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Met een grenzeloze verachting voor 
aiie morele kategorieën hebben de sov
jets Tsjecho-Slovakije onder de voet ge
lopen en de leiders van dit land met 
het pistool in de rug verplicht, op te 
treden als gijzelaars van en medeplich
tigen aan de verdrukking. Maar de pre-
zident van 's werelds grootste militaire 
macht, de heer Johnson, heeft het gela
ten bij een louter verbaal protest en 
vond het niet ééns nodig, een officiële 
nota op het Kremlin te laten bestellen. 
Dit is, samengebald in twee houdingen, 
de tragische werkelijkheid een kwart
eeuw na Yalta. 

Wat door Churchill, Stalin en Koosevelt 
vijf en twintig jaar geleden besloten werd 
— en het essentiële daarvan is de afba
kening van de blokken waarin de super-
groten naar believen hun wet of hun wet
teloosheid konden opleggen — is sinds
dien een onaantastbare situatie geworden 
in een door atoomvrees bevroren wereld. 
Deze situatie heeft één enkel voordeel : 
zij heeft de twee groten er toe gebracht, 
ieder gevaar voor de grote botsing te ver
mijden. Zij zijn verzadigd en konservatief 
geworden, meer gesteld op het verteren 
van de vroegere buit dan op het verove
ren van nieuwe. Doch we weten — en 
méér dan ooit sinds Praag — dat deze we
reld van Yalta een wereld van schreeu
wend onrecht en onvrijheid is. We besef
fen scherper dan ooit dat de atomaire 
vrede ons slechts de keuze schijnt te la
ten tussen medeplichtigheid aan moord en 
verdrukking enerzijds of anderzijds de 
dood. Alles in ieder fatsoenlijk mens re
belleert tegen dit .schijnbaar onontkoom
baar dilemma. lïn voor zover wij ons 
menselijk fatsoen wensen te houden, moe
ten wij ons kwijten van de opdracht om 
een uitweg te zoeken. 

l'raag is een teken van wanhoop. Dui
delijk is gebleken dat tUisland nu niet en 
nooit bereid is, een deel van zijn imperium 
op te geven. Het Kremlin neemt daarbij 
schokschouderend in koop, dat op de 
schuttingen van de halve wereld wordt 
geschreven dat de lUissen moordenaars 
zijn. 

De overval op 1̂  ho Slovakije is niet 
het werk van een door machtswellust be
zeten diktator ; het is he! Uoel ten uit
voer gelegde plan \iiii ee'" Tropp overigens 
vrij kleurloze bureauivralen die gewoon 

zijn, het voor en tegen passieloos te wik
ken. Het is een plan dat gestoeld werd op 
een stalen logica : Doebtsjek moest gegij
zeld worden, omdat Doebtsjek het hele 
sisteem aan het wankelen bracht. Want 
wat de Slovaak zou verwezenlijken, moest 

ken, dat aan de Moldau de wil om te le
ven als vrije mensen in een vrije natie 
niet is gestorven. De kernvraag is, of wij 
deze hoop onderkennen en of wij bereid 
zijn, ze te voeden en levend te houden. 
Kijken wij onbewogen — hoogstens met 

— ook als hij hef niet wilde en voorzag — 
uitmonden in een demokratie naar wes
ters model : wie de opinievormende mach
ten de vrijheid geeft, kan uiteindelijk niet 
anders dan ook toestaan dat de opinie 
zich vormt en groepeert ! Ook Tito of 
Oausescu hebben nooit een vrije pers 
geduld... 

Dezelfde stalen logica zal steeds weer 
opduiken zolang er in het Kremlin een 
kliek heerst, die haar macht over onmon-
digen en verdrukten wil handhaven. We 
kunnen trappelen van woede bij die vast
stelling en het is zelfs goed dat we trap
pelen, want verontwaardiging is een es
sentiële menselijke funktie — maar het 
brengt geen aarde aan de dijk. 

Praag is echter tevens een teken van 
hoop. Na 25 jaar onderdrukking is gcble-

een voorbijgaand vleugje verontwaardi
ging — vanop onze welvaartsstapel toe 
of willen wij werkelijk deze wereld men
selijker en vrijer maken ? 

We zijn West-Europeanen — op wereld
schaal gezien naaste buren van de men
sen in Praag, in Boekarest of Oost-Berlijn. 
Hoewel komfortabel, zitten we in dezelf
de schuit als zij : ook wij zijn gegijzelden 
van Yalta. Ook wij zijn « cordon sani
taire », onmachtig om te beslissen over 
belangen die toch hoofdzakelijk of uit
sluitend ónze belangen zijn. 

West-Europa moet er zich eerst en 
vooral bewust van worden, hoe fataal de 
verdeling van de wereld in blokken is. 
Deze hewustwortHng moge voorlopig niet 
in staat zijn de situatie te wijzigen • ze 
is onontbeerlijk opdat wij klaar zouden 

zijn om, wanneer de kans zich voordoet, 
rezoluut onze eigen weg te gaan. 

West-Europa moet vanzelfsprekend 
weerbaar zijn. Maar de vraag of de 
N.A.V.0. daartoe het beste en enige mid
del is, wordt niet beantwoord door deze 
vaststelling. De tans geëiste versterking 
van de N.xV.V.O. kan ons wellicht leiden 
naar een situatie waarin we beschikken 
over méér geweren dan vandaag. Maar in 
de wereld van Yalta zijn we veroordeeld, 
het geweer bij voet te houden en machte
loos toe te kijken wanneer Praag of Boe
dapest of Boekarest aan de beurt zijn... 

West-Europa moet in staat zijn, een 
blijvende aantrekkingskracht uit te oefe
nen op de satelietlanden en uiteindelijk 
ook op de Russen zélf. Een open, mense
lijke demokratie die haar weg heeft ge
zocht tussen kapitalisme en kommunisme 
en wier nieuwe politieke en sociaaljEko-
nomische strukturen plaats geven aan de 
werkende mens moet het voorbeeld zijn, 
waarnaar de heimelijke of duidelijke hoop 
der Oost-Europeanen zich richt. 

West-Europa moet beseffen dat ook ia 
het oostelijk blok het nationalisme een 
grote macht is, wellicht 'de enige die uit
eindelijk in staat is definitieve scheuren 
in de monoliet te maken. Door West-Eu
ropa te verenigen op de bazis van volks-
nationale strukturen moet het bewijs ge
leverd worden, dat wij kunnen wat ginds 
niét kan. 

West-Europa moet leren leven met het 
Oosten. Niet toegeven aan de mode van 
de dwaze « dialoog », die voor de keihar-
den van het Kremlin niets anders betekent 
dan het zoeken naar een kans om onze po-
zities te verzwakken. Maar ook niet — en 
vooral niet op dit ogenblik, nu de verortl» 
waardiging inspireert tot onbekookt» 
maatregelen, — de deur op het Oosten 
sluiten. Kulturele, sportieve, toeristische 
en gewone menselijke kontakten zijn 
praktisch de enige middelen die we heb
ben om levendig aanwezig te zijn in de 
oosteuropese situatie. Zelfbewuste, ver
standige, van hun taak bewuste West-Eü-
ropeanen kunnen op velerlei vlakken hiin" 
beperkte — maar in het geheel gezien be
langrijke — rol spelen. 

Weinig en veel ! Een werk van lange 
adem en steeds — zoals bij ieder grook^ 
werk — onder het motto : begin te tim
meren aan uw eigen huis. I'-en onderne
ming die hopeloos schijnt, behalve voor\ '. 
wie gedragen wordt door de keiharde "̂  
overtuiging dat ze moét lukken. En ze 
moét lukken, willen wij niet de eeuwige 
gegijzelden en medeplichtigen van het on
recht l)lij\en. 

Zo ligt er — ook en vooral — voor een 
vlaanis-nalionale partij een wereldwijde 
taak te v. aihlen 1 

t.v.o. 



WIJ 

HEIMELIJKE HOOP 

Reeds meer dan één politicus 
heeft ooit als zijn mening te ken
nen gegeven dat de Volksunie 
slechts een taaipartij is, die 
nooit iets zal kunnen verwezen
lijken. 

Naarmate de vlaamse achter
stand wordt ingehaald, aldus 
deze zegslieden, zal - ook de 
Volksunie van het strijdtoneel 
verdwijnen. 

Ik wil me hier niet gaan ver
diepen in hef feit of we het in
halen van Vlaanderens achter
stand in een unitaire staat wel 
ooit tot de mogelijkheden mogen 
rekenen. 

Ik wou alleen maar waarschu
wen dat diegenen die de Volks
unie aldus bekritizeren, zelf 
geen snars geloven van al wat 
ze daaromtrent menen te moe
ten verklaren. 

Het is er hen n.l. alleen maar 
om te doen een atmosfeer van 
beïnvloeding te scheppen, wat 
hen de heimelijke hoop doet 
koesteren dat het de unitaire 
partijen misschien ten goede kan 
komen. 

Moesten ze echter de wil kun
nen opbrengen om als nationa
listen te denken en te voelen, 
dan zouden ze meteen beseffen 
dat zulke gedachtenwereld niet 
opgaat. 

S.J., Balen-Neet. 

WERKLOOSHEIDSSTEUN 

Grotendeels ben ik het eens 
met de aangehaalde misbruiken 
in het ingezonden schrijven door 
D., Zolder, dat onder hoofding 
< Sociale Voorzorg » in « WIJ > 
van 17 de/.er j.1. gepubliceerd 
werd. De vraag is of men « mis
bruiken > altijd dient te gaan 
zoeken bij de minstbedeelden. In 
mijn omgeving ken ik persoon
lijk ruim een dozijn personeels
leden van Openbare Diensten 
(ook gepensioneerden van be
treffende'diensten, die een zeer 
ruim rustgeld genieten !) die aan 
« sluik werk » doen I Op dit 
« sluikwerk » betalen betreffen-
den vanzelfsprekend geen belas
tingen, en bovendien ontnemen 
ze meestal een « broodwinning » 
aan iemand anders, die daardoor 
mi.sschien juist « onvrijwillig 
werkloos > is ! Onze regeerders 
zullen vanzelfsprekend 't « sluik

werk » niet verbieden of tegen 
gaan : zijn zij in eerste plaats 
juist niet de eerste « kumuleer-
ders » ? 

Eenmaal 45 a 50 jaar is het 
praktisch nog onmogelijk om een 
« broodwinning » te bekomen, 
dit bijzonderlijk voor een be
diende I Ikzelf heb dit aan de 
lijve ondervonden ! Om uitein
delijk van de onvrijwillige werk
loosheid verlost te zijn heb ik, 
bediende zijnde, een betrekking 
van portier-waker aangenomen 
(betrekking die dus onder de 
werkliedenkategorie ressor
teert). Dit brengt echter mee 
dat ik, in tegenstelling met an
dere onvrijwillige werkloze be
dienden die dit niet gedaan heb
ben en dus verder zijn gaan 
« stempelen », op pensioenge
rechtigde leeftijd slechts een 
« gemengd pensioen » zal kun
nen ontvangen, terwijl zij die 
verder gaan stempelen een volle
dig bediendenpensioen zullen ge
nieten 1 

R.C., Assebroek, 

WELVAART EN EKONOMIE 

Is er welvaart ? Deze vraag 
beantwoorden k u n n e n we 
slechts, wanneer we nagaan wat 
men onder welvaart verstaat. 
Welvaart betekent behoeltenbe-
vrediging. Maar aangezien voort
durend nieuwe behoeften ge-
kreëerd worden, kan men de 
welvaart best vergelijken met 
het vat der Danaïden. 

Ondanks het gebazel over wel
vaart stelt zich in menig huisge
zin het schaarsteprobleem. Het 
schaarsteprobleem omvat veel 
meer dan de schaarste aan ver-
bruiksgoederen. Ekonomisch be
keken kan schaarste ook beteke
nen : de beperktheid in de mid
delen om de produkten te ko
pen. Het kan dus best dat er een 
overvloed aan verbruiksgoede-
ren voorhanden is en dat men 
desondanks toch over 'n schaar
steprobleem spreekt. De beteke
nis van het ^\oord dient dus 
zeer ruim opgevat. Wanneer u 
een paar schoenen koopt, dan 
hebt u bewust of onbewust een 
offer gebracht. Door die schoe
nen te kopen moet u de aankoop 
van iets anders uitstellen, m.a.w. 
men is beperkt in zijn middelen, 
vandaar het keuzeprobleem. 
Spreken van welvaart kan men 
slechts, wanneer men niet meer 
voor d;it keuzeprobleem geplaatst 

Ik 
ben 

uirgesiapen 
wanr... 

EPfBA 
l l R E L L l 
Dunlojpillo 
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wordt. De welvaart zal dus 
steeds vertikaal en nooit hori
zontaal lopen. Ook zou men de 
\ \e l \aai t kunnen vergelijken met 
de ge/ichtseinder, omdat een 
niet nalatende publiciteitsprik-
kel lu't behoeftenbevredigings-
punt steeds verlegt. De welvaart 
is ook regionaal gebonden. Zo 
zal men in de V.S. méér behoe
ven om welvarend te zijn dan 
bij ons, terwijl de Laplanders 
eerder het behoeftenbevredi-
gingspunt zullen bereiken dan 
wij. De omgeving konditioneert 
de behoeften, dit brengt met zich 
mee dat de welvaart slechts kan 
afgemeten worden door de ei
gen levensstandaard te vergelij
ken met die uit zijn onmiddel
lijke omgeving. De levensstan
daard ^al dan verschillen, naar-
gel-ang het inkomen van het in
dividu ; dit is dan ook de reden 
waarom horizontale welvaart 
uitgesloten is. Dwepen met lo
nen die enkele percenten geste
gen zijn heeft geen zin, als men 
weet dat in sommige sektoren 
(de laatste decennia) de kosten 
verdubbeld zijn. 

H.J., Kontich. 

PROTEST 

Als zoon van een vlaams oud-
strijder 1914-18, als vooroorlogs 

V.N.V.-er, als slachtoffer van de 
repressie, als akief lid van de 
Volksunie protesteer ik met klem 
tegen de aanwezigheid van V.U.-
mandatarissen op de receptie op 
het koninklijk paleis te Laken. 
Wij vlaams-nationalisten (of zijn 
wij dit niet meer ?) hebben met 
dit traditioneel vlaams vijandig 
Hof iiiels te maken. Nog zo pas 
heeft dit Hof Walter Ganshof 
van der iMeersch, deze moderne 
Alva, benoemd tot een van de 
hoogste ambten in de gerechte
lijke wereld. Sommige V.U.-
mandatarissen stappen hier ijs
koud overheen. Manu Ruys in 
« De Standaard » noemt dit real-
politiek ! Het is deze realpolitiek 
die de vlaamse C.V.P. gebracht 
heeft waar ze nu staat. Wil de 
Volksunie misschien ook deze 
weg op ? Maar dan zal het een 
Volksunie zijn zonder \1,KI!IIS-
nationalisten. 

E.B., Berchem. 

AMNESTIE 

Eens te meer betreur ik het 
gebrek aan konsekwentie bij on
ze Volksunie-voormannen. Op de 
Sporenherdenking van 5 juli j.1. 
te Antwerpen werden 4 dames 
uit de vlaamse beweging gehul
digd : mw A. Dosfel, mw Wies 
Moens, mw dr. Rob. van Roos-
broeck en mej. Martha Dolfijn, 
de moedige uitgeefster van eer
tijds « Rommelpot ». Is het wel
licht daarom, dat zovele V.U.-
kopmannen schitterden door af
wezigheid ? Over amnestie werd 
niet gerept door gastspreker 
V.U.-senator F. Baert, die in keu
rig Nederlands (doch akade-
misch en mat) zijn betoog hield. 
In tegenstelling met Karel Dil
len, voorzitter van « Were di j . 
(inrichters), die 'n gloedvolle en 
fel toegejuichte redevoering 
hield over die broodnoodzakelij-
ke daad van eerherstel. 

Een daverende oproep tot een 
« aninesticmars > werd, onder 

algemene ovatie, eveneens gedaan 
door V.M.O.-leider Wim Maes. 
Kortom : eens te meer heeft 
« de partij » de kans gemist te 
tonen, dat ze nog in nauw kon-
takt staat met « de beweging i, 

G. de C., Oostmalle. 

HET BELANGRIJKSTE 

Ik ben het volkomen eens met 
le/er K.M., Ganshoren. 

Willen ^\ij er nog meer op 
vooruitgaan, dan dienen de aktie-
ven hun kostbare energie niet te 
verspillen aan onbenulligheden 
en randkwesties die ons zo vaak 
schijnen te verdelen en waaraan 
\%e ecu overdreven belang hech
ten. 

Hoofdzaak is de massa kri
tisch en bew ust te maken op 
vlaams gebied. 

Deze vlaamse bewustwording 
kan slechts geschieden door een 
grondige en ruime voorlichting 
die zich niet beperkt tot de over
tuigden zoals tans nog te veel het 
geval is. Het is de doorsnee-Vla
ming die we dienen te bereiken. 

Ik denk dat de V.U.-aktivitei-
ten zowel plaatselijk, arrondisse
menteel en nationaal, zich hier
op zouden dienen toe te spitsen. 
Wij weten vooraf dat het geld 
en de energie die we hieraan be
steden, heel renderend zullen 
zijn voor onze zaak en zich in 
nog meer parlementszetels zullen 
uitdrukken. 

J.T., Brussel. 

D« redakti* draajrt even Ter* 
antwoordelijkheld roor de !•• 
houd der gepubliceerde lezers-
brieren. 2e behoudt xich hel 
recht ran keuze ea inkorting 
roor. Over de tezenrubrieh 
wordt teen briefwisselins {•• 
Toerd. 

van de redaktie 

Brussel, 29 augustus 1968, 
Betr . : fijne job ! 

Een vriend van ons was (iestijcis bediende én in zijn 
vr i je t i jd een schitterend asiateur-fotograaf. De 
liefde voor de foto bracht hem er toe, van zijn 
liefhebborij een beroep te maken-J Hij verdient sijn 
brood, maar ergens i s het toch een desi l lus ie ge
worden ; voortaan schreef de kliënt de opdrachten 
voor. 
In de joernal is t iek i s het eigenlijk ook zo'n beet
j e , toch a l s je er u i t passie in terechtkomt. Vroe
ger schreef j e , naast je eigenlijk beroep, op gezet
t e t i jden een stuk voor een of ander blad ; of het 
betaald werd speelde geen r o l en je kwam a l t i j d t e 
rug onder de magische bekoring, je eigen tekst ge
drukt t e zien. 
De dag dat je a ls beroeps begint, stap je in de 
tredmolen (ergens is ieder beroep a l t i j d een t r ed 
molen). Je schri j f t rubrieken met-je hart en andere, 
vaar je maagpijn van k r i jg t . Je kiest je onderwerpen 
niet meer ; ze worden je opgedrongen door de aktua-
l i t e i t en zo. Je moet je doorheen nieuwsloze maanden 
worstelen en dan heb je a l je energie nodig om de 
geestdrift t e -bew âren zonder dewelke a l l e werk - en 
zeker a l le joernal is t iek werk - i jde l i s . 
En dan kcait Tsjecho-Slovakije. Je onderkent eens te 
meer in een verblijdende f l i t s het belang - het 
nooit te overschatten belang - van d i t werk : v r i j 
te'kunnen schrijven en op beslissende momenten je 
werk in een roes te kunnen doen, de roes die op-bor
r e l t u i t het hervinden van het vri je woord. Dit 
her-vinden danken we dezer dagen aan de prachtige 
houding van de tsjechische en slovaakse Dersjongens. 

file:////el/aait
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Onze bierwereld 

nog 
nationaal 
bier 

'(aco) In brouwerijkringen wil men het niet 
gezegd hebben en is men uiterst kittelorig 
al"; de pers er gewag van maakt — maar 
ei hangen fuzies in de hicht. Het behoort 
tol de mogelijkheden dat een o£ andere an-
gelsaksische of andere buitenlandse « gro
te » een overeenkomst bereikt met een of 
andere belgische brouwerij. Onze brouwe
rijen praten ook met elkaar. 

Dat is deze week aktueler geworden, nu 
in Nederland de fuzie van het jaar bekend 
gemaakt is : de Heineken- en de Amstel-
brouwerij-groepen gaan fuzioneren. « Aldus 
blijft ruim de helft van de biermarkt in 
vaderlandse handen >, schreven nederland-
se Ttonfraters, met een patriottische snik in 
de keel. 

Tot nog toe beheerste Heineken 40 t. h. 
van de nederlandse biermarkt, en Amstel 
18 t. h. Samen 58 t. h. 

Dat is maar juist genoeg om een behoor
lijk tegengewicht te vormen tegen de brit
se « Allied Breweries » die achtereenvol
gens d'Oranjeboom-groep had opgeslorpt 
(10 t. h. van de nederlandse markt) en — 
pas vorige week — de Drie Hoefijzers, even
eens met 10 t. h. Samen was dat één vijf
de: iets meer dan de Amstelbrouwerijen, 
die aldus van de tweede naar de derde rang 
verdrongen waren. 

In België is de tendens tot fuzie even
eens merkbaar, en zelfs ten aanschouwe van 
iedereen sedert de britse groot-brouwerij 
Watney Mann Ltd. een bod gedaan heeft 
op de brouwerijen van Koekelberg en Ei
sene « Ixelberg », bod dat tot 7 juni jl. gel
dig was en sukses gehad heeft. Op die da
tum hadden de houders van 11.560 maat
schappelijke ,-iandelen (van de 1.'J.999 aan

delen waarover het ging) van Ixelberg in
stemmend gereageerd op het voorstel van 
Watney Mann. 

De fuziebeweging in de Benelux-bier-
wereld wordt gestimuleerd door meer dan 
één overweging. Er is blijkbaar een strijd 
aan gang tussen de grote britse brouwerij
en om elkaar de loef af te steken bij de 
uitbouw van pozities in de EEG. 

Tevens zal het nodig zijn dat de brou
werijen in België en Nederland — zelfs on
geacht zekere britse voorstellen — hun 
struktuur en hun afmetingen aanpassen 
aan de eisen van de tijd. Wie zijn aandeel 
in de biermarkt wil verhogen, kan hef prak
tisch alleen nog door fuzie. 

Fuzies die slechts mogelijk zijn via een 
bod op de effektenbeurs krijgen een gro-

• 

tere openbaarheid en bieden — meer ge
legenheid tot inspraak vanwege een rui
mer publiek — teoretisch altans, en op 
voorwaarde dat de koncentratie' van het 
aandelenbezit niet te sterk is uitgesproken. 

• Tsiecho-Slovakije 

ook ekonomisch 
een 
harde 
dobber 

(aco) De ekonomie heeft haar rol gespeeld 
in de tsjechoslovaakse krizis. De wens van 
de regering te Praag om leningen aan te 
gaan in westerse landen — ook België werd 
genoemd — is een,van de redenen geweest 
waarom het Kremlin zijn houding verstrak
te. 

Er dringen zich vergelijkingen op. Na 
1945 heeft de toenmalige tsjechoslovaakse 
regering enkele uren deel uitgemaakt van 
de groep landen die zich wilden inschake
len in de Marshall hulp. Voor de russische 
legering was dat een onduldbaar besluit. 
Stalin liet Praag dadelijk onder druk zet
ten. De Tsjeken moesten te Washington 
melden dat ze op hun eerste besluit terug
kwamen. En zo startte het Marshall-plan 
zonder hen. 

Momenteel is de neiging van de tsjechi-
sche regering om zich nauwer te verbinden 
met de westerse ekonomie vanzelfsprekend 
in de kiem gesmoord. Maar virtueel blijft 
het vraagstuk gesteld. De kracht van de 
westerse ekonomie is zo groot en de rela
tieve achterstand van het Comecon-blok 
blijft zo aanzienlijk, dat geen macht ter 
wereld de zuigkracht van de westerse kapi
taal- en goederen markten kan te niet doen. 

Wat Moskou wél kan, dat is met alle 
machtsmiddelen verhinderen dat Tsjecho-
slovakije toegeeft aan die natuurlijke aan
trekkingskracht. Maar aldus wordt eens te •' 
meer afbreuk gedaan aan de produkti\iteié 
van het hele Comecon-blok. 

Het zou voor Praag, Oost-Berlijn, War
schau en Boedapest veel voordeliger zijn 
hun ruilverkeer niet langer eenzijdig op 
Moskou af te stemmen. Zaken doen met de 
ontwikkelde industrielanden van het westen 
zou de efficiency van het tsjechoslovaakse 
bedrijfsleven aanzienlijk verhogen. Alleen 
omdat het russisch imperialisme het zo wil, 
blijft een onevenredig gTOot deel van de 
tsjechoslovaakse buitenlaijdse handel ge
richt op het Comecon-blok, tegen prijzen 
en voorwaarden die meer dan eens neerko
men op een regelrechte uitbuiting van de 
satellietlanden voor dé Russen. 

In die voorwaarden zullen landen al» 
Tsjechoslovakije nooit de welstand berei
ken die in hun bereik zou liggen, indien 
ze hun handelspartners vrij konden kiezen. 

Dat is een algemeen vraagstuk. Daar ko
men dan nog de verliezen bij, die de tsje
choslovaakse ekonomie in de jongste weken 
geleden heeft tengevolge van de russische 
bezetting en de hiermee gepaard gaande 
verwarring, ontreddering en produktiestil-
stand. De Tsjechen en Slovaken zullen in 
de eerstvolgende maanden ekonomisch nog 
harde noten moeten kraken. 

De bezetting van Tsjechoslovakije zal de 
westerse ekonomie evenmin onberoerd la
ten, zij het dan in een heel andere zin. 
Indien de NATO-politiek geaktiveerd 
wordt — wat vrijwel zeker te verwachten 
is — zidlen er aanzienlijke nieuwe orders 
voor de landsverdediging geplaatst worden 
in nijverheidstakken die iets met de legers 
te maken hebben. Dit kan leiden tot een 
versnelling van een verschijnsel dat toch al 
merkbaar was, nl. de verbetering van de 
konjunktuur. 

Op korte termijn kan dit meevallen. In 
werkelijkheid zijn militaire orders echter 
steeds dragers geweest van inflatoire bacil
len. 

Hoe komt het dat men er tans zo wei-
nig aan denkt ? Voor het pond en voor het 
financieel beleid van de V.S.A. kunnen er 
onaangename verrassingen uit voortvloeien. 

Het binnenlands politiek bedrijf 
is, om het populair te zeggen, ook 
einde augustus « nog zo dood als 
een luis ». De kranten zijn onge
nietbaar ware er niet de tsjechoslo
vaakse krizis, waarmee niet wil ge
zegd zijn dat wij van « WIJ » aan 
de beroepsmisvorming lijden, die 
sommige konfraters soms zo... onge
nietbaar maakt. 

Deze tsjechische krizis is voor 
enkele brusselse franstalige kranten 
wel een gelegenheid om zich — 
bombastisch — de vraag te stellen, 
waarom de belgische regering geen 
militaire maatregelen trof (sic.) en 
hoe het nu eigenlijk staat met de 
hervorming van het leger. Dit laat
ste verschaft deze superpatriotten 
dan natuurlijk de gelegenheid om 
af te geven op de (alsnog schuch
tere) pogingen om te streven naar 
taalevenwicht in het legerkader. Om 
Praag uit te spelen tegen de Vla
mingen moet ge natuurlijk Brussels 
superpatriot zijn ! 

Een zelfde bedenking kan men 
maken, zij het in mindere mate, 
want de man is toch verstandiger, 
bij de zeer ongelukkige refleks van 
premier Eyskens, die het in zijn 
eerste kommentaar op de tsjechische 
krizis vanop zijn gekende olim-
pische hoogte gepast oordeelde, een 
minimalizerende toon aan te slaan 
inzake onze « taaltwisten ». Gaston 
Eyskens is al beter geïnspireerd ge
weest en we wisten niet, dat hij ter 
zake leed aan de ziekte van Vanden 
Boeynants, van wie men zulke « be
schouwingen » geredelijker « aan
vaardt » gedachtip zijn tipisch 
brussels onbegrin 

HARDNEKKIGE GERUCHTEN 
Trouwens over de momenteel in 

een lange vakantie ondergedoken 
Vanden Boenants doen nog steeds 
hardnekkige geruchten de ronde 
dat hij plannen smeedt, om een 
VdB-partij te vormen waarin 
feitelijk de katolieke en liberale 
konservatieven zouden versmelten. 
De jongste verkiezingen hebben 
daarvan met de beruchte — en la
ter weer dichtgepleisterde — partij-
•ipl'tsing een voorsmaakje gegeven. 

Vooral echter de evolutie in het 
Brusselse zou Vanden Boeynants 
aanzetten, een eigen partij-vorming 
niet te verzaken, ook met het oog 
op de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1970, waarbij de gewezen pre
mier zijn op 31 maart jl. gewonnen 
stemmenkapitaal maximaal wenst 
aan te wenden voor de versteviging 
van zijn brusselse pozities. Dat het 
beruchte Brussels Manifest van de 
Simonets en konsoorten intussen 

partement van Openbare Werken 
verstaat onder « studie ». Het mi
nisterie van Jos De Saeger heeft 
toch opdracht gegeven aan twee... 
aannemers, de kostprijs te bereke
nen van bepaalde aanpassingswer-
ken te Zeebrugge, zonder dat deze 
mensen beschikken over een ern
stige, in deze materie onontbeer
lijke gespecializeerde studie. Het 
heet dat deze opdracht een aflei-
dingsmaneuver van de minister is, 

bekeken 
niet van de grond schijnt te komen 
speelt in zijn kaart. In ieder geval : 
er is geen rook zonder vuur, al 
zullen we het jaar 1969 moeten af
wachten om te weten welk vlees we 
met de ambitieuse beenhouwerskei
zer, ex-premier en all-round-mana-
ger — tot in de vliegtuigbranche 
toe — Vanden Boeynants in de kuip 
hebben , 

STRANDENDE TANKERS 
Dat de belgische havenpolitiek 

op krukken loopt werd dezer da
gen nog eens geïllustreerd door het 
stranden van twee grote schepen, 
resp. op de Schelde en ter hoogte 
van Heist. De voor de hand liggen
de konkluzie is, dat er niet vol
doende gebaggerd wordt. Het is ook 
al een magere troost dat Antwerpen 
en Zeebrugge elk met « hun » ge
strand schip mekaar geen schimp
scheuten naar het hoofd kunnen 
slingeren. We zijn er nog altijd niet 
aan toe, onze havens als een geheel 
te beschouwen. Dat is spijtig en dat 
is zeer nadelig. Doch wat wilt ge 
als ge verneemt, wat men op het de-

tegen z'n kritici, die hem in verband 
met het uitblijven van een ernstige 
studie — terecht — verwijten ma
ken. Ook worden de cijfers, die hij 
vóór het verlof tijdens het debat 
over zijn begroting, antwoordde op 
vragen van parlementsleden, die 
wilden weten wat een aanpassing 
van Zeebrugge voor de supertank-
vaart zou kosten, vals genoemd. Het 
is niet de eerste keer dat De Sae
ger de waarheid bij de haren sleurt. 
Voegt men daarbij bepaalde super-
dure studies, die wel doorgevoerd 
worden en waarvan het nut door 
insiders en specialisten bij voorbaat 
in twijfel wordt getrokken dan kan 
men niet anders dan deze politiek 
bedenkelijk te noemen. Intussen 
verliezen we tijd en dikteren de 
grote, betrokken maatschappijen de 
wet, omdat de regering toch geen 
wisseloplossingen op zak heeft, wis-
seloplossingen die onze havenex-
pansie ten goede hadden kunnen 
komen. Deze houding voorspelt te
vens niets goeds wat de noodzake
lijke aanpassing van het vlaams 
havengebied betreft voor de graan-
en ertstrafiek, die eveneens — zij 

het met minder hoge tonnematen 
dan in de olietrafiek — naar gro
tere transporteenheden evolueert. 

OP DE ELEKTRISCHE STOEL 
Met een tikje overdrijving zou 

men het meningsverschil dat mo
menteel de middenstand tegen de 
elektriciteitsmaatschappijen opstelt 
kunnen omschrijven als « de mid
denstand op de elektrische stoel » 
nadat middenstandsorganizaties zelf 
al gesproken hebben van een « elek
trisch gemolken middenstand ». Het 
gaat niet alleen om de door de 
maatschappijen gebruikte bereke-
ningsbazis, waardoor de elektrici
teitstarieven nog veel te duur zijn. 
doch vooral om de kwestie van de 
transformatiekabines. De meeste 
maatschappijen huldigen hier een 
ongrondwettelijke formule van ont
eigening, vermits de kliënten een 
ruimte moeten ter beschikking stel
len, waarvan ze niet alleen het ge
bruik doch waarover ze zelfs het 
toezicht verliezen. De eigenaars 
moeten nochtans alle ( hoge) in
stallatie- en transformatiekosten 
zelf betalen. Deze transformatieka
bines waarborgen dan nog niet een? 
het bij hoger verbruik normaal toe 
te passen verminderd tarief. Dit 
stelsel bespaart de maatschappijen 
investeringskosten en garandeert 
hen hogere winsten, op kosten van 
de kliënt. in dit geval de midden 
stand. 

