeke, sekretaris van het Organizatiekomitee en, naast voorzitter 

André Demedts, de spil van de zeer vruchtbare werking die het komitee 

nu al jarenlang onderneemt ten bate van de nederïandse taal en kuituur 

« beneden de schreve ». 

Moge deze bijdrage een aansporing zijn voor onze lezers, om morgen aan

wezig te zijn te Waregem. 

INTERVIEW MET 

L U C B 
V bent sekretaris van het Komitee 

voor Frans-Vlaanderen Hoe \& dit Ko
mitee eifienlijfc ontstaan ? 

Eerlijk gezegd • eerder toevalig. Kort 
nadat wij in 1944 in het onderwijs wer
den benoemd te Waregem p-wamen wij 
als jonge asoirant-dirhter in betrekking 
met André Demedts Oie was toen leraar 
aan het kollege alhier. Rond diezelfde 
tijd kwam de Frans-Vlaming dr. Pierre 
Berteloot ov be?oek bij Stijn Streuvels. 
Demedts was toen bezig aan de samen
stelling van een Streuvels-nummer van 
« Dietse Warande en Belfort » en hij 
maakte van de geJeeenheid van dit be
zoek gebru'k om aan de Frans-Vlaming 
een artikel te vragen over Streuvels 
Pierre Berteloot heeft die opdracht aan 
vaard Zijn bijdrage verscheen in het ge 
noemde tijdschrift in oktober 1P46 

Betrekkingen dus op literair vlak 
meer met . . Maar zij zouden toch belang

rijk worden voor de toekomst. 
Nog rond diezelfde tijd werd te Ware

gem een Kunstverbond opgericht. André 
Demedts en ikzelf werden verzocht, de 
letterkundige afdeling van dit verbond 
onder onze hoede te willen nemen : De
medts als voorzitter en ik als sekretaris. 
Zo werden kunst- en voordrachtavonden 
gepland en georganizeerd en toen dach
ten \vi] ook aan een bijeenkomst met 
Frans-Vlammgen Een eerste ontmoe
tingsdag werd georganizeerd te Ware
gem op 25 juli 1948. 

Dal was dus aanvankelijk een bijeen
komst van kunstenaars en literatoren ? 

— Misschien wel in overwegende mate, 
Streuvels en Putman waren er. een aan
tal dichters van bij ons en uit Frans-
Vlaanderen o m dichter Emmanuel Loo-
ten en kunstschilder Eugene Leroy. 
Maar er waren ook een aantal andere 

De heer Luc Verheke met naast hem André Demedts aan het woord. 

intellektuelen die zich minder met kunst 
en l i teratuur inlieten. Er werd dus wel 
gedacht aan het meest essentiële . een 
volks-nationale verbroedering, via de 
kunstenaars die trouwens — zo menen 
wij toch — niet van het volk mogen 
worden afgezonderd. 

En verder ? 

Ja, wij dachten ook bij de aanvang 
reeds aan een tijdschrift. Maar het was 
toen een zeer moeilijke tijd. Bij ons had 
de repressie de Vlaamse Beweging ver
lamd en in Frans-Vlaanderen waren de 
gevolgen van de repressie nog erger. 
Niemand durfde er nog uitkomen voor 
zijn Vlaamse overtuiging. Men vreesde 
te worden beschouwd als « separatist ». 
Zelfs nu nog is die vrees niet helemaal 
verdwenen. Van een tijdschrift kon dus 
nog geen sprake zijn in 1948. En toch, 
reeds in 1952 kwam er een • « Notre 
Flandre » Rue du Calvaire, 60. Rijsel, 
vooral dank zij Jan Klaas, die voor het 
eerst optrad te Waregem in 1951. Lode 
Hoex, e.h. Ward Cormit. d.h. V Celen en 
onze medewerking.- Het tijdschrift kon 
later zijn eigen weg gaan. Het bestaat 
nog altijd al versohiint het niet zeer re
gelmatig 

Door het tijdschrift en de Kultuurda-
gen groeide de belangstelling voor Zuid-
Vlaanderen. Toch werd de werking ge
dragen door een klem aantal personen. 
Een grote stap vooruit betekenden de 
Vlaamse toneelopvoeringen die van 16 
januari 1955 af in de Westhoek werden 
gegeven door de westouterse toneelvere
niging « De Verbroedering » (later om
gedoopt tot « Volkstoneel voor Frans-
Vlaanderen ») onder de leiding van Flor 
Barbry. Nu zijn er reeds meer dan 200 
opvoeringen geweest. Zij werden ge
steund door ons komitee. 

Eind juni 1957 werd dan een nieuw 
tijdschrift opgericht dat aanvankelijk 
meer bedoeld was als een tijdschrift 
voor de jeugd Het heette « Ons Erfdcel-
Notre Fatrimoine » en stond onder de 
leiding van een dinamische Jozef Deleu. 
De vlug,ge groei van dit (nu merkwaar
dig) kultureel tijdschrift heeft met één 
slag de interesse voor Zuid-Vlaanderen 
krachtig aangewakkerd en verbreid. 

Op de tiende Kultuurdag (1 september 
1957) stond vooral de kwestie van het 
nederlands onderwijs in Frans-Vlaande
ren op het programma Dit tcma werd 
ook behandeld door dr P. Paardekoo-
per op de elfde Kultuurdag. Van toen af 
werden dan ook pogingen gedaan om 
vrije nederïandse kursussen in Zuid-
Vlaanderen op te richten. Een pozitieve 
bijdrage daartoe waren de vakantieleer-
Imgen van de « Werkgroep Nederland », 
toen onder de leiding van Herman Ver-
waetermeulen Op een twaalftal plaatsen 
ohtstonden vrije kursussen. Op 15 janu
ari 1964 ontstond zelfs een officiële kur-
sus, nl. in het Lycée de Flandre te Haze-
broek o.l.v. Robert Victoor, met 33 leer

lingen Jammer genoeg werd die door de 
leraar zeil stopgezet in 1966. Ook enkele 
vrije kursussen verdwenen weer Begrij
pelijk want het werk is enorm moeilijk. 

Ziet U dan een oplossing ? 

Jawel, een organizatie van het onder
wijs van het Nederlands in alle scholen 
van Frans-Vlaanderen op dezelfde bazis 
ais het onderricht van de franse taal bij 
ons Wijzelf kunnen alleen maar die idee 
verspreiden De rest is het werk van de 
politici. Zij moeten dit bewerken via de 
kulturele akkoorden. 

Wat denkt U van de huidige situatie 
van onze taal in Frans-Vlaanderen ? 

Die is natuurlijk niet bijster goed. 
Maar is het niet veeleer een wonder dat 
na een scheiding van drie eeuwen daar 
nog zoveel Vlaams gesproken wordt ? 

Ja, er is nog een kans voor het Neder--
lands, niet alleen maar omdat er nc^ le
ven is en omdat er hoop is zolang er le
ven is, maar ook omdat wij eerst nu in 
Vlaandeien kultureel volwaardig wor
den. 

Door onze kontakten, door onze tijd
schriften, onze bladen en boeken enz. 
moeten de Frans-Vlamingen tot het in
zicht komen dat onze taal en kuituur, 
dat hun oorspronkelijke taal. hun moe
dertaal, een waarde heeft. Dat bewust
zijn groeit in Zuid-Vlaanderen maar er 
is nog een hele stap te doen naar de 
praktische realizatie, naar de ui twerking 
van alle mogelijkheden. 

Wat verwacht U dan van ons ? 

K<(tu;,ilijk belangstelling en simpaitie, 
met als fundament de overtuiging dat 
wij . Vlamingen, niets mogen prijsgeven. 
Dus een principieel maar bezielend radi-
kalisme Ook veel moed. geduld en en-
toeziasme ondanks de tegenslagen,, on
danks de achteruitgang hier en daar. Wij 
moeten beseffen dat ons werk een werk 
van lange duur is. Men kan niet in en
kele jaren terugwinnen wat men in de 
loop van zes eeuwen heeft verloren. 

Wij verwachten ook steun, financiële 
steun dan. van wie er toe in staat is. Wij 
hebben jaren gewerkt met 2.000 tot 5 000 
fr. Nu doen wij het met 100.000 fr. Daar
mee worden de verschillende Kultuurda-
gen- ingericht en alle initiatieven onder
steund die Zuid-Vlaanderen ten goede 
komen De Ktiltuurdag te Ekelsfaeke had 
dit jaar plaats op zondag 21 juli, die te 
Waregem nu zondag 25 augustus en die 
te Steenvoorde (de eerste maal) op zon
dag 1 september. 

Voor de rest rekenen wij vooral op on
ze Vlaamse politici die het moeten 
« doen » in samenverk ing met die uit 
het Noorden, door ovei-leg met de franse 
regering en overheden Zij moeten de 
Fransen ervan bewu.st maken dat Zuid-
Vlaanderen. als overgangsgebied, in de 
betrekkingen tussen Frankri jk en de Ne
derlanden een bijzonder opdracht kan 
vervullen. 



WIJ 
9 

Gesteld dat wij binnen afzienbare tijd door federalisme ons eigen lot 

in eigen hand kunnen nemen, ware het al te onnozel te menen dat dan zo 

maar van zelf alles welletjes zal gaan. 

Naarmate Vlaanderen een realiteit wordt, dringt zich de vraag op: welk 

Vlaanderen ? Het federalisme is geen eindpunt, maar een vertrekpunt. 

Wij zullen nog lang moeten worstelen met de berooide erfenis van de 

« slechtste staat der staten » (R. De Clercq) en de wonden helen van 

eeuwenoude achterstelling. 

NATIE EN LANDSCHAP 

welk Vlaanderen; 
Eenmaal baas in eigen huis zullen wij 

hel volksnationalisme meer nodig heb
ben dan bij de strijd zelf voor het af
dwingen van federalisme. Het is immers 
gemakkelijker een volk in beweging te 
brengen tegen zichtbaar onrecht dan 
voor de strijd legen eigen onhebbelijk
heden. Onze tegenspelers spekuleren 
daar op. 

Eenmaal baas in eigen huis zullen de 
Vlamingen offers moeten brengen om 
zich als natie te gedragen en interne 
meningsverschillen te harmoniëren. 

Hier dient vooropgesteld dat dit twee
de stadium van onze ontvoogding nu 
reeds moet voorbereid door in België 
een aantal zaken recht te trekken ^n 
door bij de vlaamse massa de oerkracht 
van het vlaams-nationaal bewustzijn ie 
kultiveren (letterlijk : in kui tuur om ie 
zetten). 

In iedere natie is het slechts een min
derheid die, op grond van harde doklri-
naire overwegingen, « nationaal » rea
geert. 

He t nationaal bewustzijn van een volk 
moet gegrondvest zijn op een onbewus
te oerkracht, op het nationaal besel van 
de « massa » die als nationale « gemeen
schap » wil leven. Het is noch door een 
ijdel vlaggevertoon noch door de slui
tende sociale voorzieningen van een wel
vaartsstaat, dat deze wil tot nationaal 
samenleven in het onderbewustzijn vau 
de gewone man doordringt. 

Terloops moge er op gewezen dat deze 
oerkracht van nationaal bewustzijn bij 
grote volkeren kan ontaarden in staats-
nationalistisch imperialisme. Het is evi
dent dat een vlaams of heelnederlands 
Rationalisme alleen op zelfbehoud ge
richt is en, veire van een verstorend ele
ment te zijn, een element van vrede ^n 
evenwicht is in Europa. 

Research-teauis ui de Verenigde Ma
ten hebben de jongste jaren een uitge
breid onderzoek ingesteld over de indi
viduele en kommunautai re ondergron
den v /h volksnationalisme, omdat zij 
het als de zwaarst doorwegende faktor 
van het wereldgebeuren beschouwen. 

(Ik spreek hierbij geen oordeel uit 
over de motieven die de U.SA bezielen 
om er veel geld tegen aan te gooien, het 
volksnationalisme wetenschappelijk te 
doorlichten). 

Onder de verschillende hoofdelemen
ten van volksnationaal bewustzijn die 
in deze diverse studies worden geciteerd, 
naast het biologische volksbestand zelf, 
zijn er. als twee belangrijkste te onthou
den : land en landschap; taal 

Ik moge mij in dit artikel tot het eer
ste beperken en dan vooral tot het ele
ment « landschap » en in een volgende 
bijdrage het element « taal » behande
len 

LANDSCHAP 
EN RUIMTELIJKE ORDENING 

Een belangrijke grondslag van de 
vlaams-nationale oerkracht dreigt teloor 
te gaan. indien wij ons vlaamse land
schap verliezen of het verder laten ver
kwanselen door de grondspekulatie 

De persoonlijke levenskracht van de 
-leden van een volksgemeenschap en de 

volkskracht van de gemeenschap zelf, 
worden grotendeels gekonditioneerd 
door het tizisch levensmilieu. Het kind 
begint als baby met het <c experimente
len » van het lichaam van zijn moeder 
die het voedt en koestert, het verkent 
zijn wieg en geleidelijk aan als kruiper, 
peuter en kleuter zijn onmiddellijke om
geving. Als het opgroeiende kind bij dit 
alles met onmenselijke realiteiten in 
aanraking komt, misgroeit het. 

Hoe meer wij opgehoopt leven in gro 
te steden die daarbij stedebouwkundige 
wangedrochten zijn, hoe meer wij de 
band met ons nationaal landschap nodig 
hebben. 

De wetenschap bevestigt dat de kun 
stenaars die als « zieners » het « hutje bij 
de zee » of « de purperen hei » bezon 
gen, het bij het réchte eind hadden 
(waarbij ik er ook weer geen oordeel 
over uitspreek, of er bij sommige epigo
nen niet heel wat kitsch in de kunst is 
geslopen). 

De Eskimo in de toendra zowel als de 
savanna-bewoner worden persoonlijk en 
in gemeenschap dooi hun landschap ge
fatsoeneerd. 

Het landschap heeft de sagen en legen
den, de literatuur en de tilm, de taal en 
de uitdrukkingen van de volkswijsheid 
geïnspireerd. Een volk zonder land is 
geen volk en een volk dat in een vuil 
verwaarloosd land leeft, verspeelt zijn 
nationale volkskracht. 

Latn we redden wat nog van Vlaan
deren te redden is. 

Onze welstand eist dat wij ons op 
technologi.sch gebied aan de kosmopoli
tische produktiemiddelen aanpassen. 
Wij zullen echter de wereld niet kun
nen inschrijden als volk, indien wij ons 
land verlie/en. 

Het heeft weinig zin alleen maar het 
gebied zélt te verdedigen aan de grenzen, 
nl. rond Brussel en op het verfransings 
front van de as c< Woluwe-Leuven », 
waar de slappe vlaamse C V P. huurlin
gen een elastische terugtocht voorberei
den. 

Dit verweer aan de giens volstaat niet 
als wij (( binnenlands » ons Vlaanderen, 
het land van de « weiden als wiegende 
zeeën » kwijt spelen. 

Als nationalisten moeten wij dus van 
uu dl in het belgischt poliiieke leven de 

strijd aanbinden : 
— tegen het elektoralisme dat de sociale 

woningbouw overwoekert; 
— tegen het individualisme van een 

aantal villa-bouwers die het land
schap bederven en daardoor een van 
de pijlers van de volksziel ondergra
ven door een ongebreidelde mors- en 
lintbebouwing; 

— tegen de grondspekulatie die noch 
na tuur noch stedeschoon ontziet; 

— tegen een ruimtelijke wanorde en 
ordeloze stedebouw die ons volksbe
staan biologisch bedreigen indien 
on/e kinderen moeten opgroeien niet 
alleen in een on-menselijk landschap 
maar ook in een fizisch leven.smilieu 
waarin de lucht veronlreinigd wordt, 
het water bevuild is en waarin de ze
nuwen kapot gemaakt worden. 

De persoonlijke aspiiaties en de parti-
kuliere ondernemingszin moeten zich ze
delijk ondergeschikt weten aan het na
tionaal belang. 

En vermits de mensen — ook de Vla
mingen — geen engelen zijn. zullen wa
terdichte .1 wetten » op de ruimtelijke 
ordening deze zedelijk-nationale eis 
luoeteii steunen. 

Ook op dit terrein zal de Volksunie 
als gloeiend'" partij en als machtsfaktor 
in het beifischt: politieke leven haar na
tionalistische plicht moeten trouw zijn. 

M VAN H A E G E N D O R E N 

Senator, 
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Het land der Tsjechen en Slovaken heette eens Tsjecho-SIovakije. Men kan het 
sinds 20 augustus weer een protektoraat noemen, precies zoals dertig jaar gele
den. Niet dat men zo opgetogen moest zijn over deze kunstmatige staat, waar
van de inwendige verhoudingen in volks opzicht ook niet pluis waren doch in 
welke verhoudingen juist met Dubcek een normalizering zou intreden door de 
-federalizering. Of daarvan na de russische ingreep iets zal in huis komen, valt 
te betwijfelen. De marionettenregering, die men tans Tsjechen en Slovaken 
poogt op te dringen, zal andere katten te geselen hebben, voor zover ze deze 
hervorming aan haar Kremlinmeesters zou willen of durven voorleggen. 

Omerinijdeliik zoekt men bij een der
gelijk verrassende ingreep na»v de oor
zaken. Men kan sleihts gissingen maken, 
•vvant na de eerste dag van de nntitaire 
bezetting werd liet ijzeren gordijn aan de 
Oostenrijkse en westdnitse grenzen van 
Tsjecho-SJovakije finks neergelaten. De 
hoofdfiguren van deze nieuwe praagse 
tragedie waren al vroeger in verzekerde 
bewaring genomen. 

De pauze na Bratislava werd \ermoede-
li'k door Moskou benut oni het operatie-
plan op te maken, in alle militair-strate-
gisclie nuchterheid. Dat scliijnt niet zon-
«ier meningsverschillen in de Kremlintop 
te zijn gegaan. Intu.ssen had Dubrek met 
drie voorname problemen af te rekenen. 

"Het eer.ste was de primauteH van de par
tij te handhaven, zij het in een mildere 
vorm dan vroeger, waai'bij jiers, radio en 
tele\izie een belangrijke rol moesten spe
len en waarover tot aan 20 augustus geen 
akkoord bestond. De tsjechische liberale 
leiders moesten tevens binnen enkele da
gen in de paitij de laatste weerstands
nesten tegen hun deniokratizcring.spoli-
tiek ojjruiinen. liet zal geen toeval zijn 
«lat de « l^inmar.sch » van de War.schau-
pakt-legei's enkele dagen vóór deze be
slissende partij-bijeenkomst plaats greep. 
Tenslotte had Dubcek af te rekenen met 
het financieei-ekonomisch |)robleem, dat 
trouwens aanleiding gaf tot de tsjechi.sche 
krizis. Op de weigering van Moskou, 
Praag kredieten toe te staan, moe.st wel 
gedacht woid^n aan een westers finan
cieel alternatief, ai kan men niet uitma
ken of Dubcek een dergelijk initiatief 
reeds konkreet onder ogen genomen had. 
IJij moest wel beseffen hoe hachelijk een 
stap in die richting voor zijn broos regi
me zou zijn. vvant dan kon Mo.skou uil-
pakken met het argument van de zo ver
wenste als gevreesde mogeliikheid van een 
opening naar het Westen met al de ge
volgen vandien. Koorddanser Dubcek slak 
(lus in zeer nauwe schoenen, ritcindelijk 
viel te .Moskou de beslissing : de vrijheid 
js voor 1 et Krenilin te besmettelijk en 
moest in het geval Praag met alle midde
len belet worden. De te .lalta afgebaken
de invloedssferen in Huropa en het nu-
kleair evenwicht zijn tevens voor .Moskou 
de garanties, dal het Westen slechts pla
tonisch zou reageren, liet Krendin dreef 
zelfs de onbesctnunndheid zo ver, de wes-
tei-se grootmachten officieel \an zijn in
grijpen op de hoogte te brengen. 

GEVOLGEN 
Europa is zich met een .schok weer eciis 

bewust geworden van zijn deling en \an 
de broze europese vrede. Ook Amerika 
vraagt zich perpleks af, wat de derde 
« coup » \an Praag betekent. liet had 
Johnson en Kosygin gemoedelijk aan de 
praat over de toekomst van hun kleinkin
deren gehoord, er was een akkoord over 
de niet-spreiding van atoomwapens in de 
maak en de druk van de progressisti.sche 
kringen om in Vietnam een uitweg te 
zoeken die de vredelievende ko-existentie 
met het Sovjet-blok quasi-totaal zou ma
ken, werd steeds sterker, wat zich o.a, 
uitte in de debatten over het partijpro
gram vlak vóór de konventie van de De-
mokrati.sche Partij. .Men moet dit alles nu 
herzien. De droom van een Europa tot 
aan de Oeral is herleid tot de ijskoude 
werkelijkheid van een star stalinistisch 
blok van Xeisse tot Vladivostok. Een blok 
dat een vredelievende ko-existentie in 
eigen sfeer niet waar kan maken, kan het 
uiteraard nog minder met het andere 
blok, dat zijn verdedigingsorganizatie 
(NATO) nu gemakkelijker zal verlengen 
dan vóór 20 augustus. Wanneer de bloe
men van Bratislava veranderen in de 
pantserkanonnen te Praag, hoe kan men 
vertrouwen schenken aan woorden \an 
Sovjetleiders die hun eigen « vrienden » 
\ erraden ? 

Het is nog te vroeg om nu reeds kon-
kluzies te trekken, maar men kan de ver
killing van lie wereidsfeer niet loochenen. 
I^i-aag lfl(i8 kan niet zonder gevolgen blij-
sen in de verhouding Oost-We.st, in de 
amerikaanse verkiezingen, in l^ui'opa, in 
een gekweld en gekneld Berlijn, waar nu 
weer de Vrijheidsklok een tragische klank 
verkrijgt. In Tsjecho-SIovakije zelf ten 
slotte waar de bevolking haar koude ver
achting voor deze agre.ssie demonstreert, 
waar de demokratische vleugel de ban
bliksems trotseert van de nieuwe heren, 
waar de arbeiders met een algemene sta
king de algemene eis tot terugtrekking 
der invallers willen ondersteunen. l'"n tot 
zelfs in de grote westerse komniuni.stische 
partijen, die voor het eerst met klem het 
optreden der oo.steuropese « zusterpar
tijen » afwijzen. Is het in die omstandig
heden, dié sterk verschillen met deze 
waarin vroegere russische schendingen 
van het zelfbeschikkingsrecht der volken, 
niet voor de hand liggend zich de vraag 
te stellen, of het Kremlin deze keer geen 
l)limder van formaat heeft begaan ? 

Simhool van de grimmige russische ingreep in de binnenlandse aangelegenhe
den van een kleine sovjet-satelliet en tans dagelijkse kost in het land van de 
« gouden siad » Praag, de brave soldaat Schwejk (straks niet meer ?) en van de 
gelimogeerde Dubcek : russische tanks en bemanning die echter niet steeds zo 
vreedzaam pauze houden en o.a. te Praag en Bratislava herhaaldelijk in betogen
de massa's Tsjechen en Slovaken schoten. Het antwoord ? « Russische moor

denaars go home »... 
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Sovjet-russisohe, oostiiuitse, poolse. bulgaaise en hoiigaar.se troepen rukken Tsje-
rho.slovakije binnen en bezetten het land. 

I'rezident .iohnsun overweegt geen bom-.stop in Noord-Vietnam. 
Oud-prezident Eisenhower in sterven.snood. 

Bomaanslagen in het joodse stad.sgedeelte van .leruzalem lokken plunderingen door 
Israëlische jongeren in de arabische stad uit. Israëlische regering poogt zich t« 
distanciëren. 

.3i)e Eucharistisch Kongres te Bogota (Kolombia) geopend door kardinaal Lercaro. 
Paus Paulu.s VI vervoegt het kongres enkele dagen later. 

Nigeriaans-Biafraanse besprekingen te Addis Abeba vorderen niet. 

Franse Rode Kruis sluit afzonderlijk akkoord met Nigeria inzake hulpverlening 
aan Biafra, los van het Internationale Rode Kruis. 

Boykot ten opzichte van .Algiers door internationale Pilotenvereniging afgelast na 
principieel akkoord nopens vrijlating van de bemanning van het gekaapt* 
Israëlisch passagiersvliegtuig. 

Niemand l)etwisl tans nog dal tijdens 
het eer.ste grote moor-den in Xoord-Xi-
geria minstens 30.000 Ibo's het leven 
verloren. Over het aantal gekwetsten en 
verminkten heeft niemand gegevens, 
evenmin over het aantal Ibo's dat stierf 
tijdens de grote vlucht naar hun eigen 
stamland, het zuid-oosten van de staat 
Nigeiia, hel huidige Biafra. Dit gebeur
de al in het voorjaar van 1!)()6. Maar het 
was nooit meer dan nieuws voor één 
dag : bijna als een groot verkeersongeluk 
of een natuurramp. Nu weten we waar
om : alle vooruitstrevende krachten ter 
wereld, de l.abour-regering van Groot-
Brittanië en de Sov jetregering meenden 
hun doel het best te kunnen bereiken 
door dit stille moorden. Dat énige doel 
was (en is) hel behouden van de eko-
nomische macht en vooral van de aard
olie in Biafra, of het verwerven van in
vloed in het nog altijd zo afgesloten 
\frika. 

(leen dokiiincnt zal het de ei'rste tien
tallen jaren kunnen bewii/en, maar er 
is een hardnekkig gerucht dat beweert 
dat de twee leiders die elkaar uu tot de 
dood bestrijden, (lowon van .Nigeria en 
Ojoekwoe van Biafra, zowat anderhalf 
jaar geleden praktisch tot een vreedza
me regeling waren gekomen — maar 
dat toen de Labour-regering Gewon zo 
veel steun beloofde en zozeer zich in
zette voor de eenheid van het land, dat 
de oorlog begon. 

Hoe groot de misrekening was blijkt 
uit een enkel gegeven : Gowon kondig-

BIAFRA 
de de aklie tegen Biafra aan als een po
litionele aktie die niet langer dan 48 
uren zou duren. Zelfs wie de gewone 
l)rüpagandistische overdrijving in acht 
neemt moet de misrekening erkennen als 
het maanden vroeg om de strategisch 
zeer ongunstig gelegen hoofdstad Ènoe-
goe in te nemen. Een lege stad : een be
wijs (e meer dat de strijd niet de zaak 
was van een enkele op de hol geslagen 
officier (Ojoekwoe) maar de zaak van 
het gehele volk. Een afrikaanse oorlog : 
een oorlog op leven en dood zoals wij 
die hier in Europa al sinds eeuwen niet 
meer kennen. 

Biafra riep zijn onafhankeliikheid uit 
in mei 1967 en beschikte toen over een 
gebied van ongeveer 7.5.000 km2. In 1962 
was er in Nigeria een volkstelling die 
echter door de regering nietig werd 
verklaard, in 1963 kwam er een nieuwe 
onder toezicht van de Verenigde Naties, 
die telling werd afgewezen door de te-

gen.standers van de regering. Nigeria 
wordt door ongeveer S5 tot 56 miljoen 
mensen bewoond, de volksrijkste staat 
van geheel Afrika. In het huidige Biafra 
zouden weer ongeveer 12.400.000 inwo
ners zijn. Biafra 's ruimtelijk het klein
ste gebied van de federatie, maar het 
dichtste bevolkt. De Ibo's onderscheiden 
zich sterk van de anderen : godsdien
stig, dat is nu wel bekend, maar ook 
wat de struktuur van hun samenleving 
betreft. De kleine groepen worden door 
een raad bestuurd die verkozen worden 
en grote « chefs » zijn er onbekend, 
want de Ibo's zijn energieke individua
listen. .Algemeen bekend is nu ook wel 
dat de ontwikkeling van de verschil
lende stammen in Nigeria tot heel on
derscheiden rezultaten heeft geleid. 

Van de oorspronkelijke 75.000 km2 
blijven er nu nog ongeveer 25.000 over. 
Een zeer beperkt aantal Ibo's « leeft » 
nog in de bezette gebieden. Zelfs zij die 

in een gevangenis bestemd voor 200 man 
met 2.000 plaats hebben gevonden wor
den met de hongerdood bedreigd. Want 
al hebben de nigeriaanse centrale troe
pen Enoegoe, de hoofdstad sinds oktober 
van vorig jaar bezet en Onitsha, de twee
de belangrijkste stad sinds maart, de 104 
km lange weg tussen de beide steden is 
niét in hun macht. Samen met Port Har 
court en Calabar zijn deze steden de be
zette punten in 't land, maar het land er 
tussen is niet bezet. Deze toestand doet 
ook begrijpen waarom er geen overeen
komst mogelijk is over « geneutralizeer-
de » wegen ! De Ibo's wensen wel zelf 
bevoorraad te worden, maar niet de be
voorrading van hun vijanden te verge
makkelijken. Want in de brocsse gaat de 
oorlog voort : zelfs het gebied ten wes
ten van de Niger-rivier is nu tien maan
den nadat het veroverd werd nog steeds 
een guerilla-gebied ! 

Dit zijn enkele uiterlijke gegevens . 
de menselijke ellende is onbeschrijfbaar. 
Hel is pen massamoord : de voorzich
tigste berekeningen schatten het aantal 
kinderen dal per dag sterft op 2.000, 
(Caritas schal echter 6.000 — zonder hulp 
wordt dal in augustus, dus nü I volgens 
waarnemers 30.000. De nigeriaanse re 
gering doet en zal niets doen om Ibo's 
te redden : dal betekent dat als wij 
maar laten gebeuren op 3 maanden tijd 
3.000.000 Ibo's, eerst de kinderen, dan 
de vrouwen zullen sterven. 

Maar Engeland en Rusland leverer 
verder wapens en manschappen... 

file:///ermoede
http://hoiigaar.se
file:///frika


WIJ ti: 

OEMOKRATISCHE KNEPEN 

Als hier een zeer konkreet 
voorbeeld vermeld wordt van 
de «technische mogelijkhe
den » waarover de «demokra-
tie » beschikt, dan betekent dat 
niet dat voor een of ander van 
de betrokken politieke part i jen 
part i j wordt gekozen Het gaat 
alleen maar om een belangrijke 
inlichting en — om een voor
beeld dat tevens een waarschu
wing is. 

Een wetenschappelijk insti
t uu t heeft in de Bondsrepu
bliek berekend dat als in Ba-
der.-Wurtemberg het s temmen
aanta l voor de partij'en het
zelfde blijft als m april van dit 
jaar, bij de verkiezingen in 
1969 de verdeling de volgende 
zal zijn : CDU : 60 zetels; 
SPD : 37; FDP : 18; NPD : 12 
zetels. Wordt het meerder
heidskiesrecht i n g e v o e r d 
•(dw.z in ieder kiesdistrikt is 
verkozen wie de relatieve 
meerderheid behaalt) , dan zou 

Namoelijks pen maand geleden zagen de inwoners van Tsjecho-Slovakije met 'n opgelucht gemoed 
de russische gevechtbwagens verdwi:snen In de nacht van dinsdag op woensdag deze week keerden 

ze terug, als bezetters 

TANIA BUNKE 
op 7 september 1967; een maand voor

dat ht] zou sterven, schieef Eineslo ^Che> 
Cuevaia m zijit dagboek : « Radio Ciiiz 
del Sur meldt het vinden van het lijk van 
de gueinlleia Tania aan de oever van de 
Rio Giande. Dit is een beitcht, dal met de 
minste schijn van xuaaiachtigheid heeft 5>. 

Giievaja vergistte zich : Tania was wel 
degelijk dood. Ze was gevallen met een 
gioep van acht paitiianen, die in een hm-
dei laag van hel kolwiaans legei tiaien ge
raakt. Che Guevara, die op dat ogenblik 
al iedere illuzie over zijn bohviaans avon
tuur had veiloien, veittoiiwde ean zijn 
dagboek toe : < Alles schijnt er op te wij
zen dal men ons een zwaie slag heejt toe-
gebi acht >. 

Tania Banke slicif ongeveer op de 
plaats van afspraak die zij Gneiaia en zijn 
gueiiilla groep had aangeduid. Giievam 
vet nam het nieuws per radio, toen hij op 
weg was naat die plaats. 

Guevaia's gewelddadig einde stond ui 
vast, toen hij zich elf maanden voordien 
in het bohviaans avontuur had geivaagd. 
Uit het dagboek van Guevaia (de autenli-
cileit eivan staat vaü) blijkt tans zonue-
klaai, wat vooi een amateuristische, sloi-
dige en in de gtond belacheljike ondeiw 
ming heel die gueiulla is geweest. Mm 
kan zvaardeung opbrengen voor de moed 
van Guevara, die geleefd heeft en gesloi-
ven IS voor zijn overuigiiig, vat ons he 
treft, biengen wtj die waa-ideung op. Marir 
hel IS een tiagisch — om niet te zeggen ei n 
tiagi l'omisch misveistand, deze man Ir n n 
ah de denker, de teoieticus van de OIKI-
riUa Voor zover hij gepoogd heeft dal ic 
zijn, waien zijn gedachten een vreselijke 
dwaalleei en bleek zijn teone in hel nul 
te veizwmden bij de piaklijk. 

Hoe u<as hij er toe gekomen, xnii IIDII 
xn c( Il « tweede Vietnam > te wilUn ma
ken ^ Hel staat vast dat hij oveihoop c,f 
raakt was met tidel Cast)o, dat hij Kubn 
veiliet en een tijd londzxvieif door Euiopi 
en Afrika, dat Castio hem na de breiii 
met Moskou tetug naar Havana iiep "ii 
dat de kubaanse diktatoi hoopte, twte xlii 
gen UI (III klap te vangen . Guevaia I i/// 
spelen in etn guenilla en, als die giuniPn 
sukses mocht hebben, de F.S eeri lelijh 
kool stoven in Ziiid-Amei it a 

Het avontuur ueid m B,ain s^e^h I 
amal tiii lm lie xiij e. lure bol 
koinmunisien kiegen opduiclit, in n 
laten stieek een boeideiij ie btginiuu (t 
als uitgangspunt vooi de in de nabijlu' / 
opereiende guenilla zou dienen. Guriuii 
xieid, met enkele kubaanse ojficieieii IS >Ii 
lic binneiinr K'^I i ''/ De giorp zi (i i 
uehjks UI c' an de boeiden ii 
gekomen, of hij nas i{l gestgnaleeid 
baziskamp speelde z'ch dan xiekenl 
meest onvooizichtige spektakel nf d 
zich kan denken nu iiti ̂ ^iriij,r ti 
I II, I luckn ka a Paz eei 
nt nu II Gvcxain 'i uirl dt 

der boliviaanse kommunistische paitij, 
voedsel en munitie iverden aangebiacht met 
opvallende viachtwagenkolonnes; in zijn 
dagboek schiijft Guevaia herhaaldelijk : 
« ik heb aan die gezegd, wie ik tn feite 
ben >. 

Een giote rol bij al dat over en weer 
geloop speelde de geliefde van Guevaia, 
1 anta. Tania Bunke wai een diiHse Jodin; 
haai vadci was m 1935 naai Aigentimé uit-
geueken en daar kreeg Tania een opvoe
ding die het Spaans tot haar moedei taai 
maakte. In 1932 uas het gezin teruggekeeid 
naai Oost Bei lijn en Tania had er, naar 
vei luidde, als tolk kennis gemaakt met een 
aantal Kubanen. 

Deze Tania veizoigde zoivat de « public 
relations > van Guevaia. Zij uas het die 
cooi paspooiten gezorgd had bij hel begin 
van het bohviaans avontuur. Zij was het, 
die kandidaat-guerrilleros, nieuxvsgierigen 
en joeinalislen naar de guenilla dooishns-
de Langs haar om kwam o.m. Regis Debray 
bij Gaexiara terecht. Zoals men weet had de 
I'iansman Debiay een biochuuilje geschie-
ven dat de picleiilie had, de nogal verwar
de filozofische en laktische opvattingen van 
Guevaia om te bouwen lol een gesloten 
leei, een denksisteem. Oi'er deze would be-
xevolutionaii bevat het dagboek van Gue-
laia enkele veelzeggende passussen : de 
franse salon revolutionair had, toen hij de 
xeerkelijkheid van het smerige en liaide 
jungleleven leerde kennen, alleen nog maai 
de wens om zo snel mogelijk weg te komen. 
Deze hazenmoed, tarnen met een onverde
digbare loslippigheid na zijn gex/angenne-
ming, bespoedigden het einde van Guciaia. 