Het is begrijpeliik dat tegen dez» 
praktijken verzet is gerezen. Het 
geschil werd reeds op gerechtelijli 
vlak gebracht. De monopoliumpozi-
tie van de elektriciteitsmaatschap
pijen heeft derffelijke misbruiken 
mogeliik gemaakt. Om de gehele of 
gedeeltelijke nationalizering te ont
wijken namen de maatschappijen 
hun toevlucht tot de interkommu-
nales, waarin het politiek gezag zo
danig werd gekompromitteerd dat 
het tegen deze monopolizering niets 
kan ondernemen. De TV-enquete ter 
zake was in dit verband revelerend 
genoeg. Intussen betalen wij onze 
elektriciteit te duur en bestaan er 
in de betrokken sektor vormen van 
feodalisme, die onduldbaar zijn. 
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21e Kuituurdag te Waregem 

nooit 
vergeten 
zuid-vlaanderen 

(r. e.) Wie alleen het cijfer 21 ziet, vraagt 
ï ich misschien af of er nooit sleet komt op 
de Frans-Vlaamse Kul tuurdag te Waregem. 
Die van 25 augustus 1968 heeft weer bewe
zen dat het beslist niet het geval is. Waar
om ? Wellicht omdat Waregem de bijeen
komst blijft van mensen die zeer konkrete 
dingen verwezenlijken voor Frans-Vlaande-
ren. Zeker ook omdat sekretaris Luc Ver-
beke en \oorzi t ter André Demedts onver
moeibaar instaan voor een uitstekende or-
ganizaiie, ontvangst en leiding. 

We hebben van verschillende mensen die 
het door hun veelvuldige kontakten kun
nen weten, vernomen hoe ontzettend terug
houdend veel Frans-Vlamingen geworden 
zijn na de gaullistische verkiezingsoverwin
ning. Dat niettemin een dert igtal Frans-
Vlamingen aanwezig waren te Waregem, 
pleit voor de aantrekkingskracht van de 
Kul t iuudag. 

Een ander p luspunt was de vlotte be
heersing van de nedcrlandse taal bij \e len 
onder hen. In de sektie Onderwijs kon men 
trouwens wijzen op de hogere kwaliteit van 
het nederlauds ondeiwijs in de vrije kur-
suüsen. 

Dil jaar trad ook een nieuwe sektie, Fa-
mlliekimde, in wei king o.l.v. M. Mispelon 
van de Vereniging \oor Vlaamse Familie-
kunde. \ ' an alle sekties trok deze het groot
ste aantal deelnemers, waaronder een zeven
tal Frans-Vlamingen. 

O p de sektie Pers \ e rnamen we dat, dank 
zij een aantal persoonlijke kontaklen en een 
regelmatige voorlichting in het Frans, en
kele noordhanse bladen tot een objektie-
vere bciichtgeving zijn gekomen over alles 
wat ie maken hcefl met de vlaamse bewe
ging 

Zeer pozitief was ook de weiking van een 
leraar uit Pil tem voor korrespondeiuie en 
vakanlie-uitwi,s«elingen met Frans-\'lainLu-
gen. 

Fr waien ook enkele schaduwzijden aan 
deze 21ste Kultuurdag. Zo scheen sektie 
F.konomie nog altijd moeilijk van de grond 
te komen, maar het betreft hier ook wel 
het moeilijkste terrein. 

André Demedts pleit al lang voor een 
sektie Overheid. Totnogtoe kregen zijn her
haalde oproepen geen gehoor. J ammer ! 

Tenslot te is daar het feit dat het Ronü-
tee \ooi Frans-Vlaanderen zijn kul tuurpo-
litieke taak ten opzichte van Frans-Vlaan
deren onmogelijk alléén tot een goed einde 
kan brengen. Het wordt hoogdringend tijd 
dat de o\erheid in Vlaanderen gaat dokte 
ren aan een oplossing en daarmee ook op 
langere termijn het werk van het Komilce 
\ ruchtbaar maakt. .Ms in een nabije of ver
re toekomst de o\erheid in dit voorlopig 
uni ta i r of straks federaal land werk gaat 
maken \an Frans-Vlaanderen en rezultaten 
bereiken xoor het ncderlands onderwijs 
ginder, dan zal dat in de grootste mate ie 
danken zijn aan het jarenlange en ondank
bare werk van André Demedts, Luc Ver-
beke en zoveel anderen. 

Ongelooflijk maar het besteat 

Stad zonder 

is ^an de Kommissie van O p e n b a r e Onder
stand om de stad « gezond •» te houden.. . 

Wat er met dit ziekenhuis aan de h a n d 
is, kan moeilijk ,n li icihaald « o i d e n . Het 
telt 160 bedden cii het joiigMe jaar was het 
steeds \ol ledig be/et. 

Toch schijnt er zoveel schuld te zijn, 
da t het moet gesloten worden. 

De potentaatjes van de K.O.O. hebben 
op een perskonferentie de schuld bij de 
artsen gegooid, artsen die echter geen woord 
te vertellen hebben in het beheer van het 
ziekenhuis. Ook de kluchtige P.V.V.-burge-
meester van Maaseik, de heer Claessens, 
heeft in een interview met een nedcrland
se krant de schuld op de «\ olkMinieartsen» 
gegooid ! 

Inderdaad is er twee jaar geleden een 
konflikt met de dokters geweest, doch di t 
kan de financiële chaos na een jaar top-
bezetting van het /iekcnliuis niet verkla
ren. 

Een poging \.in t̂ ocv ci ncur Roppe via 
bestendig afgevaardigde Smels om het zie
kenhuis te redden door een akkoord met 
de artsen, leed schipbreuk. De artsen gin
gen akkoord niet het voor'>lel van dhr . 
Snul^ Hl K O O ciliii-i iiicl. Die verkoos 
de /aak Ie sluiicii cii 1 15 iiuin personeel op 
straat te zetten ! 

zieken ? 

Van al de gekke toeren die Maaseik al ïe 
zien kreeg, is di t wel de gekste, 

^ ' .U.-mandatarissen hebben zich tans Tot 
de minister gericht om h e m te verzoeken 
een einde te maken aan dil g«k gedoe. 

' Universitaire Expansie 

ambtenaren-
werk zonder 
geest 

(m. van haegendoren) H e t verslag « Uni 
versitaire Expansie » van de Speciale Kom
missie van de Nat ionale R a a d voor Weten
schapsbeleid doet ergens denken aan d e 
geschiedenis van de priester en de levieï, 
die de gekwetste langs de baan achteloos 
voorbijoaat. 

(red.) Maaseik is een stadje waar, door de 
inwendige ruzies in de C V . P . , de P.V.V. er 
in geslaagd is de meerderheid te krijgen. 

De jongste jaren hebben zfch in dit stad
je allerlei gekke dingen voorgedaan. De 
klap op de vuurpijl kregen we echter de 
vorige week, met de mededeling dat het zie
kenhuis zijn poorten zou sluiten. 

De stad heeft echter slechts één zieken
huis, zodat dit stellig een drastische poging 

NICOLE VAN T. 
Negfiiln-ii WIS ze, gisteren 7iog een meisje en nooit een vroino gexuorden. 

Men heeft ze dood gevonden op een mausardekamerlje in de straat van een buurt, 
die wil doorgaan voor « artiestemcijk >. Gekreveerd temidden van de ongeloof
lijkste smeerlapperij, in een onbeschrijflijke staat van verval en armoe. LVods-
oorzaak na onderzoek nog niet mei h\)nderd percent zekerheid vastgesteld : ofioel 
zelfmoord ofwel verdovende middelen. En als het zelfmoord is, dan tengevolge 
van de lichamelijke en zedelijke ellende die doorgaans de logische k\>nliluzie is 
van het marijuana-gebruik. 

Nicole van T. was niet de eerste. Haar was vooiajgegoan in het maiijuana-
genot en in de dood de jonge Jan V. Doodsoorzaak en omstandigheden vrijwel 
identiek als bij het meisje : een gore mansardekamer, stinkend en smerig, maar 
desondanks een trefpunt voor het halve onderwei eldje van ontspoorden die zich 
slechts hij uilzondering nog de moeite geven om door een pseudo-artistieke bezig
heid een schijnrechtvaardiging te geven aan hun maniei van leven. Die — tra
gisch aenoeg — ook een maniei van sterven blijkt te zijn. 

Al te vaak ivordt dit handvol jonge mensen in het clair-obscur van een paar 
hoegen beschouwd als typerend voor de huidige generatie. Zij zijn randgeval-
len, uitzonderingen in de marge van het overgïote deel der jongeren. De vorm 
waarin zij zich voordoen als randgeval w inderdaad tiperend voor onze tijd. Maar 
dat belet niet dat zij een minieme minderheid blijven. Een minderheid van on
aangepasten, sociaal gehandikaplen en menselijk verwaarloosden die er altijd 
geiceest is in de ene of andere vorm. 

Men wijst vlug met de vinger naar « de vaderen », als de verantu'oordelijk-
heden moeten worden vastgelegd. Ouderen die direkt verantwoordelijk zijn, blij
ven een minderheid en een uitzondering — net als de ontspoorden zelf. Het is 
een al te gemakkelijk ekskaus, « de ouderen > ah groep verantwoordelijk te stel
len voor enkelingen die — hoe dan ook — uiteindelijk zélf de weg hebhen geko
zen xoaarlangx ze zich als uitzondering manifesteren. 

Jndirekt zijn niet alleen « de ^ouderen », maar is de gan.se gemeenschap 
mede-verantwoordelijk. En daar verantu\)oi delijkheid groeit met het inzicht • 
de ouderen natuurlijk méér dan de jongeien. Ergens is Nicole Van T. en is Jan 
V. niet alleen gestorven aan eigen tekortkomingen en fouten, maar ook aan te
kortkomingen en fouten van de hele gemeenschap. • 

In ons dekadente westen is het de bon ton gewoiden, « hired » te zijn te
genover een aantal dingen die wél mogen (en moeten) vallen binnen de gren
zen van het men.selijk mede-leven en begrip, maar niét binnen die van de goed
keuring. Goedkeuring die overigens doorgaans terugschrikt voor het logisch door
denken tot aan de konsekwentie van het gore mansardekamertje, en die veelal 
slechts een vorm is van zelfverheerlijkins } kijk-es-aan-wat-een-vooruitstrevende-
ik-ben. 

Voorbeelden / Een slclletje piiheis die pas de gcbioken slem vooibi] zijn en 
een gitaar toevallig niet bij het verkeerd eind aanpakken, wordt door gehaaide 
zakenlui (die al lang geen pubers meer zijn...) in de mallemolen van liet oppei-
vlakkige en geesIcAtdende amuzementsleven gegooid. Ze verdienen -— alhoewel 
« verdienen » een bedroevend onjuist woord is — op een paar jaar het geld waar
voor normaal honderd arbeiders hun leven lang moeten zwoegen. « De korsten 
steken hen >, zoals de vlaamse volksmond zegt : zoveel xueelde kunnen de schou
ders (die nochtans sJedits een lege dop torsen) niet dragen. Sociaal Kinaangepast 
— men kan dal in di ,vi'cld( net zo goed als in de ai moede zijn — zoeken ze 
naar de goedkope middehjes om zich te affirmeren. Gekke kleren. Nog gekkere 
haren. En als het kan : nóg gekkere muziek. Plus bijvoorbeeld marijuana. Op 
slag hebben zij de marijuana-goodtoill van de hele amuzementspers (en zelfs de 
ernstige kranten zijn al goeddeels amuzementspers geu\}rden). Hun proces wordt 
een demi-mondaine gebeurtenis waarop zij — in naam natuurlijk van de een 
of andere vrijheid — het recht van deze generatie op marijuana verdedigen. Een 
stel wetenschapsmensen dat « in » wil zijn, pakt uit met konkluzies die eigen
lijk bestemd zijn voor een vakpubliek en die uiterst omzichtig moeten gehan-
teeid worden. Het einde van de besmettingsketting lees je bijvoorbeeld in « De 
Standaard » (ja, waarom niet? Op bladzijde zo-en-zoveel achter het .4.V.V.-
V.V.K. van pagina één), waar een specialist in amuzementsbussiness een joch 
van 17 jaar laat zeggen, zondermeer en zeker zonder kritiek laat zeggen : nu ja, 
ik gebruik wel eens stuf; dat is overigens niets speciaals en jullie roken toch ook 
sigaretten en drinken toch ook bier ? 

Het mansardekamertje van Nicole Van T. ligt vér vaii de Jacqmalntaan na
tuurlijk. Maar toch in dezelfde wereld. Omdat ook wij \)p deze tvereld wonen 
en desondanks niet verantwoordelijk willen tekenen voor alles wat er aan onrecht 
en lafheid en domheid op gebeurt, schretmn wij onder meer dit stuk... 

dio Genes. 

H e t is een lijvig r appor t (179 b k . ) dat 
d e funktionarissen van de Nat ionale Raad 
voor de raadsleden hebben opgesteld ( m ^ 
vier nederlandstal ige en tien franstalige 
instellingen in de Raad. . . ) . Ongetwijfeld 
een ri jke b ron van informatie en d o k » -
nientatie, maa r tevens een opsomming v a ö 
gemeenplaatsen van jewelste, enkele reed» 
door anderen open opengegooide d e u r e n 
niet te na gesproken. 

Een eerste vraag : zou deze poging tof*" 
ont leding van het wetenschappelijk onder., 
wijs er gekomen zijn zonder de d ruk van 
hoogleraren en s tudenten ? 

T w e e algemene vaststellingen : de R a a d 
is bekwamer in het in statistiek b rengen 
van de situatie dan vindingrijk in het for» 
mule ren van nieuwe dinamische vooiNiel* 
len. De levieten en de priesters van de R a a d 
(onder dewelke een monseigneur van Leu« 
ven) gaan aan de specifiek vlaamse aspek* 
ten achteloos voorbij . 

En de ware oorzaken van de achters tand 
durft de Raad niet peilen en de ware o p . 
lossingen kan hi j n ie t voorstellen, o m d a i 
er zodoende zou geraakt worden aan d e 
heilige huisjes van onze vermolmde uni-^ 
versiliare struktiiren en van het un i ta i re 
België. 

T w e e « kleine opmerkingen ». De R a a d 
beweert dat de vestiging van licentie en 
dokloraa t Geneeskunde van Leuven-Frans 
« in u i tbouw » is. Merk wel, er staat « in 
u i tbouw » en niet « in opbouw », w a n ï 
er staal nog geen steen (behalve de niet-
universitaire Ecole de Médecine) . 

De Raad behande l t de s tudentenproble -
men als « pedagogische problemen ». Pe
dagogiek richt zich tot k inderen. Daar l igl 
de grondige vergissing, nl. de s tudenten 
maar voorts als k inderen te behandelen 

De nederlandse ver ta l ing van dit uif« 
teraard origineel-franse dokumen ï is bij
wijlen méér dan stundelig... 

• Doe er iets aan 

nog de 
"franse les" 

(m. van haegendoien) Enkele ja ien geleden 
heeft « De Belleman > aangehaald dat het 
reglement van de antwerpse scholen in de 
17de eeuw het ondeiTÏcht van vreemde ta
len verbood in het lager onderwijs. 

Zouden de lagere scholen in Vlaanderen 
a n n o 1968 di t oude antwerpse reglement 
niet opnieuw willen toepassen ? 

Marn ix van Sint-Aldegonde heeft zich in 
volgende bewoordingen veizet tegen het ge
bruik van het latijn, dat men destijds voor
opstelde als intellektuele omgangstaal : 
« Men moet er de leerlingen in oefenen 
zich korrekt ui t te drukken in h u n moe
dertaal. . . Volgens mij is het een vergissing, 
de kinderen zodanig te verslaven aan he t 
latijn dat men h u n het gebruik van de moe
dertaal zou ontzeggen. He t is h u n moeder
taal die zij nodig hebben voor het dagelijks 
leven... Het latijn kan de moedertaal slechts 
aanvullen en de moedertaal raag in geen 
geval ondcrge.schikr woixlen ann een vreem
de taal ». 

Wil len wi] hier op na deuken iii de loen. 
malige geest van de Renaissance ! 

H u g o Verriest en A, Rodenbach (in zijn 
strijd tegen het s ignum) hebben deze ziens
wijze van de geus Marnix wellicht niet ge
kend, maar zij werden door dezelfde bewo
genheid geïnspireerd. 

H e t is te hopen dat alle Vlaamsbewuste 
ouders weigeren h u n k inderen te laten ver-
muilezelen door onwettelijke lessen Frans 
voor het Vde leerjaar in het lager onder
wijs. H e t pedagogisch belang van de kinde
ren en de vlaamse waardigheid eisen zulks. 

Mocht welke schooldirektie ook zich te
gen deze weigering verzetten verzoek ik de 
betrokkenen mij zeer dr ingend (schriftelijk 
met juiste gegevens) te verwittigen. 

Ind ien 8 ouders van scholieren van de 
zesde erom verzoeken, moet er een school
stelsel engels tweede taal worden voorzien. 

De schooldirekties moeten de ouders vra
gen, welke tweede taal zij kiezen. 

Dit geldt alleen voor he t officieel onder
wijs. In het vrij onderwijs is de huisvader 
niet vri j . 

Dr ingend verzoek, mij ieder verzet of te
genwerking van schooldirekties zeer dr in
gend en schriftelijk (met juiste gegevens)] 
mede ïe delen. 

file:///oorzitter
file:///elen
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SLECHTE BONDGENOTEN 

We voelen ons méér dan een 
tikkeltje onbehaaglijk in he t 
eenheidsfront van degenen die 
de russische inval in Tsjecho-
Slovakije veroordelen. 

Wanneer we vaststellen dat 
he t schandaal van de belgische 
wapenleveringen aan Nigeria 
slechts ui t lekte omdat een Sa-
bena-vliegtuig boordevol wa
pens in de prak ging, dan kun
nen wij bijvoorbeeld heel 
slecht de verontwaardiging be
grijpen op ons depar tement 
van Buitenlandse Zaken of in 
de direkt iekantoren van F.N. 

Wanneer we, met een tussen
pauze van nauwelijks een paar 
dagen, de bri tse minis ter 
Thompson horen zeggen dat de 
dood van enkele honderddui
zend Ibo's misschien wel he t 
enige middel is om ui t de bia-
fraanse krizis te geraken ener
zijds en dat de Russen vrese
li jke deugnieten zijn ander
zijds, dan voelen wij ons op 
geen enkel ogenblik de bond
genoot van de heer Thompson. 

En overigens kunnen wij 
n ie t zó leven als zou Tsjecho-
Slovakije op een andere pla
nee t liggen dan bijvoorbeeld 
de kubaanse Varkensbaai. 

SUIKERiMPERiUM 

De tiense suikerfabrieken 
hebben, nadat ze geweigerd 
hadden hun kostprijs aan de 
Pii jzenkommissie bekend te 
maken, de prijs van de gekris-
tallizeerde suiker verhoogd. 

Ondanks het protest van de 
grote sociale organizaties heeft 
de minister van Ekonomische 
Zaken de prijsverhoging door 
de mazen van het net laten 
glippen. 

Dat gebeurt op een ogenblik 
'dat de wereldprijs van de sui
ker daalt en ongeveer 2 fr per 
kilo bedraagt. 

De tiense suikerbedrijven 
zijn niet zo maar doodgewoon 
« fabrieken »; zij zijn een impe
r ium met aan het hoofd Kron-
acker, die over een zéér lange 
a rm beschikt. Lang genoeg om 
bijvoorbeeld ons kongolees be
leid sterk te bepalen. Of om — 
doodgewoon — een prijsverho
ging tegen alles in er door te 
drukken. . . 

6ÜST COOL JARIG 

August Cool is verleden 
woensdag 65 jaar geworden. 
Hij is pensioengerechtigd en 
begint inderdaad aan het laat
ste schijfje van zijn sindikale 
loopbaan, die op 31 december 
eerstkomend afgesloten zal 
worden. De volgende dag 
t reedt Houlhuys in zijn plaats 
als voorzitter van het A.C.V. 

We verwachten echter niet 
dat Gust Cool na die datum 
uit het nieuws zal verdwijnen 
of zijn dagen zal slijten als 
rustige visser aan de een of 
andere ongerepte waterkant . 
Hij heeft nog een belangrijk 
aantal nationale en internatio
nale verplichtingen, en we hoe
ven geen profeet te zijn om te 
voorspellen dat we hem nog 
terug zullen zien in de rol van 
«wijze», bijvoorbeeld bij de 
regeling van de waals-vlaamse 
verhoudingen. 

HATRAKKEN TE MADRID 

Een grote araerikaanse film
maatschappij heeft op de koer 
van een madril leense kavale-
r iekazerne een brusselse stads
wijk nagebouwd als dekor voor 
een filmopname, gewijd aan 
een charge van brusselse poli
tie op vlaamsgezinde betogers. 

Naar verluidt had de film
maatschappij gevraagd, deze 
bui tenopnamen te mogen ma
ken in het « natuurl i jk » dekor, 
namelijk te Brussel zelf. De 
belgische overheden hadden 
daarvoor geen toelating gege
ven. 

Hadden die amerikaanse 
film jongens het aan ons ge
vraagd, we zouden hen een 
goedkoper advies gegeven heb
ben dan het verkwisten van 
een fatsoenlijk aantal dollars 
aan een dekor te Madrid. Ze 
moesten doodeenvoudig even 
wachten tot wanneer er nog 
eens gechargeerd wordt tegen 
flaminganten. En aangezien 
dat om de haverklap gebeurt, 
zou het wachten zelfs niet te 
lang duren. . . 

PLUIM VOOR V.U. 

Het door onze senatoren in
gediende wetsvoorstel dat 
voorziet in de toekenning van 

«pr imai re vergoedingen we
gens werkonbekwaamheid aan 
de niet-werkende vrouw in ge
val van zwangerschap en be
valling » heeft in de meest ver
schillende kringen een gunstig 
onthaal genoten. 

Deze week citeerde de «Ga
zet van Antwerpen » uitvoerig 
en instemmend uit de toelich
tingstekst bij het wetsvoorstel. 

Stippen we daarbij aan dat 
dit wetsvoorstel er een is ui t 
een lange reeks van teksten, 
die het V.U.-verkiezingspro-
gramma reèle gestalte en uit
voering zullen geven. 

We zijn benieuwd, hoe de 
grote parti jen zullen reageren 
op een wetsvoorstel dat zoveel 
instemming kreeg in diverse 
kringen. 

NIEUWE LIEFDE... 

Sinds het bezoek van prezi-
dent Moboetoe aan België ver
beteren de belgisch-kongolese 
betrekkingen gaandeweg. Nu 
ook Bomboko op bezoek kwam 
en de operatie « fraternizatie » 
schijnt te hebben gelanceerd 
schijnt deze nieuwe liefde 
voorgoed op dreef te zullen ko
men. Men spreekt van rege
ling der financiële geschillen 
(Sabena, Union Miniere enz.)' 
en er wordt van kongolese 
zijde aangedrongen op meer 
technische en pedagogische bi j 
stand. Is in deze nieuwe sa
menwerking en vereffening 
van geschillen ook iets voor
zien voor de kleine man, die in 
onze kongolese avonturen heel 
wat pluimen verloor en vaak 
van nul af moest herbeginnen 
na verlies van zijn bestaan of 
van zijn spaarcenten in bel
gisch-kongolese waarden ? Het 
valt te hopen al is het niet 
zeker. 

... OUDE VRAGEN 
Nog in verband met deze 

nieuwe faze in de betrekkin
gen met Kinsjasja wordt de 
vraag gesteld in hoever he t 
Hof deze politiek rechtstreeks 
beïnvloedt. Moboetoe's bezoek 
viel samen met een politiek 
luchtledige in ons land. Het 
Hof speelde in dit bezoek een 
rol die met zijn traditionele 
funktie van politiek-niet-ver-

antwoordelijk niet helemaal 
samengaat. We kunnen ons 
niet van de indruk ontdoen dat 
dit Hof, vooral als het om kon
golese zaken gaat, zijn rol tel
kens te buiten gaat. Het ware 
wenselijk dat daarover eens 
en voorgoed klare wijn zou 
geschonken worden. 

HET VOOR EN BOEDAPEST 

Een hongaars priester zag 
de tent in het Voor te Vilvoor
de waar franstalige missen 
worden opgedragen en zou zijn 
verbazing erover ui tgedrukt 
hebben dat de franstaligen hun 
eigen missen niet in parochiaal 
verband hebben Hij zou daar
bij verwezen hebben naar het 
voorbeeld in eigen land, waar 
missen m de taal der minder

heden worden opgedragen, 
zonder dat zulks kritiek uit
lokt. 

« Le Soir » was er als de kip
pen bij om dit hongaarse voor
beeld «van tolerant ie» te pri j
zen en het de Vlamingen onder 
de neus te duwen. Afgezien 
van het feit of he t Hongarije 
van Kadar inzake tolerantie 
zo gelukkig als vergelijkings
mater iaal is, stellen we alleen 
vast dat aldaar de minderhe
den niet pogen hun taal op t e 
dringen aan de meerderheid 
zoals dat in ons taalgrensge
bied het geval is. Maar dat 
voegt de spreekbuis der brus
selse imperialisten er na tuur 
lijk niet aan toe. 

Ze miskennen de vlaamse ge
meenschap het recht op zelf
verdediging wat hen natuur
lijk niet belet, hoog op te ge
ven met dit recht bij Tsjechen 
en Slovaken... 

Het verbranden van een Brezjnev-pop en het lawaai van honderd betogingen kan ons niet 
misleiden : machteloos moet het westen toezien, hoe aan de Moldau een volk verdrukt wordt. 

ONOPLOSBAAR 
Al een hele tijd geleden formuleerde eens iemand de ge

dachte dat een écht « wetenschappelijk » boek eigenlijk 
alleen maar uit een titel en voetnota's kan bestaan. Dat zou 
dan zo gebeuren, dat bij ieder woord van de titel een voet
nota gevoegd wordt, bij ieder woord van elke voetnota opi 
nieuw een voetnota en zo verder tot het gewenste aantal 
bladzijden gevuld is. En dan kan de schrijver nog altijd 
hopen dat hij zich duidelijk genoeg heeft uitgedrukt, maar 
hij is tegelijk zeker dat er nog altijd wel iemand — een ge
leerde die het beter weet — zal zijn die er in slaagt, ten 
minste een van die voetnota's (of een woord er uit) anders 
te verstaan dan de schrijver zelf het bedoeld heeft. Deze 
gedachte dook terug uit de vergetelheid op toen bleek, dat 
iemand die de bedoeling had het morele leven te bevorde
ren, er doodsernstig aan herinnerd werd dat het persoon
lijke geweten bestaat. Alsof die iemand niet zou weten dat 
er zonder persoonlijk geweten helemaal geen moreel leven 
kan bestaan. De rechtstreekse aanleiding om dit verhaal 
neer te schrijven is echter de niet onverrechtvaardigde 
vrees dat, wat hier volgt over de onmogelijkheid om alleen 
en uitsluitend met onze « wetenschappeHjke kennis > het 
(politieke) Jeven harmonisch in te richten, zou begrepen 
worden als een pleidooi voor de absurditeit van het levea 
zonder meer. Wie aan dit inderdaad zeer grondig probleem 
geïnteresseerd is, krijgt alleen maar de vraag te horen ofi 
datgene waardoor hij die absurditeit ziet, dan óók absurd 
is.. . 

Juist omdat een jager een vrij man is die niet voor elke 
boom wenst neer te knielen (ook niet voor de boom van de 
wetenschap), maar wel de humor als vorm van menselijk 
inzicht waardeert, wordt hier het onoplosbare probleem 
in een aangepast verhaal gesteld. Iemand dacht er lang ovec 
na wie wel de slimste mens ter wereld zou kunnen zijn. 
Want als het verstand het enige is waar het om gaat, is het 
uiterst belangrijk dit te weten. En toen dacht die iemand 
dit : de levensbeschouwing die er aanspraak op maakt lou
ter wetenschappelijk te zijn, op niets anders te steunen dan 
op onweerlegbare grondslagen en uit niets anders te be
staan dan uit wetenschappelijke affirmaties is het kommu-
nisme. Daarbij vergeleken is al de rest romantisch gepraat 
van kleine, onwetenschappelijke liefhebbertjes. De beste, 
dit is de meest wetenschappelijke kommunisten zijn onge
twijfeld de russische, dat kan geen mens betwijfelen. De 
beste (dit is nog eens : de meest wetenschappelijke van die 
best wetenschappelijke kommunisten) zijn heel zeker de 
leden van het centraal komitee. Deze besten van de besten 
van de meest wetenschappelijke leer hebben natuurlijk (wie 
kan daar aan twijfelen ?) de beste van hen gekozen als 
eerste-sekretaris, de eigenlijke leidende funktie. Welnu, het 
staat vast dat die een ezel is zoals er geen tweede op de 
wereld te vinden is... 

Een dergelijk verhaal ergert natuurlijk ten minste een 
van de twee lezers van dit rubriekje en v/erpt een zwarte 
schaduw op wie zo iets durft te vertellen. Zo lang men ver
geet dat die besten der besten over ten minste één van de 
besten van hen (Jozef Stalin om konkreet te zijn) hebben 
gezegd dat hij nog heel wat anders was dan een « ezel >. 
Misschien heeft deze laatste gedachte vandaag weer een 
zekere bekoring voor de besten van de besten... 

Er bestaan voor elke mens hopelijk veel vragen zondet; 
antwoord, want dat is een aanduiding dat hij nadenkt. 
Maar wie op zoek gaat naar de (wetenschappelijk) slimste^ 
zoekt het antwoord op een vraag die hij blijkbaar vergeten 
heeft. Een vraag die misschien wel een antwoord is : kan 
de mens zijn laatste vraag elders stellen dan in zichzelf ? 

Tot eer van de échte wetenschap moet erkend worden dat 
zij wél weet dat ze méér vragen dan antwoorden heeft —» 
maar dat weten zij, die met « de » wetenschap rondleuren, 
blijkbaar niet. Alleen het « zakencijfer » schijnt voor hen 
te tellen. 

MEMBOn. 
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VLAANDEREN EERST 

Begin 1969 krijgen de rijks
wachters een nieuw uniform. 
Naar het schijnt zal het er wat 
« burgerlijker » uitzien en zal 
de schreeuwlelijke kepi — mo
del dat sterk anno 1830 aan
deed — vervangen worden 
door een «pet van Oostenrijks 
model» Wat dat is, weten we 
óók niet. En daarenboven 
komt er een rode streep op de 
naad van de broek. 

De rijkswachters in de pro
vincies Oost- en West-Vlaan-
deren komen het eerst aan de 
beurt voor deze new-look. De 
rest van het land zal volgen... 
in het vlaamse kielzog. 

Als daar maar geen herrie 
van komt! 

Nu is het traditioneel wel 
zo, dat de rijkswacht in Vlaan
deren altijd béter uitgerust 
wordt. . . 

S.V.B. EN DE INVAZIE 

De Studenten Vakbond Leu
ven heeft in een motie boorde
vol dialektiek het russisch op
treden in Tsjecho-Slovakije 
gelaakt. De S V.B.-jongens kon
den echter niet nalaten, een 
deel van de schuld voor de 
invazie op tsjechische en slo-
vaakse schouders te laden : ze 
stelden in het 'and van Doeb-
tsjek tendenzen vast die moes
ten leiden naar het vormen 
van een «nieuwe eli te» en 
naar het kapitalisme! 

Het S.V B.-protest komt hier
op _neer : natuurlijk had de 
dief het slachtoffer niet mogen 
neerslaan; maar het slachtof
fer had toch ook fout, want het 
daagde de dief uit door een 
geldbeugel op zak te hebben. 

We zouden met dergelijke 
dialektische karpersprongen 
van de door de gebeurtenissen 
fel in verlegenheid geraakte 
S. V.B.-jongens eens hartelijk 
lachen, ware het niet dat het 
in Tsjecho-Slovakije om wat 
méér gaat dan woordspelle
t jes] 

SUPPE KOFFIE 

Onze inheemse kommunisti-
sche parti j (strekking Moskou) 
kon er niet onderuit, de sovjet-
invazie in Tsjecho-Slovakije te 
betreuren. De K.P.-leiding 
pleegde een brief aan de « sov-
jet-kameraden», waarin zéér 
voorzichtig stelling genomen 
werd tegen de invazie en waar
in tevens niet nagelaten werd, 
een ezelsstamp te geven aan 
de tsjecho-slovaakse hervor
mers. 

De belangrijkste randbemer-
king bij dit onbelangrijk 
schrijven is, dat de belgische 
K.P. veel minder ver gaat dan 
de franse en de Italiaanse. De 
belgische kommunisten liggen 
nog vaster op de Moskou-lijn 
dan die van een aantal andere 
westeuropese kommunistische 
partijen. 

Dat brengt er ons toe, het 
protest van de belgische K P . 
te beschouwen als zijnde hoofd
zakelijk ingegeven door elek-
torale bekommernissen. 

De sovjets blijven ook mor
gen — niet alleen in de brief-
terminologie — beste kamera
den... 

HET VLIEGTUIGINCIDENT 

Nadat de Zoute Aviation 
Club verontschuldigingen heeft 
aangeboden voor het incident 
met de trikolore vlieger tijdens 
de IJzerbedevaart, blijven er 
een hele hoop dingen rond dit 
incident onverklaard en onver
klaarbaar. 

Het toestel OOV-VJ, be
stuurd door kwibus Mare Meu-
leman uit leper, kreeg die dag 
een vliegroute uitgestippeld 
die liep over Wevelgem, Diks-
muide. Nieuwpoort, De Panne 
en terug naar Wevelgem. Deze 
vliegroute werd opgesteld on
danks het feit dat op ieder 
vliegveld in België rijkswach
ters aanwezig waren om het 
verbod tot overvliegen van 
Diksmuide te doen handhaven. 