In de persoon van Tania Bunke xi orden 
dr misiekeningen, de onvoorzichtigheid en 
de ongelooflijke flaieis van Guex'aia nog 
hel best geiltustieeid. Zij stapelde fout op 
foul ten beslissende lol tn Guevaia's on-
dnnaiig speelde het feit dat zi; een jeep 
t ol kompiomitterende <lol unu iiirn ge-
XI oouxveg eigens parkeeide, waai hij moest 
irevonden en ondeizorht xioiden door de 
legeiingstioepen 

Onoooizichtigheid of diihlnl sjnl^ De 
xinai^ moet gesteld woiden nu onlangs een 
oosUliiils spion, die oveihcp naai lut xi rs-
1(11 III I klem van aiguinrii < n h ijl br-
uccid dal lama in opdiacht van de russi-
itlie geheime diensten geholpen heeft bij 
het « knlUlellen > xmii Guez'aia die zoor 
de II ŵ̂ <̂ /y/ holilirk in Zuid Ammka i%'i 
gr n oiiltii 

Hoc dan ook, vciiaad o/ s.exiooii kiimi-
nele onvooizichtigheid, lama Bunke xi-as 
de levende illustialie <au een hopeloos en 
III ril nu h/nul iio" hiladii'nk uaudi end 
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de verdeling zijn • CDU : 120 
zetels; SPD : 20 en FDP 2 ze
tels. De NPD wordt zo volledig 
uitgeschakeld. Worden er per 
kiesdistrikt vier volksvertegen
woordigers verkozen, dan zijn 
de cijfers : CDU : 76; SPD : 43 
en FDP : 9 zetels De NPD 
blijft uitgeschakeld. Worden 
er drie parlementsleden per 
distrikt verkozen, dan verschil
len de cijfers niet zo heel 
veel : CDU : 78, SPD : 40 en 
FDP 8 zetels. Geen NPD 

De SPD verlangt uiteraard 
niet naar het meerderheids
stelsel, wat de CDU wél doet. 
Terwijl de CDU in de twee 
andere stelsels (of kneepjes) te 
weinig voordeel ziet, zal de 
SPD er ook wel niet zo tevre
den over zijn. Bovendien ziet 
b \ . minister Schroder in het 
behoud van het bestaande stel
sel zijn kans om kanselier te 
worden .. Eenvoudig is het 
n ie t ! 

GUERRILLA IN DE MAAK 

Zowat aan alle grenzen die 
door europese machten in 
vreemde kontinenten werden 
getrokken, zijn konfliktsitua-
ties latent aanwezig Er is 
overal wel een volksstam die 
door de grenslijn verdeeld 
werd of benadeligd Dit is ook 
het geval aan de chmees-

Indiase grens. Daar zijn sinds 
meerdere jaren leden van de 
Naga-stam aan het vechten 
met indiase troepen. Het zou 
een wonder zijn als het chine
se rijk hiervan geen gebruik 
zou maken Dat wonder is 
inderdaad niet gebeurd : e r 
werden reeds (voor zover men 
weet) een duizendtal Naga
strijders in China opgeleid en 
bewapend Voorlopig blijft ook 
dit nog buiten het nieuws. 
Voorlopig. 

VERBORGEN ONRUST 

Samen met Hongarije en 
Bulgarije hjkt Ulbncht-Duits-
land een paradijs van studen-
tenrust te zijn in het zeer be
wogen Europa. In geringe 
mate ten minste blijkt dit toch 
met helemaal juist te zijn. Met 
ruim twee maand vertraging 
bereiken tans berichten he t 
Westen dat op 30 mei te Leip-
zii^ door studenten van de 
Kar l - Marx - Universiteit een 
«sti l le optocht» werd gehou
den tegen het afbreken van de 
Paulinerkerk, die de oude uni-
versiteitskerk was. De optocht 
verliep volledig rustig hoewel 
de deelnemers duidelijk wer
den uitgedaagd door agenten 
van de veiligheidsdiensten 

Enkele dagen later werden 
talrijke studenten thuis «be
zocht » door politie in burger, 
die hen kwamen afranselen 
met de mededeling dat ze het 
verhaal rustig mochten voort-
vertellen aan hun medestuden
ten.. . Dan zou het wel rustig 
blijven. 

NATIONALITEITEN 
IN CHINA 

De vrouw van Mao, Tsjiang 
Tsjing, speelt zoals iedereen 
weten kan, een belangrijke 
rol in het chinese politieke le
ven. Minder bekend is dat zij 
ook wel eens moeilijkheden on
dervindt die verband houden 
met de verschillende « nationa
liteiten » in het reusachtige 
rijk van haar gemaal 
Zo mislukte haar poging om 
een militaire leider uit de 
Kwangsi-provincie naar Peking 
te halen, omdat deze leider. 
Wei, tot de Tsjuang-nationali-
teit behoort en daar zeer popu
lair is, zodat hij zich bij zijn 
eigen volk heel veilig kan voe
len. 

Tn Biafra wordt een volk uitgemoord, met medeplichtigheid van 
de blitse en russische machthebbers, terwijl de wereld machteloos 

toeziet. De U.N.O kijkt onverschillig toe. 
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In een onlangs in dit blad besproken boek over Zuid-V laanderen weid ge

wezen op de tegionalistisehe stwmingen die zich in Fiankiijk meer en meer 

affiime.ien:de stiijd dei mindetheden wordt in die slioiniiig geplaatst. Maar 

dit is slechts gedeeltelijk waar : ei is een veischil tussen het legionalisme 

binnen eenzelfde volksgemeenschap en de eis tot erkenning van het eigen 

wezen van mindeiheden die tot een andere volksgioep hehoien. Dil n het 

geval met Basken, Bietoenen, Zuid-Vlamingeil, Elzasseis enz. . Wannen iii 

een aitikel in « Dietsland-Euwpa » de oud-leider dei bietoense « Bieiz 

Atao » het algemeen vei~val der minderheidsbewegingen na 1945 vaststelt, 

en de oplossing dezer kwesties ziet in een euwpese onentatie die ook de 

« giole » volkeien moet oveituigen van de noodzakelijke autonomie aller 

nationale gioepen, dan is dat vooralsnog toekomstmuziek InmiddeU gii] 

pen de mindeiheden alle, de ene kiachtdadigei dan de andeie, naat df 

voor 1945 beoogde doelstellingen, in de eerste plaats naar beveiliging van 

taal en kuituur. Wat er van oveigebleven is, is vaak m<l zo heel veel meer : 

zien wi] slechts naar Zuid-Vlaandeien ! 

De jongere generaties zijn vewieemd : hen tentg te vocien naar hel eigene, 

hen VOO) een gelijkschakelende ontworteling te behoeden is het eeisie doel 

der bewegitigen die, zoals de vlaamse beweging vonge eeuw, hel dtnanisme 

van de taal als bindend element en sUijdobjekl naar waaide weten te schat

ten. 

In het voornoemde «.DE» aitikel unjst Mordiel op de veiplelteide Elzas nis 

VOO) beeld voor de telooigang der minderheidsbewegingen. Maar op dat 

zelfde ogoiblik veischijnt er een biochure van de Ceicle René Schickele te 

Straatsburg en op de peiskonfeientie, begin juni 1968, waar deze brochure 

we)d voogesteld, stelde P. Be)nhaidt de retorische viaag : « Faut-il conli-

nuer a se tai)e? », vraag waaiop inniiddels door de iniichters zélf geant-

woo)d weid : zij zivijgen niet langer over het lot van de duitssprekende El

zas, die sislematisch veijiansl weid en ivoull, evenals ons eigen « Xedei-

land ui Fianknjk >>. 

WU 

1. 

van oe eoen 

van straatsburg 

tot bismarck 

sche teriein en op dat \ a n de be^s oners 
van dit 1 md. 

GESCHIEDENIS 
Voor ,^o\ci on/e geschie\en geschie

denis bronnen reiken, weten wij dal di t 
gebied behoorde bij Germania Infeiior. 
Reeds m de 9de eeuw wordt gesproken 
van een pagus Alisacense Sommigen 
willen de naam aüeiden van de i i \ ie i UI 
(of Kil) anderen van het allcmannische 
woord dat <( ge\estigd op vreemd ge
bied » betekende. 

Indeidaad waren het de Allcmannen 
die, van o\er de Rijn komend, de ger-
maanse vestiging het verst naar het 
Westen zouden uitbreiden, zoals de 
Franken het naar het Zuiden zouden 
doen. Voor hen waren er Keilen geweest, 
Liguren en Iberen : men heeft zelfs de 
benaming der Vogezen (Wasgen) van die 
voorhistoiische bewoners (Basken) wil
len afleiden. Dat zi)n echter \eronder-
stellingen Zeker is dat. na heihaaldelijk 
teruggeslagen te zijn, de Allemannen 
zich tot op de hoogvlakten der Vogezen 
\estigden en met de Fianken in botsing 
kwamen (Hlodwig en Clotildis !) en vre
de sloten. De paiiones van de Elzas, St. 
Odilia, was de dochter van Adabii (Eti-
cho), hertog van de Elzas. Die naam 
werd toen gegeven aan het gebied tus
sen Ju ia , Rijn, Vogezen en het woud 
van Hagenau. De naam weid voor het 
eerst gebruikt in de kroniek van Fiedc-

ELZAS 
Hoe is de toestand in de Elzas, hoe is 

hij ontslaan c i rne lk zijn de vooiuit/ich-
ten ? Doel van dit aiiikel is niet, hierop 
een volledig antwoord te geven, wel en
kele hoofdzaken in hel kou weer te ge
ven. 

LANDSCHAP EN VOLK 
Van de Zwitserse grens in het Zuiden 

tot aan de Rijnpalts in het Noorden 
ligt tussen de Rijn in het Oosten en de 
Vogezen in het Westen een land, dat als 
het ware het spiegelbeeld is \ a n de rech-
ter-Rijnoever, \ an het Badische. « Wei
nig duitse landsiieken hebten natuur
schoonheid, vruchlbaaiheid van de bo
dem en rijkdom aan het schone werk der 
mensen in die mate verenigd als de El
zas » schreef Hans Pflug En het is in
derdaad zo, dat het wooid van de « beig-
umrahmten Garten » dal diezelfde au
teur gebruikt in verband met de Elzas, 
geenszins overdreven is. 

In het Zuiden, aan de rand van het 
Ju r a plateau, ontspringt de 111. Daai ligt 
ook de Sundgau met zijn vreiden, eiken
wouden en kleine meren. Naar het Wes
ten toe stijgt het land teirasvormig naar 
de Vogezen, met het hoogste punt bij 
Gebweiler : 1426 m. Het noordelijk ge
deelte omsluit in het Westen een deel 
van het massief der Vogezen en daalt 
dan teirasvoimig af naar de Boveniijn-
vlakte. 

De bescherming van de wand der Vo
gezen, de vruchtbare loss grond en het 
Rijndal maken een vergelijking mogelijk 
met gelijkaardige streken in Duitsland : 
de wijnbouw wordt er dan ook evenzeer 
beoefend en op de oostflank der Voge
zen strekt zich het elzassisch wijnbouw-
gcbied uit met Rappoltsweiler (Ribeau-
ville) als centrum. Thann , Gebweiler, 
Toikhe im, Reichenweiei v\aren of zijn 
nog bekend om hun wijnbouw : de bes
te, bloemiijksle /ijii de witte wijnsoor-
ten. 

Maar naast landschap en bodem-
viuchtbaarheid (met de wijn als het 
meest gewaardeeide doch niet enige re-
zultaal ') is er een andeie belangrijke 
faktoi die het gelaat van de El/as heeft 
getekend : het weik der mensenhanden, 
de huizen met het vakweik zoals wij dat 
kennen uit heel het gennaanse laag en 
middengebied, de burchten en de oude 
maikljjleinen, de sladspooilen en de 
boelenhofsteden, tenslotte de steden met 
hun gotische kei ken van Metz tot 
Straatsburg. 

Stiaatsbuig, waarvan liet liedje zegt 
« die wundeischone Stadt », is niet al
leen aichitektonisch van belang : als 
ccnt ium van humanisme en van duits 

kultuurleven heeft het eeuwenlang be
kenden en minder bekenden aangctiok-
ken : Heidcr en Goeihe, Jozel II en Pa
racelsus zijn er slechis enkelen van. Daai-
naast is Kohnar, hoofdstad van de Bo
ven Elzas minder bekend, maar bezit 
even waaidige getuigen uit een gToot 
kunstvcüeden. De gotische Munster en 
het stadhuis zijn de trots van deze stad, 
naast het werk van haar beiocmde zoon 
Martin Schongauer, schilder van de 
« Madonna im Rosenhag » in de Mar-
linskirche, leerling van Rogier van der 
Wevdeii en een der belangiijkste schil
ders der zuiddiiitschc sdiool. 

Wij zouden namen kunnen blijven 
noemen van histoiisthe en... tociistische 

betekenis. Vermelden we alleen Schlett-
stadt (Sclesiat) met /ijn 13de eeuwse St. 
Geoigskirche; de op 16 km. daarvandaan 
gelegen Hohkönigsbuig gebouwd door 
de Hohenstaufen. Vermelden wij ook, 
op 50 km. van Straatsbuig, de St. Odi-
lienbeVg, genoemd naar de patrones van 
de Elzas. Daar bevindt zich een leusach-
tige muur van 10 km. lang, uit grote 
rotsblokken gebouwd om als verstel kte 
omheining dienst te doen. Hij dateert 
naar alle waai chijnlijkheid uit de 5de 
eeuw voor Kiistus en weid door de Kel
ten opgericht. 

Hieiniee zijn we beland op het histoii-

Stadspoort en Dolderdoorgang (15e eeuw) te Rappoltsweiler (Elzas). 

garius in 610. Kerkelijk werd het gebied 
ingedeeld bij het bisdom Straatsburg zn 
het bisdom Bazel. 

Door de verdeling van het rijk van 
Karel de Grote in drie delen kwam de 
Elzas in het Middenrijk van Lothai ius , 
da t echter aldra zou verdeeld worden 
onder het West- en Oostfrankische Rijk. 
De eden van Straatsburg, in het oud-
frans en het oostfrankisch, daterend van 
842, bevestigden die verdeling. In 870, 
door het veidrag van Meersen kwam de 
Elzas definitief bij het duitse lijk. 

Dat het fians imperialisme zich niet te 
erg aan de overeenkomsten houdt als 
het om uitbreiding van macht en grond
gebied gaat, weten wij vandaag nog uit" 
ervaring. Ook tegenover de Elzas was het 
zo, en al zéér vroeg : in 939 belegerde 
Lodewijk IV Brisach, niettegenstaande 
alle verdragen ' De Elzas maakte deel uit 
van het hertogdom Zwaben en zou meer 
dan acht eeuwen behoren tot het duitse 
rijk. De Hohenstaufen bouwden er Hoh-
Konigsbuig. Vanaf de 12de eeuw zien 
wij, zoals ook elders, een versterking van 
de stedelijke macht en in 1353 ontstaat 
op verzoek van Karel IV de decapolis, 
een verbond van tien elzassische steden. 
De Elzas wordt dan. in de 15de eeuw, 
mee betrokken in de politiek van de 
Boergondiers wier droom van een nieuw 
Lotharingen, met de Nederlanden, de 
Elzas en Boergondié. zich langzaam maar 
zeker scheen te realizeien. In 1469 had
den zij de Sundgau Breisgau en Fer-
relte gekocht. Karel de Stoute had Pe
ter von Hagenbach als vertegenwoordi
ger aangesteld. De man weid dooi een 
zwitsers-elzassisch gerecht veioordeeld en 
onthoofd. Daarop trok de hertog door 
de Elzas naar Zwitsciland, werd veisla
gen te Granson en Morat en viel te Nan-
zig (Nanc)). De tioebelen vvdien daar
mee niet van de baan. De boerenopstand 
van de ^i Bundschuh » zetie het land in 
rep en roer, 15.000 man waren in de 
Boven-Elzas alleen al onder de wapens : 
zij werden veisLigen en uitgesiooid door 
A n t o o i i v i n I od i 1 v'iior'n « r l 11 u l e s d e 
Guise 

In de ibde eeuv\ /ouucn tl< iiaiise ver 
overingsplannen ten opzichte van de 
Elzas uitvoering krijgen : het /ou ech 
ter nog meer dan een eeuw duren eer 
zij tot een le/ultaat zouden leiden. Hen-
diik II weid dooi Karel V vciilagen en 
tijdens de deiiigjange ooilog /ou de El 
zas evenals het hele aiondaebied van 
het duiise rijk onder de voet gelopen 
worden door troepen van allcilei ge
zindheid en naiion.diteit : vooial kei-
zcilijkcn eu Zweden van Gustaaf-Adolf. 

file:///eronder
file:///estigden


13 
Dorpen met een normaal sterftecijfer 
viin 20 per jaar, noteerden op 3 jaar 
tijds dodencijfers van 258, 600 en 108. 
Tussen Straalsbing en Ruifach waren 
alle dorpen verlaten, zonder bewoners. 

De zwakheid van het Rijk bood aan 
Lodewijk XIV en aan Richelieu's ver
overingspoli tiek de gelegenheid tot in
grijpen. Hij eiste de Elzas op : een eis 
die zo brutaal gesteld werd dat hij alge
mene konsternatie verwekte. 

De duitse keizer, die nog andere kat
ten te geselen had, gaf toe niettegen
staande het protest der keurvorsten, die 
er terecht op w-ezeji dat de decapolis 
nooit Habsburgs was geweest. Dan volg
de, midden in volle vrede en tot alge
mene ontsteltenis, de bezetting van de 
vrije stad Straatsburg in 1681. 

De zeer kristelijke franse koning 
dwong keizer Leopold, die af te rekenen 
had met de turkse bedreiging tegen 
Wenen, te Regensburg om Straatsburg, 
Kehl en de Elzas voorlopig aan Frank
rijk te laten. O p het einde der 17de 
eeuw kreeg de Elzas dan een frans gou
verneur en begon de franse kulturele 
infiltratie via het katolicisme. Priesters 
u i t Tr ie r die les gaven aan de akademie 
werden vervangen door franse jezuïeten, 
de akademie werd bisschoppelijke uni
versiteit, het College Royal werd in 1681 
opgericht met franse paters. 

Toch bleef de Elzas Duits, ook in de 
18de eeuw. Een ogenblik leek het erop 

toch met een grote historie : Keltische 
nederzetting, romeinse vresterkte plaats, 
hoofdstad van Austrasië, later van het 
kortstondige Middenrijk van Lotharius 
die het zijn naam gaf en daarna vrije 
Rijksstad in het duitse rijk. De hertogen 
van Lotharingen waren afhankelijk van 
de duitse keizer. Wanneer de Boer<>on-
diers hun droom van het lotharingse 
middenrijk wilden verwezenlijken, 
schaarden de edelen van Lotharingen 
zich aan hun zijde. Deze kortstondige 
periode eindigde met de dood van Ka-
rel de Stoute : daarmee begonnen ook 
de franse invallen. In 1552 wordt Metz 
bezet : daarop volgen herhaaldelijk ont
ruiming en bezetting tot in 1697 de 
Vrede van Rijswijck het land onafhan
kelijkheid verleent. In 1735 ruil t de 
habsburgse keizer Lotharingen tegen 
T'oskane en na de dood van de laatste 
hertog Stanislas Lescinsky werd Lotha
ringen een franse provincie. In 1870 
werd het, samen met de Elzas, een Rijks-
land binnen het duitse rijk. 

TAAL EN KULTUUR 
Wij wezen reeds op de allemannische 

afkomst van de duitstalige overrijnse be
volking. Dit geldt voor de Elzas, die met 
de allemannische gebieden in Baden en 
Zwitserland naar stam en streektaal een 
geheel vormt. In Lotharingen is de si
tuatie echter wel anders. Daar is de 

De katedraal te Metz. 

LOTHARINGEN 
of de Elzas zou van de franse bezetting 
bevrijd worden, toen prins Eugen en 
Marlborough er binnenvielen en Lode
wijk XIV vrijwillig Straatsburg wou af
staan. De krijgskans keerde echter. Wan
neer de revolutie in 1789 ook de El
zas — als deel van het franse gebied, zij 
bet als « province allemande » — in zijn 
vernieuwing betrekt, is het de klerus die 
zich het sterkst verzet. Het konservatis-
me, de religieuze méér dan de nationale 
beweegredenen zullen er wel toe bijge
dragen hebben dat zij een oproep de
den, in het Duits aan de Rijksdag van 
Regensburg om tussenkomst, en een op
roep tot ongehoorzaamheid aan het fran
se gezag en het weigeren der belastingen, 
aan de bevolking van de Elzas. 

Onde r de republiek en later het Kei
zerrijk begon — evenals in Zuid-Vlaan-
deren —̂ de sistematische verfransings-
politiek. Bij Napoleons val trokken de 
geallieerden ook de Elzas binnen. In 
Duitsland was er een sterke stroming 
tot aanhechting der overrijnse duitse ge-
bieden:Moritz .Arndt schreef zijn beken
de brochure : « Der Rhein, Deutsch-
lands Strom, nicht Deutschlands Gren-
ze » en deed een oproep oni de Elzas te 
bevrijden. Het verdrag van Parijs van 
1815 verzuimde echter de kans om het 
Europa van nu een minderhedenpro
bleem minder te bezorgen ! 

Het zou tot in 1870 duren eei Arndts 
wens in vervulling zou gaan en Elzas-
Lotharingen als Rijksland opgenomen 
zou worden in het duitse rijk. 

Maar daarmee was zijn tragedie niet 
ten einde. Integendeel : ze zou pas voor 
goed beginnen ! 

In hetgeen voorafgaat hebben w i j ^ ^ . 
zeer in het kort en onvolledig — de his
torie overlopen van het duitstalige ge
bied aan de linkerzijde van de Boven-
rijn. Bui ten-de Elzas is er echter nog 
een andere duitstalige streek. 

Ten Oosten van de Elzas» tussen Saar
land en Luxembtug in het Noorden, 
de franse departementen Meuse en Vos-
ges in het Westen en Zuiden, ligt Lo
tharingen, d i t (1 beroemde en toch zo 
weinig bekende land- » zoals de Lotha-
ringer E.M. Mungenast het noemt in een 
van zijn romans die een loflied op en 
een weergave van historische gebeurte
nissen in dit land zijn. Lotharingen on 
derscheidt zich zowel door zijn uitzicht 
als door zijn• geschiedkundige ont^vikke 
ling van de Elzas. E r z i j n minder grote 
sleden, talrijke grote boerendorjjcn. het 
land is bosarnier en schraler, dan de rijke 
bodem va)i de El/as. De hootdsiad is 
minder belangrijk dan Straatsburg maar 

frankische invloed het sterkst. He t sluit 
aan bij de oostfrankische stam- en taal
gebieden van Luxemburg, Saarland en 
Rijnpalts. Zo zien wij hoe de duitstalige 
bevolking in de franse staat niet homo
geen is naar streektaal of afstamming, 
maar Jtansluit bij het aangrenzende ge
bied aan de overzijde van de staats
grens. 

In het geheel van het duitse kuituur
en geestesleven hebben deze gebieden 
een belangrijke rol gespeeld zolang zij 
met het Rijk verbonden waren. Ook 
hier kan een paralleel getrokken worden 
met Zuid-Vlaanderen, waar\'an de kultu
rele en politieke betekenis totaal teloor
ging met de annexatie, terwijl het vroe
ger toch een voorname rol had gespeeld 
(Ludwigslied !). In de Elzas zien wij het
zelfde. Otfried van Weissenburg schept 
met zijn aan Lodewijk de Duitser opge
dragen grootse Evangelie-gedicht een 
frankisch tegenstuk van de Saksische He
liand, in 868. Gottfried von Strassburg 
en Reininar von Hagenau zijn rond 
1200 belangrijke duitse dichters. De in
vloed van de rijnlandse dialekten in de 
duitse l i teratuur zou pas door Luthers 
bijbelvertaling een einde nemen. Maar 
68 jaar voor Luther was te Straatsburg 
reeds de eerste bijbelvertaling versche
nen. De « Meistersinger » die aan de 
vooravond van de reformatie de lite
raire toon aangeven, hadden in het 
handschrift van Kolmar een indruk
wekkende verzameling van hun werk na
gelaten. Mainz, Worms en Straatsburg 
stonden lan de spits van deze « zang-
scholen » die wij enigszins met onze re
derijkers kunnen vergelijken. Een afstra
ling van de vroegere schittering als kul-
tuurcentrum zou nog geruime tijd 
Straatsburg een grote aantrekkingskracht 
verlenen, en de franse koningen wilden 
het eigen karakter van hun « duitse pro
vincie )i bewaren : zij lieten franse huge 
noten toe zich in de Elzas te vestigen, op 
voorwaarde dat zij Duits leerden ! Zoals 
reeds gezegd was het vooral sedert de re
publiek (niet haar beruclue leuze 1) dat 
het Erans zijn veldtocht begon. De on
derwijshervorming ^- w a a r d o o r het 
Frans de taal van hoger en sekundair 
onderwijs werd — alsmede het parijse 
centralisme en de aanstelling van eenta
lige franse prefekten zou hél kultureel 
leven in de moedertaal nog moeilijker 
en tensToric oninogclijk maken Onder 
Napoleon III werd hel Frans ,opk in ;de 
lagere sdiool en in de administratie de 
voertaar^l853). Dit alles riep reakties óp 
en in 1870 clan de vooravond van de in
lijving bij Duitsland, werd op de lagere 

school bij wijze van toegeving in de 
voormiddag in het Frans, in de namid
dag in het Duits les gegeven. 

O p de vooravond van de terugkeer 
van deze gebieden naar het duitse rijk, 
en dit na 150 tot 200 jaar franse over
heersing, kon een dubbele vaststelling 
gedaan worden. Enerzijds is er een 
standhouden van de oorspronkelijke 
duitse taal naast een kunstmatig invoe 
ren van het Frans, waaruit een gedeelte
lijke tweetaligheid zal ontstaan. Ander
zijds is er een teloorgang van het eigen 

kultuurleven, gevolg van de politieke 
situatie als overwonnen gebied. 

Vanaf 1918 tot nu zijn er een halve 
eeuw verlopen, met een hiaat van vier 
oorlogsjaren. O p die lialve eeuw zijn aan 
Elzas-Lotharingen en aan zijn taal en 
kui tuur méér schade toegebracht, is de 
ontduitsing en daarmee ont-clzassing van 
di t gebied sterker en brutaler doorgedre
ven dan tijdens al de vorige franse be
zettingen van koningen, republieken en 
keizers. 

Wat is de toestand op dit ogenblik? 
Welke toekomstmogelijkheden zijn er in 
de Elzas en Lotharingen nog voor de 
volkstaal ? Of zijn er geen mogelijkheden 
meer en dient men zich bij een voort
schrijdend en gelijkmakend frans kul-
tuurimperialisme neer te leggen, dat het 
type van de « Francais interchangeable » 
(oin met O. Mordrel te spreken) als 
ideaal vooropstelt ? 

In een volgend artikel zullen wij trach
ten deze situatie te schetsen. 

J. DIERICKX. 

De « Uohkönigshrug. v in Elzas. 
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haar 

EEN VOORLOPER 

Je kan vandaag de dag geen krant 
openslaan 'of je wordt, .in de Periode 
van de Pil, gekonfronteerd met de pro
blemen \ a n het huwelijk. Nog nie t ' ',o 
heel lang geleden werd over deze pro
blemen alleen geschreven door een aan
tal deskundigen, die bij dit bedrijf het 
riziko liepen om voor viezerik ken ver
sleten te worden. En nog wat vroeger 
kwam je voor seks en erotiek alleen te
recht bij moralisten die ofwel in het La
tijn ofv^el gewoon onverstaanbaar schre
ven, en bij de exploitanten van porno
grafie. Tussen deze twee uitersten — het 
koele lancet en de zwoele pret — lag het 
uitgestrekte nomansland van de niet-
voorgelichten, die echter vaak ook geen 
l i th t in de duisternis wensten... Zo al-
tans zou je de evolutie van de jongste 
honderd jaar kunnen samenvatten. 

Vorige eeuwen zijn echter alles behal
ve verstoken gebleven \aii hteiaiuiir ter
zake. In onze bloedeigen nederlandse let
teren is er een traditie van vrijmoedig
heid, van libertinisme geweest die sinds 
zowat twee-en-half eeuwen is verloren ge
gaan. Grote heren uit onze letterkunde 
schaamden zich niet voor kleine kwatrij
nen, geschreven « op de knie » (zoals dat 
heette) over dingen die even boven de 
knie lagen. Enkele schrijvers hebben 
zelfs hun faam uitsluitend te danken aan 
wat zij schreven over allemans alkoof. 

Een dergelijk buitenbeentje was P. De 
Keyn. Na te Leiden rechten te hebben 
gestudeerd, vertrok De Ne}n in 1C71 als 
« ambtenaar fiskaal » naar de Kaap en 
\ andaar naar Batavia waar hij drie jaar 
verbleef. He t verblijf in de Oost blijkt 
zijn gezondheid geen goed te hebben ge
daan, want drie jaar later was hij terug, 
« stom en lam tegelijk » — naar hij be
weerde — « ingevolge een zwemparlij ,i. 

Zijn geneesheren gaven hem de raad, 
zich aan het schrijven te zetten, liefst 
over iets plezierigs. P. De Nevn volgde 
die raad op, koos inderdaad een plezie
rig onderweip en schieef in alle eer en 
deugd neer alles wat hem bekend was 
over de huwelijksgebruiken bi) de volke
ren van Azië, Europa, Afrika en Ameri
ka. Zijn kort verblijf aan de Kaap en 
te Batavia was — alle goede wil ten spijt 
— een te smalle bazis v an eigen waar
nemingen; hij vulde zijn ervaringen dan 
ook aan uit klassieke boeken en uit leis-
joernalen van tijdgenoten. 

Zo ontstond een uniek v\erkje, de 
« Lusthof der Huwelijken », uitgegeven 
te Leiden in 1697. We kunnen ons voor
stellen dat men in de hollandse binnen
huisjes van toen heel wat binnenpretjc s 
heeft gehad als men laat op de avond. 
nadat de kinderen te bed waren gelegd, 
de « Lusthof » uit de slotkoffer haalde 
om zich gezellig te verbazen en te ver
gapen aan de vele ware (en nog meer 
onware) dingen die P. De Neyn wist te 
vertellen. Het boekje was v\eliswaar vrij
moedig, maar tezelfdertijd toch ook viij 
netjes en zonder enige minder oorbare 
bijbedoeling. Het is gesteld in de trant 
van de reisjoernaals uit die tijd, die de 
zeeën lieten wemelen van alle mogelijke 
en vooral onmogelijke ondieren, mon
sters en draken. 
Laat ons even grasduinen in De Ne\ n's 

« Lusthof », opdat we er enig idee zou
den van hebben, hoe onze voorouders 
voor- en doorgelicht werden. 

Uit het landschap van Cirkassien, 
« een volk omtrent Palestina gelegen », 
wist De Neyn te berichten dat « de 
vrouwlui gekleed gaan met een dubbele 
zwarte kaproen van omtrent een hand 
breed, met fijn katoenen doek of ge
kleurd laken gezoomd op het hoofd en 
samengebonden onder de kin : 's zo
mers gaan zij allen in blote hemden die 
rood, groen, geel of blauw geverfd zijn eu 
die van boven tot aan de navel neder

waarts openslaan, zodat borst, buik en 
navel bloot gapen. Ze zijn zeer gemeen
zaam, in het bijzonder met de vreemde
lingen. De ouders staan toe. hun doch
ters te betasten en te bevoelen van on
der tot boven, maar verder te komen als 
tot een liandkolfje werd niet toege
staan ». 

0 \ e r Tiipolis in Svrié was De Ne)ii 
niet te spieken : « Niet ver van de stad 
leeft een zekere sooit of slag van volk 
die zich christenen noemen, hoewel ze 
erger leven als de heidenen, want /e 
vergaderen eenmaal 's jaars in de holen 
of spelonken en vermengen zich daar 
zonder onderscheid met mekaar ». Ook 
de Parten vonden geen genade bij de 
schrijver van de « Lusthof » : « Ze zijn 
een buitengewoon geil volk geweest, le
vende in alle onkuisheid; ieder mocht 
zoveel vrouwen nemen als hij begeerde 
of machtig was behoorlijk te kunnen 
ondei houden n. 

Hetzelfde wist hij te vertellen over de 
inwoners van Mekka, die echter een gun
stiger oordeel van de schrijver kregen : 
<( De mannen van Mekka trouwen ieder 
zo veel vroimen als ze kunnen voeden; 
en niettegenstaande h u n groot getal le
ven zij gerust en vreedzaam met elkaar 
zonder dat er ooit gehoord werd van 
enig geschil tussen hen ». 

We weten niet of P. De Nejn veel aan 
zijn boekje heeft verdiend; wel weid het 
druk gelezen. 

De doorsnee-lezer zal zich wel vrolijk 
verbaasd of verontwaardigd verbolgen 
hebben gevoeld, over de duizend-en-een-
nachten van de wereldwijde lusthof. 
Naar de mode v an die tijd was het boek
je, in al zijn viijmoedigheid. toch steik 
moralizerend : de hollandse lezer moest 
er vooral uit onthouden dat. hoe boei
end de min ook mocht zijn elders, niets 
beter was dan het stevig fatsoenlijk kin
derrijk gezin, gevoed met snert en ge
laafd aan de bronnen des bijbels met 
hoogstens een laat avondlijk slippeitje 
in de « Lusthof ». 

P. De Ne)n was in ieder geval véél ne
deriger dan heel wat huidige voorlich
ters : in zijn voorwoord zegde hij met 
nadruk, dat hij zijn boekje slechts ge-
schre\en had « tot eigen vermaak en 
tijd-passering ». 

Te Munchen werd de nieuwe mannenmode voorgesteld. Bij de smoking vervangt 
tans een juweel de traditionele knoop. 

part-time 
Momenicel vsordi in internationale 

vakboiidskilagen werk gemaakt van een 
studie o\ei het part t ime-werk in het al
gemeen en dergelijk v\erk door vrouwen 
in het bijzonder. Vooral in de tertiaire 
sektor zijn zeer vele vrouwen als part
time werknemers bedrijvig. De sociale 
wetgeving in verscheidene landen belet 
de \olle ontplooiing van deze bedrijvig
heid, omdat veelal bepaalde sociale voor
delen aan de man ontnomen worden, 
wanneer hij een zelfs maar gedeeltelijk 
werkende vrouw heeft. De vrees voor 
« onderkruipersmentaliteit » bij pait-ti-
mers was tot nog toe een beletsel voor de 
vakbonden om aan dit vraagstuk de ge
wenste aandacht te besteden. Daarin 
komt nu verandering. In ons land werd 
in dit verband reeds een en ander be

reikt door de vastlegging van het kader, 
de rangschikking der lunkiie-), de ar
beidsduur, de veigoeding e.d.rn. 

sof ia laren 
De 31 jarige weieldbekende aktrice So

fia Loreii verwacht een baby. / c had 
reeds verscheidene miskiamen en daar
om woidt de huidige zwangerschap met 
de grootste voorzorgen omringd : totale 
bedrust, afzondering (in een luxueuze 
hotelflal te Geneve, kost 5.850 fr. per 
dag), kontrole door Geneve's bekende 
gvnekoloOg Huber t de Watwill , stieng 
dieet en slechts korte bezoeken van haar 
in Italië werkende echtgenoot Carlo 
Ponti . Onlangs onderging de aktrice in 
Zuid-Slavië een heelkundige bewerking 
om de rizikos van een nieuwe miskraam 
te verminderen. 

LOF VAN DE FIETS 

LI zijn non hi, l '-ovcel iiienscn die 
in vakmilietijd — dte vooi dit jaar 
op zijn laatste benen loopt — hieken 
met liet üjjakkei end tempo waarin ze 
leven tn hun niet-vakantie-tijd. Het 
blijft een lopen en diaven om tijdig 
de ni het vakantieplan voorziene uit
stappen te doen of om niet te laat te 
komen wanneei de touringcar-kudde 
paiaat nyoet staan om de serie be-
zienncaaidigheden van het toeristisch 
centium te gaan verslinden. 

Vakantie is vooi velen ook nog een 
veulinden van een welbepaald aantal 
kilometers pei dag, gezeten in een 
snelle wagen, simhool van de sociale 
status van zijn eigenaar (al dan niet 
nog bezig mei maandelijkse afbetalin

gen VOO) lift ding). Te veel zitten en 
te jachtig leven, ook tijdens de vakan
tie, het doet de lieve gezondheid en 
het at me hait geen deugd. 