ALLEMAAL « TOEVAL 

Andere merkwaardigheid : 
dit jaar heeft de ministerie 
van Verkeerswezen naar ver
luidt « verzuimd», het vlieg
verbod voor Diksmuide extra 
uit te vaardigen. Is het daarbij 
toeval dat de voorzitter van 
Zoute Aviation Club juist in 
het Bestuur der Luchtvaart 
van dit ministerie werkt ? 

En tenslotte : na al deze 
«toevalligheden i blijft het 
een feit, dat kwibus Meuleman 
te Dikmuide diep onder het 
300m-plafond vloog, ondanks 
de wettelijke voorschriften ter
zake. 

Met de verontschuldigingen 
van de Zoute Aviation Club is 
de zaak nog lang niet van de 
baan. Er moeten nog heel wat 
vragen beantwoord worden. 

De minister krijgt daartoe 
niet alleen de gelegenheid, hij 
zal wel moéten. Want onze 
V.U. - parlementairen hebben 
gezorgd voor passende parle
mentaire vragen. 

SCHIJNHEILIGAARDS 

Een paar P.V.V.-grootheden 
hebben een blauw protest 
tegen de invazie van Tsjecho-
Slovakije geformuleerd. Een 
onder hen bracht ui tdrukke
lijk hulde aan de moedige 
mannen van de praagse radio 
en T.V., die voet bij stek hiel
den en aan vrije informatie en 
voorlichting bleven doen met 
de russische pantserwagens 
voor de deur van de geïmpro-
vizeerde studio's. 

Dat is heel mooi; de tsjechi
sche en slovaakse radio- en 
t.v.-mensen verdienen beslist 
iedere hulde. 

Heel wat minder mooi is het, 
dat de P.V.V. de enige parti j 
in ons land is die het ooit heeft 
aangedurfd, een voorstel voor 
muilbanding van de radio- en 
t.v.-informatie te doen. Dit 
voorstel werd op de dagorde 
van het pre-elektoraal verkie-
zingskongres te Knokke ge
bracht en afgewinpeld onder 
protest van een deel der aan
wezigen. Had het van de par
tijleiding afgehangen, het door 
haar opgemaakte voorstel ware 
er doorgedrukt. 

Het P.V.V.-plan voorzag o.m. 
de periodieke verplaatsing van 

radio - en t.v. - joernalisten 
« naar andere diensten » ! 

VLAANDEREN 

OP DE VERPAKKING 

We vertelden verleden week 
in een « wijnazijntje » hoe een 
grote buitenlandse meubelfir-
ma haar publiciteit voert rond 
het begrip «vlaamse smaak» 
en « vlaamse verfijning ». 

Dit wijnazijntje heeft ons 
een brief opgeleverd van een 
korrespondent die blijkbaar 
een even overtuigd snoeper als 
vlaamsgezinde is. 

In Duitsland vond onze brief
schrijver «allerfeinste Kara
mellen, hergestellt in Flandern 
(Belgiën) », zoals op het pa
piertje gedrukt stond. 

Koekjes van een wereldbe
kend Vlaams merk worden in 
Duitsland verkocht met op de 

verpakking de vermelding 
«hergestel l t in Deutschland 
durch. . . (volgt dan de firma
naam) , flamische Keksfabrik », 

Onze korrespondent s tuurde 
ons ten bewijze de bet rokken 
verpakkingen op. Onze vlaam
se tevredenheid deed ons haast 
vergeten, te betreuren dat de 
verpakkingen leeg waren. . . 

GROOT ALARM 

In de eerste dagen van de 
tsjechische krizis pakte de so
cialistische pers in reuzegrote 
ti tels uit met het dramatisch 
nieuws « dat minister Vermey-
len verdwenen was in Tsjecho-
Slovakije ». 

Subliem staaltje van de be
hoefte aan « du sang a la une ». 

Want er was niets verders 
gebeurt dan dat Vermeylen ge
durende enkele uren geen tele
fonische verbinding met Brus
sel kon krijgen. 

DE WERKGELEGENHEID IN 
HET KEMPENSE DEKKEN 
ENKELE VRAGEN AAN DEGENEN DIE « HET DOEN > 

EN « VERANTWOORDELIJKHEID > DRAGEN 

IN VLAANDEREN 

Uit een aantal statistieken afkomstig van de Studiediensten 
van de Senaat blijkt het, dat ons aller Kolendirektorium in 
het kempense bekken met groot sukses een rationalizatiepoli-
tiek doorvoert, die uitsluitend ten laste valt van de limburgse 
arbeidersgemeenschap. 

Werkgelegenheid in het Kempense Bekken 
ONDERGROND + BOVENGROND 

1958 : 41.517 eenheden 
1968 : 23.898 eenheden 

Totaal : 17.619 eenheden 
of een vermindering van 42 % 

2. Geproduceerde hoeveelhed 
van 1958 tot 1968 

1958 : 
1959 : 
1960 : 
1961 : 
1962 : 
1963 : 
1964 : 
1965 : 
1966 : 
1967 : 
1968 : 

en in het Kempense Bekken 
— in 1.000 ton. 
9.973 
8.771 
9.380 
9.610 
9.806 

10.067 
10.140 
9.700 
8.480 
8.840 
8.900 (raming) 

De sovjet-invazie lokte een golf van protest in heel de wereld uit. In ons land werd er a.m. 
betoogd te Antwerpen en te Brussel (o me foto) aan de russische ambassade. 

Zij die het « doen » kunnen ons misschien eens een kost
prijsberekening laten zien, waar inzake de personeelsvermin
dering en loonuitgaven, het stilleggen van niet-renderende 
pijlers in alle mijnzetels, de mekanizatie en de drastische in
krimpingen van de onderhoudsuitgaven voor ondergrond en 
bovengrond, men een verantwoording krijgt van de gevoerde 
politiek. 

Of zijn er staatsgeheimen in gevaar ? 
Als men dan weet dat het kempense bekken aan toelagen en 

subsidies voor de periode 1958 - juni 1968 een bedrag uitge
keerd kregen van ± 4.598.000.000 fr., dan wordt het stilaan tijd 
dat de limbursge gemeenschap medezeggingsschap krijgt in het 
beheer van de overblijvende zetels en ten minste inzage van 
hetgeen er uitgedokterd wordt in het Kolendirektorium en de 
kringen die zich bezighouden met het beleid in de energie-
sektor. 

Met verbazing volgen wij in het kempens bekken de omscha
keling en de bijdrage die de Nederlandse Staatskoolmijnbe-
drijven leveren om de industrializering van nederlands Lim
burg tot een sukses te maken. 

Het is hier echter zo dat de eerste industriefaze, namelijk 
het ontginnen van rijke steenkolenaders, op een failliet zal 
eindigen, aangezien de tweede industriefaze die logischerwijze, 
en zoals dit in de andere steenkolenbekkens werd verwezen
lijkt, uit de eerste faze had moeten groeien, niet plaats vond. 

Wie er aan twijfelt kan zich de vraag stellen of wij in eigen 
provincie wel 5 % van onze eigen kolenproduktie afzetten en 
verbruiken in de huisbrand- en nijverheidssektor. 

A. JEURISSEN. 
senator. 
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RIK DE MAN... 
In «Voor allen » (weekblad 

van de B.S.P.) verscheen zopas 
onder de ti tel «pleidooi voor 
een socialistisch denker» een 
artikel, waarin een late hulde 
gebracht wordt aan Rik de 
Man, de oud-voorzitter van de 
B.W.P. die door het ^ belgisch 
krijgsgerecht na de oorlog tol 
20 jaar opsluiting werd veroor
deeld en die moest sterven in 
Zwitserse ballingschap. 

Het blad stipt aan dat het 
een schande is dat de vooroor
logse werken van Rik De Man 
in ons land ui tgeput zijn en 
nie t meer heruitgegeven wor
den, terwijl de naoorlogse wer
ken net als vulgaire pornogra
fie op de censuur-index staan. 

« Voor allen » is daarenboven 
van mening dat de straf, die 
uitgesproken werd door he t 
krijgsgerecht, onverdiend was. 

Het art ikel van «Voor 
Allen » is een soort In-ere-her-
stelling, een vorm van «am
nes t ie» vanwege de huidige 
Vlaamse socialisten aan Rik De 
Man. 

Het werd hoog t i jd ! 

... EN DE ANDEREN 
« Voor Allen » is dus uitein

delijk toch tot de overtuiging 
gerijpt dat de krijgsgerechten 
destijds — op zijn zachtst ge
zegd — schromelijk overdre
ven hebben. Altans in het ge
val Rik De Man. Wellicht ri jpt 
«Voor Al len» nog wel eens 
tot de overtuiging dat « h e t 
beste gerecht te r wereld » nog 
andere beestigheden op zijn 
aktief heeft, dan de veroorde
ling van De Man. 

En dat, een kwart eeuw na 
de oorlog, in het geval van de 
oud-B.W.P.-leider en in al die 
andere gevallen, amnestie nau
welijks iets méér zou zijn dan 
het herstelleu van gruwelijk 
onrech t ! 

EEN WAALS BELANG 

« Messieurs les Anglais, tirez 
les premiers». . . 

Met dit historisch woord 
voor ogen zouden we willen 
beweren dat de V.U. het aan
durft, Waalse belangen te ver
dedigen. Maar waar blijven de 
Waalse federalisten ? 

Vlaanderen heeft 25.000 er
kende hospitaalbedden; Brus
sel heeft er 5.000; Wallonië' 
heeft er slechts 11.000. 

Toch wil Leuven-Frans met 

zïjn akademisch ziekenhuis 
naar het reeds verzadigde ge
bied Hoofdstad-Brussel! 

De Waalse arbeiders zijn 
blijkbaar niet. goed genoeg, of 
niet rijk genoeg voor de « pro-
fesseurs de médecine ». 

Leuven-Frans is geen waalse, 
maar een frans-brusselse uni
versiteit ! 

« LES DURS MOUX » 

Dit wordt blijkbaar aanvaard 
door de vlaamse C.V.P. die 
halsstarrig weigert, Leuven-
Frans naar het har t van Wal
lonië over te planten, onder 
voorwendsel dat de Walen zélf 
te kiezen hebben. 

De vlaamse C.V.P. «doet 
h e t » federalistisch, als he t 
tegen Vlaanderen uitvalt . Voor 
de rest hangt ze de uni taire 
aap uit. 

In het parlementair jargon 
staan de vlaamse CV.P.-ers 
bekend als « les durs moux» , 
de harden die slap zijn... 

WOLÜWE ? NEEN! 

P u n t 45 van het regerings
akkoord zegt dat er bij nieuwe 
vestigingen van wetenschappe
lijk hoger onderwijs rekening 
zal gehouden worden met he t 
taairegime van de streek. In 
die zin zou een vestiging t e 
Woluwe (Hoofdstad-Brussel) 
een tweetalige vestiging moe
ten zijn. 

Pun t 49 van hetzelfde ak
koord rezerveert de r i jke 
buur t Woluwe als ekskluzief 
jachtterein voor Leuven-Frans 
en zijn «professeurs de méde
cine «... 

Bij de bespreking van de 
regeringsverklaring heeft de 
eerste - minister (natuurl i jk) 
geen opheldering verschaft 
over deze tegenstrijdigheid. 

EYSKENS EN DE RUSSEN 
Eerste - minister Eyskens 

heeft in zijn verklaringen naar 
aanleiding van de Sovjet-inva-
zie te Praag nog maar eens de 
unitair-belgische snaar betok-
keld. We citeren zijn woorden 
uit de pers : « De premier zei 
nog dat de Belgen aan de ge
beurtenissen in Tsjecho-Slova-
kije de ware dimensie konden 
zien van de belgische interne 
twisten.. . » 

Eyskens bedoelt : kijk eens 
wat een herr ie jullie hier ma
ken om wissewasjes, terwijl de 

wereld met zo'n drama gekon-
fronteerd wordt. 

Eyskens bedoelt niet : een 
van de allerbelangrijkste be
slissingen die de praagse rege
ring in haar strijd voor libera-
lizering en demokratizering 
nam, was het omvormen van 
het unitaire Tsjecho-Slovakije 
tot een federatie van Tsjechen 
en Slovaken. 

Onze belgische unitaristen 
kunnen zich desnoods op Mos
kou beroepen, zeker niet op 
Praag. . . 

S.H.A.P.E.-WONINGEN 

In de omgeving van Bergen 
werden 856 woningen voor 
S.H.A.P.E.-militairen en hun 
gezinnen gebouwd; van die 856 
zijn er 622 onbewoond geble
ven. 

Op Epinlieu te Bergen zijn 
slechts 120 van de 376 huizen 
betrokken; in de Greenparkre-
zidentie blijven er 75 huizen 
op 100 leeg staan. Aan de 
steenweg op Roeulx, eveneens 
t e Bergen, zijn slechts 24 op 
120 appar tementen door Brit
ten bewoond; in de rest heeft 
men dan maar ri jkswachters 
gelogeerd. Te Obourg staan er 
250 van de 260 S.H.A.P.E.-wo-
ningen ongebruikt. 

Daar echter de staat op zich 
genomen heeft, de huurpri js 
van deze woningen ten belope 
van 90 % te waarborgen, mo
gen de belgische belastingbeta
lers maandelijks vier en half 
miljoen fr huur afdokken voor 
622 leegstaande huizen. 

11 JULI 
NIET OP HET LIJSTJE 

In antwoord op een paar 
parlementaire vragen heeft de 
huidige minister van Binnen
landse Zaken, de Waal Harme-
gnies, nog maar eens bevestigd 
dat 11 juli niet op het lijstje 
staat van de feestdagen waar
op officiële gebouwen in 
Vlaanderen worden bevlagd. 
Nog steeds wil Brussel offi
cieel niets weten van een 
vlaamse (of een waalse) natio
nale feestdag. 

Elf juli is hoogstens geschikt 
om bij het begin van een oor
log de Vlamingen vorstelijk te 
herinneren aan hun plicht, te 
sterven voor het dierbare uni
taire vaderland. Koning Albert 
vond dat we Gulden Sporen 
dienden te gedenken... op het 
slagveld. 

In vredestijd vergeten we 
het maar best... 

HACHTRIDDERS EN VL-PLATEN 

Het VL-autokenteken schijnt op bepaalde mensen in te 
werken als de spreekwoordelijk geworden rode lap op de stier. 

Niet alleen verloren rijkswachters hun koelbloedigheid bij 
het zien van dit kenteken, maar bepaalde « gens bien pensants » 
offeren er hun nachtrust aan op om auto's met teer te besmeu
ren. Met de lef, hen eigen, schrijven ze dan op de koop toe op 
de besmeurde wagens met (dit ter attentie van de onderzoe-
kers) een viltstift «stop uw teerakie ».' 

En zoals alle belgische vertellingen eindigt ook dit verhaal 
met « een onderzoek werd ingesteld » en wij voegen er aan toe : 
« van de daders werd (natuurlijk) geen spoor gevonden ». En 

de zaak wordt geklasseerd... 

HOGER ONDERWIJS: 
D£ SCHEVE BALANS 

Tedere begroting van nationale op\oe-
dini^. <lie niet vertrekt vanuit een priori-
taiie stelling ten opzichte van Vlaande
ren, is eigenlijk op valse gronden ge
bouwd, want de achterstand — als ge
volg van verwaarlozing en achteruitstel
ling — \an de vlaamse gemeenschap op 
het stuk van het universitair beleid is 
ziirgwekkend. 

Ken eerste voorbeeld van onaanvaard
bare onevenwichtigheid : het aantal van 
de instellingen van hoger universitair en 
niet-universitair onderwijs, volgens het 
taaistatuut van de instellingen (op 1 
maart 19C8), omvattend de universiteiten 
en daarmee gelijkgestelde inrichtingen, al
le vormen van hoger technisch onderwijs, 
van inuldelbaar normaal onderwijs, hoger 
kunstonderwijs en kerkelijke fakulteiten : 
164 franstalige inrichtingen, tegenover 99 
nederlandstalige. 

Een tweede voorbeeld van onevenwich
tigheid : de Bijzondere Kommissie van de 
Nationale raad voor Wetenschapsbeleid 
— ingesteld ingevolge artikel 71 van de 
wet op de universitaire expansie en het 
uitvoeringsbesluit van 1 december 1965 — 
telt vier nederlandstalige vertegenwoor
digde instellingen, tegenover tien frans
talige instellingen. 

Als wij dan bedenken dat het deze Bij
zondere Kommissie was die door het bel
gisch parlement werd belast met de voor
bereiding van een nieuwe wet op de uni
versitaire expansie, dan is het voor elk
een duidelijk welke onaanvaardbare ach
terstelling blijft wegen op onze universi
taire en wetenschappelijke toekomst. 

Een derde voorbeeld van onevenwich
tigheid : ik heb de totalen samengerekend 
van de sociale rijkstoelageh aan universi
taire instellingen, van 1964 tot 19G7, en 

daarna deze cijfers vergeleken met het 
studentenaantal 1967 aan dezelfde instel
lingen. Aldus kom ik tot volgende gege
vens : de nederlandstalige instellingen 
kregen 78 mifloen voor 10.400 studenten ; 
de franstalige kregen 127 miljoen voor 
9.000 studenten. Hierbij werden de Kato-
lieke Universiteit Leuven en de Vrije 
Universiteit Brussel niet meegerekend. 

Een vierde voorbeeld van onevenwich
tigheid : de vlaamse achterstand op het 
stuk van de « bijgevoegde afdelingen ». 

Door bijgevoegde afdelingen versta ik 
afdelingen aan de universiteiten die lei
den tot wetenschappelijke graden. Dat 
zijn meestal afdelingen die door de meest 
dinaraische inrichtende machten werden 
opgericht, precies met hel oog op de no
den van de maatschappij van vandaag, 
waar de akademische graden dikwijls niet 
meer kunnen aan beantwoorden. Derge
lijke diploma's liggen het dichtst bij de 
noden en eisen van de maatschappij van 
heden. 

Als ik nu even de einddiploma's voor 
akademische graden voor het akademie-
jaar 1965-1966 vergelijlc, dan krijgen wij : 
nederLindstalige 48,6 pet ; franstalige 
51,4 pet. Kom ik echter bij de 'einddiplo

ma's voor bijgevoegde afdelingen, dan 
krijgen wij 38,2 pet tegenover 61,8 pet. 
Bekijken wij dan de einddiploma's vao 
de Interfakultaire Centra, dan krijgen wij 
respektievelijk voor nederlandstalige 17,5 
pet. en 82,5 pet. voor franstalige. Wanneer 
ik hieraan nog toevoeg, dat 65 einddiplo
ma's voor bijgevoegde afdelingen in Bel
gië alleen in het Frans kunnen worden 
behaald, geloof ik dat iedereen mijn kon-
kluzies bezadigd en matig zal vinden, 
wanneer ik vooropstel dat er voor neder
landstalige studies onvoldoende keuze is 
in de diepte. 

Er bestond dus niet alleen, maar er be
staat nog steeds een rem op de universi
taire expansie van de vlaamse jeugd, en 
deze rem wordt niet kleiner sinds 1965, 
integendeel : hij wordt groter 

Ten slotte trek ik hieruit nog een an
der voorlopig besluit : het aantal eind
diploma's voor iedere discipline is hele
maal niet in overeenstemming, noch met 
de demografische verhoudingen tussen de 
vlaamse en de waalse jeugd, noch met de 
behoeften van de vlaamse volksgemeen
schap. 

M. COPPIETERS, 
volksvertegenwoordiger. 
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Buiten alle beschouwingen van politieke aard om, rijzen bezwaren van 
medische aard tegen de oprichting van het akademisch ziekenhuis te 
St Lambrechts-Woluwe. 
Professor M. Woitrin, administrateur-generaal van de franstalige afde
ling der KUL, de man van de beruchte driehoek Leuven-Waver-Brussel, 

STRAALMOTOREN EN ZIEKEN 
wiens aktie aan de grondslag ligt van de leuvense storm die vele, zoniet 
alle, belgische kringen op stelten büjft zetten, is in het begin van de 
maand maart 196S op bezoek getogen naar de bouwplaats van Leuvens 
franstalig ziekenhuis en heeft er zi°n aandacht, zijn blikken en zijn oren 
laten gaan over de omgeving. 

Wellicht waren klachten tot hem 
doorgedrongen vanwege personen die 
w a t anders in het schild voeren dan, 
het koste wat het wil, dat akademisch 
ziekenhuis er door te duwen, daar ter 
plaatse en nergens elders. 

Het moet zijn dat zelfs professor 
Woitrin onder de indruk gekomen is 
van wat hij gezien en gehoord heeft, 
vooral dan gehoord, want de hoogge
leerde heeft een brief uit zijn schrijf
machine laten rollen om te bestellen 
op de Etat Major de la Force Aérienne. 
I/aillyplein te Brussel 3. Datum 7 
maar t 19G8. 

Daarin luidt het dat de KUL het 
inzicht heeft een akademisch zieken-

. huis van 1.000 bedden bij het Kapelle-
veld te Woluwe te laten bouwen. Op 
een inspektietoerneetje om zich ter 
plaatse van de stand der zaken te ver
gewissen, werden de trommelvliezen 
des heren Woitrin onaangenaam ver
rast door het oorverdovend lawaai ver
oorzaakt door opstijgende en neerda
lende vliegmachines. Zaventem, moet 
men weten, ligt vlakbij. 

De zenuwen van de heer Woitrin 
waren zozeer geprikkeld, dat kontakt 
opgenomen werd met de heer Lecomte, 
direkteur-generaal van de Regie der 
Luchtwegen. Met diens medewerking 
heeft professer Woitrin onmiddellijk 
navraag bij de piloten gedaan om het 
fijne over dat hels geraas te weten te 
komen. 

Als man van de universiteit is de 
heer Woitrin wetenschappelijk te werk 
gegaan en heeft hij zich allerlei gege
vens van steekproeven laten ter hand 
stellen over de hoogte, enz., enz. waar
op de machines boven Kapelleveld 
vliegen. Daaruit is o.m. gebleken dat 
42 procent van de wegens het lawaai 
hinderlijke vluchten van militaire 
nriachines afkomstig is. Te dier gelegen
heid bleek het tevens, dat de Regie van 
de Luchtwegen maar een zeer beperkte 
rechtsmacht op het genoemde terrein 
kan laten gelden. Voorts dat tal van 
vliegtuigen het territoor van het akade
misch ziekenhuis overvliegen op circa 
1.000 meter hoogte. 

Het moet zijn dat de vrees om het 
har t van de heer Woitrin geslagen is, 
want hij vraagt zich af hoe dat veelvul
dige en hinderlijke overvliegen van het 
terrein door sterke militaire machines 
zal vermeden worden, wanneer het 
geplande akademisch ziekenhuis er zal 
staan te St Lambrechts-Woluwe. Mft 
de Mirages van P.W. Segers zal het 
waarschijnlijk nog wat gierender wor
den boven het Kapelleve'd ! 

Met angst denkt professor Woitrin 
nu reeds aan de gezondheid van de 
patiënten in het akademisch ziekenhuis 
van de KUL. Daarin heeft hij gelijk, en 
elke geneesheer zal hem gelijk geven. 
Ook zal het wetenschappelijk onder
zoek, meent de prof. te lijden hebben 
door het lawaai dat die razende hoog-
en snelvliegers veroorzaken En hij 
vraagt zich vol kommer af, hoe dat te 
verhelpen zal zijn. Ook wij vragen het 
ons af. Professor Woitrin moet zich 

-niet zeer gerustgesteld voelen, met de 
toelichting hem door de inspekteur-
generaa! van de Regie der Luchtwegen 
verstrekt, dat namelijk tegen militair 
lawaai weinig of niets te doen is. Toch 
wil hij met de hoge mijnheer graag 
onderzoeken wat er zou kunnen gedaan 
worden om voor de geopperde bezwa
ren een oplossing te vinden. 

De brief waaraan wij bovenstaande 
inleiding hebben geput, houden wij ter 
beschikking van de belangstellenden. 
We hebben niets uitgevonden ! 

Een beetje kommentaar mag even
wel niet ontbreken. Wie is, of wie zijn 
de verantwoordelijken voor de keuze 
van St Lambrechts-Woluwe ? Is zo 
maar lukraak uitgekeken naar een ter
rein in de brusselse omgeving ? Het 
komt me voor dat men de eerste de 
beste beschikbare plaats genomen 
heeft, dat men meer de ekonomi.sche en 
de pedagogische rentabili teit van de 
aangelegenheid op het oog heeft gehad 
dan de medische. En dat men vergeten 
heeft, dat de eerste faliekant zal uit
draaien als de tweede voorbij gezien 
wordt. 

Hoe ook, het uitgangspunt is ver
keerd, want een ziekenhuis is er aller
eerst voor de zieken. Alles moet daar 
ondergeschikt aan gemaakt worden; 
daar ligt de kern en de knoop van de 
hele zaak; van dat s tandpunt mag niet 
afgeweken worden. En dan is ook de 
konkluzie zeer eenvoudig : dat zieken
huis van de KUL moet naar elders ver
legd worden; te St Lambrechts-Woluwe 
kan het in geen geval blijven. Wie zal 
de knoop doorhakken ? Woitrin of P.W. 
Segers, minister van landsverdediging ? 
Naieve professor Woitrin ! Wordt, tegen 
het gezond verstand in, vastgehouden 
aan St Lambrechts-Woluwe, dan bekla
gen we de patiënten, de geneesheren, 
het verplegend personeel. In de plaats 
van een oord voor geestelijk en licha
melijk herstel wordt het KUL-akade-
misch ziekenhuis, een inferno van 
kwelling; in plaats van de in onze tijd 
toegemeten rust, zal men er de voor de 
genezing onmisbare kalmte niet vinden. 

Hebben de KUL-kuratoren daar ooit 
aan gedacht ? Het was wellicht gepast 
ze voor een dagje of twee op de werf in 
een' loods te stoppen, met een beetje 
yoghourt en een flesje Vichywater 
tegen slechte leverwerking. Ze zouden 

onmiddellijk leren op prijs stellen hoe 
zalig een beetje rust, zonder gerucht 
van buitenuit, kan inwerken op het 
gemoed van een mens. 

Toen in juni 1965 de heer P. Harmei 
in zijn programma de lawaaibestrijding 
als een punt van de regeringswerk-
zaamheid opgaf, keek elkeen verwon
derd op, er waren tal van gunstige 
reakties, doch men vroeg zich af hoe de 
eerste-minister en zijn ploeg zich voor 
dat doel zouden inspannen. Tans 
spreekt daar niemand meer over, en er 
is overigens ook niets van terechtgeko
men, zoals van zoveel andere dingen, 
b.v. van de bezuinigingen die evenzeer 
als de kronische jicht van de heer P.H. 
Spaak steeds opnieuw van zich laten 
horen. 

Het akademisch ziekenhuis van 
St Lambrechts-Woluwe stond te dien 
tijde al op het programma, de grond 
ervoor was al aangekocht. Maar pas in 
1968 dwingt de voorlopige ervaring tot 
het besluit dat het geraas van Vivario's 
straaljagers er het verblijf van zieke 
mensen zal vergallen, hun genezing 
zeker niet zal bevorderen en het weten
schappelijk onderzoek zeer zal bemoei
lijken. Wist men toen nog niet dat het 
vliegveld van Zaventem vlak in de 
buurt lag, dat ziekenhuizen oorden van 
rust nroeten zijn, dat het geraas en luid 
spektakel dat dag en nacht van zo'n 
vliegveld uitgaat er niet toe bijdraagt 
de zozeer geroemde en op prijsgestelde 
akademische gelijkmoedigheid te ver
wezenlijken ? 

Wat aan professor M. Woitrin, een 
gezond en welvarend man, op 7 maar t 
1968 te beur t viel en wat hem ergerlijk 
zoniet pijnlijk verraste, mag in de toe
komst niet te beurt vallen aan de 1000 
patiënten die de KUL in haar akade
misch ziekenhuis hoopt te plaatsen. Het 
zou de akademische ondergang van de 
instelling betekenen. 

Er is maar één uitkomst : ofwel het 
akademisch ziekenhuis weg te St Lam-

Aan het schandaal van het zieken
hui? dat te St Lambrechts-Woluwe 
ikli onder het oorverdovend ge
raas van de straalpijpen der jets 
za! liggen, hebben onze mandata
rissen in het parlement reeds de 
nodige aandacht geschonken. De 
heer senator M. Van Haegendoren 
wijdde een passus van zijn parle
mentaire maiden-speech eraan en 
stelde zopas nog parlementaire 
vragen aan de betrokken minister. 
We wachten het ministerieel ant
woord met spanning a f ; daaruit 
zal wellicht reeds blijken of de 
« Bruxeiics d'abord »-mentaliteit 
sterker is dan gezond verstand, 
medische logica en dooa'gewone 
menslievendheid.. 

brechts-Woluwe, ofwel Vivario's en 
P.W. Segers' vliegveld weg te Zavem-
tem. Wie neemt stelling in dit dilem
ma ? 

We werpen ons niet op als de verde
digers van de KUL, maar wel een beet
je van de patiënten die de KUL ver
wacht, in een instelling waarvan zij 
terecht mag hopen dat die tot voor
beeld zou s t rekken voor elke gelijk
aardige instelling hier en elders. 

Het komt ons voor dat de nabijheid 
van een vliegveld een koopvernietigend 
gebrek is dat aan St Lambrechts-Wolu-
we's ziekenhuis kleeft. Zie o.m. elk 
handboek van bouwkunde en zieken-
hu iskunde! Dat het geen verborgen 
gebrek is, maakt de aangelegenheid 
nog zwaarder. 

Professor M. Woitrin moet, nu of 
nooit, de vernietiging van zijn koop 
langs wettelijke weg vorderen. Zoniet 
is hij medeplichtig aan de mislukking 
van zijn KUL-onderneming te St Lam
brechts-Woluwe. 

Zullen de ogen opengaan ? Of is he t 
al te laat ? Laten de medische hoogle
raren de geleerde hygiënisten, de 
Hogere Gezondheidsraad, de weten
schappelijke vorsers een woordje mee
spreken. Of zijn die op voorhand al 
gewonnen voor St Lambrechts-Wolu
we ? En dat men, om godswil, ook aan 
de toekomstige pat iënten van dat aka
demisch ziekenhuis denke ! Toen men 
te Gent in 1932 met een akademisch 
ziekenhuis begon, heeft men toch de 
KUL-kemel van St Lambrechts-Wolu
we niet geschoten! 

L. Elaut 
Senator. 
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Voor ons, volksnatiónalislen, is het federalisme geen eindpunt maar een begin
punt. Als nationalisten is onze taak niet beëindigd door een formeel-juridische 
herstrukturering van de staatsvorm; zij begint dan pas werkelijk; wij zullen moe
ten werken aan de vormgeving van de vlaamse natie in de heelnederlandse stam. 
Vlaanderen kan slechts dan een volwaardig deelgenoot zijn, indien het zichzelf 
is en zelf fatsoenlijk wordt. De ontplooiing van de vlaamse mens naar eigen ge
nie is de essentiële voorwaarde tot zijn stoffelijk en geestelijk welzijn. De inspan
ningen die de Vlamingen zich zullen moeten geti'oosten, hebben slechts kans op 
slagen, indien er in het onderbewustzijn van de bevolking een vlaams-nationale 
oerkracht leeft. 
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Verschil lende elementen hebben daar toe 
bij te dragen. 

I n een vorige bijdrage heb ik betoogd 
da t de o rden ing van ons landschap, van on
ze ru imte één van deze elementen is. Een 
ande r element is het kult iveren van onze 
neder landse taal. 

Ik herlas onlangs wat ik hierover tien 
jaar geleden gezegd heb op het neder lands 
taalkongres (Wereldtentoonstel l ing 7-9 j u n i 
1958). Men kan de betekenis van de taai
onde r dr ie opzichten beschouwen : de taal 
als kommunika t iemidde l ; de taal als vorm
geving van de persoonli jkheid; de taal als 
vormgeving van de nat ionale ku i tuur . 

T A A L ALS 
K O M M U N I K A T I E M I D D E L 

N a a r m a t e de maatschappi j ingewikk,elder 
wordt en er meer problemen oprijzen bij 
de menselijke betrekkingen, des te groter 
wordt de betekenis van de kommunika t ie . 

Niet tegenstaande de groeiende betekenis 
van de vizuele kommunika t iemidde len 
blijft de taal, het gesproken en geschreven 
woord, het voornaamste middel tot kom-
piunikat ie . 

De kommunikat ieproblei i ien genoten de 
jongste jaren, vooral onder amerikaanse in
vloed, een bijzondere aandacht in de psi-
chologische en sociologische wetenschappen. 
Men stelde vast, wat het gezond verstand 
ons overigens aantoont , da t de k o m m u n i 
kat ie vergemakkelijkt wordt door de gelijk
heid, de zuiverheid en de ri jkdom van de 
faal. 

Taalverschi l veroorzaakt verstopping van 
kommunika t iekana len . Hi j die in een 
vreemde taal tot de pa r tne r spreekt, moet 
zich moeite geven voor de vorm ten koste 
van de i nhoud : hij stelt zich bloot aan on
nauwkeur ighe id ; hij voelt zich gehinderd; 
hi j zal zijn onbeholpenheid misschien 
t rachten goed te maken door overtollige ge
baren en heftige stemverheffing. De onna
tuur l i jkheid van zijn expressie zal misschien 
want rouwen wekken. 

H i j die een uiteenzett ing in een vreemde 
taal hoort , moet een bijzondere aandach t 
besteden; een deel van de gedachtengang of 
van de gemoedsbeweging van de par tner 
ontgaat hem en hi j doet misschien verkeer
de indrukken o p die r e m m e n d zijn voor de 
goede vers tandhouding. 