Uu Amenka is ons nu sinds enkele 
tijd het mode-fielsen overgewaaid. In 
Amen ka woidt weer gefietst, niel al
leen dooi jongeten doch ook door 
volwassenen, vaak op doktersvoor
schrift. De mini-fiels is voor hen, die 
het fietsen als een devaluatie van hun 
sociale status beschouwen, een uit
komst geweest. In onze westeuropese 
landen, waai nog vele mensen dood
gewoon naai hun weik fietsen, valt 
het moc'ilijjiei de aulo-veislaafden uit 
hun wagen en op een fiets te hijgen. 
Het staat nog niet, te fietsen in de 

stad, luat zouden de buren wel zeg
gen. Maar het is al fashionable op een 
mini-fiets in de overdrukke stadscen-
tia sneller vooruit te komen dan in 
de wagen, die steeds geduldiger in de 
rij voor de steeds talrijker stoplich
ten moet blijven wachten. 

De overgang van de auto naai de 
fiets zal sociaal waarschijnlijk gemak
kelijker gemaakt icorden door het ge
bruik van de fiets als rckreatiemtddel 
in het vakantieverblijf. Men heeft 
ontdekt dat er nog vele streken be 
staan, waar men heerlijk en in alle 
ontspanning kan fietsen, tn betrekke
lijk korte lijd en zonder te grote li
chamelijke inspanning het natuur
schoon kan ontdekken en beivonde-
ren en terzelfdei tijd de spieren en de 
bloedcirkulatie een goede beurt ge
ven. Slimmerds rekenen ei op dat de 
auto- en slatusmaniakken op die ma
nier ook in hun eigen stad weer de 
fiets zullen opgaan. Het hangt maar 
aan een draadje of straks komen er 
reklamespecialisten die ons a plus b 
bewijzen, dat om « in » te zijn je ook 
moet fietsen. Op 'n glimmend nieuw 
stalen ros natuurlijk. 

file:///olle


WIJ 15 

Wij zoeken vruchteloos de zon te Alle-sur-Semols, meest zuidelijk gelegen dorp 

van de provincie Namen. Een tipisch ardeens dorpje (543 inwoners), landelijk 

en rustig, met zijn talrijke villa's, een paar kampeerterreinen langs de oevers 

van de Semois en vakantiecentra v oor de jeugd. 

Eerste indruk : een groot percentage van de toeristen zijn Vlamingen of Neder

landers. In de hotels, cafe's en winkels hoort men bijna evenveel Nederlands 

spreken als Frans. 

Dit is ook het geval in vele andere druk ker bezochte plaatsen van de Ardennen : 

Bouillon, St. Hubert, Rochefort, Florenville, Han-sur-Lesse, enz. Overal blijft 

het waals-franse karakter van de streek gaaf en ongeschonden. Hier en daar, in 

de winkels, cafe's of hotels, bordjes met « Hier spreekt men Vlaams », of « Hier 

spreekt men Nederlands ». Dat is dan ook de enige taalfaciliteit die de Walen 

aan de talrijke nederlandssprekende toeristen aanbieden. In alle postkantoren 

politieburelen en gemeentehuizen is het Frans de enige gebruikte en begre

pen taal. De tipische « knechtenmentaliteit » eigen aan de Vlaming t.o.v. de toe

rist, kent de Waal niet. Dit volk heeft ge-zonde refleksen. Het blijft zichzelf en 

heeft geen minderwaardigheidskompleksen. 

IN DE KERK 

In het oude kerkje van Alle, gebouwd 
in 1824, hebben wij reeds twee maal op 
zondag de hoogmis bijgewoond. Behal
ve het « Asperges me » en het « Credo », 
die nog in 't latijn worden gezongen, 
is gans de mis in 't Frans. De preek van
zelfsprekend ook. Nochtans zijn beslist 
40 '/( van de aanwezige gelovigen neder-
landssprekenden. De aankondiging der 
missen aan de ingang is eentalig Frans. 

Zo is het ook in de andere toeristische 
plaatsen van de omgeving. De waalse 
geestelijken zijn eentalig en kennen geen 
Nederlands. Zij hebben niet de minste 
aandacht voor de nederlandssprekende 
vakantiegangers. De « pastorale bekom
mernis » voor de toerist, stokpaardje 
van mgr. Depoorter uit Brugge en vele 
pastoors van de vlaamse kust, is hen to
taal vreemd. 

BRIEF UIT DE ARDENNEN 
Het verschil in de mental i tei t bij de 

kleinhandelaars is opvallend. Te Oosten
de en overal langs de kust van Knokke 
tot De Panne stelt men dagelijks vast dat 
gedurende de seizoen-maanden onze 
middenstander slechts belangstelling 
heeft voor de toerist. Met een neerbui
gende, serviele beleefdheid zal hij de 
franssprekende klant bedienen, met ein
deloos geduld voor zijn veeleisendheid 
en grilligheid. Zijn gewone klant, die 
van gans het jaar, ziet hij niet meer 
staan. Hij is van geen tel meer, wordt 
he t laatst en het slechts bediend. Wan
neer hij protesteerd, krijgt hij tot ant
woord ; « Wij leven van de toeristen. 
Wij moeten gedurende de zomer ons 
•jaar goed maken », alsof hij niet even
zeer leeft van zijn gewone dagelijkse 
klant, van de ingezetene, die twaalf 

maanden op de twaalf zijn winkel doet 
draaien. ! 

Hier stelt men net het omgekeerde 
vast. De toerist wordt vriendelijke be
jegend, maar zonder voorrang op bij
zondere attenties, wel integendeel. Bij 
de slager, de bakker, de kruidenier 
wordt de gewone autochtone klant het 
eerst en het best bediend. Hij is de ver
t rouwde bezoeker van de handelszaak, 
die van al de dagen van he t jaar; de toe
rist komt op de tweede plaats en geniet 
van geen enkele prioriteit . Voor hem zal 
men ook he t opschrift en he t uitzicht 
van de zaak niet wijzigen. Alles wordt 
eentalig in he t Frans geprijsd en aange
duid. Hier en daar is er, op dat terrein, 
wel een poging tot tweetaligheid te be
speuren, maar he t blijft een uitzonde
ring. 

Wat betreft het vervangen van het 
Latijn m de liturgie door de volkstaal 
(Frans) zijn ze in Wallonië blijkbaar 
veel verder gevorderd dan in Vlaande^ 
ren, waar men terplaatse blijft trappe
len en waar nog steeds een deel van de 
Eucharistieviering (vooral dan de ge
zongen mis) in 't Latijn geschiedt. 

Hier is men niet zo dwaas om, zoals 
da t in sommige kustparochiekerken ge
bruikelijk is, gedurende de zomermaan
den het Latijn terug in te voeren in de 
liturgie, alsof de franssprekende toerist 
beter Latijn zou begrijpen dan Neder
lands ! 

ORVAL 
De bouwvallen van de Cisterciënser-

abdij van Orval is een van de gegeerde 

doelwitten van uitstappen in de omge
ving. De indrukwekkende abdij is gele
gen op 54 km. van AUe-sur-Semois. Het 
bezoek dat ongeveer 45 min. in beslag 
neemt, heeft plaats onder de leiding van 
een gids. De V.A.B-gids voor Wallonië 
(uitgave 1957) vermeldt : « nederlands
sprekende gids van Pasen tot 1 septem
ber ». Helaas, dat is verleden tijd. De 
groep van ± 50 toeristen, waaronder on
geveer de helft nederlandstaligeu, 
moest het maar stellen met een eenta
lige franse gids. Op mijn vraag of er 
geen nederlandssprekende gids beschik
baar was, kreeg ik tot antwoord dat 
er vroeger een was geweest, maar dat 
ze er nu geen meer hadden. « Ik probeer 
Nederlands te leren, maar ik geluk er 
niet in » klonk het lakonisch. De man 
zag er nochtans noch dom, noch achter
lijk uit. Achter mij hoorde ik enkele 
Vlamingen luidop morren : « Pour un 
Flamand la même chose ». De aanwezi
ge Nederlanders keken sip, maar zwe
gen. Ook dat beetje Frans van de protes
terende Vlamingen begrepen ze niet. 

Ook de geluidsband in het auditorium 
waar zeer mooie kleurdias worden ge-
projekteerd over het leven van de mon
niken is nog niet tot het inzicht geko
men dat de nederlandstalige bezoeker 
recht heeft op een minimum aan hoffe
lijkheid. 

Indien er geen nederlandstalige gids 
beschikbaar is zou het toch eenvoudig 
zijn de uitleg vertaald op de band te 
enregistreren. De eentalige waalse bege
leider zou dan, stilzwijgend als een 
Trappist, zijn bandopnemer kunnen be
dienen ten gerieve van de nederlands-
sprekenden. Maar wellicht is dergelijke 
oplossing al te eenvoudig. 

Wie naar de Ardennen op vakantie 
gaat, doet het niet zonder een mondje 
Frans. De P.V.V. die mordikus van Bel
gen tweetaligen wil maken, kan hier 
ee r vruchtbaar werkterrein vinden. 
Sukses niet verzekerd, vf ant de ardeense 
Walen zijn niet gewoon knecht te spelen 
ook niet van de toeristen waaraan zij 
een groot gedeelte van hun welvaart te 
danken hebben. 

L. VAN DE WEGHE 
Senator. 

KORT BESTEK 

max catto 
< De duivel op klaarlichte dag » is de 

vertaling van < The devil at four oclock > 
van deze schi ijver, en verscheen bij de Ar
beiderspers, D.A.P.-reeks, Brussel - 219 blz. 
- prijs 80 £r. Het verhaal speelt zich af in 
de Stille Zuidzee. O p een morgen verdwijnt 
het eiland Taluha in de golven, tengevolge 
van een vulkanische uitbarsting. De bevol
king kon gered worden voor de ramp. Een 
amerikaans joeinalist vliegt een paar 
maand later naar Tahiti om er de overle
venden te interviewen; hij is begeleid door 
een tekenaar en een fotograaf. Uit kontak
ten met de eerst weigerige overlevenden — 
van goeverneur tot vrachtwagenchauffeur — 
verneemt hij stilaan het verhaal van wat 
er op die tragische maartdag gebeurde. Ie
dereen vluchtte bij de eerste aardschokken. 
De ierse pater Doonan probeerde een hos
pitaal met melaatse kinderen, dat door de 
lavastroom was afgezonderd, te evakueren 
en vroeg daartoe om vrijwilligers. Niemand 
meldde zich aan, tenzij tenslotte een drie
tal boeven, tot levenslange hechtenis ver
oordeeld, en wier vliegtuig een tussenlan
ding op het eiland had gemaakt. Ze lieten 
zich droppen nabij het hospitaal, de kinde
ren werden gered, maar zijzelf kwamen om 
met de pater. Benevens dit avontuurlijk 
gegeven brengi de auteur eveneens een 
meesterlijke analyse van de geestelijke evo
lutie der drie misdadigers, onder invloed 
van de priester. F. Van Oldenburg-Ermke 
zorgde voor een keurige vertaling. Spannen
de en aangename lektuur. 

jan veulemans 
Bij de Boekengilde De Clauwaert, Leu

ven, verscheen van Jan Veulemans de no
velle « Water ». Veulemans, die reeds be
kendheid verwierf als dichter en loman-
cier, beschrijft in deze novelle de \eidrin-
kingsdood van een man in een vakantie
oord ergens bij een meer en een abdij 
(Kempen ?); de man is er met \ rou\\ en 
kinderen op uitstap. Tussen het ogenblik 
waarop de man in het watei gaat en het 
ogenblik dat hij vermoeid verzinkt in het 
water, na te ver te zijn gezwommen, wordt 
als in één flits van herinnering het hele le
ven overschouwd, in een afwisseling van 
derde en eerste persoon, van verhaal en 
innerlijk monoloog. Maar ook in het \ er-
halend gedeelte is de herinnering van de 
man — met een af en toe herhaald « dacht 
hij » aangebracht — herhaaldelijk aanwe
zig. Heriimeringen aan het huwelijk, de 
kinderen, het werk en de moeilijkheden, de 
oorlog, wisselen in een flitsende beelden
reeks af. Bij alle gebaldheid be/iiten zij 
nochtans voldoende achtergrond en vloeien 
volkomen in elkaar over, om een deide 
dimensie aan dit rechtlijnige verhaal te ge
ven; aan deze strakheid, dit evoliieien rond 
een vaste kern, die de technische vereisten 
zijn voor een goede no\elle. Zowel door de
ze dimensie, — die de enkele minuten tij
dens dewelke het verhaal zich afspeelt krij
gen door de levensherinnering — als ook 
door de stilistische kwaliteit van hel proza, 
wordt deze novelle een werkelijk paieltje 
van verhaalkunst. 60 blz. - 50 ix. 

De Moore-tentoonstelling te Londen, 
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Jn de leeks « Ontmoetingen » van Desclée-De Brouwer verschenen nu de nummers 
70. 71 en 72, respektievelijk gewijd aan Menno ter Braaak, Giovanni Papini en Au
gust van Cauwelaert. 

Het boekje over ter Braak is van de hand van pwf. di. R. Henrard. Een kort 
hoofdstuk, van een twaalftal bladzijden, brengt ons nader tot leven en werk van de-

ontmoetingen 
ze )ioo)dnederlandse niifeur, die meer doorzijn kritisch en beschouwend dan om zijn 

k>eatief proza bekend weid. Menno Ter Braak behootde met du Perion en Mars

man tot de « diie vrienden n waaraan W.L.M.E. Van Leeuiven een gelijknamige 

studie wijdde. Er is niet alleen de overeenkomst in de tragische omstandigheden 

iraaiin Ter Braak en Marsman stierven : de eerste door zelfmoord op de dag van 

deduitse inval inNedeiland, de tweedebij zijn overtoèht naar Engeland. S'aasl een 

verschil in temperament en karakter tussen de rationele detiker en de vitnhstisch'' 

zeer expressieve dichter, is er een overeenkomst naar de geest : een dat wij een 

eliie-bewustzipi zouden kunnen noemen. 

T e r Braak, die zo van leer trok tegen 
het nationaal-socialisme, deed dit van 
uit andere premissen dan die der dage
lijkse politiek. Hij was allerminst de 
mokraat in de politiek-gangbare en ont
waarde betekenis en het is niet zonder 
zin dat zijn laatste essay ». De nieuvse 
elite " heet. In het tweede deel van het 
boekje brengt prof. Heniard ons in kon-
takt met de ideeën van Menno ter 
Braak: zowel wat zijn levensbeschouwing 
als zijn kunstopvattingen betreft. Veel 
van wat hij schreef is reeds door de tijd 
gedeeltelijk achterhaald. De subjektivi-
teit van zi)n pozitie bood interessante 
uitzichten, maar geen algemene üjn-voor 
-velen En toch is het juist deze subjek 
tieve pozitie in het nederlandse geestes 
leven tussen de twee oorlogen die hem 
ook nu nog belangrijkheid verleent . 
het boekje van prof. R. Henrard is -ils 
kennismaking m€t T e r Braak en zijn 
werk een bibliografie sluit als derde 
deel de twee vooigaande at ten zeeisie 
geschikt. 

P A P I M 

Sedert de oorlog hebben een aantal 
vertalingen ook de niet Italiaans ken 
neiide l<"'ei en literair - geïnteresseerde 
in kontaki gebtacht met de moderne 
Italiaanse luciatuur . Dat hierbi) wel eens 
ook het kwalitatief - minder belang 
rijke en minder goede mede in het be 
reik van de le/ei gebracht werd. is een 
ge\olg van de/e kwalitatieve toename 
Daaienboven is sedert de 001 log ook 
het Italiaanse literaiie le\ei) ^lclk do')i 
somiu .;e neo rcal.-ilische teiulenst-n, 
dooi het existentialisme en dooi socia
le en politieke engagementen alioi 
han<le l)ein\l(>ed en doortrokken \.ni 
Moravia tot Biantat i van l'.ivese toi 
Italo f ahi i io •(trekt / u h een heel gaiii 
ma van stih-tisthe en tcmalische \ i t 
schillen uit Dat hieulooi de voor ie 
oorlog hier leeds bekende aiitctu'- \ ui 
internationaal l<)i:naat enigs/ins 00 'Ie 
achtergrond geraakten, betekent geens
zins dat zi) op Kingere lcimi]n met /ui
len l>etekenisvoller bli 'ken it / i |n d n 
menig auteur va<i heden En wann t t r 
wij n in de vooroor! gse '-enf)de denken, 
dan komen ons. naast een (irazia Deled-
da. een Riccardo Bacchf!' pen Igna/jo 
Silone een Indro Montanelli, vooral 
drie grote namen in de herinnering . d" 
dichter d ' . \nnunzio, de toneelschn j \e i en 
Nobelprijswinnaar Luigi Pirandello en 
de prozaschrijver Giovanni Papini. 
Wij zeggen bewust prozaschrijver. 
Want hoewel Papini gedichten heeft ge
schreven en hoewel in zijn werk naa~,t 
biografieën ook fiktie aanwezig is. toch 
blijkt uit zijn werk hoezeer hij in hoofd
zaak moralist is, en hoe 7i|n werk .n 
hootd/aak essavistisch is ook in het ver
halende. Grotjt is Papini, niet in de kom-
po/ilie van het literaire oeuvre, m het 
kreatieve der fiktie en de daarmee ge
paard gaande vereisten van objektive-
ring en psichologische verantwoording, 
maar wél in de stilistische kracht van 
zijn proza en de scherpte van de fonnu 
lering. Het boekje dat dr. Luc Indeste-
ge aan deze grote Italiaanse schrijver 

wijdt, schetst de verschillende levens 
episoden van Papini, van de jeugd, de 
Cl Sturm und Drangperiode », het fu
turistisch avontuur tot de vernieuwing 
die komt met zijn wending tot het ka-
tolicisme en zijn befaamde 'Storia di 
CHiristo " een boek dat wij enigs/ins met 

Verschaeve's " Jezus " kunnen verge
lijken. Dat - zoals de schnjvei van ciit 
boekje vermeldt - Knaurs Lexicon Pa
pini alleen maar kent als de schrijver 
van het in 1953 verschenen boek over 
de duivel, dat destijds veel stof deed 
opwaaien, bevestigt wat wij hierboven 
scheven over de subjektiviteit, ook van 
menig lexikon. Moge dit werkje van dr. 
Indestege enigszins hieraan verhelpen, 
en een groot schrijver terug de belang
stelling doen krijgen, die hij ook nu 
nog verdient.. 

A \ VX C A U W E L A E R T 

Het nr. 72 in de reeks « Ontmoetin
gen » is van de hand van Mainix Gijsen 
en is gewijd aan August Van Cauwe

laert, van wie nog onlangs een bloem
lezing uit zijn poëzie verscheen in de 
reeks « Poëtisch Eifdeel der Nederlan
den ». 

Marnix Gijsen tekent de mens en de 
kunstenaar : na een korte biografie volgt 
een tipering van de mens, waarna pro
za, poëzie en kritisch werk elk in een 
apar t hoofdstuk behandeld worden. Een 
bibliografie sluit het boekje, dat de be
nadering is van het werk van August 
Van Cauwelaert. Gewezen wordt op zijn 
onloochenbare gaven van romancier, 
en op het zich langzaam tot een lirische 
originaliteit ontwikkelende van zijn poë
zie. Rond 1940 had de dichter een eigen 
toon gevonden, zegt Gijsen en hij citeert 
daarbij enkele gedichten, o.m, ook het 
gedicht aan Reinhardt Johannes Sorge, 
die jonge duitse expiessonistische dich
ter die viel aan de IJzer. Wij moeten 
hierbij echter wij/en op hei feit dat di t 
gedicht van lang voor 1940 dateert ! 

Wanneer Gijsen daarenboven zegt, dat 
\ ' .C . niet opgeslorpt werd door gevaar
lijk en naief extremisme, en dat hij in
zag dat alleen reeds door hun zwaarte
kracht de nederlandssprekende buigers 
hun rechtmatig aandeel zouden herove
ren, dan nemen wij dergelijke politie-
tieke " wijsheid " die vijftig jaar lang 
door de feiten werd tegengesproken, 
vooi wat ze waard is. 

« Ontmoetingen » nr. 70, 71, 72 —• 
Desclée - De Brouwer, Brugge. Pei deel
tje : 30 fr. 

LITERATUUR ALS LEVENSKUNST 
De literaire kritiek en het essay zt]n een voiin van literair scheppen, ook 

wanneer in de gewone literatuur-indeling een onderscheid gemaakt wordt tussen 
het kreatief en het beschouwend proza. 

Of dit literair scheppen echtei in de massa der joernaltstiek « sans lende-
main » zctl belanden, ofwel of het een langduriger bestaan zal genieten dan de 
'^rantenkroniek en het weekbladartikel " dat zal afhangen van de formele en 
inhoudlijke elementen die het hoven het aktuele verheffen — ook als het vanuit 
de aktualiteit vertrekt of er in wortelt. 

In het laatste geval is bundeling en 
boekuitgave even verantwoord als de 
uitgave van gelijk v\'elk ander «krea 
t ief» proza Wii zien rouwens de laat
ste tijd herhaaldelijk bundels in 
pocket- en andere vorm verschijnen 
Natuurlijk ziin er heel wat verschillen 
zowel naar opvatting als naar kwaliteit 
tussen deze diverse pub'ikaties 

« Li teratuur als levenslus. » van dr 
Herman Servotte bundelt eei negental 
e<isays Wie de naam Servotte kent van 
artikels uit « Dietsf'he Warande en Bel
fort » en « Kultuurleven » - tijds'^hrif 
tei. waarin trouwens de meeste de/e 
essays verschenen — die weet reed? 
dat hij bora sta^i" voor legeliikheid en 
vakkennis en die weet ook dat de 
auteur m het bizonder op het terrein 
der modernt engel<:= li teratuur gespe 
nahzeerd is : hii doc^toreerde in 196-

met een dissertatie over «The Narra
tor m English Fict ion» en werkte als 
kritikus, vooral voor engelse l i teratuur, 
aan « De Standaard » 

De bundel draagt ais ondertitel 
« Essays over hedendaagse Engelse lite
ra tuur» . In de inleiding verduidelijkt 
de auteur enkele algemene vooropstel-
lingen, vanwaar hij uitgaat Hij wijst 
erop aat de vroegere kontemplatieve 
houding tegenover het kunstwerk, de 
subjekt-objekt verhouding waarin elk 
zijn welbepaalde plaats bezit, door het 
huidig wijsgerig klimaat meer en meer 
11- het gedrang komt en verlaten w o r d t 
Penomenologje en existentie-wijsbe-
^ferle leggen de klemtoon op de ver
bindingen de wisselwerking de ande
ren, zodat er een « dialoo,» ontstaat 
tussen subjekt en objekt De bewering 
van de auteur dat het marxisme op het 

'' < I 1 \ 

Te Stuttgart loopt er momenteel een helangrijke tentoonstelling van Indiaas heeld-
houwwerk. Deze terra cotta-beelden dateren resp. uit de 3e en 8e eeuw van onze 

tijdrekening. 

denken van de w i j s g e r i g-n i e t-
geschoolde invloed zou gehad hebben 
in verband met de beklemtoning der 
praxis, moeten wij echter wel met een 
korreltje zout nemen : wijsgerig is het 
marxisme slechts een voortzetting van 
het pozitivisme, dat reeds lang vóór 
enige marxistische invloed op het maat-
schappelijk-niet-wijsgerig-denken, een 
kritisch en realistich klimaat schiep. 

Het eerste en tweede ^hoofdstuk 
behandelen achtereenvolgens roman en 
kritiek en roman en geloof. Het eerste 
essay spreekt over de drie romantypen, 
en ook over de d n e vlakken waarop de 
kritiek zich bewegen kan waarbij dan 
tevens taak en opdracht van de kri t ikus 
worden aangeduid. In het tweede essay 
wordt de verhouding tussen roman — 
er meer in het algemeen l i teratuur — 
er geloof behandeld, vanuit een paral-
ieel met de verhouding roman-werke-
lijkheid. Na deze twee meer algemene 
essays volgen die over bepaalde 
auteurs : een stuk over levensinzicht en 
levensaanvoelen in G r a h a n Greene's 
romans, en over Laurence Durrell, 
au teur van het Alexandria-Quartet t , 
een over Evelyn Waugh en twee over 
William Golding Tenslotte volgen stu
dies over twee der grootste moderne 
dichters in de engelse taal, beiden 
Nobelprijswinnaars : de Ier W.H Yeats 
en de engelse dichter T.S. Eliott 

Al deze essays getuigen voor een meer 
dan gewoon inzicht en, wat meer is, 
voor een talent tot sintetische weer
gave ervan, in een zo klaar-mogelijke en 
begrijpelijke taal. Zij zijn stuk voor 
stuk een interessante inleiding tot het 
werk der besproken auteurs Dat niet 
elke appreciatie door iedereen zal 
bijgetreden worden is wel duidelijk : 
wanneer Servotte over Durell o.m. 
zegt dat zijn werk « met kop en schou
ders uitsteekt boven de gemiddelde 
romanprodukt ie » dan staat daartegen
over bijvoorbeeld het oordeel van een 
ander kri t ikus die o.m. in verband met 
« Jus t ine » zei : de lezer die scherp weet 
te onderscheiden zal hier nauwelijks 
e ;n grote roman erkennen Toch blijft 
Herman Servotte in het algemeen een 
vï i l ig en betrouwbaar gids in een 

^bied waar in hij , juist omwille van 
zijn veelvuldige en grondige verken
ningstochten als weinigen thuis is. 

H. Servotte 

«LITERATUUR ALS LEVENSKUNST» 

Nederlandsche" Boekhandel, Antwerpen 
gen. 136 blz. 95 f. 



WIJ n 

TV TV TV TV - TV. TV. TV TV- TV-TV 
0E WERELD IS KLEIN 

Een komfortabele en snelle 
Boeing 707 brengt Hardy Kru-
ger en Dieter Seelman m Rio 
de Janeiro, vanwaar het met 
een Convair verder gaat naar 
Goiania diep in Brazilië Ten
slotte nemen ze een kleine 
Cessna-machine tot Bandeiran-
te aan de Rio Araguaia Hier 
wacht Andre op hen, een arts 
die de gevreesde malaria of 
moeraskoorts bestrijdt, in het 
grensgebied tussen blanken en 
Indianen In kleine boten er te 
voet moet de expeditie haar 
tocht verder zetten ^teeds die-
pei de jungle in waar ze een 
zieke moet ophalen Ze berei
ken het gebied van de Matto 
Grosso, waar Xavantes-India-
nen en blanken elkaar voor 
het eerst in de geschiedenis 
hebben bestreden Niet ver 
daarvandaan, m de Sierra Eon-
cador, togen talloze blanken 
onder wie Frawcett, op zoek 
naar een legendarische gouden 
stad die nooit werd ontdekt De 
historisch in Europa totaal on
bekende eerste kontakten tus
sen blanken en Indianen aan 
de Rio das Mortes in 1946 vor-

Vlaamse T. V. 
ZATERDAG 24 AUGUSTUS 

1 5 0 0 to t 1 7 3 0 • Paordespoft i u m p i n g 
om de Grote Pms der Naties te Oosten
de — 18 55 Zondmonnet ie — 19 00 
T ienerk lonken — 19 30 . Au to romo — 
>9 55 Mededelingen — 20 00 TV-
nieuws — 20 35 Peyton Ploce De 
trogische ontknoping — 2) 00 Drie 
dol le nachten Een teestel i ik progrommo 
— 21 40 Echo — 22 10 Geheim* 
«ipdrocht — 23 00 • TV nieuws 

ZONDAG 25 AUGUSTUS 
l ï 00 to t n 40 Eucharistieviering von 
ot t de St Annoporochiekerk te Brugge 
— 15 00 tn ternot ionoo l landbouwmo 
gazine — 15 30 De gordel von slonge 
ïeer Filmreeks voor de leugd Ie a t l 
Het geschenk van Abdul Hosson — 
1545 Mode — 16 15 to t 1800 Poor-
desport Jumping gehouden te Oostende 
— 18 40 Klem klein kleutertje — 
19 00 De wereld is k lein Hordy s tog 
boek Hardy Kruger en Dieter Seel-
mann in het gebied van de M o t t o Gros
so — 19 30 Liefde onder het dak • 
De kok — 19 55 Mededelingen —• 
20 00 TV nieuws — 20 15 Sport
weekend — 20 40 Speelfi lm Te voet, 
t e paard en per spoetnik — 22 10 * 
Poëzie in de schuur te Hetst oon Zee — 
22 50 TV nieuws 

MAANDAG 26 AUGUSTUS 
18 55 Zandmannet te — 19 00 Zon 
zibar — 19 30 Atel ier — 19 55 De 
Weerman — 20 00 TV nieuws — 20 30 
De vluchtel ing De stroman — 21 20 
N a het mirakel Documentaire over 
Israel — 22 10 Internot ionoaf Muz iek
fest ival van Bergen 1968 — 22 55 
TV nieuws 

DINSDAG 27 AUGUSTUS 
18 45 Zondmonnet je — 18 50 Teie 
nerk lonken — 19 30 Amer koanse "/er-
k iezingen — 20 00 TV nieuws — 
20 25 Von de brandkast in de hang
kast Bliispel von Michel Andre — 
22 20 Medium Magazine von kunst en 
cul tuur —"" 22 55 Wereldkamp oen-
schoppen wielrennen op de baan te 
Rome — 23 40 TV nieuws 

WOENSDAG 28 AUGUSTUS 
18 45 Zandmonnete — 18 50 Tele 
visum — 19 25 Amerikaanse verk ie
z ingen — 19 55 De Weerman — 
20 00 TV nieuw<. — 20 25 Beschul
digde sta op ' Moord van Liedekerke — 
21 45 Het Concertgebouworkest en 
zi |n dir igent Bernard Hot t ink — 22 10 
Gastprogramma Het Vri ie woord Het 
Humantsttsch Verbond — 22 40 Wereld 
kampioenschappen wielrennen op de 
baan te Rome — 23 40 TV nieuws 

DONDERDAG 29 AUGUSTUS 
16 00 Rechtstreekse reportage van het 
huwel jk van Z K H Kroonprins Harold 
van Noorwegen met Juffrouw Sonjo Ho 
roldscn in de kathedraal te Oslo — 
18 00 Wereldkampioenschappen wiel 
rennen op de baan te Rome — 19 00 
Zondmonnet je — 19 05 Zonz bar — 
19 30 Amerikaanse verkiezingen — 
20 00 TV nieuws — 20 25 Peyton 
Place Wat nu dr Rossi ? — 20 50 
Beschuldigde sta op ' De moord te Lie 
dokerke — 21 50 Wereldkampioen 
schoppen wielrennen op de baan te 
Rome — 22 35 Premiere — 23 10 
TV nieuws 

VRIJDAG 30 AUGUSTUS 
18 55 Zondmannetpe — 19 00 Film 
museum van de schaterloch — 19 15 
Zoekl icht —- 19 35 De Amerikaanse 
vorklezingen — 19 55 De Weermon — 
20 00 TV nieuws — 20 25 Speeltilm 
F o r t - W o r t h — 21 45 TV nieuws — 
21 55 to t 22 30 Riedaigl ia De zeven 
hoofdzonden Televisteballet von A l v m 

A ley 

n l'*1lltallln«.. 

Trouhadoursavond met om Elly Nieman (onze foto) Miei Cools de Elegasten het tiio Cassiman e a 
(Brussel Ned, 31 augustus). 

men het belangrijkste en meest 
interessante deel van de uit
zending 

Het is een programma van 
de Westduitse televisie — 
N D R 

Zondag 25 augustus om 
19 u (Brussel Ned ) 

TE VOET, TE PAARD 
EN PER SPOETNIK 

Een vlotte ontspannmgsfilm 
met de bekende franse kome
diespeler Noel-Noel die hier de 
rol speelt van een burgerman
netje dat ingevolge een auto
ongeval aan geheugenverlies 
li]dt Meneer Martin (Noel-
Noel) vindt een hond van wie 
hij aanneemt dat het zijn 
eigen verdwenen viervoeter is 
In werkelijkheid gaat het om 
een hond die een ruimtereis 
heeft gemaakt met een russi-
sche spoetnik Meneer Martin 
verzet zich tegen alle pogingen 
hem het dier te doen terugge
ven ook wanneer een hoogge
plaatst ambtenaar eraan te pas 
komt Meneer Martin belandt 
m een spoetnik en is voordat 
hij het weet onderweg naar de 
maan Hii slaagt erin het ruim-
tetuig veilig naar de aarde te 
doen terugkeren 

Deze film uit 1958 gemaakt 
door Jean Dreville is een bur
leske en politieke satire op 
Frankrnk en de Sovjet-Unie 

Zondag 25 augustus om 
20u40 (Brussel Ned) 

NA KET MIRAKEL 
After the Miracle is een ont

moeting met het longe Israel, 
twintig laar na het wonder 
van de wedergeboorte Een 
nieuwe generatie groeit op, 
vechtend voor een bestaan aJs 
natie De film stelt niet alleen 
dl pioblemen en de prestaties 
van Israel in het lichi, het is 
een speuren naar de vizie van 
de jonge Israëliërs op deze 
moeihikhedti' en naar Hun 
e gen zoeken naar een oplos
sing Na een korte inleiding 
die even aanknoopt bi de vier
duizend laar oude geschiede
nis van Israel vloeit de doku-
mentaire over m de nieuwe 
werkelijkheid vijf aspekten 
van het moderne Israel staan 
m het brandpunt : landsverde 

diging godsdienst, het integia-
tieprobleem vooruitgang en de 
aiabische minderheid Israel, 
omgeven door een vijandige 
arabische wereld, leeft onder 
voortdurende oorlogsdreiging; 
grensincidenten zijn schering 
en inslag Veiligheid heeft een 
dubbele betekenis naar bui
ten gericht en intern waar de 
eigen staatsveiligheid moet 
verzekerd worden Een moei 
hjk vatbaar aspekt van het 
huidige Israel is het godsdien 
stige het overgrote deel van 
de Israëliërs is niet gelovig 
Nochtans beschouwen ze zich 
zelf als een entiteit Op welke 
gronden dan '' Vooral de jonge 
ren bewerkstelligen dit sekula-
rizatieproces De smeltkroes 
van 80 nationaliteiten verge
makkelijkt het integratiepro
bleem niet vooral ook omdat 
ae uit het westen ingeweken 
Israëliërs meer ontwikkeld 
zijn Het land heeft met veel 
natuurlijke rijkdommen de 
wetenschap wordt aangewend 
om de woestijn te veroveren 
toerisme is de voornaamste 
bron van inkomsten na de 
citrusvruchten Hoe meer 
Israel vooruit gaat, hoe meer 
dt tegenstellingen volgens Mi
nister van Buitenlandse Zaken 

Abba Eban, met de omliggende 
landen vei scherpt worden 

Maandag 26 augustus om 
21ulO (Brussel Ned ) 

MOORD TE LIEDEKERKE 
Op woensdag 28 om 20u25 en 

donderdag 29 augustus om 
20u50 wordt de rekonstruktie 
van het proces inzake de 
moord van Liedekerke weer 
uitgezonden Het programma 
ging reeds eerder m december 
1966 

De landelijke bevolking uit 
de jaren rond 1870 wordt 
geevokeerd in een moordzaak 
die gebeurde in het brabantse 
grensdorp Liedekerke De 
datum IS 28 november 1872 De 
nogal welgestelde olieslager 
Jan Van Droogenbroeck wordt 
er plots om het leven gebracht 
Meer dan een bekende van het 
slachtoffer wordt verdach'' en 
langdurig ondervraagd door de 
onderzoeksrechter, maar tot 
een opheldering komt het pas 
na bijna twee jaar En dan 
voorden niet één, maar drie 
mannen in beschuldiging ge
steld 

De voorzitter van het Hof 

van Assisen te Gent — wan? 
de moord werd over de provia» 
ciegrens te Denderleeuw gé» 
pleegd — heeft wekenlang de 
zaak geleid met deze drie man-
nen m de bank der beschuldig» 
den 

De drie verdedigers en het 
openbaar ministerie hebben 
het stuk voor stuk niet gemak
kelijk bij deze zaak die er op 
zijn minst verward en inge* 
wikkeld uitziet Ongeveer 400 
getuigen vóór en tegen dienden 
gehoord te worden • dagenlang 
duurden de pleidooien. Het 
spreekt vanzelf dat in het dos
sier, enkel de belangrijke mo
menten en uitsprakc werden 
gebundeld Een veertiental ge
tuigen worden verhoord om 
uiteindelijk de strenge jury toe 
te laten een oordeel te vellen 
over de drie beschuldigden, 
Ruddin Barbier, Hermandus 
Van Daele en Louis Stoffijn 

Na een korte montage ovei 
het vooronderzoek, volgt de 
rechtszaak gespreid over twefl 
avonden 

(Brussel Ned). 