I n vele gevallen kan m e n woorden die 
een objektieve inhoud dekken, b.v. techni
sche termen, weliswaar 100 t. h. juist ver
talen. H e t « t radut tore t radi t tore » geldt 
echter onverminderd voor alle woorden en 
u i tdrukkingen die tot de subjektieve en de 
sentimentele sfeer behoren. 

De woorden en ui tdrukkingen die een ge
voelsinhoud hebben of die simbolen aan
du iden zijn int iem vervlochten met de tra
ditie, de levenswijze en het landschap van 
elk volk. 

H e t is een wantoestand da t de leden van 
de nederlandse groep onder de ekonomisch 
sociale d ruk van de franstalige groepen 
(Walen, franssprekende Vlamingen, frans-
sprekende Brusselaars) er toe gebracht wor
den de eigen taal te verwaarlozen en zich 
in bet rekking met h u n meerderen, als on
dergeschikten moeten bedienen van een 
vreemde taal, zodanig da t ui ts lui tend het 
Frans de initiatief-taal is — de taal waarin ' 
de le iding gekoncipieerd wordt. Wi j gewa
gen van « sociaal-ekonomische druk > om
dat het gebruik van het Frans, de voertaal 
van de geprivilegieerde groepen, als 't ware 
vanzelfsprekend opgedrongen wordt aan de 
nederlandssprekenden. 

De kommunika t ie wordt echter niet al
leen verhinderd door de verplichting een 
vreemde taal te han te ren . Even erg is het 
feit da t de kommunika t i e onde r dialekt 
sprekers of taa ipaupers niet vlot verloopt. 

Dialektaal dekken woorden en ui tdruk 
kingen b innen eenzelfde taalgebied niet de 
zelfde inhoud . Hoe sappig en aantrekkelijk 
een dialekt ook moge zijn, toch blijft de 
woordenschat ervan beperk ter d a n de 

woordenschat van de algemene nat ionale 
taal. 

T a a i p a u p e r s zijn wij Vlamingen nog 
steeds. 

Ind ien m e n slechts over een beperk te 
woordenschat beschikt, neemt m e n al te ge-
makkelijk zijn toevlucht tot vreemde woor
den die u i t de lek tuur van franse, engelse 
of duitse publikat ies in het geheugen ble
ven hangen . E r bestaat een hemelsbreed 
verschil tussen het overnemen van een spe
cifieke vakterm u i t een vreemde taal waar
door men zijn taal verrijkt, en d e taai-lui
heid van de meeste ionge vlaamse afgestu
deerden die te pas i te onpas vreemde 
woorden « vernederlandsen > eenvoudigweg 
om dik te doen of omda t zij zich niet de 
moeite getroosten het bestaande goede ne
derlandse woord o p te zoeken. 

Ik behoor dus niet tot degenen die me
nen dat men « spreekdraad » moet zeggen 
i.p.v. « telefoon » en ik maak het onder
scheid tussen een t rambes tuurder en een 
schooldirekteur. Ik weet dat een fatsoenlijk 
meisje een onderscheid maakt tussen een 
« afspraak » en een « rendez-vous » en da t 
zij de opdracht « aanvaardt » voor haa r 
baas « extra » (en geen bui tengewoon) ty
pe-werk te verrichten, maa r het niet « a o 
cepteert » dat hij haa r hiertoe dwingt enz. 

Ik meen dan ook de geijkte term « kom
munika t i e » wel als goed Neder lands te mo-
«ren hanteren , maar ik houd wel vast aan 
de term « goede omgangsvormen » en ver
werp « bonnes fanons » — al zie ik dan weer 
een taaiverri jking in het onderscheid tus
sen het « konverseren » van de hak op de 
tak en het aanknopen van een zinnig « ge
sprek ». 

H o e belangrijk ook de taal en de taal-
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ATIE E 
k u i t u u r mogen zijn voor de kommunika
tie, toch is de eigen taal van een nog veel 
ru imere betekenis als vormgeving van de 
persoonli jkheid en als vormgeving van de 
kui tuur . 

DE T A A L ALS V O R M G E V I N G VAN DE 
P E R S O O N L I J K H E I D 

Zeer vaak spreekt de mens niet met de 
bedoeling iets mede te delen; het spreken is 
eenvoudig het gevolg van een behoefte zich 
te ont laden ol zich te affirmeren. De laai 
is alzo de spiegel van de persoonlijkheid r;n 
vice versa oefent de taal grote invloed uit 
op de persoonlijkheid. 

Ons taalbezii is b.v. niet te vergelijken 
met een verworven lichamelijke vaardig 
heid; ons taalbezit maakt deel uit van ons 
meer intiem eigen « ik ». Door dé taal heeft 
onze persoonli jkheid de omringende wereld 
geestelijk geassimileerd en kunnen wij on
ze ervaringen bewaren, niet alleen in vage 
beelden maar in konkre te termen ^n begrip
pen. Zo wordt de taal van een middel tot 
u i tdrukking , een scheppende geestelijke 
kracht en steeds zijn de maat van de taal 
en van de gedachte dezelfde. Daai <!e taal 
u i tdrukking en vormgeving is \ an en voor 
gans een gemeenschap, veischafi zij de ge
daante en de expressie van <lc \olksgeuieen-
schap aan het geestelijke « ik » van elk 
volksgenoot. 

Door de taal, door /i)ii taal u o n l i aan 
het individu de gelegenheid gcsd ionk tn aan 
zijn eigen geestelijke wereld \ n rm ic ge 
ven en tevens mede te leven mei <le kul 
tuurschat ten van de wereld \ ooi iM) t. Ii 
zijn de kul tuurschal ten van liei nunsdom 
bewaard in de vaten e " kiiukcii \aii wooril 
en taal. 

Hieru i t volgt dat het voor het bepalen 
van de waarde der persoonli jkheid niet on 
ver.schillig is of het individu een rijk ol 
arm taalbezit heeft, een platte ol een be-
schaafdf taal hanteert . Het niveau van de 
gebezigde taal wijst op het niveau van de 
persoonlijkheid zelf: de gebruikte taal laat 
vaststellen o p welke geestelijk-kulturele 
plaat!- hel individu dient gesitueerd te wor
den. 

Sociologen die de verhoudingen bestu
deerden onder verschillende bevolkings
groepen in homogene taalgebieden kwamen 
tot de konkliizie (en hier gebruik ik zeer 
bewust het woord « besluit » niet) dat !e 
den van zgn. « lagere » gioepen moeilijk 
opgenomen geraken in zgn. « hogere » 
groepen omdat zi) vanwege hun taalgebruik 
de label van een lagere afkomst met zich 
dragen. Demokialisch kan ik de houding 
van de « hogere groep J- nici accepieren 
maai sociologisch begr;)pen. T o t heden toe 
was het Fran- iii Vlaanderen de label van 
d" « beleren ». 

Meteen echiei volgt hieiui l dai de alge 
menc \erheffing van de vlaamse mens en 
ermede samen on?e nat ionale ontvoogding 
veel t( maken hebben met hel kultiveren 
van de taal. 

DE T A A L ALS V O R M G E V I N G VAN DE 
N . \ T I O N A L E K I J L T U U R 

Het IS de taal die aan <ie \olksknl luui 
haar eigenheid en haai voiiii verschaft: het 
IS in de taal dat de volksziel tot ui tdruk 
King koiiil en in ilc taai dai haai s<h:itten 
l)e\vaai<l /i)n. 'Mies wal de laai verfijnt "n 
veriijki konii de volkskultuiw ten goede. 
Ken liogei ontwikkelde \olkskiiltuiir heeft 
ivii .ilgenieen beschaatde omgangstaal no
dig. 

TAAL 
Het is duidelijk dat de persoonlijke ont

wikkeling het best geschiedt in de hoogste, 
de meest beschaafde vorm van deze eigen 
nationale taal. 

De uitbouw van een demokralische sa
menleving is ondenkbaar zonder kul turele 
kommunikat ie tus.sen alle geledingen van 
de maatschappij in deze beschaafde om-
aangsiaal. 

De kulturele toekomst-maatschappij die 
wi] op het oog hebhen is het dietse, heel
nederlandse kul tuurgebied. Mij doet het 
dan steeds opnieuw pijn als ik overtuigde 
heeinederlanders een half plat dialekt hoor 
spreken. De straat-taal van -\ntwerpen -n 
van Amsterdam zijn mij even lief en ik /ou 
ze te genen prijze willen zien verdwij
nen. Ik ben onl ioe id lelkens ik ze mag be
luisteren in het .Schipperskwartier of in een 
kabaret aan het Rembrandtp le in Noch het 
Amsterdams, noch het Antwerps horen ech
ter thuis in onze vergaderingen en in onze 
H holen 

In de plaats van hun eenzijdig Iranse 
oriëntatie moeten de Vlamingen, als vol
waardige nederlandse kul tuurdragers . de 
bestraling van de drie grote wesieiiropese 
kuituren in gelijke maat kunnen ondergaan 
en assimileren en ten bate van de europese 
harmonie België verlossen uit zijn eenzij
dig franse richting. 

Daartoe wordt van de Vlamingen een 
gave nederlandse persoonüikheid vereist -
niet alleen qua taal maar ook qua stijl. De 
Vlamingen hebben nu eenmaal de zware 
last te torsen : terzelfdertijd de laatste hand ' 
leggen aan de ontvoogding en de voim 
geving van de eigen kultiuit en ze m de 
eigentijdse wereldslroming invoeien. 

M VAN HAEGENDORL.N 

Senator. 
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de wereld 

De hermetische afgrendeling jongstleden woensdag 
van de grens tussen Tsjecho-Slovakije en West-Duits
land door de russische troepen betekende meteen het 
slot op de deur van de kooi, waarin de tot gijzelaars 
gepromoveerde liberalen van Praag tans opgesloten 
zitten. 

De oekaze die Moskou aan de tsjechoslovaakse leiders 
heeft opgelegd komt er op neer dat juist zij, de zoge
naamde liberalen, nu hun liberalizeriiig moeten afbou
wen in de zin zoals gewenst door de meesters van het 

Kremlin. Dat is een variante op het cinisch patroon, 
eigen aan zoveel beslissingen van Moskou. De oligarchie 
van het Kremlin stoort zich echter niet aan konsidera-
ties van morele aard; alleen de keiharde politieke 
belangen tellen. En vermits de Sovjet-Unie het zich kan 
veroorloven niet alleen de westerse, doch ook de 
mening in het eigen blok te tarten, doet ze dat ook, 
omdat het « hoger belang » dat eist. Dit hoger belang 
was : het overslaan van de « praagse pest » naar andere 
vazallen en zelfs naar het eigen land te beletten. 

gijzelaars 
Men mag zeggen dat de Sovjet-Unie 

mei de operatie Moskou, na de voor 
haar teleurstellende samenkomsten van 
Tsjerna Nad Tisoe en Bratislava, daar
in is geslaagd, zij het dan met zekere 
onvoorziene beperkingen of toegevin
gen die echter van ondergeschikt 
belang zijn. Het beproefde sisteem van 
de « Einschüchterung» werd ook deze 
keer op de weerspannigen van het 
Hradschin en van de praagse kommu-
nistische partijtop toegepast. De onthul
lingen van de hoofdredakteur van het 
praagse weekblad « Reporter » over de 
behandeling die Doebtsjek en gezellen 
vanwege de russische soldateska te 
beurt viel. liegen er niet om. Als 
geschoolde apparatsjik kon trouwens 
Doebtsjek zich moeilijk illuzies over 
deze behandeling maken: van de prak
tijk van de menselijke vernedering 
kennen de kommunisten alle knepen. 
De beproefde metode heeft deze keer 
ook het geijkte rezultaat geoogst. Hoe 
handig en beginselvast de nieuwe tsje-
choslpvaakse leiders ook waren, als 
men de voorwaarden van het 
«akkoord» van Moskou leest en de 
eerste helemaal niet aarzelende toepas
sing ervan door de Russen — die trou
wens aan hun bondgenoten slechts een 
ondergeschikte (rol toekenden, omdat ze 
geen vertrouwen in hen stellen — na
gaat dan hoeft men niet meer te twij
felen aan de deugdeliikheid van deze 
beproefde oraktijk 

Tsjecho-Slovakije zal ondanks het 
toepassen van een nieuw soort verzet — 
het kan niet anders, of ook dit bewon
derenswaardig verzet werd zorgvuldig 
voorbereid — weer in het gelid moeten 

lopen. Het zal niet zonder moeite gaan 
want de Tsjechen en de Slovaken heb
ben van de vrijheid geproefd en zoals 
altijd verlangen ook zij steeds meer, 
veel meer dan zelfs een Doebtsjek hun 
kon geven. In de euforie van het pas
sief en vooral vindingrijk verzet (zelfs 
de jonge russische soldaten geraakten 
ervan onder de indruk en hier en daar 
van de kook) is de ontgoocheling dan 
ook zeer groot na de redevoeringen van 
Svoboda en Doebtsjek, die geen geheim 
van hun terugtocht maken en hun volk 
voorhouden «dat het er nu moet van 
maken wat er van te maken is». 

De klok werd dus teruggezet in Tsje-
oho-Slovakije. Men kan er over praten 
zoveel als men wil en de stellig aanwe
zige zwakke punten in het enorme 
Sovjetlijf aanwijzen. Het Kremlin heeft 
er echter na de initiale blunder ook 
van gemaakt wat er van te maken was. 
vooral — en daar moet de nadruk op 
gelegd worden — door na de brutale 
ingreep direkt weer over te schakelen 
op de ploeg, die klaarblijkelijk de steun 
van de massa genoot. De westerse kom-
munistische partijen hebben onmiddel
lijk met de minimale en onwezenlijke 
tegemoetkomingen genoegen genomen 
Zij hechten geen belang aan de termijn 
voor de terugtrekking der bezettings
troepen (die zal bepaald worden door 
Moskou zelf, als aangeschroefde kontro-
Ie en als drukkingsmiddel op de terug
tocht die de «liberalen» nu moeten aan
vatten), zij zijn het altijd eens geweest 
met de primauteit van de kommunisti-
sche parti j in de staat (en daarop wordt 
trouwens in alle oosteuropese kommen-
taren telkens opnieuw zeer sterk de 

nadruk gelegd). Dat maakt het hen nu 
mogelijk opnieuw te verklaren, dat 
«Rusland hun geestelijk vader land» 
blijft (Waldeck-Rochet). Ook Ceausescu 
van Roemenië moet inbinden en na de 
scherpe veroordeling van de inval en 
de ommekeer die te Moskou op de mos-
kouse voorwaarden werd afgedwongen 
opnieuw de draad van het tema van de 
«eeuwige vriendschap met Rusland» 
opnemen. 

Hoe weerzinwekkend de russische 
overval op Tspecho-Slovakije ook is en 
hoezeer hij de macht van de Sovjet-
Unie heeft bewezen, toch zijn er enkele 
zwakke plekken aan het licht getreden, 
die een zekere hoop wettigen. Dat is 
o.a. onbetwistbaar de verzuchting van 
de betrokken volkeren naar een mense
lijker regime en naar een grotere vri j
heid. Het streven van het Westen zal er 
moeten op gericht zijn, een opening te 
zoeken om deze volkeren in deze ver
zuchtingen aan te moedigen en te hel
pen zonder daarbij de eigen wil tot 
zelfverdediging op te geven doch tevens 
door het eigen voorbeeld, een maat
schappelijk bestel op te bouwen dat het 
midden houdt tussen het uitbuitend 
kapitalisme en het uitbuitend kommu-
nisme en waarui t het begrip en de daad 
« uitbuiten » gebannen worden. Alleen 
op die wijze is een werkelijke vrede 
mogelijk. Dat zulks een werk is van 
lange duur en van groot geduld ligt 
voor de hand, evenals van inzicht in 
een materie waar gewettigde gevoelens 
strijd leveren met de eisen van een 
nuchtere en pozitief op de toekomst 
afgestemde politiek. 

De regering van Hare gracieiise 
Maje.steit die heerst over de oud.ste eu
ropese demokratie, de regering die al
le landen Ier wereld lessen geelt in 
menselijkheid, de regering van de zeer 
vooruitstrevende Labour-leider, de 
gentleman Harold Wilson, weet van 
niets. Het is ongetwijfeld waar dat bij 
het moorden in Biafra ook, en in ster
ke mate, sovjetvliegtuigen en bonniien 
gebruikt worden, geweren en munitie 
uit onze eigen vaderlandse FN-fabriek, 
wapens uit nog veel andere landen — 
maar beslissend is wat de regering van 
Londen doet ! 

Deze regering heeft maanden geleden 
verklaard (heeft het moéten verklaren 
omdat er toch nog een parlement is 
in Londen) dat als « zij de indruk 
kreeg dat het om volkerenmoord ging», 
/ij de levering van wapens /ou stop 
zetten. Die « indruk » heeft deze rege
ring dus blijkbaar nog altijd niet ,ge« 
kregen. Maar toen zij dinsdag 27 aiig. 
elke stenmiing over deze vraag in liet 
parlement verhinderde bleek de rege
ring toch niet meer zo zeker dat het 
parlement, en zelfs haar eigen meer
derheid, die indruk ook nog altijd niet 
had gekregen ! 

Niet Gowon, de prezident van Nige
ria en zijn mede-misdadigers beslissen 
over het leven van miljoenen Ibo's ; 
over het leven van deze mensen besli.st 
de heer Harold Wilson in Londen. Rn 
niemand anders. De heer Harold Wil
son die ijskoud de voordelen voor de 
britse ekonomie berekent, wenst in die 
berekening de lijken van de Biafranen 
zelfs niet als een nul in het cijfer te 
noteren. De hr Harold Wilson die tel
kens weer op de europese en de we-
reldsolidariteit rekent als het er op aan 
komt, zijn ekonomie voor een ineen 
storting te bewaren, krijgt dan die so
lidariteit ook, omdat niemand er be
lang bij heeft dat Groot-Brittanië niet 
langer een welvarend land zou zijn. 
Maar <le heer Harold Wilson is bereid 
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zelfs een reusachtig kerkhof, de be - , 
graafplaats van een geheel volk, als 
een vanzelfsi)rckend element in zijn 
ekonomische opbouw te beschouwen. 

Als de regering van Hare Majesteit 
vanavond beslist dat het moorden en 
het uithongeren in Biafra moet ophou
den , dan is dat morgenmiddag ook 
praktisch gedaan. Dan zullen de sovjet
vliegtuigen en hun piloten, dan zal het 
luchtafweergeschut en zijn bedienings-
personeel, dan zal heel het moorde
naarsleger van Gowon stilvallen. Maar 
deze regering zwijgt — en moordt ver. 
der. Over de 20.000 vrouwen en kinde
ren die ook verhongerden in him kam
pen in Zuid-Afrika hebben de overle
venden kunnen treuren — en toen op
nieuw de republiek werd uitgeroepen, 
werd die rekening gesloten. Maar zul
len er in Biafra nog genoeg levenden 
overblijven om over de doden te treu
ren ? Zal deze moord misschien nog 
vollediger zijn dan de moorden op de 
noordamerikaanse Indianen ? 

En de schuld ligt niet bij de op» 
standige Ibo's want ze sterven van hon
ger en ellende evenzeer en even snel 
in het gebied dat door engelse wapens 
werd « bevrijd » ! De belgische rege
ring maakte in grote schijnheiligheid 
bekend dat zij één miljoen zou geven 
voor de hulp aan Biafra. Waar is dat 
miljoen naartoe ? Maar voor de rege
ring van Harold Wilson bestaat de 
« ontwikkelingshulp » aan Nigeria in 
het betalen van de wapens waarmee 
gemoord wordt, en in het bedienen van 
de wapens die de moordenaars nog 

I niet zélf kunnen bedienen. 

DEZE WEEK 
m DE WERELD 
• Geen akkoord tussen Nigeria en Biafra 

over hulpverlening aan hongerende be
volkingen. Nigeriaanse troepen rukken 
op naar laatste groot biafraans bol
werk. Aba. Britse regering weigert wa-
penleverantie.1 aan Nigeria stop te 
zetten. 

• Eerste franse H-bom tot ontplofting 
gebracht op 600 m. hoogte boven atol 
in Stille Oceaan. .Tapans en au.stralisch 
protest. 

• Paulus VI terug te Rome na driedaags 
verblijf in Kolombia, alwaar hij in 
toespraken de bezittende klassen aan
spoorde tot een socialer houding 

• H.H. Humphrey werd bij de i-erste 
stemming te Chicago verkozen tot de« 
mokrati.sch prezidentskandidaat. 
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•TSJECHOSLOVAKIJE-BIAFRA 

BEWIJZEN NODIG ? 

De russische ambassadeur te 
Brussel is helemaal niet tevre
den. Hij beschuldigt de westerse 
— en inzonderheid de belgische 
— pers ervan, ongekontroleerde 
gruwelverhalen over de bezetting 
van Tsjecho-Slovakije te ver
spreiden. « Men moet dat kunnen 
bewijzen », zegt hij. 

.Toernalisfen die het willen be
wijzen, mogen echter niet naar 
Praag... 

Een van de weinige westerse 
joernalisten die illegaal Praag 
bezochten, bracht verleden maan
dag een zoveelste tragisch be
wijs. Alain Fernbach van de 
O.R.Ï.F. liet op de radiozender 
France-Inter een bandopname 
afdraaien, die het relaas bracht 

\an één der talloze door de Rus
sen bedreven moorden. 

Een russisch soldaat pikte een 
15-jarige knaap, die zopas anti-
sovjetaffiches had geplakt, uit 
een hoopje mensen en schoot 
hem gewoonweg neer. 

Op de bandopname kon men 
de Rus volgende kafkiaanse 
woorden horen spreken : « Ik 
denk niet ; de kommandant 

ALEXANDER DOEBTSJEX 
Zijn land noemde men de jongste maan

den « LSDebtsjekoslovakije », zijn naam iverd 
door anti-russische betogers te Praag ge-
skandeerd als een strijdkreet, zijn faam was 
de vlag van het verzet tegen de bezetters; 
de praagse bisschop Tomatsjek getuigde 
€ ik bid voor hem ». En nochtans : drie 
jaar geleden was de nu 46-jarige Alexan
der Doebtsjek slechts een figuur met be
kendheid in het slovaakse partij-apparaat. 
In 1965 leerden ook de Tsjechen hem ken-
tien : hij nam de verdediging op van de 
opstandige schrijvers en intellektuelen; de 
redevoering werd door de radio uitgezon
den en op slag was de Slovaak in gans het 
land een populaire figuur. 

Over de iveg langswaar Doebisjck naar 
die eerste open rebellie is gegaan, weten u'ij 
weinig. De tsjechoslovaahse partijleider ver
schilt in dit opzicht weinig van andere KP-
groten in het oostelijk blok : men kent 
slechts de door de partij vrijgegeven data 
en feiten uit deze levens; naar hun achter
gronden, hun geestelijke evolutie en u^aar-
achtige opvattingen heeft men het raden. 
Kontakten met het westen ontbreken; en 
daarenboven, zelfs bij drukkere kontakten 
is het uiterst twijfelachtig dat deze aan 
iedere vorm van dwang blootgestelde voor
mannen iets van hun waarachtige geeste
lijke ondergrond en menselijke bewogen
heid zouden prijsgeven. 

Dat Doebtsjek een Slovaak is, heeft stel
lig een grote rol gespeeld. Zoals zovele Slo-
vaken hadden de Doebtsjeks hun heil in 
emigratie naar Amerika gezocht. Het went 
een mislukking : de familie k-wam nel op 
tijd terug om de moeder toe te laten, in 
het oude vaderland het leven te schen
ken aan de zoon Alexander. Vader Doeb
tsjek was toen al kommuniu en deze over
tuiging deed het gezin drie jaar later te
rug emigreren. De Doebtsjeks trokken voor 
dertien jaar naar het land der Kiigiezen 
waar ze in pioniersomstandigheden mee-
welkten aan de opbouw van de jonge So
vjetunie. Doebtsjek leeule dm Russisch en 
kent de Russen van in -Jjii piilste jeugd. 

In 1939, na de terugkeer uit de Sovjct-
Unie, werd Alexander Doebtsjek lid van 
de illegale KP in zijn vaderland. Als ar
beider in een munitie- en een gistfabriek 
bouwde hij de weeistand uit; inmiddels 
klom hij langzaam omhoog in de liii-iat-
chie van de illegale slovaakse KP. 

Na de oorlog ging de wrg vctdn naar 
omhoog. Hij volgde te Moskou de hoge
school voor partijkadeis en mocht in die 
dagen de lof oogsten van niemand min
der dan Novotny persoonlijk : « //;/ is 
een der besten. Ik ben er van oveiluiird 
dat hij het in de partij nog ver zal bien-

gen ». Hij bracht het nadien inderdaad 
Vlij spoedig tot de eerste plaats in de slo
vaakse partij — wat in het multi-nationale 
Tsjecho-Slovakije met zijn traditionele 
achleruitstelling van de Slovaken nog al
tijd enkele passen verwijderd was van na
tionale bekendheid. Die bekendheid kwam, . 
zoals we hoger zegden, drie jaar geleden 
met de redevoering ter verdediging van de 
iyitellektuelen en kimstenaars. 

Sindsdien is Doebtsjek rezoluut de weg 
gegaan van de grootst mogelijke lueerstand 
tegen Moskou binnen de grenzen van de 
politieke mogelijkheden. Deze grenzen be-
tekenden, dat ook Doebtsjek van meet af 
aan hel Pakt van Warschau, Comecon en 
een aantal andere onontwijkbare servilu-
den van de russische overheersing onaange
tast liet; hij koncentr^erde zich op het af
dwingen van méér ekonomische armslag, 
méér intellektuele en menselijke vrijheid, 
de omvorming van de eenheidsstaat tot 
een federatie van Tsjechen en Slovaken. 
Binnen de grenzen van wat hij voor mo
gelijk en veiiuezenlijkbaar achtte, ging hij 
rezoluut zijn weg. In oktober 1967 viel 
hij het ekonomisch beleid van oud-stali-
nist Novotny aan; drie maand later ver
ving hij Novotny als partijleider. Toen de 
Bussen eisten dat Novotny dan toch min
stens als prezident van de republiek in eer 
en aanzien zou blijven, bruskeerde hij de 
zaken en dwong h\>votuy een iceek vóór 
de gestelde termijn tot ontslag. Svoboda 
werd staatschef en de week winst bespaar
de Tsjecho-Slovakije tvaarschijnlijk toen de 
bezelling die er tans — na Tsjerna en Bra
tislava — toch is gekomen. 

Over de échte mens arliter deze feiten 
weten we xueinig. Het is bekend dat Doeb
tsjek een vtij eenvoudig en open leven 
leidde. Te Biatislava kende men hem als 
de chauffeur van een bescheiden wagen
tje dat hijzelf aan de pomp om het hoekje 
liet bijtanken, als de eenvoudige'echtge
noot die met zijn vrouiv inkopen ging 
doen en als een vet woed sujjpotter van de 
voclbalploeg Slovan Biatislava. 

^\'(ll Iiij denkt, hoe ver zijn iceg naar het 
anti-moskovietisch verzet Item verxoijderd 
heeft van opvattingen en oveiliiigingcn uit 
ziju };oinmnnistische opvoeding en l»f>p-
baan • rvr hebben er het raden naa\. IVe 
vicncii 'iliici, zonder oiis te veigissen, ct'n 
diijvcnde kiailit bij hem te kunnen aan
stip pen, ivellirht de beslissende kiachl van 
deze Slovaak : een volksnationale overtui
ging die decennia van kommunistische mis-
voimiiig heeft overleefd. En die de bazis is 
van menselijke én nationale vrijheids-
diaiig. 

A.N. TOr i\o 

denkt voor mij en ik voer uit ». 
Xog méér nodig, heer ambassa

deur ? 

OOK FEDERALISME OORZAAK 
Een van de redenen die de 

Russen er toe hebben aangezet 
om Tsjecho-Slovakije binnen te 
rukken, was de aangekondigde 
hervprming van de tsjechoslo-
vaakse eenheidsstaat tot een 
bondsstaat van Tsjechen en Slo
vaken. 

Dit voorbeeld werkte aanste
kelijk vooral in de Oekraïne. Zo
als men weet is sedert het begin 
van het sovjetregime de Oe
kraïense zelfstandigheidsdrang 
steeds weer opgeflakkerd. In 
1917 was te Kiev een onafhanke
lijk Oekraïne uitgeroepen, dat 
door de sovjets werd aangeval
len en bezet. De dekoelakizatie 
in de twiniger en dertiger jaren 
werd duchtig gebruikt om een 
paar miljoen Oekraïners van de 
aardbodem te vegen. Na de twee
de wereldoorlog bleef er nog en
kele jaren een echte Oekraïense 
guerilla aktief tegen de russische 
overheersing. 

De jongste jaren werd de re
pressie tegen intellektuelen en 
schrijvers vooral in de Oekraïne 
sterk gevoerd. 

De Oekraïense partijleiding 
vestigde reeds een tijdje geleden 
de aandacht van Moskou op het 
feit, dat de bevolking sterk on
der de invloed kwam van de 
tsjecho-slovaakse radio-uitzen
dingen in het Oekraïens en dat 
de aangekondigde federalizering 
in Tsjecho-Slovakije « burger-
lijk-nationalistische » tendenzen 
wakker riep in de Oekraïne. 

Het zozeer gesmade en voor 
dood verklaarde volksnationalis-
me blijkt in het oostehjke blok 
de sterkste kracht tegen de ge
lijkschakeling te zijn. i;n de door 
de moskovietische koioniah.sten 
meest gevreesde « de\iatie ». 

HONGAREN EN SLOVAKEN 

De gedwongen wapenbroeders 
van de lUissen gedroegen zich bij 
de in\al in I'sjecho-SIovakije 
ieder naar luin nationale aard. 
De oostduitsc invazie verliep met 
de precizie van een General-
itabs-oefening. De Bulgaren plun
derden tijdens hun opnuirsj. De 
Polen verbroederden in veel ge
vallen met de Tsjechen. De Hon
garen gingen de Slovaken met 
ijzeren vui,>t te lijf. 

Tussen Hongaren en Slovaken 
is de vijandschap traditioneel. In 
Slovakije bevindt er zich een 
hongaarse minderheid en Boeda
pest heeft het nooit goed kunnen 
kroppen, dat het daar geen ter
ritoriale genoegdoening kreeg. 

Alle tekenen wijzen er op, dat 
het ongenoegen tussen Slovaken 
en Hongaren de jongste maan
den kunstmatig werd aangewak
kerd. De hongaarse minderheid 
in Slovakije werd door een ge
heimzinnige fluister- en pamflet-
tenkampanje in de waan ge
bracht, dat de Slovaken een po
grom op haar beraamden. De 
kampanje gaf voedsel aan ten
dentieuze berichten van de hon
gaarse radio. 

Zoals zo vaak in het verleden 
schrokken de Russen er niet voor 
terug, volksnationale motieven te 
misbruiken en om te buigen tot 
staatsnationalistisch chauvinis
me,, om hun eigen doelstellingen 
te bereiken. 

CEAÜSESCÜ, DOEBTSJEK. TITO 
Deze drie mannen worden nog

al eens naast mekaar geplaatst 
en samengebracht onder de ge
meenschappelijke noemer « oost-
europese rebellen ». 

Ze horen echter niet bij me
kaar. Wat ze alle drie gemeen 
hebben, is de beklemtoning van 
de nationale zelfstandigheid te
genover de Russen. 

Wat ze niét gemeen hebben, is 
belangrijker. Ceausescu is alleen 
in zijn buitenlands beleid een re
bel ; op binnenlands vlak is hij 
een stalinist die zijn volk niet de 
minste schijn van vrijheid laat. 
Het land ligt in de ijzeren greep 
van censuur en geheime politie. 

Ook Tito heeft nooit verzaakt 
aan enkele van de ergste aber
raties \ in het sovjet-sisteeni. 
Peis\ri|liei(l bestaat niet in .loe-
go-Siavié ; weerspannige intel
lektuelen en schrijvers gaan de 
gevangenis in of worden verban
nen ; het machtsmonopolie \<m 
(ie partijtop wordt onverminderd 
gehandhaafd. 

De hervormingen die Doeb
tsjek in Tsjecho-Slo\akiie wilile 
invoeren (persvrijheid, geheime 
verkiezingen binnen de partij 
enz.) zouden in Roemenie en .loe-
go-SIn\ic al evenmin kans ma
ken als in de So\ jet-L'nie. Er zijn 
wellicht gradaties in de komnni-
nistische slavernij. Maar vrijheid 
is er nergens. Tenware Doebtsjek 
zou geslaagd zijn ? 

DE GROOTSTE MISDAAD 
De pooLse radio formuleerde 

vorige week een overzicht vah 
de « misdaden », waaraan de 
Doebtsjek-kliek zich in T.sjecho-
Slovakije had schuldig gemaakt. 