FORT WORTH 

Een western met alle nodige 
avontuurlijke en sentimentele 
ingrediënten Ned Britt is on
derweg naar Fort Worth om 
daar een krant op te richten. 
Hij ontmoet de jonge Flora Tal
bot die gaat trouwen met een 
vriend van hem, Blair Luns-
ford Ned en Flora krijgen het 
aan de stok met een bende 
gangsters, onder leiding van de 
gevaarlijke Gabe Clevenger Ze 
kunnen ontsnappen, maar de 
bandieten vermoorden een jon
getje van tien jaar Ned laat 
met na deze euveldaad m het 
eerste nummer van zijn krant 
aan de kaak te stellen Nadat 
de naaste medewerker van Ned 
door de bandieten vermoord 
wordt, besluit de joernalist zijn 
pen te wisselen voor de revol
ver om de bende uit te roeien. 
De vriend van Ned, Blair Luns-
ford, blijkt in feite een hand
langer van de gangsters te zijn, 
wat hij tenslotte met zijn leven 
bekoopt 

Boeiende vertolking v a n 
Randolph Scott en David 
Bi am De film is vlot en rit
misch gemonteerd maar we
gens enkele gewelddadige tone
len minder geschikt voor jeug
dige kijkers 

Vrijdag 30 augustus om 20 25 
uur (Brussel Ned ). 

Speelfüm « Te voet, te paard en per spoetnik », komedie van Jean Droville (Brussel Ned 25 aug.). 
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GEEN VUAHS . 
Deze week kregen wi] de 

voetbalkalender voor de lagere 
afdelingen van de provicie Bra
bant in handen Om het maar 
vlakat te zeggen opwindende 
lektuur is het niet 

Maar men leest er toch hier 
en daar een paai merkwaardige 
dingen in 

Zo bi] voorbeeld dat er nog 
maar twee volledig nederland-
se advertenties in staan en een 
stel tweetalige Dat is nog met 
veel, maar meer dan vroeger, 
toen het allemaal franse waren 

Verder dat alle brusselse 
klubs en dan nemen wij Brus
sel nog ruimer dan de F D F 
het voorlopig doet, hun aankon
digingen volledig in het Frans 
doen Ook Anderlecht bij voor
beeld dat nog twee fransspre-
kende spelers in de eerste ploeg 
heeft de Fransman Herbet en 
de Kongolees Kialunda, die ge
broken Nederlands broebelt 
Wat dan het fameuze arrondis
sement Halle-Vilvooide betreft, 
de klubs Union Halle en Beau-
val-Vilvoot-de willen het blijk
baar ook alleen van fransspre-
kende supporters hebben, want 
een woordje Nederlands kon er 
niPt af Wij hopen dat de 
Vlaamse mensen uit Halle en 
h e t Voor het passende besluit 
izullen trekken. 

WERKEN, BAH . 
I 

Df franse profklub (voetbal) 
Rouen w)rdt ern?tig in haar 
gestaan \ e d r e r g d De zaak 
wordt nog drijvende gehouden 
dank zii kunst en vliegwerk 
allerhande om de werknemers 
(spelers) niet naar « den dop » 
te moeten sturen 

Hun pree heeft men nochtans 
moeten aanpassen, en voor de 
rest heeft men het zo geregeld 
da ZIJ 's voormiddags trainen, 
en 's namiddags een andere job 
kunnen gaan uitoefenen 

Dat was echter een vergis
sing want de heren menen dat 
ZIJ aan voetbal alleen genoeg 
hebben, en weigeren er ander 
werk bij te nemen Wat een 
vergissing is van hunnentwege, 
want hun belgische kollega's 
zouden hun kunnen vertellen 
dat dit sisteem helemaal met 
zo kwaad is 

Nu IS het natuuil i jk wel zo, 
zoals ook Jacques Lecoq teiecht 
opmerkte, dat het veel gemak
kelijker IS een halve dag er
gens in een bar te ^hangen, en 
er wat met de kaarten te spe
len 

FLAUW MET EKSKUZES 

De vijf- en tienkampioen
schappen hebben plaats gevon
den bij afschuwelijke weers
omstandigheden De piste leek 
soms meer op een cross-coun-
tryterrein dan op wat anders 

Dat er op dergelijk veld geen 
prestaties konden geleverd 
worden, is licht begrijpelijk 
We lichten nog giaag ons petje 
voor de kampioen, Herbrand, 
die in de gegeven omstandighe
den nog meer dan 7 200 punten 
behaalde (hoewel hij meende 
een gooi te doen naar het bel-
gisoh rekord), | 

Bij de dames won de Beer-
schpt-atlète * Yaé* ' Herck hel 
kampioenschap zonder grote 
prestaties te leveren evenwel, 
en bij afwezigheid van Emonts-
Gast, die normaal niet kon ge
klopt worden 

De man die verwacht werd. 

Theyssen, en die dacht het 
ohmpisch minimun^ te behalen, 
bracht er niets van terecht We 
vinden het wel spijtig voor 
hem, o m omdat wij een bij
zonder zwak hebben voor de 
mannen die zich aan t ienkamp 
wagen 

REKENING MAKEN 

De gazetten schrijven tegen-
wooidig aan de lopende band 
stukken over de voetbalklubs, 
op de drempel van de nieuwe 
kompetitie 

Ge hoeft die niet te lezen, 
want ze bevatten allemaal het
zelfde Ijverige sekretaris, ver
leden jaar letske tekort, dit 
jaar bijgewerkt, versterking, 
veelbelovende jeugd, goede 
vooi uitzichten (en whisky) 

Uit die stukjes leert ge nog 
iets anders soms Namelijk het 
aantal toeschouwers dat de 
wedstrijden bijwoont Voor een 
bevorderingsreeks ligt het ge
middelde zo rond de 600 toe
schouwers 15 wedstrijden thuis 
maakt 9 000 toeschouwers op 
een seizoen, tegen 30 frank, dat 
IS een inkomen van 270 000 fr. 
per jaar 

Van eén bevorderingsploeg 
kennen wij de raming van on
kosten • 1 100 000 fr Van één 
klub uit eerste provinciale ook-
475 000 frank 

Hoe knoopt men dat allemaal 
saam ' 

belangrij'ke ontmoetingen hier 
en daar, en het vat is af 

Voor ons, die per week maar 
één pagina te vullen krijgen, 
is dat niet zo erg maar voor de 
echte sportjoernalisten, die el
ke dag meer dan de helft van 
hun gazet moeten vullen met 
sportnieuws, moet het erg zijn 

Gelukkig dat er nog de vele 
voetbalklubs zijn, waar ze eens 
op bezoek kunnen om de ijve
rige sekretaris te gaan vragen 
hoe de vooruitzichten zijn 
(Goed dank u) 

Voor de rest worden de fo
to's en de titels dan maar wat 
groter gemaakt, en klaar is 
kees 

De prijs blijft dezelfde 

BEKER VAN BELGIË 
De kompetitie voor de (voet-

bal)beker van België is al een 
paar weken aan de gang De al
lerkleinsten liggen er al uit, en 

de groten zijn nog niet begon
nen 

Op zichzelf genomen is zo'n 
kompetitie wel simpatiek Teo-
retisch heeft zelfs de kleinste 
klub kans die beker te winnen. 
Praktisch loopt het natuur l i jk 
met zo'n vaart, want vermits 
het behalen van die beker de 
toegang opent tot de financieel 
interessante europese kompeti
tie, zorgen de grote klubs er 
wel voor dat het klem grut op 
tijd uit hun vaarwater is 

Maar er zijn nog een paar an
dere voordelen goedkope oe
fenwedstrijden en vooral de 
(kleine) kans zover door t e 
dringen dat men eens een gro
te klub kan ontmoeten wat ook 
tmancieel interessant kan zijn. 

Persoonlijk zouden wij he t 
nog inteiessanter vinden als 
die beker betwist werd volgens 
een soort handicap-sisteem, 
waarbij de k le in t je een voetje 
zouden voorki ijgen in w^edstrij-
den tegen de gioten Het zou de 
spanning verhogen. 

KOMKOMMERTIJD 
De voorbije week was maar 

slappekens op sportgebied 
Een paar kermiskoersen en 

knter ia , de vijf- en t ienkamp
kampioenschappen, wat minder Roger Blokx won verleden zondag btj de beroepsrennei s te Leds. 

J EN DE LEZER 
Hrl irJiijiü dat et mensen zijn 

du üLti spoil niets aiidtis lezen dan 
ual UI) oj) d(Ze pagina plegen te ple
tst n II // zeggen dut mei om te « stoe
lt ii » Uaai IS heUmiiat geen reden 
loc \\ Ij zeggen het om duidelijk te 
miiKen om u elke ied(n uij « s 
tuoiuh lOoi liet slapen "aan uel eens 
lil t (.igcn liai t gaan kijken >, zoals 
dl diilUci lui zegt, om ons af te via-
gcn xielk hield die lezcis uel van de 
spoil nioittn kiijgen, uat zij kiiji^en 
aan injonniilK en loouil aan « denk 
stof » (If ki/gen iminii\ al eens ip 
uiii biood dat alles vat ue liiei neef 
pennen, niet de spoil ii^nilijk niets 
te maken heeft 

Indeidaad, dat naai de aiideie 
kianlen hun spoi tblad^ijdi n mie vul 
1(11 {uitsla<ien le^iillalin piestalie%) 
jjiibliKKn nij nooil Inslagen ma 
ken lic noriil We ^aan nooit 'Ie 
4 bil e hl ondri liet itoitbad » hoi en 
lai een of aiideie tedette Nooit 
heeft (Ie lujlallige echtgenote lan eiii 
tiorii UI ons iielensi 'laidige dingen 
oier liiiiii iii/in lateld Pionostitke n 
maken ui niet tenzij iiilzondeilijk 
"cns (ril lil il ^(ikcdde Fen enkele 
toto pei ueek moet piohiien de e 
hiael ijili ji/ii op te tleuien lijk een 

bloempotleke in een heel huis vol 
giaiitve tuestigheid Ovei de meeste 
spoiten spieken ut] omzeggens nooit. 
Ode en epos, de uilveikoien liteiane 
blanches van de spoitjoernalist, ztju 
ons vieemd l\ieuws kunnen wij niet 
biengeii Sensatie nog veel minder. 
Tl ai blijjt er dan over voor de lezer ' 

Onze spoil bepeikt zich tot hel lol 
gen, vanop afitand, van de spoitak 
tualileit en daaitegenovei pi oberen 
lil] dan een zeker slandpuiil in te ne
men Etn mm oj meet peisoonlijk 
standpunt, ueiaivan wi] ons ajviagci 
hoe dikuijls het het juiste is en hoe 
velen het daaimee eens zijn, en uaai 
van liet vaststaat dat hel nooit het 
enige jiiiste standpunt is 

Hiejt de leze) daar uat aan^ 
Piobeieii uij met te veel hem een 

veikeeide, uant te negatieve induik 
ovei de « spoit > op Ie diiiigen Wij 
hebben zoveel af te keuren dat hij 
misschien gaal denken dat tn de spoit 
niets nu Cl deunt Daai uaai er noch 
tons bepaald pozitieie aspi kien zijn 
Ligens is elki spoit bij vooibeetd een 
streven naai de ox'euiinnnig van de 
geest op de matei ie en in die zin een 
stukje kulliiu) en zo alueei een on 
diiilcellje van het niole kultiiiumo-

niiment dat we beschaving noemen. 
Blijkt iets daaivan uit onze « stuk
jes »f 

Miljoenen mensen doen aan echte 
spoit, opvoedende en vormende, toah 
de sukkelaar tn onze buuit die maar 
een been meet heeft, maai alle dagen 
twee kilometer toiidstiompelt op zijn 
kiukken om « fit » te blijven. Schie-
ven wi] al over hem > Hij is nochtans 
een sportman 

Wij vitten op vedelten, ivij zeuren 
over de te ver dooi gedreven kommer-
cializatie, blijven maar zantken op 
de daaimee gepaard gaande misbiui-
ken, foeteien op de pioftteurs van 
het sisteem allerhande, maar onder
tussen vei dienen wtj een dun boter-
hammeke mee op de rug van die ver
domde kommeiciele spoil En vindt 
de redaktie dat het bind ook een 
spoitbladzijde nodig heeft 

De spoilltefhebber die infoimatie 
unl, die tets meer uil neten over de 
diverse spoittakk^n, vindt hier niets 
naar zijn gading En met de beste ivil 
van de weield, wij kunnen het hein 
niet bieden H ie ovei spoit weinig cf 
niets afweet, zal met onze poveie re
geltjes met veel wijzer uoiden Wie 
zich niet mteiesseert vooi spoit slaat 
deze bladzijde gauw om, om eldeis in 
het blad andere en betere dingen te 
zoeken Wie een peisoonlijk en kit-
lisch OOI deel uil voimen ener de 
spoit, heeft zeker niet nodig de me
ning te kennen van een of andere 
jongen die stukjes srhiijft in een 
klant Die kan het hens zelf uel IV'e 
heeft dan eigenlijk wel u at aan deze 
spoiliubnek ' 

En zo, beste lezer, benijden wij 
soms de echte spoitjoernalist die <t-
gens een koers gaat volgen, met re
ceptie voor en na, die een loflied 
dicht over de overwinnaar en de or-
ganizatoien — waeii onder ons blad — 
de leeds genoemde biecht onder het 
stoitbad gaat afnemen en zich de 
ovei ige dagen van de week serieus af-
VI aagt waai om renner Fourche met 
« demaireeide » toen vooraan renner 
Guidon « slappe benen » kreeg, en 
renner Pedal « kieveerde >_, en waar
om renner Sjoupap geen ander « mes 
stak > om aan de spurt te beginnen, 
daar waar hij toch goed wtst dat de 
aankomst op een stuk « foopla > lag. 

Die afgunst duurt echter nooit 
lang Het volstaat om ei aan te den
ken dat WIJ dan zouden gebonden 
zijn dooi de belangen van kiant, in
richters, steunende firma's, publici
teit, van de kommerce in het alge
meen, om weei blij te zijn te mogen 
doen uat u e doen de sport te bena
deren zondei er speciale belangen bij 
te hebben, als doodgexoone menSj een 
beetje kritisch, om enigszins te ont
snappen aan de pletiol van de sport 
ZL aai ondel men ons absoluut uil be
delven, omii ille van de « negotie » 
En uie ueet, kannen wij ooit eens 
een heel, heel klem beetje bijdragen 
tot het meer memelijk maken van 
de spoitstiel 

Wie u'eet, kunnen v ij ei ooit toe 
bijdragen dat ergens een jonge lezer 
de spoit ook eens peisoonlijk en kit 
tisch gaat bekijken Dan zou het doel 
dat deze spoitrubnek zich stelt, ten 
volle bereikt zijn! 
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B R I L L E N 
Laatst* modalien 
Degelijk aangepast, door 
gediplomeerde optieken 

EUROPTIEK p v b a 

F. Veckemansfraat 106, Brussel 
Blansfloerlaan 28, Antwerpen 
Hovenierstraat 9, Aalst 

CONTACTLENZEN 
Cespecia l izeerde d i e n s t 
Gedipl. Spec. Van Pottelbergh 

KOSTELOZE DOKUMENTATlE • 

Voor afspraak : 
Tel (053)28870 

Zonder verbintentt. 
Volledige terugbetaling 
van alle ziekenbonden. 

LEDEN : 10 % KORTING 

VLAAMSE UITGEVERIJ 
zoekt 

MEDEWERK (ST)ERS 
voor ledenwerving 

Vereisten • — vlotte beheersing van het Nederlands 
Pretfige en interessante bijverdienste 

— minimum kennis van de Nederlandse 
literatuur 

Voor afspraak schrijven naar redaktie van « Wij » 
onder de kenletters J/R. 

WARMELUCHTKACHELS 

DROOGOVENS 

SPUITKABINES 

LEPLAE R. 
Knokke, Tel. 65530 

HOME 
Efflentijdse wonlnginrichtlngo 

Kunstnijverfield 

Rijschoolstraat 45B 
Sint-Truiden 

Telefoon : (011)741.96 

m 
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Aanbevolen 

Huizen 

H. DOX 
Carnotstraat 133, Antwerpen 

Telefoon : (03)35.17.14 
Binnen- en buitenlandsa 

merkkeukens 
+ elektrische toestellen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS CLASAL 

Engersfraat 161, Erps-Kwerp» 
Tel. (02)59.77.83 

DE ENIGE KEUKEN IN EUROPA 
O N V E R W O E S T B A A R 

« PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraal 4 

(bij Suikerrul) 
Open vanaf 8 uur s'avonda 

Maandag gesloten. 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau nv . 

Maatsch. zetel : Antwerpen t 
Tel. : (03)49.30.45 . 49.15.94 

Bezoek c De Veerman » 
t« St-Amandt i d. Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater i Jan Brugman» 

De specialist der 
standaarddeuren 

|. LEEMANS, Deurne xu!d 
Van Havrelel 70, lel. 3S.63.17 
Agent • O* Coen* • Kortrijk 

EURO-DOMi 
Moderne wooninrkhtlnfl 

Krutdtulnlaan 6, Brutiel 1 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) 
Tel. (02)18.1717 

— 3.2-68 

Breydelhof • BRUGGE 
Jozef Suveettraal 2 

Gelagzaal - 1 2 0 plaatsan 
Tel. (050)350.67 

PLASTIEK 
FRANS PARQUIN 

Lange Lobroekttraat 44 
Antwerpen . Tel. (03)36.16.47 

Verpakkingsemmer - Stapelkisten 
Vervoerkisten • Polyethyleen-
zakken, -vellen - Rollen • Be-

drijsschorten • Priiskaartles. 

I n f o r m e e r t 

eens naar de pr i js 

van deze p u b l i c i t e i t . 

U zal verbaasd z i j n 

over p r i j s 

Versneld Handelsonderwijs 

in een goede Nederlandse en Europese geest I 

MERCATORSCHOOL 
Leopold II laan 154, Molenbeek-Brussel 8 

Telefoon : (02/26.85.94 

Volledige dagprogrammas 
SEKRETARIAAT in 4 talen (2 jaar - KANTOOR-OPLEIDING In 2 

talen {1 laar) - STENO-DAKTYLO (3 maand per taal) 
Afzonderli jke leergangen 
(DAG OF AVONDKURSUSSEN) 

MODERNE TALEN - BOEKHOUDING - MACHINESCHRIR 
. HANDEL . STENOGRAFIE . KORRESPONDENTIE enz... 

Vraag kosteloos prospektus. 
Begin schooljaar ; 3 september — Inschrijvingen vanaf 1 cogst. 

Zoeken nog meer 
TIMMERLIEDEN en BEKISTERS 

uit Limburg voor onze grote bouwwerven 
in de streek van Düsseidorf en de belgische grens 

W i j betalen stukloon - overuren - scheidingsvergoeding 

en zorgen voor onderdak of desnoods vervoer 

INLICHTINGEN: Gaston V a n L ierde 

OVERPELT, Oude M a r k t 2 0 

Stan De B ruyn 

t e L : A n t w e r p e n 30 .13 .15 

t e L : Düsseidorf 7 8 . 2 7 . 1 5 

tel.:43.469 

Befon und Monierbau AC 
4 Düsseidorf Höher Weg 271 tel. : 77.50.51 

Een schitterende V.T.B.-reis 

Zestiendaagse autocarreis naar 

SPANJE en PORTUGAL 

Afie aspekten van het Iberisch schiereiland I 

Vertrekdatum : 8 september. REISSOM : 12 180 fr., alles 
inbegrepen. Reisleider : Prof Dr. Ferdinand de V/ae\e. 

Geldige reispas vereist. 
Programma's op verzoek. 

Alle Inschrijvingen en inlichtingen In het hoofdsekretariaat, Slnt-Ja-
kobsmarkt 45, Antw/erpen, tel. (03)31.09.95 en in de V.T.B.-VAB.-
kantoren te : 

Brugge, Wollestraat 28 - Tel. (050)364 43 
Brussel, Emiel Jacqmainlaan 126 - Tel. (02)18 55 53 
Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (09)25 60 40 
Hasselt, Demerstraaf 77 - Tel. (011)235.70 
Kortrijk, Sint-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 
Leuven, Bondgenotenlaan 102 - Tel. (016)267.20 
Mechelen, Graaf van Egmontstraat 12 - Tel. (015)17009 
Oostende, Kerkstraat 14 . Tel. (059)783 61 
Roeselare, Sint-Michielsstraat 7 - Tel. (051)22 363 
Sinf-Niklaas, Stationstraat 18 • Tel. (03)7638.95 
Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15 

.WENTELPOORT 

type ALUGA 

Poort gan» in aluminium. Omlijsting D R C V C T 
h gephojfateerde staalplaat. O *) H O O 
Zeer lichte bediening. Z O U 5 1 0 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen, 

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

ZONHOVEN-
Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36 

Vlaams nationaliteitskenteken voor uw wagen... volledig 
volgens de internationaal geldende normen. Illustreert in 
binnen- en buitenland ons federaal streven. 

20 F per stuk 
Voor afdelingen die per 50 bestellen 15 F per stuk 
Te bestellen bij : 
Frank Torfs, Carnotstraat 131, Antwerpen 

http://3S.63.17
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WIJ IN LIMBURG 

L iBURG NAAR DE IJZERBEDEVAART 
Limburg heeft steiker dan ooit deelgeno-

nien aan de IJyerbedevaait Dat was de 
stellige indiuk die ons dooi menigeen be\es 
tigd weid 

Het Is ^o dat ei in ledei kamon een ot 
andeie \o in i van organi/alie bestaat om de 
weiMng voor de I J / e ibed t \ aa i t te xci/orgen 
In dê toekomst kan de deelnemnig nog steik 
verhoogd woiden, s\anneei iioi> ellicientei en 
met biedeie opzet wordt gewei kt 

Dit bewees alleszins het kanton Peei d i t 
WIJ hiei gaarne een verdiend pUunipie ge\en, 
daai dit kanton met niet mindei dan ï auto 
bussen — weliswaar had Beungen hieibij 
met een deitigtal deelnemers bij aangesloten, 
e\eneens Meeuwen — n a n de Mtsthoek 
reed ' 

Piolitiat aan de inr ich te is ' 
In kanton Peei bestaat ei sedeit koite tijd 

een I l / t r bede \ a u tkomitee (\o()i/ittei I 
1 emmens) waaibn b\ de DF afdelnn;cn Ek 
sel (Cii\\ers), Hethtel (Bussels I ), Helchte 
ren Peer (K N\ssens) xeiteijenwooidigd 
z i jn 

/otloende kieeg de w e n ing een biede 
w la Cl \ an medewei king \ an di\erse \l.i inis 
ge/uiden 

P I O\ mciei a ulshd Plas gaf daarbij nog een 
nulde steun zodat iedereen tegen zeei demo 
k i a t s t h e prijs nieekon 

Te Meeuv>en /oigde Alfons Gexssels \oor 
een W) t il deelninieis wat een helt piesta 
t l t IS 

Jaak Kne\els stond mee in voor de alge
mene organi/atie 

Koitom uit Peer tiokken een 250 IJzer-
betlc\ 1 II tlei s ' 

V ei dei hooiden wij \olgende berichten uit 
de andcie kanlons ol plaatsen 

Bree 1 autobus en U) lamilies met pii 
vate wagens, Maaseik 1 autobus i n p m a t e 
declnemeis. Lisden 2 aulobii-<sen, 20 lal 
mensen met de tiein 20 tal lamilits met i-i-
gen \\aj,en Lanaken, Gellik, Figcnbil/en en 
Bil/en stei ke deein ime ( \e i \oer met de 
tiein), Boigloon en St Fi uiden sjianden •sa 
men \oui meeideie (minimum 5) uiiobusseii 
en een t>e(li eite xan de mensen naiii de Licin 
te Linden Netrpell 1 autobus Opglibeek 
1 uilobus (jenk meeideie autobussen Hoe 
selt sicike deelname met de tiein Hasselt 
dcein ime met de tiein (miiulcie deelname 
ge/ien de Viiga lesse teesten) Lummen 2 
autobussen Heikele Stad H den 1 aulo 
bus 

Daaienbi>\cn meldde h I heuwissen (pio\ 
seki \ \ B l i m b u i g ) die de oigani / i t ie van 
dt I )/ei betle\aai ttiein oj) /ich genomen had, 
el,It It uitingen \ol/el w iien, tegen vorig 
laai 'I 

Ook el.iai dus een hogeie be/etting 
lol /o\ei een beknojH ovei/ieht \>in het 

geen mii weid meegctleeld \ t i g e l e n wi| niet 
dat ook xele vele mensen uit Imibuis; n u t 
eigen wagen n.iai Diksmuiile leden 

In ledei ge\al piathtis» I n zoals kanton 
l'eei bewezen heeft xolgend jaai nog betel ' 

ViMO-Amnestiemarsj 

\ i i t n d VVenmeekers Rene ((jenk) en zijn 
doelitei Geida n imen vollctlv deel aan Je 
amnestiemaisj die xeitiok uit Antweijjen 
n lai Diks » uitle Beiden hebben het \olge 
houden zells zonder blaren ' 

lullrouw Gei da (slechts 15 ') w is de joiig 
ste deelneemstei 7i\ heeft d in ook de mo
tie \an lie iniichteis aan het I Izei bedevaait 
komitee z<iteidaga\ond bi| de a inkomst o\er 
handigd 

Pioheiat aan %adei t n dochter \ooi hun 
ki inuheid ' 

hen afvaardiging uit kTiiton M i iseik ( l i n 
Wieeis) nam de laatste dag ook deel aan ile 
maisj iNaai veiluid zou ook de \ MO Mi is 
kant deelnemeis hebben gestuuid m lai dit 
weid mi] met bevestigd 

Hopeliik IS op dit vlak volgende i lai ook 
meer Limbuigse deeIn ime 

P L A A T S E L I J K 
N I E U W S 

On/L ie/fis /lillen \eitlei op de huo^te 
\\ <)i dt n iiehoiulen 

Tongeren Maaseik 
ARR BESTUUR 

Nu (Ie vakantie piakliseh ten einde is v\oi 
den de hinden opnieuw mt de mouv\en ge 
stokt n 

Het air licstuui zal leeds veigadeien >p 
mianiHg 2(i augustus te ISeeroeteien, tei 
vooi bei e tiiny vin tie iii besluuisveikiezin 
gen h dl septembei 

Eigenbiizen 
RECHT DOOR ZEE 

De \ laamse haimonie « Kcehl dooi 7ce » 
,oiganizeeide op 10, 11 en I j augustus haar 
jaarlijkse nuiziekieesten onder massale be
langstelling 

Volgende muziekkorpsen namen aan de 
feesteliikheden deel • (»ais op Leeuw, Koites-
sem. Mopertingen, Kesselt, Valmeer, Wiemes-
nieei en s Gravenvoeren 

Vooral donderdag 15 augustus werd een 
gioot sukses Dit was in niet geiinge mate 
te duiken aan de aanwezigheid van een bij-
/ondei taliijke groep Voerenaais 

« Recht dooi Zee » heeft nog uitstappen 
gepland op 24 en 25 augustus, 7 en 8 sep
tember Lenmaal dit vooibij, dan is een j lar 
ten einde, dat gekenmerkt was door een bij-
/oniler giote aktivileit 

IJZERBEDEVAART 
Het plaatselijk I Jzerbedev i u tkomitee 

slaagde er dit jaar wedeiom in een gioot 
aantal Kigenbilzenaren te doen deelnemen 
aan de jaarlijkse dodenheidenkiny te Diks-
niuide 

V OOI al V O S-er Karel Bessemans maakte 
zich hierbij verdienstelijk Ook )an Apper-
nians en Paul Raskin zetten hun beste been
tje vooi 

Millen 
TALRIJKE DEELNAME 

De deelname aan de IJzeibedevaait kende 
dit jaar een onveihoopt sukses . twéé volle 
autobussen Dit is te danken aan de onver-
dioten Ijver van onze simpitieke mevr \ , 
V os De Block 

Tongeren - Maaseik 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Van september af weiden er op 
nieuw zitdagen voor sociaal dienst
betoon in gans het arrondisseinent ge 
oiS[an zeerd 

Juiste gegevens in dit verband zul
len tijdig aan de afdehngsbebturen 
worden medegedeeld 

Intussen kan men altijd terecht op 
volgende adressen * 

E Raskin, volksvertegenwoordiger, 
iedere vrijdag van 16 tot 19 uur ; 
Dorpsstr 53 Eigenbiizen 011 19454 

J Hardy, plaatsverv senator, iedere 
zondag van 10 tot 12 uur Nieuw 
Baan 2, AltHoeselt 012-32>53 

J Cuppens plaatsverv volksverte
genwoordiger op afspraak • Zandber-
berstr 22, Neeroeteren OU 64402 

« In de Minzame Limburger » 

KULTURELE CENTRA 
Naar het mi] lijkt bioeit er m stil

te m Limburg een kulluiele levolu 
tie Een kultuiele revolutie dan al 
met Maoïstisch, dan toch geïnspi
reerd op de algehele deehiame van 
htt volk aan de kuituur. 

Ook de kullitui wordt gedemokia-
tneerd Vooi al de jongeren snakken 
naar nieuue kultuiele beleving 

Onze biave limbwgse doipin nor 
dtn ontbloten en uit hun diomeiis. 
hoikje gehaald Het gioolste gedeel 
te xan onze bevolking is lecds tangeie 
ti]d van de landboiizvsektor ovetge-
schakeld naai de industrie En <r 
blijft gelukkig bif ons, bij ledeieeit 
nog iels als een gezond boeienvei-
slaiid ovei, al ujn de mtesten dan 
can fa'uiliebeioepen oveigeschakeld 
naai allerlei moderne beiocpen 

De giote ondeixvijsoiganizalie — 
hoewel nog steeds onvoldoende^ — in 
df ptovtncie heeft onze jongeien tol 
tfiolert voboassenheid gebuuht 

Model ne kommuiiikaliciniddelcn, 
toeiisme en kontakten liebbcn de liin 
bnm'ie deinen opengigooid 

Een niciixie behoefte is ei kul 
tuinbeleiing I 4/ n het op dit ogen 
blik nog niet in ons dagelijks leven 
mode in en naiigi pasl gesti ukluietid 
en geoiganizeeicl loth leeft het steik 
bij joiigeien en in diverse iieienigtu-
gen 

Men zal het uillen sli iikl meren irt 
de voiin van knltinele ceiilia 

De benaming kon uel afgekeken 
zijn van de franse « Maisoiis de 'a 
Culture * Veel liever hoot ik de be 
naming lan d. gemeenschapshuis » 

/•oais nil nsen amen naai de keik 
gaan of samen de benen onder een 
teesltajel steken en dezelfde spijzen 
eten zo moet de gemeenschappelijke 
liultiiiii belex mg xan allen geslalle 
ki jgi II lil de gi nueusrliafishiiizen 

Samen •ingen dansen kiceien, 
knulsele n, schilderen fotograferen, 
studeien diskiissicreri deballeien, 
musizeren, noem maar op ' het 
vlaanis kullureel leven zal er ten vol
le kunnen bloeien in ale facetten. 

Het zal daaienboven pluralistisch 
zijii Aktief pluralisme zal er moeten 
gekonkietizeeid woiden 

Vooi ons vlaamsnationalisten heb
ben de gemeenschapshuizen, dunkt 
me, nog een bijzondeie betekenis. 

Het is immeis een nieuw instru 
ment in het gemeentelijk oj gewes 
telijk leven, dat unj als een bijzonder 
beharlensuaardige cel zien van het 
leven iri Vlaanderen 

Het ts via dit vele plaatselijk kul-
tuieel weik alleilet dat bij de massa 
moderne opvattingen, nieuxue stro
mingen binnendringen, bij gebrek 
aan andere iraschoolse en voluassen-
voimiiig 

Het maakt oiiu wensen geestelijk 
vrijei Het maakt onze demokiatie ge
zonder, uaiil demokralie kan niet le
ven zonder inzichl en voiming 

Hetgeen des te meei noodzakelijk 
uoidl, naaigelang het stadium van 
compuleis en elektronische kommu 
nikatie meer en meet ueikelijkheid 
xtoidt, en onze maatschappij nog 
meei veitechnizeeid 

teestelijke viijheid belek"!!! meer 
bewustzijn Meei objektweiing bij de 
Zcaai iierniUg der dingen en openba-n 
leven Iets luaai xvij alles mee Ie xi in 
nen hebben 

H at •^lellen wij ec/itei in konkielo 
last ' Dat Limbing zeer arm ts aan 
kulliiiele infiasliiiktuur Begijnhof te 
Hasselt, groot kiiltuuihuis te Hasselt 
in ojrbouxv, piovtniiaal kullureel een 
tluiii te Neerpelt, toezegging voor 
lommei, aapvraag door Is,eeroeleren, 
planning te St liuiden En veider^ 

Einde 67 wiiien ei minimum 65 tn 
gedunde dossiers hetgeen een bediag 
vertegenxLOOIdigt van omtient 1 mil 
jüid ZOO miljoen Doch voor 1967 was 
slechts een bedrag van 110 miljoen Ir. 
subs diLiiiig vooizien en voor 68 nl 
12 I miljoen Voor het hele land . 

l laag IS wat komi ei van een mo 
dei II kiiituiele iiiliasli tiktuur op kor 
te lei mijn leree Ir 

tn het moet in-iig gaan Wc ijii 
reeds heel ual achleiop De stelling 
van de minister is natuurlijk dat de 
begioliiigsinogelijkheid van doorslag 
gevende aaid u 4 Heen xmll te bezien 
in hoever men die begrotingsmoge 
lijklieid elastisch u il maken en aridc 
re solteiritjen wil besnoeien 

Wanneer het in zulk tempo mo'-t 
verlopen, wordt het een ^lakkengan 
getje. Er moet een betere en effictèn 
tere uitxveg gezocht Het vlaams na 
tionaal leven heeft er alles mee te 
u truien. 

Jan OU LRMANS 

Neerpelt Overpelt 
PANEELGESPREK OVER DE 

In de loop \ an de a s wmtei wordt door 
dl Angus Vermeylen kring Oveipelt-Ncer-
pelt een cyklus van vier voord i achtavontlen 
geoiganizeeid Op ieder van deze avonden 
zal een politieke |>aitij aan het woord ko
men Ook de Volksunie is ei bi| in de |5er-
soon van volksveitegenwooidigei b Raskin 

De weikwijze is de volgende de gespieks-
leider situeert een aktueel probleem en 
Maagt de spreker welke ojjlossing zijn par
tij hieivoor ziet, op deze toelichting van het 
paneel inhaken om nadeie verkliiing te vra-
Uen 
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ENKELE VOORBEELDEN UIT ONZE RELATIES 

(&t zW il^zé.&t-'^ 

# ^ j ^ !§> sî  sè 

ïiffCpTTTTill'l ji' 
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 

ü IS FINANTIEEL STERK GENOEG !!! 
want : 

<— 15% 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 ieder geval op onze hulp rekenen ! 

Adres Woonplaats 

Tel privé - Te! kantoor -

wenst inlichtingen en gratis brosjure : 
I . over gronden voor viliabouw : Q 

over gronden voor hoogbouw : D 
over gronden v eengezinswoning Q 
over gronden voor geldbelegging • 

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

3 Over de aankoop van een bestaande woning Q 
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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BIJ DE IJZERBEDEVAART 

BIJ DE FOlO'S • -- Boven \-.i:ii.i<. : de vlaggenhulde, niet 
de vlaggen au vele volkeren ; de iraditionele vaandels 
van de Vlaamse vereingmgen. Midden v.l.n.r. : Remi Van 
Diiyn,. regisseur der IJzerhedevaarlen : de jeugd in de 
hloenienhidde. Beneden v.l.n.r. : de oudslrijders op 
nieuw in het l.lzerslijk ; Rik Borginon aan het woord. 