De ellenlange opsomming kul-
mineerde in de beschuldiging dat 
Doebtsiek het had aangedurfd, 
vrije en geheime verkiezingen 
binnen de konmuinistische partij 
in het vooruitzicht te stellen. Al

dus zegde radio Warschau, wilde 
Doebtsjek de K.P. omvormen tot 
een partij van het sociaal-demo-
kratische tipe. 
'Te onthouden ten gerie\e \:in 

«. dialoog »-konnnunisten : in 
Oost-Europa bestaat men het, 
aan de hand van een dergelijke 
beschuldiging eèn land te over
vallen en zijn burgers te ver
moorden. 
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Wij hebben in een vorig artilce! getracht in het üort landschap, volk en geschiedenis 

van Elzas-Lotharingen te schetsen. Wij zijn ons bewust van de onvolledigheid van 

deze schets: zowel inzake geschiedenis ais inzake landschap en volk is er nog heel 

wat te vertellen, dat wij slechts in enkele regels konden samenvatten. Alleen al 

over de geschiedenis van dit land schreef o.m. Reuss een lijvige, 300 biz. tellende 

f Histoire d'Alsace » (eenzijdig fransgericht). Wanneer de lezer dan ook bepaalde 

feiten, personen of gebeurtenissen niet vermeld vindt, die hij belangrijk acht, dan 

moge hij bedenken dat de beperkte plaatsruimte en bedoeling van dit artikel ons 

bij het schrijven en het klasseren van de stof eveneens beperkingen oplegden. 

"V^M ' m:^ 

Tn liet ^Olige artikel hebben wij de "C-
S(hiedenis \an Elzas-Lothaiingen doen ein
digen in 1870. Niet omdat die datum, hoe 
belangiijk ook, een totale wending zou \er-
oorzaakt hebben in de lokale verhoudingen, 
wel omdat de vroegere \erhoudingen er, 
door de Bismaickse Rijksidee enerzijds en 
dooi het frans levandüstisch chau\inisme 
(Bauès, « la ligne bleue dei Vosges » enz ) 
andeizijds, op de spits zouden gedie\en 
wolden. 

Dat er voordien een toenemende taalon-
deiduikking \an franse zijde weid uitge
oefend, hebben wij ook in Fians-Vlaandeien 
kunnen vaststellen : daai weid in 1853 het 
Nedeilands uit de scholen gebannen. Het 
is ook in dat ]aar dat het Frans als om
gangstaal op de lagere school in de Elzas 
zou ingevoerd worden nadat dit reeds ge
beuld was in middelbaar en hoger onder
wijs. Op die periode willen wij nog e\cn 
in het koit teiugkomen en de voornaamste 
feiten aanstippen. 

In 1808 weiden de dekicten gepubliceerd 
waai bij franse normaalscholen opgelicht 
weiden : de eeiste werd geopend in Slraats-
buig, de tweede in Lothaiingen. Men was 
zich in Parijs wel bewust van de macht 
van het ondciwijs als denationalize!ings-
faktor, en nu nog is het ondeiwijs een steik 
wapen in handen van het frans taalimpe-
rialisme, ook bij ons! In den beginne wer
den Flans en Duits nog naast elkaai on-
deiwezen. Van 1825 af weid het Fiaiis de 
ondelw'ijstaal in het Piotestants Gymnasium 
en Ml 1835 weid het veiplicht onderwijs-
\ak op de lagere school. 

In 1853 volgde dan het beruchte \erfran-
singsdekieet. Het Frans weid veiplichie 
omgangstaal in de lageie school, het Duits 
lieeg nog 35 minuten pei dag 1 

De rektor Delcasso \erstrekte \olgende 
onücirichtingen aan het onderwijzend per
soneel : 1) als in de zomer de schooltijd 
woidt ingekort, moet de diiitse les weg\ al
len; 2) het onderwijs in het Duits moet in 
het Frans gegeven wolden. Indien er on-
deivvijzers zijn, die zich aan deze instruk-
ties niet storen, moet ik hun namen ken
nen, voegde hij er dreigend aan toe ' 

Deze eerste faze liet het Duits nog een 
zeei klein plaatsje toe op de lagere school. 
Het piogiamma van 1865 verbande het 
Duits totaal uit de lageie school in Lotha
ringen ; < de duitse taal kan in onze school 
als instrument dcxrh niet als onderwijsvak 
toegelaten woiden, omdat de wet zulks niet 
voor/iet. Zodra het kind in staat is U in 
het Frans'te verstaan, moet het Duits tus
sen leraar en leeiling vvcg"vallen ! ». 

Dit programma van 1865. dat gold voor 
heel Lotharingen, werd tengevolge van tal
rijke protesten opgeheven en vervangen 
dooi een nieuv\e reglementering die voor 
het Duits lezen of schrijven een half uur 
V ooi zag. 

Eigenaardig is wel dat juist onder Napo
leon III deze verfransingsgolf het sterkste 
was en dat zijn administratie deze verfran-
sing metodisch doorzette, terwijl dit onechte 
kind van Louis Bonapaite beter Duits dan 
Frans sprak, bij een bezoek aan Bismarck 
zelfs een staaltje gaf van zijn kennis van 
duitse < lieder », en in de Elzas zelf de 
bevolking in het Duits toesprak. 

Spijts alle verfiansingspogingen was in 
Elzas-Lothaiingen, volgens R Poincaré, het 
duitse « liedei », en in de Elzas zelf de 
gangstaai gebleven. Wanneer in 1870 Elzas-
Lotharingen als Rijksland terugkeerde naar 
het Duitse Rijk (waaitoe het meer dan 800 
jaar behooide) was er met de andere duitse 
staten absoluut geen enkel volkse of taal
kundige tegenstelling. Toch zou de nieuwe 
toestand aanleiding geven tot spanningen 
die op langere termijn gevaailijk weiden, 
niet alleen voor de Elzas ! Het franse re-
vanchisme dat de nedeilaag van 1870 niet 
veucien kon, en in het veilics van dit vroe-
gei-builgemaakle, kultuieel en ekonomisch-
vei waai loosde gebied plotseling een natio

nale schande zag en een aanslag op de « la-
tmiteit », zou voedsel vinden in de natio
nalistische geschriften van een Barrès en 
— volgens de meeste historici — een der 
hoofdoorzaken worden van de eerste wC' 
reldoorlog 

VAN WRIJVINGEN NAAR AUTONOMIE 
Maar ook in de Elzas zelf zou de nieuwe 

situatie heihaaldelijk tot wrijvingen aan
leiding geven, en zou zelfs leiden tot het 
ontstaan van een autonomistische strekkingl 
Bismarck, die veimijden wilde dat een der 
duitse staten zou bevoordeligd worden door 
de annexatie van de Elzas, en die voor de 

\ gemeenschappelijk-gevoerde ooilog en de 
gemeenschappelijke overwinning eveneens 
een gemeenschappelijke verantvv'oordelijk-
heid wilde, zag in het beheer van het Rijks
land doc/i de gezamenlijke duitse staten een 
bijkomende eenheidsfaktor. Hij had echter 
niet geiekeiid met de Elzas zelf. 

Toch was de Bismarckse taalvv'etgeving voor 

r 
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De ironie wil dat Vlamingen een taaiprotest moesten houden te Straatsburg, deze stad 
die een schoolvoorbeeld is van frans taalimperialisme... De foto werd gemaakt toen op 
8 april 1967 vlaamse VM.O.-ers op de place Kleber hun spandoeken ontrolden, om het 
europees gerechtshof te Straatsburg attent te maken op de eventuele gevolgen van een 
uitspraak i.v.m. de frankofone taaiklachten. De uitspraak is inmiddels gevallen... Te 
Straatsburg moest deze uitspraak geveld worden door een rechtbank waarin ook een 
franse rechter zat, zonder echter dat Frankrijk de bevoegdheid van het Hof erkent. 
Ironie van het toeval, die er voor gezorgd heeft dat juist deze stad — zelf het slacht
offer van Kultuurimperialisme — het dekor moest leveren voor deze epizode in onze 

taalstrijd. 

ELZAS-LOTHARINGEN 2. 

VAN BISMARCK 
het Rijksland zeer liberaal. 

Door een dekreet van 14 april 1871 werd 
het Frans vervangen door het Duits in het 
lager onderwijs der duitstalige gemeenten. 
Het Frans weid in het middelbaar en ho
ger onderwijs 4 uur per week onderwezen. 

In 1872 werd een duitse universiteit geo
pend. De franse bisschoppen van Metz en 
Straatsbuig werden opgevolgd door duitse. 
De franse — en vaak uitsluitend fransspre-
kende — administratie moest ook door een 
duitssprekende vervangen worden, die nieï 
zo gemakkelijk in het Rijksland zelf te vin
den was, en daarom van over de Rijn moest 
komen. Dat zich onder hen tahijke noord-
duitse — en voornamelijk piuisische — 
ambtenaren bevonden die met de streek en 
de mensen niet vertrouwd waren en daar
om vaak in botsing kwamen met de bevol
king, verhoogde nog de ontstemming die 
reeds ontstaan was door de door Bismaick 
bedachte, handige maar voor de Elzas psi-
chologisch-verkeerde, want vernederende 
formule van het « Rijksland >. De wrijvin
gen vonden hun politieke neerslag in een 
zogenaamde protestbeweging en in een door 
Frankrijk en de fransgezinden ondersteunde 
autonomie-beweging (autonomie die de 
Fransen zelf nooit toestonden!). 

De tegenstand tegen de wijze waarop 
Elzas-Lotharingen bestuurd weid noopte de 
Rijksregeling alras tot tegemoetkomende 
maatregelen. Van 1875 af zou reeds een 
nieuwe faze beginnen, nadat von Manteuffel 
tot goeverneur was benoemd gewoiden. De 
elzas lothaiingse afgevaardigden kwamen 
herhaaldelijk in de Rijksdag tussenbeide en 
eisten meei autonomie. Het zou echter tot 

1902 duren eer het Rijksland een ander sta
tuut zou krijgen, een eigen konstitutie en 
een eigen landdag. Daarmee zou ook, alle 
franse propaganda ten spijt, de protestbe
weging uiteenvallen en verdwijnen. De op
komst van het duitse socialisme zou de oriën
tatie naar het Oosten nog versterken : Bebel 
werd veikozen als Reichstagsabgeordnete in 
Straatsburg. Op taalkundig gebied werden 
eveneens belangrijke maatregelen genomen: 
er werd geen Fians meer onderwezen op 
de lageie school van duitse gemeenten, en 
in fianstalige of gemengde gemeenten kwam 
een reglement in voege dat erop geiicht 
was de leerlingen met het Duits vertrouwd 
te maken. Dat er van duitse zijde wel eens 
overdrijvingen gebeurden bewees de zaak 
van Zabern, waar een duits officier aan el-
zassische rekruten bevolen had de franse 
vlag te beschimpen 1 Er werd klacht tegen 
hem ingediend, maar het militair gerecht 
stopte de zaak in de doofpot. 

De reeds genoemde « Histoire d'Alsace » 
bestempelt die periode als « sous Ie joug » : 
onder het juk. en de auteur loept patetisdi 
uit dat « les coeurs alsaciens s'étaient don
nés è la patiie d'outre-Vosges ». De waar
heid luidt wel enigszins anders. Dat de El-
zassers aanvankelijk niet overliepen van kel-
zerlijk-duits patriottisme is klaar. Dat de 
meer dan veertig jaren vereniging met het 
Rijk door hen geenszins als een juk onder
vonden weiden, wordt bewezen door de 
houding der meeste Elzasseis tijdens en ook 
na de oorlog. 

Toen in 1914 de ooilog uitbrak onder 
toejuichingen van een frans revaiichisme 
dat jaar na jaar herhaald had dat het de 

Elzas zou bevrijden, toen waien deze Elzas-
sers nochtans even trouwe soldaten « voor 
Keizer en Vadeiland > als gelijk welke an-
deie Duitseiè en streden, met evenveel of 
even weinig geestdrift als hun taal- en volks
genoten van over de Rijn, tegen « la pa-
trie d'outre-Vosges :̂  1 

Bij diegenen die als officier in hel duit
se leger dienst deden zijn er namen met 
een bekende klank : Robert Schumann bij
voorbeeld. 

De oorlog spaarde na aanvankelijke ge
vechten de Elzas grotendeels. Alleen in t 
Zuiden werden hevige gevechten geleverd. 
De naam Hartmannsweileikopf kreeg aan 
beide zijden een bloedige reputatie. Na de 
duitse nedeilaag en het teiugtrekken der 
duitse troepen installeeide zich eerst het 
fianse militaire, daarna het buigeilijke ge
zag. In de Elzas erkende men aanvankelijk 
dit gezag niet : in navolging van wat ei cl 
ders in Duitsland gebeurde, sloot men zich 
aan bij diegenen die de republiek hadden 
uitgeroepen, veiklaarde zich solidair met 
de revolulionnaire krachten in Duitsland 
en stichtte zelfs arbeiders- en soldatenra-
den : op de katedraal van Stiaatsburg werd 
de rode vlag gehesen. De fianse troepen, 
« nos bataillons vainqueuis », onderdrukten 
echter de opstand in de Elzas In Duitsland 
konsolideeide hij zich, na menig gevecht, 
in de VVeimar-rcpubliek EI/.is-Lotharingen 
werd kiachtens het ver'diag van Veisailles 
aan Frankrijk toegewezen en zondei enige 
raadpleging weid de bevolking ingelijld bij 
Frankrijk ; nu niet meei als een erkende 
entiteit, een Rijksland met een zij't ook be
perkte autonomie, met eigen konstitutie en 
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eigen landdag, zoals ïn het Wilhelminïsche 
rijk, maar verdeeld in drie departementen 
zonder enig onderling verband en direkf 
afhankelijk van de centralistische parijsc 
macht. Het door Wilson geproklameeide 
zelfbeschikkingsrecht der volkeren, oorlogs
doel der geallieerden, waarvoor de Verenig
de Staten in de oorlog waren getreden, 
bleek niet te gelden voor de overwonnenen 
en voor hen die door de geallieerden zelf 
onderdrukt werden : Elzassers en Vlamin
gen, Tirolers en Slovaken. Voor de Elzas 
werd zelfs geen schijn van volksraadpleging 
voorzien, zoals die welke door België in de 
geannexeerde duitse kantons werd « geën
sceneerd » en die geen enkel ernstig mens 
ooit als uitdrukking van de wil der bevol
king heeft kunnen beschouwen. 

DE KLOK TERUG 
Na de inlijving bij Frankrijk werden een 

aantal maatregelen genomen die de ver-
fransing in de hand moesten werken. Hon
derdvijftigduizend duitssprekenden —• 
hoofdzakelijk intellektuelen, ambtenaars, 
schrijvers, geleerden, kortom het grootste 
deel van de duitstalige geestelijke elite van 
het land — werden uit de Elzas verbannen 1 
Ook numeriek betekende dit een tiende 
van de duitssprekende bevolking die uit
geschakeld werd. Bij rektoraal rondschrij
ven werd alle duitstalig ondeiTicht afge
schaft of beperkt, en van 1921 af was het 
Frans de enige onderwijstaal l In 1927 \«erd 
door de besluiten Poincaré-Plister beslist 
dat in de duitstalige gemeenten vanaf het 
tweede leerjaar 3 uur Duits per week mocht 
gegeven worden; ook het godsdienstonder-
ridit mocht in het Duits gegeven worden. 

Het Duits werd ook verplicht examen
vak voor het studie-certifikaaï. 

Deze kleine toegevingen gingen echïer 
gepaard met een toenemende administra
tieve verfransing van het gebied : bestuur, 
gerecht, leger, ekonomie vormen een samen
stel van krachten waartegen een zwak kul-
ïureel verzet en een beperkt volkstaal-on
derwijs niet opgewassen zijn. De kennis van 

ontbonden, bladen verboden. Onder voor
wendsel \an frontgevaar moesten duizenden 
huis en have in de steek laten en werden 
ze verplicht naar centraal Frankiijk te ver
huizen. Het « Comité » dat zogezegd voor 
hen zorgen moest, bestond uit elementen 
die de Elzassers al evenzeer haatten als de 
Duitsers. De katoliek-autonomistische par
lementsleden Rosse en Stürmel werden aan
gehouden, e\enals An ihoni, voorzitter van de 
Lotharingse Chiistelijk-Sociale \ 'olkspauij. 
Dr. Oster en E.H. Braun, direkteur \an de 
bibHoteek te Straatsbuig. Dr. Karl Roos 
werd opnieuw aangehouden met zijn mede-
weiker Lobstein. Zij werden op 28 oktober 
1939 gefuziljeerd, zogezegd omdat zij \oor 
Duitsland zouden gespioneerd hebben in 
de jaren 36 en 38, in feite uit wiaak om 
hun autonomistische aktiviteiten. 

DRASTISCHE ONTFRANSING 
Met de veldtocht van mei-juni 1940, de 

kapitulatie van het franse leger en de daar
opvolgende wapenstilstand, kwam Elzas-
Lotharingen opnieuw onder duits gezag, nu 
volledig ingeschakeld en als « Gau ». De 
franse soldaten van elzas-lotharingse af
stamming werden uit krijgsgevangenschap 
ontslagen, maar weldra zouden de jongere 
lichtingen opgeroepen worden om dienst ie 
nemen in Wehrmacht en Waffen SS en aan 
alle fronten ingezet te worden : de eenheid 
die het dorp Oradour uitroeide nadat sol
daten door sluipschutters waren vermoord, 
bestond gedeeltelijk uit Elzassers i 

De maatregelen tot een volledig onge
daan-maken van de gevolgen van de lang
durige verfrans.ingsperiode waren drastisch: 
reeds op 24 juli 1940 werd door de Wehr
macht bekendgemaakt dat op het ganse 
grondgebied van de^lzas het Duits de eni
ge toegelaten taal is : het gebruik van heï 
Frans werd verboden. Van 10 februari 1943 
af moesten alle franse familienamen (tal
rijke daarvan stammend van de iijd der 
franse revolutie, die het register van de bur
gerlijke stand invoerde) verduitst worden, 
met uitzondering van de Duitsers die fran
se Hugenoïennamen droegen... Kotmar : het munsterkoor. 

TOT DE GAULLE 
se uitgave met franse sportbladzijden). In 
de kerk wordt het vlaams sisteem dei kas-
tenpreken toegepast : vroege missen in de 
volkstaal, late missen in het Frans!... 

Dat deze toestand ook bij de Elzassers 
verzet wakker roept, dat zich daar eveneens 
een streven tot behoud van eigen taal en 
kuituur meer en meer aftirmeeit, na jaren
lang verplicht zwijgen, werd nog zopas be
wezen door de stichting van de Rcné Schi-
ckele-Kreis. De brochure die deze vereni. 
ging uitgaf over de taalproblemen in de El
zas was op enkele weken tijds totaal uit
verkocht, zodat een nieuwe druk (15.000 
exemplaren) zich opdrong. Dit bewijst de 
belangstelling van duizenden in de Elzas 
zelf voor hun kulturele poziiie. 

het Frans steeg van 1930 af bijvoorbeeld 
met 25 tot 30 t. h. der totale bevolking : ge
middeld van 30 t. h. vroeger tot 80 t. h., nu 
ongeveer tien jaar geleden. Daartegenover 
hield de kennis van het Duits echter stand. 

De maatregelen tot denationalizatie stuit
ten op reaktie vanwege de Elzassers en reeds 
in 1922 ontstond een autonomistische bewe
ging die politiek in de Elzasser Partei uit
drukking kreeg. Aan welke vervolgingen 
vanwege de franse demokratie — ook van
wege de linkse van Blum en Daladier 1 — 
de voormannen van deze beweging bloot
gesteld waren, zien wij o.m. aan het voor
beeld van Dr. Karl Roos, een groot Elzasser, 
die de trouw aan zijn eigen volk, en diens 
taal en kuttuur, met de dood heeft moeten 
betalen. 

Voor 1918 leraar in de Elzas, werd hij 
tijdens de eeiste wereldoorlog officier in 
het duitse leger. Als leraar bevioedde hij 
beter dan wie ook de aanslag die door het 
frans kultviurimperialisme beraamd werd 
op taal en eigenheid van zijn land via hel 
schoolwezen, en hij werd alras een der voor
naamste leiders der beweging voor auto
nomie. Tijdens het beruchte Kolinar-pro-
ces in 192§, tegen deze beweging gericht, 
werd hij bij verstek tot 15 jaar gevangenis 
veroordeeld. In november van datzelfde jaai 
ging hij zich bij het gerecht aanmelden : 
het assisenhof sprak hem in )uni 1929 viij. 

De situatie verscherpte nog na 1933. om 
tenslotte een werkelijke ten'eur te worden 
na 1939 en na de oorlogsverklaring tegen 
Duitsland. Nu vond Frankrijk een welkome 
gelegenheid om de gehate autonoinisten uit 
de weg te luimen. Verenigingen weiden 

NIEUWE OMMEKEER 
EN GROEIEND VERZET 

Het einde van de oorlog en de bevrijding 
brachten weer een totale ommekeer teweeg 
in het politieke — en tegelijkertijd in het 
taalkundige en kulturele — uitzicht van 
deze gebieden. Een groot aantal duitstalige 
intellektuelen moest, evenals in 1918, zijn 
heimat verlaten. Denken wij slechts aan 
het bewogen leven van de lotharingse schrij
ver Mungenast, die in 1945 voor de tweede 
maal in verbanning moest gaan. Straats
burg, dat een belangrijk ontmoetingspunt 
en centrum in het duitse geestesleven be
loofde te worden, verviel terug tot de sta
tus van franse provinciestad. De gouvvlei-
der Wagner werd gefuziljeerd : zijn laatste 
woorden « leve de duitse Elzas » klonken 
de nieuwe « bezitters » als een uitdaging in 
de oren, op een pgenblik dat men zelfs de 
Saar wilde verfransen en annexeren. Een 
rektoraal besluit verbood alle onderwijs in 
het Duits zogezegd « om het Frans toe te 
laten het verloren terrein terug te « win
nen > I Dit « verloren terrein » was dan 
niets anders dan wat .sedert honderdvijftig 
jaar melodisch en onder druk van het cen
tralistisch gezag was ontroofd aan de oor
spronkelijke taal en kuituur van Elzas-Lo-
tharingen : een tweede rooi dus van een
maal rechtmatig teruggenomen buit. 

• Van 1950 at echter weid het verzet dei 
bevolking tegen deze imperialistische 
dwangmaatregelen zo sterk, waren de peti 
ties aan gemeenteraden en hogere besturen 
zo veelvuldig en de referendums door ou
derverenigingen zo eensluidend (80 t. h. in 

de steden en 90 tot 100 t. h. in de dorpen 
voor het invoeren van Duits) dat de rege
ring in Parijs zich genoodzaakt zag enige 
toegevingen te doen ! 

De regering van André Marie liet in 1952 
toe dat in de 2 hoogste jaren \ a n het lager 
onderwijs 2 uur Duits per week mocht ge
geven worden. Dit onderwijs was daaren
boven nog fakultatief : de kiiideien waren 
niet verplicht het te volgen, de onderwij
zer niet verplicht het te geven. Ook was het 
Duits geen examenvak tot het bekomen van 
het studie-certifikaat. 

De behandeling dei moedertaal van het 
grootste deel dei bevolking van Elzas-Lo-
tharingen is een schandaal. Het Duits is ei 
nog steeds de taal van 1.5 miljoen mensen, 
hoewel de meesten ervan Frans gelceid heb
ben op de school. Zo waren ei in 1956 bv. 
in het departement Bas-Rhin (Bcneden-El-
zas) op de 660.000 inwoners slechts 32.000 
personen die geen Duits kenden, in de Bo-
ven-Elzas was dit cijfer 22.500 op 460.000 
en in Lotharingen 124.000 op 612.000 (hier
bij is het romaanse gedeelte van Lotharin
gen eveneens getekend). 

Enkele uren Duits in het i.iger ondei-
wijs : dat is geen tegemoetkoming maai een 
hoon Er zijn daarenljoven nog heel wat 
meei gebieden dan het ondeiwijs die le-
ven->l)elaiign|k /i)n vooi behoud en bloei 
van \0]k^taal en kultuui. Dat weel men ook 
in l'ari)>. Radio televizie en pers worden 
als insiiuinenien van vciliansjiio gtbiiiikt 
Slechts spoiadisch zenden Siiassbourg Re
gional en Strassbouig National een rubriek 
uit in « dialekt J. De peis is Frans of twee 
talig (waaronder veistaan woidt een duit-

EERSTE FAZE 
De strijd voor het recht der volkstaal en 

der eigen kuituur tegen de gelijkschake-
lende macht van de staat is de eerste faze 
in een totale bevrijdiiigsstrijd. Ol in het 
Europa van morgen deze bevrijding even
eens betekent dat grenzen zullen moeten 
herzien woiden, daaiop zal de toekomst een 
antwoord geven. Inmiddels staat echter vast 
dat geen beveiliging van taal en kuituur 
mogelijk is zondei een ot andere vorm van 
politieke autonomie. Dai weten Basken en 
Bretoenen, Vlamingen en Zuid Tirolers. 
Het wordt langzaam tijd dat de staten dat 
ook begiijpen, indien zij het gevaar niet 
willen lopen dat bepaalde ba-kische, bre-
toense of zuid-tiioolse metodes een toene
mende burgeroorlog-situatie /ouden schep 
pen, waaraan de staat zeil zou ten onder 
gaan. 

Wat de vooi « poliiiek-wij/e s pozeren-
de Theo Lelcvie ook moge beweren : het 
nationalisme is een pozitief en — natuur
lijk— ordenend beginsel zondei hetwelk het 
Euiopa van inoigen niet bestaan kan. Het 
is daaienboxen een kracht die heel deze 
eeuw heeft beheerst en nog beheeisen zal. 
Wij hoeven daaibi| niet eens naar Tsjecho-
Slovakije te verwijzen • de recente gebeur, 
tenissen hebben bewezen dat ook de t.efè-
vres en es. in België met deze kracht reke
ning moeten houden nu en moigen ! 

Ook de meest-centialistische staat in 
West Euiopa zal dit vroeg ol laat moeten 
begiijpen : zowel in de El/as als m Brctanje 
en Zuid X'laandercn ! 

j.D. 
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VROUW EN GEWELD 
De praagse huisvrouwen staan in het rijtje voor de kruidenierswinkel en vele 
vrouwen zijn weer bang voor hun kinderen, of ze nu de uniform dragen van -de 
bezettende troepen of van de eigen jongens, die hun verachting uitschreeuwen 
onder de loop van de tankkanonnen. Of doodgewoon (sic) met hun kleinsten op 
de arm de gebeurtenissen op straat gadeslaan. Elders in de wereld gaat het le
ven zijn gang, zijn de winterkollekties verschenen en lezen we in de kranten 
de eerste advertenties en bijdragen over de heropening der scholen. Hoe kon-
trastvol ook : allemaal dingen die in nauw verband st:ian met het gezin, de 
zorg om dat gezin, het weze nu in vrede of in spanning. En gaan onze gedachten 
wel genoeg naar de tienduizenden Ibo-vrouwen en kinderen (en mannen l) in 
het verre Biafra, waar de grootmachten een sinister spel met de dood opvoeren. 
En naar Vietnam ? En naar de vete andere plaatsen nog, waar vrouw en kind 
de meest weerloze slachtoffers zijn van geweld en tnizene ? 

In ons veilig — maar even broos — 
komfort zijn we getuige van een wereld 
waarin het maar niet wil beteren. Som
migen onder ons hebben vroeger ge
zegd : het zou er allemaal beter aan 
toe gaan, moesten de vrouwen het meer 
voor het zeggen hebben. Het zou een 
menselijker wereld zijn, werd er ge
zegd. Vrouwen zijn van nature uit te
gen alle geweld omdat ze als fizisch 
zwakkeren er samen met het kind, dat 
ze koesteren, de eerste slachtoffers van 
zijn. Wat niet belet dat wanneer ze zich 
in gevaar achten of ten diepste ge
krenkt zijn heftig van zich af kunnen 
bijten. Ergens dicht Schiller iri « Die 
Glocke » over « dann werden Weiber 
zu Hyanen » (dan worden vrouwen tot 
hyena's) in de passus waarin hij de be
dreiging van vrijheid en goed be
schrijft. We moesten daaraan denken 
toen we in een nieuwsdienstuitzending 
hoorden hoe vrouwen te Praag russi-
sche soldaten beschimpten, in het ge
zicht spuwden en zelfs met een paraplu 
te lijf gingen. Maar dat is vrouwelijk 
geweld uit verweer, het gebeurt zelden 
dat vrouwen het eerst agressief wor
den. Op vele betogingen hebben we wel 
gemerkt dat de vrouwen vaak heftiger 
reageren dan mannen, onverschrokke-
ner zelfs, hardnekkiger zijn in hun ver

weer tegen al te brutale of te eenzijdig 
optredende ordediensten. In Vlaande
ren kunnen we daar voldoende over 
mee spreken, om zonder er zelf te zijn, 
ons nog te kunnen voorstellen, hoe het 
ê - vorige week te Praag en elders in 
Tsjecho-Slovakije aan toeging, dan nog 
niet eens tegen eigen mensen doch 
tegen een wildvreemde soldateska, die 
vooral wat de russische betreft, overal 
waar ze verschijnt voorafgegaan is 
door een faam van wreedheid en ter
reur. 

Toch is de vrouw sinoniem van vrede 
vooral omdat ze moeder is, belicha
ming van de schenkende en vergevende 
liefde. Haar gunstige invloed op de 
gang van de mensheid naar beschaving 
hoeft niet meer bewezen te worden. In
dien de vrouwen meer medezegging-
schap hadden in de wereld, dan zou de
ze er wel beter uit zien. Dat hangt ten 
slotte ook van de vrouwen en hun be
wustwording af. De emancipatie is niet 
alleen belangrijk als maatschappelijk 
verschijnsel, ook in algemeen mense
lijke zin is deze ontvoogding belang
rijk, omdat men zich ten slotte moei
lijk de vrouw — de uitzonderingen 
bevestigen ook hier de regei -— als 
verdrukker kan voorstellen. Is het 
trouwens niet zo dat de mce^t idylli-

•pEfflHfc-***-

sche beelden deze zijn waarop de 
vrouw en het kind samen zijn afge
beeld, zij het met bloemen, in de 
natuur, in vredige stadsbeelden en zo ? 
En dat ook de meest gehate diktatu-
ren uiteindelijk niet prat gaan op hun 
vrouwenbataljons en deze bijna altijd 
na de eerste roes van een nieuw 
bewind of na een hoogtepunt in een 
oorlog als vanzelf op de achtergrond 
verdwijnen ? 

Vrouw en geweld gaan niet samen, 
n.aar we zien eens te meer dat \TOUW 
tegen geweld wel een realiteit is, ook 
vandaag in een wereld, die al te zelf
zeker is van haar welvaart en haar 
veiligheid en aan de rand waarvan 
plots het « ouderwetse » beeld van het 
geweld opdoemt, waarschuwing en 
spiegelbeeld tegelijk. 

PIJNLIJK 
De gewezen wereldkampioene diskus-

werpen Christel Spielberg maakte haar 
beklag over het sekse-onderzoek, zoals 
dit door het internationaal verbond 
voor lichte atletiek werd bevolen. Voor 
elke grote wedstirjd moeten de atleten 
zich laten onderzoeken. Christel moest 
zich aldus verleden jaar driemaal aan 
een onderzoek onderwerpen : te Wup-
pertal, te Tokio en te Kiev. Vooral de 
behandeling te Kiev was pijnlijk : 
heel wat vrouwelijke atleten verlieten 
wenend het onderzoeklokaal. 

Men zou dat alles kunnen vermijden 
door aflevering van een geneeskundig 
getuigschrift na een eerste grondig 
onderzoek. Alleen twijfelachtige geval
len en zij die voor het eerst aan een 
internationale wedstrijd deelnemen 
zouden bij een volgend treffen moeten 
onderzocht worden. Nu wordt dat een 
pijnlijke en beschamende geschiedenis. 

ONDANKS PRAAG 
De poolse film «Nog eenmaal het 

leven » heeft als tema het leven in een 
kommunistische staat. De heldin van 
het verhaal, aanvankelijk een begees
terde partijgenote wordt via haar ver
houdingen met een joernalist, een offi
cier en een partij-ambtenaar gekon-
fronteerd met de brutaliteit van het 
sisteem. Een verrassende kijk op het 
kommunistische sisteem, die in het 
kader valt van een zekere «liberaliza-

tïe» ïn het Polen van Goemoelka, dâ  
intussen braaf de weg is teruggegaan. 
En nu troepen stuurde naar het libera-
lizerende Tsjecho-Slov' 

ONBEGRIJPELIJK 
Een rechtbank in de BondsrepublieK 

stelde bij vonnis dat een buitenechte
lijk kind tegen zijn vader mag getui
gen. De rechtbank steunde zich daarbif 
op de «vaststelling» dat een dergelijk 
kind «juridisch en maatschappelijlc 
niet verwant is met zijn natuurlijke 
vader». In een eeuw, waarin men ein
delijk afstand neemt van de viktoriaan-
se opvattingen over ongehuwde moe
ders en natuurlijke kinderen doet een 
dergelijk vonnis effenaf onbegrijpelijk^ 
aan. 

KINDERBOEKEN 
In de DDR (Oost-Duitsland) wordt 

meer en meer gebruik gemaakt van het 
kinderboek in al zijn vormen als 
«wapen in de klassenstrijd». Als schit
terend voorbeeld van dergelijke «peda
gogische lektuur in de socialistische 
staat» werd het kinderboek « Ontmoe
ting met Paolo» voorgesteld. In dit 
verhaal vlucht een knaap met zijn 
moeder naar het Westen, wordt er 
gekonfronteerd met de burgerlijke 
samenleving, waartegen zijn rechtge
aard gemoed in opstand komt. ook 
dank zij de « even menselijke refleks » 
van zijn moeder. Rouwmoedig en vast
besloten oprechte kommunisten te wor
den keren beiden naar het paradijs van 
Ullbricht terug. 

MEKSIKAANS 
Nu we toch naar de Olimpische Spe

len m Meksiko stevenen zijn West-Eu
ropa's koks in de meksikaanse keuken 
aan het grasduinen. Je kunt insekten, 
kikvorsen, en wormen aantreffen tus
sen de tomaten, in de pepersaus of de 
kippenbouillon. Een wormsoort is zelfs 
beroemd onder de naam van Maguey. 
Wist U dat we de Cacao aan de Azteken 
danken? En dat je met (licht) bier en 
ananas mitsgaders suiker en kelkbloe-
men een gegeerd drankje kunt maken, 
dat echter drie dagen moet trekken 
vooraleer geserveerd te worden. 

« Vrouw en geweld » : niet alleen bij de anti-sovjetbetoging verleden week te 
Brussel, maar bij talloze andere betogingen laten dames zich allerminst 

onbetuigd... 

FILMIMAGO 
In de film meik je niet veel van 

een nieuree hnnsideiatie van de 
tnouui oj ifiii (Il iiKiiue opvattingen 
over de veittoiiding man-v)onw. /e 
mei kt er soms meer in de muiinekla-
me van, al koint daar de vioiiw dan 
meer aan haar trekken als de klassie
ke huismouxv, die best weel uat ze 
moet kopen De pin-iip doel het nog 
ei'en \' i! <, r/j hijoi^ luiii de muur 
als gioot en vlezig op het filmscherm, 
vaar de jongste jaien ttouxvem hele 
legioenen cinema-piostituees of fata
le vrouwen zijn losi^elalen, iiatiinr-
lijk altijd itirl (Il hl j/oki ir i( (Kiiiloh-
diging dal het Ine) « om belenng 
van het publiek » gnnl. Tenzij ze 
even knap met de milialjet \jmgaan 
als hun mannelijke kollega's. 

In de meeste films speelt de vtouw 
nog steeds een ondergeschikte rol, 
zij hel als vooiweip van maniienbe-
geeite, -// Int nh ((hlo( nole die ni-t 
x'eel in de pap te blokken heeft [in 
het tegenoveigestelde geval gaat het 
om een bazige mationa, een manwijf 
oj een nbnoimale). Het best komen 
er nog de ziekenverpleegsters, de zie-
kenzustets of gewoon klooslei zusters 
en de sociale voorloopsteis of zi'eik-
steis van af, hoewel ook hier het 
beeld van de viouxu in deze speciale 
funktie of roeping nog al dikwijls 
scheef geil okken wordt, vooral in de 
jilms van lalijnv landen. In deze 

laatste kategorie zijn de filmnonnen 
van latijns-amerikaanse makelijk nog 
de minst interessantste want steevast 
hebben deze. de sluier (nu ook al af
geschaft) aangenomen uit bedrogen 
liefde, die dan bijna altijd omslaat 
m een alles opofferende, bijna hemel
se doch vooral suikerzoete mensen
liefde. Het jongste fenomeen in de 
filmindustrie, de Italiaanse Westerns, 
die een himne zijn aan een zo bloe
dig en zo xvreed, ja sadistisch moge
lijk gexveld, herleid de vrouw tot 
quasi niets : ze dient hoogstens om 
verkracht of om (met de nodige on
verschilligheid) necigeschoten te 
luorden. 

Dat ziet er sterk zxvart gekleurd 
uit, zul je zeggen. Misschien wel, 
maar je kunt de films, waarin de 
vrouw volgens eigentijdse en nog toe
komstige maatstaven wordt voorge
steld, toch op je tien oiiigeis tellen. 
De jongste verwezenlijking op het ge
bied der gekombineei de « kunsten > 
(beeld, geluid, beweging en kleur 
stiaks relief) lieeft nog geen grote 
inspanning gedaan, om bij te zijn. 
Niet dat xee ei 's nachts klaar wakker 
om liggen, maar de heren producen
ten en regisseurs zouden het toch stil
aan over een andere boeg moeten 
gaan gooien. En dan liefst niet van 
het ene uiterste in het andere vallen 
natuurlijk. 

file:///touw
file:///jmgaan
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lanceloot en sanderien 

Kreatie van Veremans* vierde opera 

Op vrijdag 13 september a.s. wordt te 20 u. in de Koninklijke Vlaamse Opera 

Ie Antwerpen Vereman's opera « Lanceloot en Sanderien » gekreëerd, naar een 

libretto van Joris Diels en onder de direkiie van Frits Cells. Anton van de 

Velde regisseert, koreograaf is André Leclair. Solisten zijn Erika Pauwei, Maria 

Verhaert, Sylvain Dertiwe, Jan Joris, Paul Schotsmans en Jan Verbeek. 

Dat zijn de droge, technische gegevens voor een muzikale gebeurtenis in de 

Vlaamse hoofdstad, waaraan bijna twee jaar scheppende muzikale arbeid 

vooraf gingen. Inderdaad, Renaat Veremans schreef de eerste notenbalk van 

deze opera neer in augustus van 1965. Hij beëindigde zijn kompozitie op 8 april 

van vorig jaar. 

Renaat Veremans is algemeen bekend 
als liederkomponlst {«Vlaanderen» 
van Veremans, het is bijna een geijkte 
uitdrukking), als vlaams nationalist en 
als gemoedelijke Lierenaar, o.a. vriend 
van wijlen Felix Timmermans. Minder 
geweten is dat Veremans ook opera-
komponist is en nog vele andere kom-
pozities op zijn naam heeft staan. De 
tans 74-jarige toondichter is met « Lan
celoot » aan zijn vierde opera toe, 
geschreven op tekst van niemand min
der dan de toneelreus Joris Diels. 
« Beatrijs », « Anne-Marie » en « Bietje » 
zijn de titels van de drie vorige. Insi
ders betogen dat «Lanceloot» Vere
mans' meesterwerk in het genre is, een 
meesterwerk dan van kontrapuntori-
sche vindingrijkheid en uiteraard ook 
sterk melodieus. De komponist Vere
mans is immers bij uitstek in Vlaande
ren de schepper van de vloeiende melo
die, romantisch getint, golvend op de 
adel van de ontroering en in deze opera 
tevens getuigend van een weelderig-
koloristische orkestratie. 

De opera is onderverdeeld in vijf 
taferelen, met vijf personages, de reci-
tant niet meegerekend. Veel van wat 
aan handeling gebeurt, wordt inder
daad verteld door de bariton. Het ver
haal is het klassieke verhaal van de 
deense prins Lanceloot, die verliefd 
wordt op het meisje van nederige 
komaf Sanderien, een liefdestema dat 
voor de lirikus bij uitstek die Vere
mans is, geknipte materie is. Deze lief
de wordt door Lanceloots moeder 
tegengewerkt, die wil bewijzen dat het 
niet om liefde doch om louter lichame
lijke aantrekkingskracht gaat. Daaruit 
ontstaat meteen het konflikt, enerzijds 
uitlopend op een list van de moeder, 
anderzijds op de verwijdering der twee 
geliefden die tot definitieve scheiding 
leidt. De opera eindigt met de dood van 
Lanceloot 

MODERNE ENSCENERING 
Joris Diels heeft dit klassiek en 

romantisch libretto, waarvoor sommi
gen misschien de al dan niet hippe neus 
zullen ophalen, dermate tot een sinte-
tizerend en boeiend geheel verwerkt 
dat men kan spreken van suspense, een 
woord dat misschien niet past bij een 
opera doch des te meer ingeburgerd is 
in ons modern taalgebruik. Ook is een 
groot aandeel voorbehouden aan het 
ballet, de mime en de suggestie. Dit is 
vooral het geval in het derde tafereel. 
Het koor blijkt de mooiste van alle 
partijen in de partituur te hebben in 
de wacht gesleept, al kan het bij Vere
mans niet anders of alle partijen zijn 
een aaneenschakeling van een uiter
mate melodieuze frazeologie Een 
muziekkritikus, die onlangs de parti
tuur ter inzage kreeg, aarzelde zelfs 
niet van een « credo van de melodie » te 
spreken. 

ZEER BEDRIJVIG 
Tussen het werk aan de opera «Lan-

loot» in schreef Veremans intussen nog 
een Te Deum, een Requiem en een 
Stabbat Mater. Daarbij kwamen nog 
als jongste kompozities «Kerstmis in de 
stad» op tekst van Karel Vertommen 
en een «Lierse Kruisweg» (als dank 
voor de benaming van een plein te Lier 
naar Veremans). Het is daarbij niet 
eens gebleven, want er ontstonden nog 
een « Groenendaalse Kantiek » op tekst 
van Albe, «De Blijde Misteries» op 
tekst van Bart Mesotten en de «Twee
de Simfonie». Voor een meer dan 
zeventigjarige alleszins een rijke oogst! 

R.C. 

MOMENTOPNAME 
De lenloonslelling « Eeiste Triën

nale voor Plastische Kunsten in Bel
gië » te Brugge in de stadshallen is 
dt^e zomer blijkbaar de enige mani
festatie van formaat geweest wat de 
eigentijdse, vlaamse beeldende kunst 
betreft. Het is dan ook begrijpelijk 
dat ze meer « gekontesteerd > wordt 
dan andere manifestaties, die zich be
perkten tot de veilige ruimten van 
het reeds gekende en het reeds er
kende. We denken hierbij aan de 
tentoonstellingen te Knokke en te 
Oostende. 

Emile Langui noemt ergens deze 
Triënnale in zijn inleiding tot de 
royaal uitgegeven katalogus « een 
momentopname van een ingewikkel
de, avontuurlijke, tragische en roem
rijke evolutie, waarbij de scheppende 
-kunstenaar altijd gelijk heeft, zelfs 
waar hij zich vergist ». Deze vast
stelling houdt meteen een relativering 
in van een manifestatie, die zoals bij
na altijd onvolledig is (getuige daar
voor de « aanvullende » tentoonstel
ling Kontrapunt) en ZL<aa>vaii de se-
lektie stellig niet altijd de goede 
smaak eer aandoet. Het geheel maakt 
trouwens een tamelijk matte iridruk 
en het is opvallend hoeveel eigen
tijdse kunstenaars in hun e\piessie-
mogelijkheden eerder aan stotteraars 
dan aan welbespraakien doen den
ken, ook in deze Triënnale. We kun
nen in het bestek van deze korte... 
momentopname geen namen noemen, 
docJi het mas: ons xvel uit de pen 

dat zelfs gevestigde namen te Brugge 
eerder pover uitvallen. We kunnen 
ons ook onmogelijk ergeren aan som
mige dingen, die met echte pop-art 
niets meer te maken hebben, doch 
veeleer op een verhuizing neerkomen 
van een vuile garage naar een nette 
tentoonstellingszaal. Ook over zekere 
< provokaties * aan het randje van 
de pornografie struikelen we maar 
niet, tenzij dat we ons toch een beet
je verbaasd afvragen waarom de in 
de magistratuur te werk gestelde 
stadsgenoten van de nu ic hl en elders 
gelijkaardige dingen in beslag laten 
nemen. En hier niet... 

Er is te Brugge naast rommel wel 
een en ander te zien, meer bij de 
« onbekenden » dan bij de « gro
ten i, die naar het zich laat aanzien 
niet meer bekwaam zijn, uit hun zich 
zelf aangemeten pakje Ir ^lajijx-n en 
het wal frisser te doen 

De vakantie is er o'/i nm . (in ge 
weesl dat we niet eerder iets hebben 
gepleegd over pikturaal Oostende in 
deze veiiegriidc -OIIKI /O< lil Knok
ke het lil lii'l suiuiih^inc {-ie Wij 
van 17 (iii«. jl } (Itiii niiciilende Oos
tende zich op tiubeit Malfait. een 
onvervalst expressionist van zeer 
puur gehalte en die ten onrechte tot 
de onbekenden van het late vlaamse 
expressionisme hehooit. Het gnnl om 
zeer lumineuze wei ken. waai in het 
lirhl door konlrastweiking een bijna 
koninklijke rol speelt. Zeer ten on 
• echte werd aan deze figuur te wei

nig aandacht besteed. In ieder geval 
zijn retrospektieve in het oostendse 
stedelijk muzeum mocht er zijn als 
eerlijk werk en ook als eerlijke se 
lektie : ook het minder goede jeugd
werk kreeg er een plaats. 

Alfred Ost is een omstreden fi
guur. Barokke tekening getuigend 
van een zeer sterk temperament en 
qua stijl aansluitend bij de 17de 
eeuwse anlwerpse school doch qua in
houd getuigend voor een zeer leven 
dige sociale belangstelling, al lopen 
het pittoreske en het sociale vaak 
door mekaar in dit nerveuze oeuvre. 

Met deze twee retrospe klieven 
plaatste Oostende zich deze zomer 
vooraan in de rij der interessante ten
toonstellingen. Deze der Vlaamse 
Simbolisten te Brugge mag gerust als 
derde m de trits vermeld worden. 
We vinden er de grote namen zoals 
Van de Woeslipie, De Saedeleer, en 
minder bekenden die echter verras
sen zoals een Van Steenkiste, die te 
leper leefde en zeer noois aandoet 
(de kontrasten leven oveial en al 
tijd) of een Spilliaert, die de jongste 
jaren tot grote werd gekonsakreerd. 
Een Knopf toont ons, hoe dicht sim-
bolisme en surrealisme soms bij et-
kaar liggen, naast een verbluffende 
tekentechniek, de tekenkunst dan lu 
het bijna volmaakt afgewerkte. 

Het moge dan zijn dal deze drie 
tentoonstellingen uit het verleden ko
men, hier gaat het alvast niet om stot 
terende of kreupele expressie. Ware 
hel te veel s.evraagd in deze over-
haastige tijd dat de eigentijdse kun
stenaars meer hun techniek zouden 
beheersen en niet doen zoals in de 
show-business . een plaat uitgeven na 
het eerste liedje ? 

HC. 
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SEAN O'CASEY: 

AUTOBIOGRAFIE 1 EN 2 
Wanneer men uit de moderne literatuur in de engelse taal de nomen wegdenkt 

van de auteurs van ierse afkomst, dan betekent dit niet alleen een kwantitatieve 

vermindering. Wanneer men weet dat zowel Ja?nes Joyce, die als de werkelijke 

vernieuwer der moderne romanliteratuur beschouwd wordt, als de Nobelprijs

winnaars G.B. Shaw en W.B Yeats leren waren en dat in de huidige literatuur 

na een Liam O'Flaherty, een Kate O'Brien en een Brendan Behan ook een Sean 

0'Fallain, een Iris Murdoch, een Michael O'Farell en een Edna O'Brien — om 

slechts deze enkele namen te noemen — ook internationale faam genoten en 

nog genieten met htm werk, dan blijkt wel de uitzonderlijke literaire schep

pingskracht van een kwantitatief klein volk. Men zal opwerpen, dat het gebruik 

der engelse taal de bekendheid in de hand werkt, maar er zijn voorbeelden 

waar het gebruik van een internationaal-bekende taal alléén dit niet kon, en an

dere voorbeelden waar de begrensdheid van het taalgebied (zoals bij de skandi-

naafse literaturen) geen hinderpaal was tot algemene internationale bekendheid 

en waardering. 

Bij de grote namen uit de iers-engelse 
l i teratuur hebben wij er één niet ge
noemd, omdat wij hem nu speciaal wil
len beklemtonen • die van de door zijn 
teaterstukken bekend geworden, nog 
niet zo heel lang overleden ierse auteur 
Sean O'Casey Zijn bekendheid dankte 
hij vooral aan ziin dramati=:ch oeuvre — 
The Plough and the Stars, the Silver 
Tassie, the Hall ot Heahng Red Rose? 
for me, Within the Gates enz. — waar
van verscheidene schandaal verwekten 
zowel door de toen ongebruikelijke 
vorm als door hun inhoud. O'Casey dierf 
het =ian. bepaalde heilige ierse huisjes 
omver te werpen Zonder zijn ideeën 
goed te keuren, moeten wij toegeven 
dat zijn sociale kritiek meestal gegrond 
er noodzakelijk was, op een ogenblik 

dat de klerus de armoede nog als een 
deugd aanpredikte en niet als een maat
schappelijk kwaad aankloeg. Zowel zijn 
door het socialisme en het kommunisme 
beïnvloede politieke opvatting en zijn 
aktiviteit in de ierse arbeidersbeweging 
als zijn literair werk brachten hem in 
konflikt met de sterk door het katoli-
cisme getekende ierse maatschappij , zo
dat hij Ierland verliet en zich in Londen 
vestigde. Zijn sociale opvattingen wa
ren geen belemmering voor een iers re
publikeins nationalisme, dat kritisch ge
noeg bleef om de zwakheden van som
mige leiders en oplossingen te erken
nen. 

Deze uit een arm protestants milieu 
gesproten auteur heeft in een zesdelige 
autobiografie zijn leven verteld. In dit 

levensverhaal komen mensen, gedachten 
en gebeurtenissen voor, die nauw ver
bonden zijn me t de geschiedenis der 
laatste veert ig jaar en die door de au
teur op een originele en niet te over
treffen wijze geschilderd worden : ge
voelvol vaak en toch met scherpte, ver
ontwaardiging en ironie. 

Autobiografisch werk van ierse au
teurs is niet schaars : de meeste dezer 
levensverhalen betrekken het historisch 
gebeuren als achtergrond of als effek-
tief deel in het levensverhaal, indien zij 
het autobiografische niet geobjektiveerd 
hebben in de romanvorm, zoals Michael 
O^Farell deed. Dergelijk werk staat 
daardoor in opvatting en ui twerking 
aan de tegenpool van een autobiografie 
als die van M. O'Sullivan, die wij tot 
de heimat l i tera tuur m de breedste zin 
mogen rekenen. 

O'Caseys autobiografie staat tussen 
beide. Om een eigenlijke roman te zijn 
is het vooral nog te zeer autobiografie, 
al heeft het een zekere objektivering ge
kregen : de auteur neemt zijn eigen le
ven als ver t rekpunt voor het levensver
haal van de jonge John (later Sean) 
Casside. In hoever in detail alles klopt 
met het werkeli jke levensverhaal we
ten wij niet en het is ook niet nodig : 
hoofdzaak is dat de voornaamste ge
beurtenissen en gedachten, de hele sfeer 
ook, de weergave zijn van de werkelijk
heid zoals de auteur die heeft meege
maakt, zodat wij een subjektief ge
kleurd maar toch op objektieve bazis 
opgetrokken levensverhaal krijgen. 

Wij durven beweren dat, indien de 
auteur voordien zijn l i teraire faam niet 
veroverd had als dramaturg, dit zesde
lig werk hem ontegensprekelijk tot een 
belangrijke figuur in de le t terkunde zou 
gemaakt hebben, en nu nog bij alle be
kendheid als dramaturg maakt . 

Wat deze zes autobiografische romans 
— want dat zijn ze in feite — hun kwa
liteit als let terkundig werk verschaft, is 
in de eerste plaats de psichologische be
nadering van het leven van een protes-
tants-ierse jongen uit een arme arbei
dersfamilie, benadering waarin intro-
spektie en kritische zelfanalize richt
snoer zijn. Daarnaast zijn gedetailleer
de weergave van het historisch gebeu
ren, milieuschildering en stilistische 
kwalitei t bijkomende faktoren die voor 
elk ander auteur zouden volstaan om 
hem een li teraire reputat ie te verschaf
fen 

D' eerste « roman » in dit zesdelig 
oeuvre heet « I knock at the door » en 
is. zoals de titel reeds aanduidt, het ver
haal van de intrede in het leven van de 
jonge Casside Het tweede boek « Pictu
res in the Hallway » begint met het 

hoofdstuk « A coffin comes to Ireland », 
waarmee gezinspeeld wordt op de dood 
van Parnell . De eerste kontakten van 
de jongen met he t teater (Shakespeare 
taps at the window) evenals het eerste 
werk en de eerste meisjeszoen zijn drie 
feiten die t iperend zijn voor deze perio
de, waarin op de historische achter
grond, naast het hoofdpersonage, tal
rijke nevenfiguren verschijnen. Werke
lijk van historisch belang en door de po
litiek getekend zijn de gebeurtenissen 
i" he t derde boek « Drums under the 
Windows ». John heet nu Sean en is lid 
van de Irish Republican Brotherhood. 
Figuren als Patr ick Pearse, Connoly, de 
Valera, gebeurtenissen als de Paasop-
stand worden er levendig en met zin 
voor het t iperend detail, dat de mense
lijke zijde doet uitkomen, weergegeven. 

Dit derde boek eindigt met het be
roemde vers van Yeats over de Paasop-
stand : « a terrible beauty is born ». 

« Inishfallen fare thee well », « Rose 
and Crown » en «Sunset and Evening 
Star » zijn de titels der drie andere de
len waarin het autobiografische ele
ment s terker is, waarin ook het histo
rische, politieke en polemische meer 
naar voren treedt. Al ware 't alleen al 
om deze — vanuit O'Caseys s tandpunt 
geziene, subjektieve maar daarom niet 
minder interessante en leerrijke — 
weergave van situaties en feiten uit een 
Ierland met burgeroorlog. Black and 
Tans, klerikalisme en censuur : reeds 
dan zou dit boek een dokument zijn, 
naast een schit terende li teraire presta
tie. 

Dat Sean O'Casey soms in regelrechte 
aanvallen op de godsdiens., zelf over
gaat vanuit een overigens verklaarbaar 
en zelfs noodzakelijk anti-klenkalisme, 
dat zijn kommunistische opvattingen 
(die nooit bij hem een lers nationalisme 
in de weg stonden) vaak feiten al te 
scherp of te zacht kleuren en dat in de 
weergave van historische gebeurtenis
sen en figuren hij er wel eens naast 
slaat en dan in plaats van satire over
slaat m het karikaturale, willen wij er 
op de koop toe bijnemen. Zijn werk 
werd in Ierland geruime tijd verboden, 
omdat men er naast een aanval op de re
ligieuze waarden die de bazis vormen 
der ierse maatschappij , ook een ridikuli-
zering in wou zien van Ierland en het 
ierse volk in zijn vrijheidsstrijd Maar 
uit elke satire, uit de bitterste opmer-
k 'ng nog, spreekt de liefde van de jon
gen, de man en de grijsaard voor dit 
volk en voor de armsten ervan nog het 
meest Niet de pro-kommunistische ar
gumenten die hij hier en daar aanwendt 
en die kopie zijn van veelgehoorde en 
gemakkelijk-weerlegbare propaganda, 
niet de anti-religieuze argumenten die 
evenmin aarde aan de dijk brengen, li
terair noch gedachtelijk, zullen overblij
ven van dit werk : zij zijn het kaf dat de 
wind van de tijd zal wegblazen. Wat 
blijft zijn de vele honderden bladzijden 
die een ontroerende getuigenis zijn voor 
een bewogen leven vol diep sociaal ge
voel en, spijts alles, nationale trouw. 

Vermelden wij nog, dat de zes delen 
van O'Caseys autobiografie uitgegeven 
werden in twee lijvige pockets bii Mac 
Millan, Londen 

Sean O'Casey «Autobiografies I » 
Sean O'Casey «Autobiografies I I» 2 
delen — per deel 12 sh. 6d. Mac Millan 
& C° Ltd.. Londen. 

Wandelende kindertuin », brons van de duitse beeldhouwer Manfred Welzel, 
op de tentoonstelling van moderne kunst te Stuttgart. 

SERVAES 
EN 
PATER 
CALIEWAERT 

Op de vierde verjaardag van het 
afsterven van wijlen pater Callewaert 
(november) zal de levensgrote teke
ning «Kris tus aan het kru is» van 

wijlen Albert Servaes in het klooster
pand van de Dominikanen te Gent 
opgehangen worden, ten einde er blij
vend te her inneren aan deze twee grote 
Vlamingen. Albert Servaes maakte 
destijds deze bekende tekening als 
blijk van dank tegenover Jozef Muls, 
die Servaes had gesteund in de kontro-
verse rond Servaes ' kruisweg in 1922. 

Het kunstwerk zal aan het klooster 
worden overgemaakt namens alle 
AK.V.S.-ers en he i St-Thomasgenoot-
schap. Men kan bijdragen tot het dek
ken der kosten door storting op post
rekening 10408 van de Kredietbank. 
Brugse Poort, Gent, voor rekening 
51256 van J. Anthonis, sekretar is van 
hei Pa t e r Callewaertkomitee, met ver
melding «Voor tekening Servaes». 
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* Het leven van Caravaggio » — gediamatizeeide biografie \an de lialiaanse schddci Caia\aggio, 
2e deel (Biiisiel Ned 1 sept 1968). 

U!T MET 
DENISE DEWEERDT 

Denise Deweerdt heeft er ge
noeg van Dat zegt ze al thans 
in het begin van dit program
ma Maar gelukkig zijn het 
slechts wanhopige woorden die 
haa r door de tekstschrijver van 
deze show in de mond werden 
gelegd Het blijkt even later dat 
ze het leven op de planken reu
ze vmdt Dat zal t rouwens ook 
wel de indruk zijn van de to-
neelliefhebbers die deze at t rak-
t ie aan het werk hebben ge
zien in My Fair Lady en Allo . 
Sjoe, om maar twee produkties 
te noemen waarin zij helemaal 
m haar element was Denise 

akteert , zingt en danst en 
wordt daaibij omringd door Jo-
han Kaart , Hem Boele, Gerda 
Marchand Nand Buyl, Walter 
Moeremans, Jef Cassiers en 
Ann Petersen Anton Peters 
voerde de regie Het is een 
pi ogramma van Y v o n n e 
Vereist 

Zondag 1 september om 20u40 
(Brussel N e d ) . 

HET LEVEN 
VAN CARAVAGGIO 

Het opstandig karakter en 
ontstuimig temperament van 
Caravaggio waren de oorzaak 
van een reeks konflikten, met 
zijn leermeesters, zijn broer en 

Vlaamse T. V. 
ZATERDAG 31 AUGUSTUS 

18 55 Zandmannet ie — 1 9 0 0 Luceot 
Kathol iek godsdienstige u i tzending — 
19 30 Tienerklanken — 19 55 Mede
del ingen — 20 00 TV nieuws — 20 25 
Peyton Place Wensdromen — 20 50 
Troubodoursovond ( I I ) — 22 05 M a n -
n ix — 22 55 TV nieuws 

ZONDAG 1 SEPTEMBER 

7 45 9 0 0 1200 - 13 00 1 4 0 0 -
16 00 Wielrennen Wereldkampioen 
schappen voor beroepsrenners op de weg 
te tmo o — 16 00 De gordel von Sfon 
gelcer De gordel wordt ontvreemd — 
16 15 T enerklonken — 16 45 t o t 
18 15 Taptoe te Edinburgh ^ 1 8 45 
Klein klem kleuter je — 19 05 Dak 
t r a De verdwenen d iamanten — 
19 55 Medcdel ngen — 20 00 TV-
nieuws — 20 15 Sportweekend — 
20 40 Ui t met Dentse Deweerdt — 
21 35 Het leven van Ca ovagg o (11) 
— 22 45 TV n euws 

MAANDAG 2 SEPTEMBLR 

18 55 Zandmannet je — 19 00 Zon 
zibar — 19 30 Wereld zonder orenzen 
In te nar ionaai Jeugdmagaz ne — 19 45 
Openbaar kunstboz t Zesarmige kande 
laar door Henry Van de Velde — 19 55 
De Weerman — 20 00 TV nieuws — 
20 30 Palmares 68 Showprogramma — 
21 20 De vluchtel ing Voorlaatste af 
levering Het vonnis I —- 22 O De 
schoolte evis e in de lagere school Pa 
neelgesprek — 22 40 TV nieuws 

DINSDAG 3 SEPTEMBER 
18 55 Zandmannet je — 19 00 Tiener-
k lonken — 19 30 Tekenf i lmpje — 
19 35 Het land van de zeven nv eren 
Fi lmreportage — 19 55 Mededelingen 
— 20 00 TV nieuws — 20 25 De 
vluchtel ing Laatste af levering Het 
vonnis II — 21 15 Storm over Firenze 
Toneelstuk van Luc Vilsen — 23 05 
TV nieuws 

WOENSDAG 4 SEPTEMBER 

IS 55 Zandmannet je ^ 1 9 00 Klein 
k le in k leuter t je — 19 20 Teiev sum — 
19 55 De Weerman — 20 00 TV 
nieuws — 20 25 Bogart retrospect eve 
W I J zi jn geen engelen — 22 10 De 
schooltelevisie in het secundair onderwijs 
Paneelgesprek — 22 35 TV nieLws 

DONDERDAG 5 SEPTEMBER 

' 8 55 Zondmannet ie — 19 00 Tie-
nerklonken — 19 30 Raadselocht g 
Amertka — 19 55 Mededelingen — 
20 00 TV nieuws — 20 25 Peyton 
Place De laatste wil -— 20 50 Zomer-
carrousel (Ml) — 21 50 Premiere — 
22 25 TV nieuws 

VRIJDAG 6 SEPTEMBER 

18 55 Zandmonnet ie — 19 00 Kr s 
ta l Docum n ta re — 19 30 Ziet u er 
wat in ' — 19 45 Zoekl chf — 9 55 
De Weerman — 20 00 TV nieuw« — 
20 25 Geen trams meer voor Lime 
Street TV spel van A lun Ower — 20 
Grammofoonbal let Tsjechische fantasie 
met het bol let « Praho » — 21 50 
TV n euws — 22 00 tot 22 40 Debat 

7ijn rivalen die een meer klas
sieke stijl verdedigden Soms 
kregen deze twisten zelfs een 
gerechtelijke nasleep Niette
min was de opgang van de jon
ge schilder niet meer te stuiten 
De enige schaduw op zijn geluk 
was het verlies van Tullia, zijn 
geliefde, die in de Tiber ver
dronk Caravaggio wordt agres
sief en verbit terd Wanneer hij 
in een ruzie een man doodt, 
woidt hij veroordeeld en moet 
Rome verlaten 

Dit bekroonde programma 
van de Italiaanse televizie — 
RAI werd gerealizeerd door Sil-
v e n o Blasi In de hoofdrollen : 
Gian M a n Volonté en Carla 
Gravma 

Zondag 1 september om 21u35 
(Brussel N e d ) . 

STORM OVER FIRENZE 

In Storm over Firenze behan
delt de bekende vlaamse toneel
auteur Luc Vilsen, zijn gelief
koosd tema • de verhouding 
tussen de godsdienstige en poli
tieke macht Het stuk werd op
gevoerd door het gezelschap 
van de K V S-Brussel m regie 

van Jo Dua Luc Vilsen oogstte 
destijds veel sukses met De ge
naamde Gieco, een inquisitie-
drama Andere stukken van 
hem zijn • De inzet, Het staat 
in de krant en Eeuwig Sanhe
drin 

Stoim over Firenze biengt 
het vel haal van Savonarola, de 
prior van het dominikanen-
klooster San Marco te Florence, 
die wou vooi komen dat Luther 
een historische figuur zou wor
den H I J slaagde erin, voor kor
te tijd, te Florence een teokra-
tisch regime te vestigen, maar 
kwam in konfhkt met de be
ruchte Borgiapaus, Alexander 
VI, en stierf op de brandstapel 
Onder de personages bevindt 
zich ook Machiavelli, een rol 
die w^oidt vertolkt door Senne 
Rouffaer Vera Veroft speelt 
Landomma Strozzi, minnares 
van Alexandei VI en vroegere 
verloofde van Savonarola De
ze laatste rol wordt vei tolkt 
door Dom De Gruyter Verder 
ziet u Ugo Prinsen als Pescia, 
Alex Cassiers als Malatesta, 
Vik Moeiemans als Valori Jan 
Reusens als Nerli, Marcel Hen-
dickx a^s Ceccone, Rik Andnes 
als Borgia, Leo Haelterman als 
Romolmo 

Dinsdag 3 september om 
21ul5 (Biussel N e d ) 

WIJ ZiJN GEEN ENGELEN 
Vlot, prettig, humoristisch en 

onwaarschijnlijk is deze ko
medie, die in beeld werd ge
bracht door Michael Curtiz Na 
het lezen van de ti tel weet u zo 
al dat er troebele avonturen op 
komst zijn Jozef Jules en Al
bert zijn drie ontsnapte galei
boeven die weer met volle teu
gen en flink gevulde zakken 
van de vrijheid willen genieterL 
Ze zullen zich echter ontpop
pen als echte weldoeners en on
baatzuchtige redders, dit wil 
zeggen met de hulp van Adolf 
— een gevaarlijke kleme 
vriend — gaan ze de financiële 
en sentimentele problemen van 
Felix Ducotel en zijn dochter 
Isabelle oplossen Een happy
end is onvermijdelijk in deze 
film uit de reeks Humphrey 
Bogart-reti ospektieve 

Woensdag 4 september om 
20u25 (Biussel N e d ) . 

KRISTAL 
Luik en omgeving bleef smds 

eeuwen een centrum voor het 

vervaardigen van kunstglas In 
een luikse fabriek werden dan 
ook de belangrijkste opnamen 
gedraaid Er werken meer dan 
1 000 arbeiders volgens de prin
cipes van het oude ambacht 

In kleme ovens worden de 
grondstoffen (kiezelaarde, pot-
as en lood) verhit tot een tem
peratuur van 1400° De juiste 
verhouding van deze grondstof
fen — een uit vorige eeuwen 
overgeleverd geheim — bepaalt 
de bijzondere helderheid en 
klank van het belgisch kristal. 
Er worden zelfs edelstenen of 
goud toegevoegd om een eigen 
specifieke kleurenspeling te 
verkrijgen 

Vrijdag 6 september om 
19 uur (Brussel Ned ) 

Televiziespe!: 
NO T M M S TO LIME STREET 
van Alun Owen 

No Trams to Lime Street is 
een nieuwe bewerking van een 
vroeger televiziespel Een schip 
legt aan in Liverpool en drie 
jonge zeelui gaan aan wal om 
de bloemetjes buiten te zetten. 
Maai eerst moet elk van hen 
zich nog kwijten van een plicht. 
Billy moet een mis laten lezen 
voor een oude kameraad die 
omkwam op zee, Taff moet de 
scheefgetrokken verhouding 
tussen hem en zijn vader die 
hoofdingenieur is op hetzelfde 
schip, weer proberen recht te 
krijgen en Cass gaat op zoek 
naar zijn vader die hoogst 
waarschijnlijk weer in éen van 
de vele havenkroegen zit De 
d n e matrozen vinden Liverpool 
echter veranderd terug in Li
me Street rijden de t rams niet 
meer heen en weer, ze werden 
vervangen door bussen, in de 
Welsh Harp, hun oude ver
trouwde kroeg, die werd gemo-
dernizeerd, voelen de matrozen 
zich niet meer thuis, en Billy 
komt tot de verbijsterende 
vaststelling dat zijn vriendin 
Betty getrouwd was met een 
oude vnend van hem Wanneer 
Tdff ook nog stomdronken 
wordt, brengen zijn kameraden 
hem weer aan boord Ze zijn 
ontgoocheld en maken plannen 
voor de volgende dag 

Vrijdag 6 september om 20u25 
(Brussel Ned ). 

^^^^^^•^^^^^^H 

I^RESOCUBI 

HHHHHIHHHHHI K No trams to Lane stieet» — tv spel van Alun Owen (Brussel Ned 6 sept 1968). 
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PRIMA INITIATIEF 

s:p:p:r:t 
Deze zomer werden hier en 

daar aan onze kust door het 
m i n i s t e r i e van onderwijs 
zwemlessen ingericht voor de 
kinderen. We zijn te Wendui-
ne eens gaan kijlcen hoe die 
lessen zoal verlopen. Welnu, de 
leraar die we daar aan het 
werk zagen, doet dat prima. 
Bijna zonder dat ze het weten 
zwemmen die kinderen. Alle 
lof dus voor die heer en voor 
het BLOSO dat het initiatief 
nam. Eén klein schaduwplekje. 
Het water in het zwembadje 
was zo vuil dat de leraar er de 
kinderen niet wilde laten in
gaan — en ook dat verdient 
een pluim — en er de voorkeur 
aan gaf, zijn les te geven in 
zee. Wij hoorden hem zeggen 
dat hij gevraagd had het bad 
te reinigen, maar dat « m e n » 
dat niet had gedaan. 

Wie is nu die « men » ? Wij 
hoorden zeggen : de gemeente, 
maar wij weten het voor de 
rest niet. In ieder geval moet 
« men» maar eens een sigaar 
smoren, omdat « m e n » door 
het verwaarlozen van derge
lijk details een prima initiatief 
bemoeilijkt. 

EEGKOERS 
^ De wielerwedstrijd Parijs-
Luxemburg, gereden van ^2 tot 
25 augustus, wordt ook wel 
eens de EEG-koers genoemd, 
Omdat ze vijf van de zes EEG-
landen aandoet. Op dat ene, 
Italië, kunnen wij toch niet 
zien, wel ? 

Feit is dat die EEG-koers 
dit jaar een enorme belangstel

ling heeft gekend. Zowat alle 
merken hadden hun grote ren
ners afgevaardigd en die heb
ben er om de beurt duchtig de 
pees opgelegd. 

De reden is niet moeilijk te 
raden. Eén week voor de we
reldkampioenschappen te Imo-
la en na de talloze kriteria-
komedies, was deze koers de 
ideale voorbereiding voor de 
serieuze gebeurtenissen mor
gen en een goede gelegenheid 
om eens te zien welk gezicht 
de tegenstrevers zoal t rekken. 

In die omstandigheden is de 
uitslag natuurl i jk bijzaak. Men 
hoeft dus niet al te hoog op te 
lopen met de overwinning van 
Dancelli vóór drie van zijn 
landgenoten. 

KUNNEN 
«Gij vergeet al t i jd», zegt 

ons iemand, «da t men het in 
de sport altijd moet kunnen 
als men aan de top wil komen 
of er blijven.» 

Inderdaad moet de beroeps
sportman beschikken over gro
te fizische en morele mogelijk
heden. Laat katch dan komedie 
zijn en de wielersport groten
deels georganizeerd, dat belet 
niet dat de beoefenaar in staat 
moet zijn te presteren wat van 
hem gevraagd wordt. En dat is 
in de meeste gevallen niet wei
nig. 

' Wïj'Vergeten dat heus niet. 
Maar vergeet men aan de 

andere kant niet dat de mee
ste werkende mensen presta
ties moeten leveren die even
min van de poes zijn en waar
voor de massa nu eens niet op 
de boem valt van bewonde
ring ? 

Het is nog niet direkt uitge
maakt of een velokoers rijden 
grotere fizische inspanningen 
eist dan een dag achter de 
ploeg lopen of mest laden, en 
of een voetbalmatch spelen 
zwaarder is dan een dag met
selaarsknaap te «spelen ». Of 
het zenuwslopender is een par
tij tennis af te lappen, of een 
dag in een klas vol lastige leer
lingen te staan of een bladzijde 

krant te vullen als men geen 
inspiratie heeft. 

WEERSLAG 

De gebeurtenissen in Tsje-
cho-Slovakije zullen waar
schijnlijk enige weerslag heb
ben op het sportgebeuren in de 
wereld. Al zal die weerslag, 
even waarschijnlijk, niet zo 
groot zijn als sommigen ver
wachten. 

De Zweden vragen zich* af 
of zij nog aan sport zullen 
doen samen met de mensen uit 
de landen van het Warschau-
pakt, maar ze hebben zelf nog 

Reybroeck en Dancelli : twee bezielers van Parijs-Luxemburg. 

niet geantwoord op hun eigen 
vraag. 

Emiel Zatopek, de tsjechi-
sche lokomotief, heeft ge
vraagd die landen te weigeren 
op de Olimpische spelen. Daar 
zal, vrezen wij, niks van in 
huis komen. 

Inderdaad, Brundage, de on
geëvenaarde voorzitter van 
het olimpisch komitee, heeft 
laten weten dat alle landen-
welkom zijn te Mexiko (be
halve Zuid-Afrika waarschijn
lijk), dus ook de rode. 

In Mexiko heeft men de gro
te paraplu geopend en zegt 
men te zullen doen wat h e t 
olimpisch komitee beslist. En 
dat zal bit ter weinig zijn. 

ALTIJD BETER 
We kunnen alweer een blad

zijde vol suspense in verband 
met Ferdinand (Fernando voor 
de échten) Goyvaerts omslaan. 
Ferdinand is de brugse voet
baller die, na reusachtige 
« kweddelen » met zijn bes tuur 
en trainer, in Spanje te recht 
kwam om daar zijn geluk t e 
beproeven als beroepsvoetbal
ler. H I J speelde achtereenvol
gens bij Barcelona, Madrid en 
Elche, en eigenlijk kon geen 
enkele klub hem missen (vol
gens onze pers) . Op europees 
viak herinneren wij ons even
wel niet vaak zijn naam t e 
hebben horen vernoemen. 

Een ogenblik liep het ge
rucht dat hij nu zou weerke
ren naar Brugge, maar zover is 
het niet gekomen. Hij zal n u 
voor Nice gaan spelen. Wi j 
hopen dat hij het daar goed 
stelt, eindelijk eens een t ra i 
ner zal ontmoeten die hem be
grijpt en dat wij hem zo sti l
aan in groot europees gezel
schap gaan zien. Anders zullen 
we nog moeten gaan geloven 
dat de gazetten zijn suksessen 
in het buitenland een beetje 
opschroeven. 

KOUWE DRUKTE 
op 13 augustus wijdde Luc Wey-

geis een TV-uitzending aan « jeugd
voetbal ». 

Omdat wijzelf de zaken helpen be-
redde) en i'an de jeugdafdeling imn 
een lilein provinciaal klubje en zo 
weten dat er over jeugdvoetbal enke
le inlei essante dingen kunnen gezegd 
IVO) den, kelten wij belangstellend vit 
naai die uitzending. 

Ze begon met een overbodige inlei
ding. Luc Weygcrs — legent — vroeg 
aan een stel jongens wat ze aan de 
voeten hadden en wat er onder die 
schoenen zo wel zat, en hij stelde met 
verbazing vast dat ze een bioekje 
droegen. 

Na die daveiende inleiding ging 
het naar het veld. Daai werden twee 
ondeidelen van de « opleiding van 
de jonge voetballer » belicht. De fi-
zische voiming en de technische. Om 
beurten ktvamcn de jeugdtrainets tot 
bij Luc gehuppeld om te vet lellen 
wat ze hun discipelen aan het aanle-
len ii'aren, en om een « bebbe » te 
laten aantonen hoe goed ze daaiin 
wel geslaagd loaren. 

Aan het slot van de uilzenduig be-
lichlten de tiainers — op nogal rom-
vicp^e vrijze — hun vizie op « hun > 
ji'i'^dtoctbiil. En dat tras het dan. 

Zeggen luij nu eerst dat Luc Wey-
geis ei een prima uitzending van 
maakte, die geen enkele andere sport-
joernalist van de TV hem zou na
doen. Zijn houding, bescheidenheid, 
sobeiheid, koriekte, duidelijke taal : 
fijn welk was het. Op dat gebied dus: 
een dikke pltiim. 

Wat nu de blijkbaar heersende op-
latting over het jeugdvoetbal betieft, 
daar zijn ice minder over te spreken. 
En we hebben het stille vei moeden 
dat Luc liet daaimee ook niet hele
maal eens is. 

Wanneer ive al die knapen daar op 
het veld bezig zagen in lange, keutige 
rijen, steeds maar dezelfde saaie oe
feningen aan het hei halen, dan vioe-
gen WIJ ons af : vinden zij dat nu 
pleziei ig ? 

Maai het antwoord Ing voor de 
hand. Wie zegt dat het plezant moet 
zijn ? De jongens zijn hiei aan het 
weik. Ze beieiden hun toekomst — 
als voetballer — voor. Zij maken zich 
klaar om ééns voor de tribunes te spe. 
len. Zi] leien •« vedetten » woiden. 
Zi] willen later poen vei dienen met 
hun shottenj. 

Vandaar dus die afsciiinrclijke 
ernst op die jonge geziclifen, bij al 
die stomme — zij het dan in een be

paald perspektief : nuttige — oefe
ningen en geestdodende diill. 

Wij vinden het echter verkeerd het 
jeugdvoetbal altijd maar te zien in 
funktie van « later >. Men moet niet 
zo steik de nadiuk leggen op de op
leiding tot vedette, of op de belangen 
van de klub, die goede speleis nodig 
heeft en ze dus probeert te vormen. 
De hoofdzaak voor de jonge spelers 
lijkt ons niet het « nu hard leren om 
later ne goeie te worden i, maar wel 
dat zij nu, sport beoefenen op een 
goede, gezonde en vooral prettige ma
nier. Het jeugdvoetbal hoeft geen 
studie te zijn, het moet een spel zijn. 
Niet de mogelijke vedette later is van 
belang, wel het kind nu. En dat heb
ben wij nergens in die uitzending te
ruggevonden, al denken xvij toch be-
grepen te hebben dat Luc Weygers 
het een paar keren heeft willen insi
nueren, zonder dat zijn gesprekpar
tners er op ingingen. 

Nu antwoordt de « deskundige > 
natuurlijk onmiddellijk : er moeten 
voetballers opgeleid worden. Precies! 
Maar u'orden er op die manier xver-
kelijk veel gevormd ? Werpt dat sis-
tcem de verwachte rezultaten af? 
Wij blijven stijfkoppig denken dat 
een voetballer vooi 90 t. h. zichzelf 
voinit, en dat men meer en betere 
speleis « kzveekl > wanneer men een 
hoop jongens simpebveg met een bal 
een stuk u'ei opjaagt — bij manier 
van spreken natuui lijk — dan xran-
neer men ze keurig in 't gelid plaatst, 
om d'r eens effen vedetten van te 
maken. 

We menen daar zelfs een verkla

ring voor te vinden in het feit dat 
in die geledeien een serieuze aanslag 
wordt gepleegd op persoonlijkheid 
en initiatief, twee belangrijke eigen
schappen nochtans van de voetballer, 
en dat heel dat diill-sisteem de lust 
-wegneemt van veel jongens, ook ta-
lentiijke, die zich in de eerste plaats 
met de sport willen amuzeren. En of 
ze gelijk hebben! Wij blijven trou
wens denken dat daardoor de pruts-
khibjes in ons land meer goede voet-
balleis voortbiengen dan de giote 
met hun « ^)ffiriële > voetbalscho-
len. 

En dan vragen wij ons meteen af 
of heel dat jeugdvoetbal, zoals voor
gesteld in de TV-uitzending, eigen
lijk méér is dan een hoop kouwe 
dnikte. 

Om te besluiten nemen wij het 
woord over van Fons Dresen, die zei 
dat het jeugdvoetbal vooral duizen
den en duizenden jongens weghaalt 
van hun studie, om ze enkele jaren 
later als ongeschoold ai beider de 
siiaal op te jagen. 

Zo bekeken — en het wordt tijd 
het zo eens te bekijken — is het fa
meuze jeugdvoetbal bepaald negatief 
en voor veel veibeteung vatbaar. 

In afwachting gaan lüij, in ons 
kleine klubje, in ieder geval verder 
zoals wij bezig zijn : hier is een bal 
zie jongen, amuzeer er je mee en doe 
het als een modern, beschaafd mens. 
In dat laatste ligt de taak van de 
jeugdtiainer besloten. En de toe
komst ? Dat is iets voor de school en 
voor later. 
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VERSTANDIG 

Wij hebben het hier vroeger 
al eens gehad over Fred Ver-
beien, de jonge doelwachter 
van Humbeek (een klein pro
vinciaal klubje), die verleden 
jaar plots bekendheid verwierf 
omdat hij de keeper van de 
nationale UEFA-ploeg werd. 
Dit tot ongenoegen van Jac
ques Lecoq en zijn brusselse 
Vrienden, die veel liever Ie fils 
des mes amis, Michel Meert, in 
de goal zagen staan. 

Ondanks het feit dat Lecoq 
Verhelen geen sjiek tabak 
waard vond, zijn klubs uit de 
hoogste afdeling te Humbeek 
achter hem komen hengelen en 
het bestuurtje van Humbeek 
droomde wellicht al van een 
belangrijke transfert en een 
plots werkelijk bestaande klub-
kas. Verbelen oordeelde er 
echter anders over. Die grote 
klubs interesseren mij nu nog 
niet, zei hij Ik moet nog een 
'jaar studeren en dat zal beter 
gaan als ik hier te Humbeek 
blijf. Daarna zullen wij wel 
zien. 

Verstandige jongen, die Ver
belen. En verstandige mensen 
in het humbeekse bestuur, die 
hem gelijk gaven en zijn stu

dies belangrijker vonden dan 
hun klubkas. 

STAMINEEPRAATSTOF 
Verbazend hoeveel sportbe

richten beginnen met : «het 
schijnt, men zegt, naar ver
luid » e d. 

Om wat praatstof « voor aan 
de toog» te verschaffen, hier 
een paar van die berichtjes. 

De Mann-renners die verle
den jaar deelnamen aan de 
koers Panjs-Luxemburg zou
den nog altijd niet betaald ge
weest zijn bij de start van de 
uitgave van dit jaar, verleden 
week dus. Fijne stiel. 

De renner Dré Dierckx had 
een kontrakt ondertekend voor 
drie verschillende firma's 
Waarschijnlijk kwestie van ze
ker te zijn. 

Faema, het merk van 
Merckx, zou volgend jaar geen 
publicitaire rennersploeg meer 
onderhouden. Straffe koffie, 
waar we niks van geloven. 

Er zou een komplot bestaan 
om Merckx te allen prijze te 
beletten morgen weer wereld
kampioen te worden. Waar zit 
de B.OB ? 

U ziet het : stof genoeg om 
over te praten. Daarvoor die
nen die berichten ook. 

Aanbevolen 

Huizen 

H. DOX 
Carnotslraat 133, Antwerpen 

Telefoon : (03)35.17.14 
Binnen- en buitenlandse 

merkkeu!<ens 
'+ elektrische toestellen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS GLASAL 

Engerstraat 161, Erps-Kwerpf 
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 gezelligst» 

Bierkelder 
Grote Plefer Potstraal 4 

(bij Sutkerrul) 
Open vanaf 8 uur s'avonds 

Maandag geslotea 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v, 

Maatsch. zetel i Antwerpen X 
Tel. I (03)49.30 45 - 49.15.94 

Versneld Handelsonderwijs 
in een goede Nederlandse en Europese geest I 

MERCATORSCHOOL 
Leopold i l laan 154, Molenbeek-Brussel 8 

Telefoon : (02/26.85.94 
Volledige dagprogrammas 

SEKRETARIAAT in 4 talen (2 jaar - KANTOOR-OPLEIDING In 2 
talen (1 jaar) . STENO-DAKTYLO (3 maand per taal) 

Afzonderli jke leergangen 
(DAG OF AVONDKURSUSSEN) 

MODERNE TAIEN - BOEKHOUDING - MACHINESCHRIFT 
. HANDEL - STENOGRAFIE . KORRESPONDENTIE enz. . . 

Vraag kosteloos prospektus. 

Begin schooljaar : 3 september — Inschrijvingen vanaf 1 oogst. 

Bezoek c De Veerman > 
t« St-Amands a.d. Scheids 

Mosselen - Paling 
Uitbater t Jan Brugmani 

De specialist der 
standaarddeuren 

|. LEEMANS, Deurne zuid 
Van Havrelel 70, tel. 35.63.17 
Agent i De Coene - Kortrijk 

EURO-DOMI 
Moderne wooninrichting 

Kruldtulnlaan 6, Brussel 1 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) 
Tel. (02)18.1717 

3-2-68 

Breydeihof • BRUGGE 
Jozef Suveeitraat 2 

Gelagzaal - 120 plaatsen 
Tel. (050)350.67 

PLASTIEK 
FRANS PARQUIN 

lange l o b roekstraat 44 
Antwerpen • Tel. (03)36.16.47 

Verpal'kingsemmer • Stapelkisten 
Vervoerkisten • Polyethyleen-
zakken, -vellen • Rollen - Be-

drijsschorten • Prijskaartiet. 

friformeert 

eens naar de prijs 

van deze publici teit . 

U zal verbaasd z i jn 

over prijs 

mmm wm m 
KOEUTOGEM 
KOELKAMERS 
DlEPVRliZERS 

OiEPVRlESTUNNELS 
KAMIONKOEUNG 
WlNK£UNBiCHTlNGEN 
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STENO- en DACTYLOGRAFIE 
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M O D E R N E T A L E N 
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DAG. EN AVONDLESSEN 
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De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 
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ETN JEÜRISSEN PVBA Dé Wlnterstraat 24 
Borgerhout/Antwerpen Tel.: (03) 36.11.35-36.59.31 

D E P A N N A G E D I E N S T ALLER M E R K E N 

B R I L L E N 
Laatste modellen 
Degelijk aangepast, door 
gediplomeerde optieken 

EUROPTIEK p V b a 

F. Veckemanstraat 106, Brussel 
Blansfloerlaan 28, Antwerpen 
Hovenlerstraal 9, Aalst 

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

Cespecializeerde d i e n s t 
Gedipl. Spec Van PottelbergH 

KOSTELOZE DOKUMENTATIE 

V o o r a f s p r a a k : 

Tel(053)28870 

Zonder verbintenis 
Volledige terugbetaling 
van alle ziekenbonden 

LEDEN : 10 % KORTING 

Een schitterende V.T.B.-reis 

Zestrendaagse autocarreis naar 

SPANJE en PORTUGAL 

Alle aspekten van het Iberisch schiereiland I 

Vertrekdatum : 8 september. REISSOM : 12.180 fr., alles 
inbegrepen. Reisleider : Prof. Dr. Ferdinand de Waele. 

Geldige reispas vereist. 
Programma's op verzoek. 

Alle Inschrijvingen en inlichtingen in het hoofdsekretariaat, Sint-Ja-
kobsmarkt 45, Antvi^erpen, tel. (03)31.09 95 en in de V . T . B - V A B . -
kantoren te : 

Brugge, Wollestraat 28 - Tel. (050)364.43 
Brussel, Emiel Jacqmainlaan 126 - Tel. (02 )18 55.55 
Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (09)25.60.40 
Hasselt, Demerstraat 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)170.09 
Oostende, Kerkstraat 14 - Tel. (059)783.61 
Roeselare, Sint-Michielsstraat 7 - Tel. (051)22.363 
Sint-Niklaas, Stationstraat 18 . Tel. (03)76.38.95 
Vilvoorde, Heldenplein 22 • Tel. (02)51.17.15 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering _ ncMCT 
Poon gani In aluminium. Omlijiting B R C V C T 
lp gephosfateerde staalplaat. O '>f\tlQ 
teer lichte bediening. Z O U ö O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

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

Vlaams nationaliteitskenteken voor uw wagen... volledig 
volgens de internationaal geldende normen, lilusfreert 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 
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spiegel 

^Tsjecho-Slowakije blijft voorpaginas en 
kom men ta ren beheersen. 

« Manier waarop » van het russïsch optre
den, internationale weerslag, principebeschou
wingen. Een kleine keuze uit de onoverzien
bare reeks. 

En waar de Volksunie la de reeks van kom-
munikees onderstreepte hoe het lot van Tsje
chen en Slowaken, zowel als van Basken en 
Biafranen voortkomt uit het negeren van het 
recht der kleinere volkeren, ook nog kom-
mentaren hierover. Om dan met Waregem 
vorige zondag, Steenvoorde-over-de-schreve 
morgen, deze week in geen geval Fraus-
Vlaanderen te vergeten. 

T H E T IMES 

Waar de Engelsen het moorden eerder met 
handschoenen aan doen in Biafra, meent dit 
engelse lordshipblad zich goed geplaatst om 
de Sovjets « de manier waarop D in Tsjecho-
Slowakije te verwijten. 

Het deed het als een bullebak, als de klas
sieke olifant in de porceleinenwinkel, maar 
die deze maal wel mee zijn eigen ruiten in
trapte. 

« Hoe men liet ook bekijkt, het anachronis
tisch kaïakter van het riissische regime blijkt 
uit alles. Het werd duidelijk in de weigering 
van de tsjechoslovaakse reformistische bewe
ging te zien als iets betekenisvol, iets onver-
mijdelijks en iets duurzaams. 

Moskou schijnt te hebben gedacht dat het 
de dwahng makkelijk onder kontrole zou 
krijgen door Doeblsjek en nog een paar ande
ren o\erboord te zetten. Het anachronistisch 
karakter van het regime bleek nog duidelij
ker uit het feit dat de Russen dachten dat 
een variatie te land \ an de « gunboat policy » 
en de kidnapping van de h. Doebtsjek en nog 
wat anderen, een intelligent en ontwikkeld 
volk alle patriotische en morele kracht kon 
ontnemen. Het derde anachronisme lag in de 
overtuiging dat een snelle onderdrukking van 
de ketterij in Tsjetho-Slovakije de besmet
ting van Rusland en andere satellieten kon 
voorkomen. Zulke fouten zijn bijzonder ern
stig. Ken bullebak is erg. Een stupiede bulle
bak is nog erger. Een stupiede en schrikwek
kende bullebak is echt gevaarlijk. » 

LE M O N D E 

En wie er ook best niet rond zedemeestert, 
is Uncle Sam van over de oceaan, meent dit 
parijse blad. De redeneringen zullen nu wel 
vastlopen voor een tijd Het worden weer 
gouden zaakjes voor fabrikanten van raketten 

en bommenwerpers zowel made in USA als 
in USSR. 

« De V.S. zijn zeker zeer slecht geplaatst 
om na San Domingo en na de oorlogsjaren in 
Vietnam, moraallessen te ge\eu aan Moskou. 
Dat verhindert echter niet dat de stelling-
name van Noord-V'ietnani zal doen twijfelen 
aan hun « verknochtheid » aan de vrijheid 
der \olkeren, die wel honderd maal werd af
gekondigd. 

Van de andere kant is het evident dat de 
zaak Tsjecho-Slovakije, zelfs indien ze de en
tente tussen de « groten », over de hoofden 
heen van de cc kleinen », niet fundamenteel 
kompromitteert, toch weer aan de Amerika
nen argumenten in de hand zal spelen van de 
partizanen van de strakke lijn tegen het « in
ternationale kommunisnie ». 

Wanneer Moskou zich zal opwerpen als 
verdediger van Vietnam, zal men wel ant
woorden met een verwijzing naar ïs jecho-
Slovakije. Dit wil zeg,gen dat nu niet het uur 
is geslagen voor diplomatieke besprekingen, 
maar wel veeleer voor de B-52 en de raket
ten. » 

D E R O D E V A A N 

De Moskoujongens in België zullen ook wel 
blij zijn dat de verkiezingen enkele maanden 
voorbij zijn en niet vlak voor de deur staan. 
Anders zou er weer niet veel meer van over-
geschoten zijn. Hun afstand-nemen van Mos
kou (voor zolang het duurt) lijkt sterk inge
geven door een laatste refleks tot zelfbehoud. 

In hun I open brief » aan de kameraden-
bezetters van achter het gordijn trachten zij 
te slaan en te zalven. 

« Wij weten zeer goed dat in de loop van 
de ontwikkeling van de politieke demokratie 
die zich sedert enkele maanden heeft voor
gedaan in Tsjechoslovakije, de aan het socia
lisme vijandige elementen, de tegenstrevers 
der werkers, de agenten van met de NATO 
verbonden imperialistische diensten, aktlef 
zijn opgetreden teneinde de eenheid der so
cialistische landen te verzwakken, de socia
listische veroveringen in Tsjechoslovakije aan 
te tasten, en er het kapitalisme opnieuw in 
te voeren. 

Wij beschouwen de huidige vloedgolf der 
burgerlijke propaganda tegen de socialistische 
landen en bizonder tegen de Sovjet-Unie niet 
als een noodzakelijk kwaad. In het huidige 
geval echter hebt gij de indruk gegeven te 
handelen alsof het onmogelijk was geworden 
de politieke wijzigingen te verhopen die zou
den toelaten de militaire blokken te ontman
telen en de ontwapening te verwezenlijken. 
Wij zijn goed geplaatst om U te zeggen dat 
een dergelijke praktijk de NATO-ultras en al 
hun steunpilaren, inbegrepen in België, ver
sterkt — dan wanneer dezen de eerste ver
antwoordelijken zijn voor de moeilijkheden 
die blijven voortbestaan in Europa en in de 
wereld. » 

E U R O P E - M A G A Z I N E 

Ook onder geen enkele ideologische frazeo-
logie kan de wil tot zelfbeschikking der vol
keren uitgeschakeld worden. Dat hebben we 
gemerkt in Joego-Slavië, Roemenië en nu 
ook in Tsjecho-Slovakije. 

« Het kommunistisch internationalisme is 
er toe gekomen, een belangrijke slag te ver
liezen in Tsjecho-Slovakije omdat het een 
van de diepere konstanten van de mense
lijke ziel miskend heeft : de gehechtheid van 
een volk aan zijn geboortegrond en aan de 
eigenheid die daarmee samenhangt. 

Onder heel het pseudo-ideologisch woor-
dengehaspel, zo dierbaar aan de marxisten. 

beleeft Tsjecho-Slowakije op dit ogenblik na 
Roemenië en op zijn eigen manier een na
tionalistische rexolutie. 

In juli 1948, op het ogenblik dat Tito zich 
verzette tegen de Kominform, schreef André 
Malrau.x, nochtans opgevoed met de zuigfles 
van het proletarisch internationalisme, het 
volgende : « De grond van het Tito-pro-
bleem is de heropleving van het nationalisme, 
welk ook het politiek regime is van de vol
keren. » 

ELSEVIER 

Tsjechen en Slovaken zijn jarenlang uit
gezogen geweest door de Sovjet-Russen in 
een neo-kolonialistisch ekonomisch sisteem, 
maar hoe de internationalisten van het c eeu
wige Rusland s te werk gaan met hun ont . 
wikkelingshulp aan een land als India is hier 
kras beschreven via de stellingname van de 
oppozitie in het parlement te New-Delhi. 

« In het parlement viel de oppozitie de rege
ring fel aan over haar « vriendschapspolitiek » 
met Rusland. De leider van de socialistische 
oppozitiepartij Swatantra Piloo Mody zei : 
cc In de geschiedenis van alle landen komt een 
tijd waarin de kinderlijke jeugdliefde plaats 
moet maken v lor de harde werkelijkheid van 
het leven ». Daarop begon hij enkele harde 
feiten op te sommen : 

India is het enige land ter wereld dat voor 
de militaire uitrusting die het van de Sowjet-
Unie krijgt, de volle prijs heeft moeten beta
len. Dezelfde uitrusting wordt aan andere 
landen verkocht met een korting van soms 
90 pet. 

De Sowjet-Unie heeft India slechts verou
derd materieel verkocht. De Russen hebben 
zelfs getracht aan India hun TU-134 vliegtui
gen kwijt te raken — een van de meest on-
ekonomische typen die in de Sowjet-Unie ooit 
zijn geproduceerd. 

De Russen hebben aan India nikkel ver
kocht tegen de dubbele prijzen die zij aan 
andere landen berekenen, en benzine tegen 
een prijs die ver boven de prijs op de we
reldmarkt ligt. 

Daarentegen heeft India aan Rusland no
ten verkocht tegen zo'n lage prijs dat de
zelfde noten voor bijna de dubbele prijs in 
harde valuta door Rusland konden worden 
doorverkocht. 

India, aldus Piloo Mody, heeft onder rus-
sische druk een zeer winstgevende overeen
komst met amerikaanse oliemaatschappijen 
doen mislukCen in ruil voor enkele vage rus-
sische beloften. 

Door onder druk van de Sowjet-Unie te 
weigeren westerse hulp te aanvaarden voor 
de olie-exploitatie, heeft India in het afgelo
pen jaar meer dan 100 miljoen dollar aan 
devieüen-inkomsten gemist. » 

S P E C T A T O R 

Dokumentair niet slecht, maar weer tipisch» 
paternalistisch beschrijft een zekere M B. in 
deze weekeinduitgave van de «Nieuwe Gids» 
de verwoede strijd van de Basken tegen hun 
unitaristische verdrukkers. 

« De oplossing voor het basklsch probleem 
kan nochtans eenvoudig zijn : Franco heeft de 
Basken slechts hun oude voorrechten en rech
ten terug te geven en er zou geen enkele 
bom meer ontploffen. Maar de oude diktato-
riale Caudillo is nu eenmaal verstald in het 
beeld van het « ene, grote en vrije » Spanje. 

Het was ten andere de unilaterale afschei
ding van de separatistische provincies Cata-
lonië en Baskenland van Spanje die hem er
toe bracht een burgeroorlog te ontketenen 
legen de Spaanse republiek van die tijd. De 
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PAS VERSCHENEN 
WEST-POCKET 2-3 
dubbel-pocket - 168 biz. 

I I I I PETITS VICAIRES... 
met levensbeschrijving van 

PRIESER DAENS 
DOM MODEST V A N ASSCHE 
REKTOR BERNAERTS 
PATER CALLEWAERT 

door ARTHUR DE BRUYNE 
Een herwerking 
van de artikelenreeks van E. de V. : « Uit het dossier van 't Pallieferke ». 

— dubbel-pocket 80 F (gaarne f 10 F voor port 
en verpakking) 
Maskenslaan 33, De Panne. 

— prk .nr. 92.02.80 van de VLAAMSE VRIENDEN 
V A N DE WESTHOEK, 

— of onder ondoorschijnende omslag aan di t adres 

HELP MEE A A N DE VERSPREIDING: vanaf 5 eks.: 60 F 

Basken wacht dus waarschijnlijk nu weer een 
bloedige repressie door de troepen \ a n ^le 
Caudillo. 

De oude Basken schrikken \o<)r dtv.e strijd 
terug, zij maakten de verschrikking van de 
burgeroorlog mee. . . de jongeren worden dooi; 
deze strijd aangetrokken. Misschien is het 
tragisch dat zoveel moed, entoeziasme en 
idealisme vergooid worden aan doeleinden, 
die eigenlijk dateren uit de 19de eeuw. ». 

G A Z E T V A N A N T W E Ï ? P E N 

In verband met de Frans-Vlaamse kui tuur . 
dag te Waregem en zondag te Steenvoorde in 
Zuid-Vlaanderen zelf, toont « Gazet van Ant
werpen » zich wrevelig over de lippendienst 
die nu al jaren geleverd wordt door onza 
officiële Instanties met al hun kultuurfedera. 
lisme, zoals Franske Van Mechelen dat zo 
graag komt uitbazuinen voor zijn 11 juli« 
mikro*s. 

« Iets wilden wij na deze geslaagde 21ste 
fransvlaanise kultuurdag nog zeggen : voor de 
officiële overheden van Brussel is de tijd van 
de « welwillende belangstelling » voorbij. Èi; 
moet wat gedaan worden. Er kan wat ge
daan worden voor het behoud van de neder-i 
landse taal en kuituur in Frans-Vlaanderen.. 
Maar dat gaat niet langer met routine-toe< 
spraakjes. 

Met de kulturele aktie voor Frans-Vlaan-
deren jagen wij geen enkele utopie na. Nie
mand in dit vlaamse land wil de (.Jaulles be
ruchte « force de frappe » tarten ! Niemand 
denkt er aan, voor Vlaanderen die gebieden 
terug te eisen, die ons drie eeuwen geleden 
door de Fransen werden ontroofd. En zelfs 
vragen wij niet eens alles, wat de Gaulle vooc • 
de Frans-Kanadezen eist. 

In de franse Noordwesthoek leven nog ru im 
150.000 Frans-Vlamingen, die een vlaams dia-
lekt spreken. Voor die mensen vragen wij 
dat de kulturele banden met het nederlands-
sprekende hinterland in vastere vormen zou-
den worden gegoten en dit mag niet langej; 
privé initiatief blijven. Wij vragen dat in het 
franse noorden de kursussen-nederlands of« 
ficieel zouden worden bevorderd. Vl'ij vra-< 
gen dat de ekonomische samenwerking lus-
sep Frans-VIaanderen met zijn noorderburen 
konkreet zou worden mogelijk gemaakt . Hn 
vvij vragen dat een parlementaire dialoog in 
die richting zou worden geopend. Wij kijken 
naar minister Van Mechelen. » 

W. LUVÏEN, 

Groepen en maatschappijen 
allerhande ÜI 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER D O R T M U N D E R 
THIER BRAU HOF 

kan U op leder ogenblik van 
de dag van het jaar middag
en avondmalen aanbieden. 

INTERESSANT 

Avondmaal op vrijdag, 
zaterdag of zondagavond 

in een gezellige sfeer. 
Nadien kr i jgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 
Middag- en avondmaal In groep ' 
gezellig, fijn, goed an qoedkoo^x 

fnl ichtingen ter plaatse 

THIER BRAU HOF 
Leuven Tel. (016)46311 

THIER BRAU HOF 
Hulste Tel. (056)71536 

THIER BRAU HOF 
Antwerpen Tel. (03)312037 

DE KLAROEN 
Aalst Tel. (053)22853 
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ANTWERPEN 

Intwerpen 
r E K O O P 

O p het s ek re l^ i aa t Oude Koorn-
«narkt 28 Antwerpen : leeiiwen-

"epeldjes 10 ir., V.U.-speldies 10 fr., 
il'.L.-autokleefpIaat (witte fond met 
«warle letter) 20 fr. 

Berchem 
G R O O T HERFSTBAL 

Op 12 oktober 1968 in de xaal 
ïhieibraxihof, Groenplaats, Antwer
pen 

. oegang : 30 fr. Stadskledij. 
Kaarten verkrijgbaar ; Volksunie 

Berchem, Grote steenweg 165, Ber
chem. 

Eiuoflandria, Prins Boudewijn-
laan 3, Berchem. 

ings^JzET 
De boekenbeurs en kulturele ten

toonstelling zijn vrij toegankelijk za
terdag en zondag van 10 uur af 
voormiddag; de boekenbeurs ook 
op maandag van 14 uur af. O p de 
kulturele tentoonstelling is ten ge
rieve van de postzegelverzamelaars, 
een tijdelijk postkantoor met spe
ciale dagstempeling geopend tot 18 
uur. 
ADRESWIJZIGING 
SEKRETARIAAT 

Wij verzoeken onze leden-lezers 
dringend te willen noteren dat van
af 1 september a.s. het adres van 
onze sekretaris (tevens schepen) J. 
Dillen als volgt is : Lode Van Ber-
ckenlaan 184 Borgerhout, telefoon 
21.30.90. 

Borgerhout 
WELKOM THUIS ! 

Wij heten de vakatiegangers van 
h.' • te welkom. 

Aij hopen dat ze met nog meer 
o\tTiuiging dan ooit, de vlaamse 
Sti lil /.uilen voort zetten. 

I [ ouwens de dienst organizatie 
en propaganda verwacht de namen 
en adressen van simpatizanten die 
u wellicht hebt ontmoet. 

Hiervoor kan men schrijven naar 
'de organizatie : P . Willems, De 
,Winterstr. 14 of de propaganda : 
Gerard Storme, Ketsstr. 90. 
ROND EEN BENOEMING 

Door de aanstelling van vriend 
9os. Verbergt tot penningmeester 
n a m deze een zware taak op zich, 
•want opvolger worden van onze 
vriend Raeymaeckers, die wij hier 
nogmaals van harte danken voor 
al het goede aan onze afdeling be-
we/.en, is geen pretje. 

.'Xntwerpen laat Brussel niet los. 
Wij laten Verbergt niet los; niet 
(dat wij hoeven te vrezen om onze 
linancies. Wel wensen we hem bij 
bel ingaan van het nieuwe seizoen 
een prettige verrassing te bezorgen. 
Wellicht kunt u nog een overschot-
je van het vakantiebudget gebrui-
ke.i om onze kas te spijzen. Stuur 
daarom onder gesloten omslag een 
briefje van 20 fr. naar de h. Jos. 
Verbergt, Florastraat 81, Borger-
liout. Wie dieper in de zak wil tas
ten storte op postrekening 1275.01 
op naam van Juul Dillen, Borger-
hoiit. Bij voorbaat dank ! 
EN DE BOER HIJ PLOEGDE 
V O O R T ! 

rttt 'genstaande de slappe pe-
rioiie kende de aanwerving van le
den en abonnementen geen stil
s tand. Trouwens, het bestuur kende 
omzeggens geen rust. 

Laat alle gegevens geworden aan 
hel sekretariaat : Juul Dillen, Lode 
Van Berckenlaan 184 te Borger-
houl. Tel. 21..30.90 
DENK AAN DE 
SAMENWERKING 

\l(>t;flijk dienen we onze kennis
sen tu vriendenkring uit te breiden 
en ilil niet enkel op kultureel vlak. 
Nu de gemeentefeesten voor de deur 
sl;i 'I is hier\oor een enige gelegen-

,cii /.ondag hebben wij in het 
te . .v)elaei-park, vanaf halftien voor
middag tot 6 uur, doorlopende korf
balwedstrijden, ingelicht door «Bor-
fjerhout Korfbal Club». Het is het 
16<'- Inlernalionaal tornooi. 

ende week donderdag, 5 sep-
tt , . on» 20 uur, schiftingsproef 
vooi de Kerste Reuskens-Zangwed-
slriid in de gemeentelijke Muziek-
aKademie, Helmstr. 169. Kandida
ten mogen zich aldaar rechtstreeks 
a.'ii den. 

lag 6 september te 20 uur 
pleciitige vooropening van de 6de 
Diiedaagse Handelsbeurs, de Boe
kenbeurs en de Kulturele Tentoon
stelling in het te Boelaerpark, inge
richt door het gemeentebestuur in 
samenwerking met onze kulturele 
or.aanizaties. 

Tevens is er een reuze feesttent 
met afzonderlijk verbruiks- en at-
traktiepark. 

Herenthout 
VOLKSUNIEBAL 

O p 5 oktober te 8 uur start in 
zaal « Lux » ons eerste Volksunie
bal. Algemene inkom 30 fr. 
G E B O O R T E 

Het gezin van ons trouw lid Con
stant Kerkhofs werd met een schat
tig dochtertje verrijkt. De V.U. He
renthout wenst het gelukkige echt
paar van harte proficiat. 

Hoboken 
IJZERBEDEVAART 

Voor de eerste maal hebben we 
het beproefd een autocar naar Diks-
muide in te leggen op naam van de 
afdeling. 

Eerlijk gezegd, wij vreesden wel 
enigszins voor het rezultaat. Wel
nu, eens te meer is het bewezen, 
dat we kunnen rekenen op onze le
den en simpatizanten. Het bestuur 
dankt hen voor de medewerking en 
belooft voor volgend jaar reeds een 
bijzondere uitstap na de bedevaart. 
W E R F T O C H T 

Ook onze laatste werftocht met 
het weekblad Wij was een sukses, 
niet alleen in zake verkochte num
mers, maar vooral wegens de tal
rijke opkomst van verkopers en 
lieftallige verkoopsters. Mogen wij 
heel binnenkort weer op jullie al
len rekenen ? 
EENS TE MEER 

Reeds jaren dient Clem de Ran
ter (provincieraadslid) de belangen 
van Vlaamse Ziekenkas en Vlaams 
Sindlkaat in onze gemeente. Spijtig 
genoeg zijn er nog steeds leden en 
simpatizanten, die menen, dat hun 
belangen door de kleursindikaten 
en -ziekenkassen beter gewaarborgd 
zijn. Deze mensen zijn nog immer 
\e rkeerd voorgelicht. Daarom ver
zoeken we hen opnieuw dringend 
kontakt te nemen met Clem de 
Ranter, Steynstraat 106, Hoboken. 
IEDERE DINSDAG 

We willen onze leden eiaan her
inneren, dat het sekretariaat elke 
dinsdag open is : Lambrechtsstraat 
16. Breng dus die avond gerust uw 
nieuwe leden en abonnementen bin
nen bij de sekretaris Alfons Bracke. 

Kontich 
PIJNLIJK OVERLIJDEN 

O p 18 augustus overleed op 46-
jarige leeftijd ons geacht medelid 
Karel Hermans. 

Van in zijn jeugdjaren stond hij 
aklief in de vlaamse strijd waaraan 
hij zeer veel heeft bijgedragen om 
de heropstanding van de jongste 
jaren mogelijk te maken. 

Aan zijn moedige echtgenote, kin
deren, familie en vrienden betui
gen wij onze oprechte deelneming 
bij het heengaan van deze stille 
maar moedige Vlaming. 

Hartelijke dank aan de talrijke 
vrienden en strijdgenoten die aan 
de uitvaart een Vlaamsbewuste en 
stemmincrsvolle betekenis gaven. 

Rupelstreek 
LEEUWENRALLY 

Zondag 29 september richt de 
V.U.-Rupelstreek haar tweede 
« Leeuwenrally » in. Eerste prijs 
T.V.-toestel, waarde 15.000 fr. 80.000 
fr. prijzen in totaal. 

V.U.-afdelingen die minimum 3 
wagens laten inschrijven, kunnen 
mededingen naar de wisselbeker 
Frans Van der Eist. 

Inschrijving van 10 uur 30 af in 
café Lux, Antwerpsestraat 13, Boom 
mits betaling van 200 fr. per deel
nemende wagen of door storting 
van hetzelfde bedrag op postreke
ning nr. 14.30.09 van mevr. D. De-
creton. Boom. 

Vertrek te Boom, Grote Markt, 
om 12 uur 30. 

Verdere inlichtingen tel. : 03-
78.02.99. 

Turnhout 
IN MEMORIAM 

O p 15 augustus verloor het arron
dissement Turnhout een van zijn 
meest toegewijde kaderleden : Mi
chel George, 28 jaar, kantonnaal af
gevaardigde en sekretaris der afde
ling Mol. 

Als geboren Waal overgekomen 
naar het Atoomcentrum, was hij 
bezield met een zeldzaam dinamis-
me, een toewijding en een tempe
rament dat velen hem mochten 
benijden. 

Op korte tijd had hij zich aange
past aan zijn nieuwe omgeving en 
gemeenschap. Hij had hier vele 
vrienden. Vooral de jeugdige geest
drift van onze propagandisten trok 
hem aan, dat lag hem. 

In de kieskampagne van 1965 
meldde hij zich als propagandist, 
tot verwondering van velen. Maar 
daarbij bleef het niet. Hij werd een 
voorbeeldig kaderlid : onvermoei
baar, onberekend, rechtlijnig; over
tuigd en begeesterd doch steeds 
kalm en eharmant . Plichtbewust 
vooral : in hem was iets overgeble
ven van de niodelsoldaat uit zijn 
para-tijd. 

Teveel misschien. Zijn hobby was: 
het valschermspringen. Niet zo 
maa r gewoon doch wel : de vrije 
val. Honderden malen reeds had 
hij gesprongen. 

Tot het op 15 augustus is ge
beurd : een valscherm die niet 
openging. En het was uit. 

We hebben hem uitgeleide ge
daan, een lange droeve tocht naar 
het verre waalse dorp. Zijn laatste 
autokaravaan. Zijn vlaamsgezinde 
hart rust nu in waalse geboorte
grond. Maar iets van hem zal in 
ons blijven leven, en dat moge dan 
ook onze troost zijn voor de be
proefde familie : een glimp van die 
bezieling, die we in hem zo hebben 
bewonderd en de hem maakte tot 
een schoon mens. 

Wijnegem 
FEESTZAAL 

De sedert vele jaren geuite wens 
van vele Wijnegemnaars en wijne-
gemse verenigingen zal eindelijk in 
\erviilling gaan. 

Deze week werd een aanvang ge
nomen met de bouwwerken van 
café-feestzaal « Vleminckhof », 
Marktplein. Deze instelling zal be
schikken over 175 zitplaatsen. De 
Volksunie-afdeling, de Vlaamse 
Vriendenkring, de Heemkring Jan 
Vleminck enz. toonden reeds hun 
belangstelling voor dit initiatief. 
VERKEERSONGEVALLEN 

In twee weken tijd werden vijl 
leden van onze afdeling belrokken 
in een verkeersongeval. 

Wij wensen onze vrienden een 
spoedig herstel. 
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BRABANT 

Brussel 
KAMERADENBAL 

De leden van Sint-Maartensfonds 
gewest Brabant, hernemen te Brus
sel een vroegere traditie en richten 
opnieuw een privé kameradenbal 
in; op zaterdag 21 september e.k. 
aanvang te 20 uur in de feestzaal 
van de St-Rochusschool, Antwerpse 
steenweg 106, Brussel I. Orkest P 
Philips. Toegang 40 fr. 

Hiermede worden de kameraden 
van buiten de hoofdstad insgelijks 
uitgenodigd. 
KENT GIJ UW HOOFDSTAD 
BRUSSEL ? 

Dat is de titel gekozen voor de 
eerste voetzoektocht te Brussel op 
zondag 13 oktober 1968 met aan
vang rond 13 uur, einde ronde 18 
uur. Doel van deze zoektocht waar
aan prachtige prijzen verbonden 
zijn is : de Vlamingen van Brussel 
en ommeland beter hun stad en 
biezonder haar merkwaardigheden 
te leren kennen, alsook deelachtig 
te worden van de overtuiging dat 
lïrussel vlaamse grond is. 

De wandeling loopt over een af 
stand van ongeveer 6 km met een 
gaanmars van 2.50 km per uur. 

Nadere inlichtingen volgen. In
schrijving : Pletinckxstraat 38, Brus. 
sel I. 

VAN DE V.U.-LEIDING 
ZELFBESCHIKKINGSRECHT 

Hel Partijbestuur %ai) de Volksunie stelt vast dal de schending 
van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren en het miskennen 
van het volksnalionale beginsel momenteel eens te uieer leidt 
tot een aantal dramatische toestanden en gebeurtenissen, voor
al in Tsjecho-Slovakije, Biafra en Baskenland. 

Het Partijbestuur vraagt dat België op het vlak van de Or
ganizatie der Verenigde Volkeren maatregelen zou vragen van 
morele en praktische aard om de flagrante schending van het 
volkenrecht in Tsjecho-Slovakije ongedaan te maken. 

Hel Partijbestuur geeft daarenboven de Volksunie-parlements-
frakties opdracht, bij de regering aan te dringen opdat onze 
UNO-afgevaardigde -hel biafraanse drama voor de UNO zou 
brengen om de middelen te bepalen voor het stopzetten van de 
volkerenmoord in Biafra. 

Het Partijbestuur van de Volksunie betreurt ten zeerste dat 
de internationale overeenkomsten en het UNO-Handvest niet in 
het minst rekening houden met de rechten van de nationale 
minderheden in plurinationale staten. Hierdoor zijn deze min
derheden willekeurig overgeleverd aan verdrukking en repres
sie, zoals lans weer blijkt in Baskenland. 

Het Partijbestuur geeft de Volksunie-parlementsfrakties op
dracht, de nodige initiatieven te nemen voor de bijeenroeping 
van een konferentie der minderheden en het overhandigen aan 
de belgische regering en de UNO van een ontwerp-Handvest 
voor de rechten van de volksgroepen. 

Brussel, 26 augustus 

INTERNATIONAAL GEWELD 
Het Partijbestuur van de Volksunie onderzocht de aktuele 

buitenlandse problematiek. 
Het klaagt ten scherpste de brutale sovjetinval in Tsjecho-

Slovakije aan, op een ogenblik dat de tsjechische en slovaakse 
volkeren voor het eerst sinds 1948 de persoonlijke vrijheid en 
die van de nationale groepen zagen heropleven. 

De Volksunie zendt haar simpatie aan de Tsjechen en Slova-
ken die hun verzet tegen de verdrukking uiten. 

Het Partijbestuur van de Volksunie is de mening toegedaan 
dat de brutale overrompeling van Tsjecho-Slovakije de aan
dacht van de wereldopinie voor de gebeurtenissen in Biafra 
niet mag verzwakken. 

Het Partijbestuur klaagt ten scherpste aan dat vyeslerse en kom-
munistische mogendheden in Nigeria gezainenlijk verantwoor
delijk zijn voor de volkerenmoord op de Biafranen. 

Het Partijbestuur van de Volksunie stelt vast dat zowel het 
tsjecho-slovaakse als biafraanse drama het gevolg zijn van een 
schending van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren en het 
niet-erkennen van het volksnalionale beginsel als bazis voor vrij
heid, vrede en rechtvaardigheid. 

Het Partijbestuur geeft aan de Volksunie-parlementsfrakties de 
opdracht, de nodige stappen te doen voor de onverwijlde bijeen
roeping van Kamer en Senaat. 

Brussel, 22 augustus. 

DIENSTBETOON 
Het Vast Wervingssekretariaat richt tijdens het .3de trimes-

Ier een eksamen van hulparbeider voor het Bestuur van het Zee-
wezen en de Binnenvaart in. Er zijn 27 nederlandstalige betrek
kingen te begeven te Oostende, 

Eksamenprogramma : praktische proet i.v.m. verhandelen,'los
sen, laden en rangschikken van verpakte goederen. 

Bezoldiging : 86.975 fr. tot 102.410 Ir. 's jaars (1223 t. h.). 
Leeftijd : minimum 21 i en maksimum 40 j op 1.9.68. 
Aanvragen om deelneming : op formuUer van 80 fr. bij alle 

postkantoren te bekomen en voor 4 septeinber e.k. te zenden 
aan Vast Wervingssekretariaat, Rijksadministratief Centrum. 
Esplanadegebouw 4, Brussel 1. 

Bij de aanvraag toe voegen : getuigschrift van het schoolhoofd 
dat de studies in de nederlandse taal bevestigt. 

Bijkomende inlichtingen en eksamenprogiamma : best aan 
bovenstaand adres aan te vragen voor het indienen van de 
aanvraag om deelneming. 

AMNESTIE-BETOGING TE 
ANTWERPEN 

Ter gelegenheid van de oktober-
amnestie-betoging te Antwerpen, 
zullen amnestiebussen ingelegd wor
den met vertrek aan de yiaamse 
Schouwburg te 9 uur. Reiskosten 
75 fr. Inschrijving in de vlaamse 
drankhuizen of tel. 12.13.74, Ple
tinckxstraat 38, Brussel I. 

ONTSPANNINGSKRING 
ONDER ONS 

Zondag 1 september in de Jozet 
Clottenszaal, Graaf van Egmont Ju
les van Praetstraat 28, Brussel-
Beurs hernemen de danskursussen 
van Onder Ons. Te 14 uur eerste 
les voor beginners. 

Nieuwe leden kunnen zich reeds 
van 13 uur 45 aanbieden voor in
lichtingen en inschrijvingen. Te 16 
uur volmakingskursus. 

Te 20 uur algemene ledenverga
dering en vrije oefenavond onder 
leiding van Maurits De Becker, bij
gestaan door Guido Raman. 

Inlichtingen in het lokaal, tel. 
12.22.63 of bij de sekretaris Jef Van 
den Broucke, tèl. 21.78.94. 

VIKTORIA ZWEMKLUB 
ledere maandagavond van 18 tot 

19 uur oefenavond in het oefenlo
kaal van de kring, gemeentelijke 
zwemkom van Ten Node, St. Fran-
ciskusstraat 23. Korting voor de le
den. Kosteloos Zwemonderricht 
door zwemmeesters van de kring 
Inlichtingen in de zwemkom tij 
dens de oefenstonden of bij zwem-
meester Jef Van den Broucke. Tel 
21.78.94 

zoekertjes 
Gevr 5 dactylos (dames), van 21 

I af, Ned en Duits, noties Frans, 
onmiddell. indiensttreding, vaste 
betrekk., goede vooruitzichten. 
Schr. blad T 105. 

Brussel • Haren 
VOLKSUNIEBAL 

Zaterdag 5 oktober e.k. te 20 uui 
30 in de zaal « Ons Huis », Ver-
dunstraat 414, heeft een eerste 
Volksunie bal aldaar plaats. Orkest 
Stan Philips. Inkom 30^ fr. 

HoolareaaKLt,^ 
T van Overslraeit 
Alle brlerwlsselin? foo» re
dactie naar : 
Etotatjrp Sylv Oupulslaan 
IIQ Brus re l 33.1198 

Beheet 
Maurice uemonnierlaan 82, 
Brussel 1. TeL : 11.8218 
AUe klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adre*. 

Jaarabonnement 300 tr 
Halfjaarhjks : 170 fr 
Driemaandelijks , 95 tt 
Abonnement buitenland 

«8U fr. 
820 ft. 
imiolmum) 

Losse nummers o fr 
Alle stortingen voor net Wad 
op postrekening : 1711.39, 
{ Wil » Vlaams-nationaal week
blad 

Steunabonnemen' 

Verantw ultg Mi P Van der 
Eist Beizegemstr 30. Brus. 12. 
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bewegingswijzer 

BRABANT 

Koekelberg - Ganshoren 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Voor alle sociale en ziekenlonds-
problenien, staat de sekrelaris Ro
ger N'an Nieuwenborgh ter beschik
king elke zaterdag van 10 tot 12 
iiiir in de burelen van het Vlaams 
Ziekenfonds Brabantia, steenweg 
op Nino»'e 288. Anderlecht, tel. : 
23.87.77. 

Schaarbeek 
DIENSTBETOON 
EN 
ZITDAGEN 

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

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

Zaventem, herberg «bij Pancken», 
Vilvoordelaan 60, van 20 uur tot 21 
uur 

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

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

Steenokkerzeel 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

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

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

WEST-VLAANDEREN 

Diksmuide 
AUTOBUSREIS NAAR 
F RANS-VLAAIJDEREN 

Op 8 september wordt een auto-
busreis naar Frans-Vlaanderen in
gericht door de Vlaamse Vrienden 
van de Westhoek. 

De reis gaat via Alveringem, 
Hondschote, VVinoksbergen, Duin
kerke, Grevelingen, Kales, Kaap 
" Gris-nez », Zangen, Nabringehem, 
St. Omaars , Kassei, Poperinge, 
Diksmuide 

Leiding \ an een bevoegde gids, 
kenner van Frans-Vlaanderen. Prijs 
1.50 fr. Inschrijven bij Leo Devree-
se, Vlaams Huis. Diksmuide, tel. 
030-50749. 

Meulebeke 
RODEO 

Zondag 1 september 1968 te 14 
imr 30 kampioenschap van Vlaan
deren autorodeo^ 

Aan de start : de kampioen van 
België en West-Vlaanderen alsmede 
een 33-tal van Vlaanderens beste 
stuntpiloten. 

Ingericht door de Vlaamse Vrien
denkring en B.A.R.V. 

Verpleegkundige zorgen : Vlaam
se Kruis. Terrein : gebr. Vincents, 
Krekelstraat, Meulebeke. 

Oostende 
BESTUURSVERKIEZING 

Hik lid kan zijn kandidatuur stel
len voor de verkiezing van 13 sep
tember e.k. 7 september is de aller
laatste dag, waarna de namen der 
kandidaten aan alle leden per brief 
zullen bekendgemaakt worden. Er 
/.ijn vijf aanvullende bestuursfunk-
ties te begeven. 

MOTIE 
Naast de motie in verband met 

Tsjechoslovvakije, zond onze afde
ling naar de lokale pers een motie 
van afkeuring en verontwaardiging 
omtrent de teeraktie die in de nacht 
van 24 op 25 augustus ondernomen 
is geworden tegen auto's die het 
« VL n-kenteken dragen. Bij gele
genheid delen wij de integrale in
houd aan onze leden mede. 

MOTIE 
De N'olksunie, afdeling Oostende, 

nam met afschuw kennis van de 
brutale inval der troejien van het 
\\ 'arschaiipakt in Tsjechoslowakije 
en van de gewelddadige onderdruk-
kin,g \ an het verlangen naar echte 
vrijheid der tsjechoslowaakse volke
ren, waardoor het kommimisme an
dermaal zijn masker van vredelie
vendheid afgeworpen heeft; 

Is ervan overtuigd dat het volks-
nationalisme, dat nergens kan wor
den uitgeroeid, ook in Tsjechoslo
wakije levendig blijft en uiteindelijk 
zal overwinnen; wenst de volkeren 
van dat land volharding en moed; 

Stelt terloops vast, dat onze beide 
ministers van buitenlandse aangele
genheden Walen zijn, onbekwaam 
om de pers in het Nederlands te 
woord te staan; merkt hierbij op 
dat de C.V.P. nochtans minstens 
één vlaams minister had geëist, 
doch « het » niet gedaan kreeg, of
schoon haar stemmers « regeren »; 

Nam met verbijstering kennis van 
de hortende verklaring van de eer-
sle-minister, die toestanden wilde 
vergelijken die niet te vergelijken 
zjn; meent dat, indien er een pa-
ralleel te trekken was, de geweld
dadige onderdrukking van de tsje-
chaslowaak.se volkeren inderdaad te 
vergelijken is, met de wel niet ge
welddadige doch langdurige afrem
ming van het vlaams ont\oogdings-
nationalisme, waaraan o.a. de par
tij van de eerste-minister schuldig 
medeplichtig is, en dit in « alle di
mensies ». 

MEDEGEDEELD 
Aalst 
BAL ST. MAARTENSFONDS 

Zaterdag 5 oktober 1968 gaat het 
jaarlijks bal van het Sint Maartens-
londs gewest Aalst door te Herder-
sem in de zaal van de h. Gilbos, 
onder het motto « De Langste 
Nacht ». Orkest : Peter Philips ! 

LANDDAG V.M O 
1 SEPTEMBER 

Zondag 1 september gaat te Ton
geren de eerste landdag van de 
V.M.O. door. Alle leden, oud-leden 
en simpatizanten worden dringend 
uitgenodigd op deze dag. Bussen 
worden ingelegd vanuit Antwerpen 
Vertrek 9 uur stipt op de Groen
plaats. Onkosten alles inbegrepen 
90 fr. Inschrijven op één van onder
staande adressen : Maes Wim, Mis-
ha.gen 110, Brasschaat, tel. 63.14.15, 
De Bois Jeroen, St. Hubertuslaan 
2, 's Gravenwezel, tel. 53.66.26 en 
Vermeulen Luc, Transvaalstraat 50, 
Berehem, tel. 30.66.78. 

Antwerpen 
AMNESTIE-BETOGING 

Het zopas te Antwer))en opgericht 
« Amnestiekomitee 27 oktober » 
waarvan volksvertegenwoordiger 
dr. H. Goemans het voorzitterschap 
waarneemt richt op 27 oktober in 
Antwerpen een grootse amnestie-
betoging in. 

Maak nu reeds propaganda voor, 
deze uiterst belangrijke manifesta
tie ! 

Alle inlichtingen bij : Maes Wim, 
Mishagen 110, Brasschaat, tel. 
63.14.15, De Bois Jeroen, St. Hu
bertuslaan 2, 's Gravenwezel, tel. 
53.66.26 en Vermeulen Luc, Trans
vaalstraat 50, Berehem, tel. 30.66.78.,. 

Borgerhout 
HERMAN VAN DEN REECK 
HERDENKING 

Ten einde iedereen in de gelegen
heid te stellen deze herdenking bij 
te wonen, besloot het inrichtend 
komitee wijselijk de plechtigheden 
te scheiden. 

Zaterdag 28 september te 19 uur 
in de H. Anna Kerk, Goedendag-
straat te Borgerhout, Eucharistie
viering \oor de zielerust van Her
man Van den Reeck en alle over
leden vlaamse strijders. Aan het 
orgel : toondichter Fons Bervoets, 
kanselrede : E . P . Aelvoet en liede
ren gezongen door tenor Fons Pee-
ters. 

Zondag 29 september te 11 uur, 
bezinningsstonde rondom het graf 
op het « Schoonselhof ». 

Tijdens deze samenkomst, met 
medewerking van jeugdgroepen, sa
menzang en bloemenhulde, wordt 
een toespraak gehouden door drs., 
Joris Denis, voorzitter van het \ 'er-
bond van Vlaamse Akademici te 
Antwerpen. 

Personen en organizaties die wen
sen deel te nemen aan de bloemen
hulde, gelieven 100 fr. te storten 
op postrekening 5062.04 ten name 
van Me\r. M. Schoofs te Ede.geni, 
met vermelding van persoonlijke 
naam of van de organizatie. Bij 
voorbaat zeggen wij : Dank ! 

WIJ IN LIMBURG 

Universitaire el(spantie... zonder Limburg? 

« ...de volledige ontplooi ing van alle 
Vlaamse krachlen op geestelijk en stoffelijk 
gebied.. » 

(Lod. de Raet ) 

De nieuwe regering heeft onlangs 
een « konferentie van de universitaire ver
nieuwing » bijeengeroepen. Vertegenwoor
digers van de akademische, ekonomische en 
sociale milieus, o.m. de leden van de spe
ciale kommissie, alsmede vertegenwoordi
gers van het wetenschappelijk, technisch en 
administratief peisoneel en van de studen
ten namen er aan deel. He t verloop van 
deze al te haastig bijeengeroepen konferen-
ties is voldoende hekend om er nader op 
in te gaan 

De speaa ie kommissie weid opgericht 
door de wet van 9 april 1965. Zij heeft haar 
verslag neergelegd op 5 april 1968. In di t 
rapport werden voorstellen aan de regering 
geformuleerd betreffende het universitair 
beleid 

Hier is sprake van aanpassing van het 
onderwijs, de deniokratizering, beroepsmo
gelijkheden, beleidsdeelname, autonomie, 
maar nergens wordt melding gemaakt van 
enigeilei hoop \o l bericht \ o o r Limburg . 
Het is bedroevend. 

Bij de bespreking van de regeringsverkla
ring zei CVP-voorzitter Houben i.v.m. de 
universitaire ekspantie o.m. het volgende : 

< Het is dr ingend noodzakelijk dat de in
richtende machten weten wat er zal moe
ten gedaan worden. Om technische, finan 
tiële en psychologische redenen, is het drin
gend nodig duidelijk te bepalen welke de 
uni \eis i ta ire ui tbreidingen zullen zijn, te 
Antwerpen, te Bergen en welke de vestigin
gen ie Etterbeek en te Oltignies zullen 
zijn » 

Senator Le)nen moest hierna de in het 
Frans sprekende voorzitter in het Frans ver
beteren met de ui t roep : < En te Hasselt >. 

Niettegenstaande diverse l imburgse CVP-
konsvressen waarop universitaire eisen ge
formuleerd werden, niettegenbiaande die 

eisen herhaaldeli jk in alle duidel i jkheid 
naar voor werden gebraclit o p nat ionale 
CVP-kongressen, niet tegenstaande de arti
kels in « H e t Belang van L imburg », niet
tegenstaande de brosjure van de provincie 
L i m b u r g en de oproepen en bemiddelin
gen van goeverneur Roppe , niettegenstaan
de.. . 

Moet ik nog verder gaan ? ^Vat moeten 
wij vaststellen ? 

Vooreerst dat op nationaal en officieel 
vlak er nog geen enkele keer sprake van is 
om L imburg tegemoet te komen aan zijn 
universitaire aspiraties. 

T e n tweede dat het nogmaals duidelijk 
IS dat de huidige meerderheids- en beslis-
singsgroep in L i m b u r g — de CVP — bij 
monde van Leynen zich nog steeds uit
spreekt voor Hasselt, zonder meer. De man 
denkt niet regionaal — want dan zou hij 
best evenzo Benelims, d.i. heel-Limburgs 

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

Maaskant 
VMO-DEBAT AVOND 

Op zaterdag 26 oktober richt de VMO-
Maaskant in hotel « De Valk », Oude Baan, 
Eisden een debatavond in met het tenia 
«c Vlaam.se en Limburgse toekomstproble
men ». Iedereen welkom. 

Maaseik 
TENTOONSTELLING 

Het « Heilig Wamines » (karnaxalsvereni-
ging) richtte bij gelegenheid van de Maas-
feesten 1968 onder auspiciën van de Maasken-
ten Jan van Eyck, het stadsbestuur van Maas
eik en inet medewerking van de kulturele 
dienst Limburg een retrospektie\e tentoon-
stelHng in van kunstschilder Pieter Brouns 
(overleden 1964). Ze is toegankelijk tot en met 
1 september a.s. 

Deze was een groot kunstenaar en een goe
de Vlaming. Ook hij bleef omwille van zijn 
volkse werking en kulturele kracht niet ge 
spaard in de repressie. 

kunnen denken ook op dit vlak — maar 
eng chauvinistisch en provincialistisch. 

Alhoewel de stellingen van l imburgse 
CVP-kongressen genuanceerder zijn terzake 
oefenen deze geen invloed uit. De macht-
hebben zoals Leynen durven daar zelfs te
gen oproeien. 

Daar wij eerder aan een universiteit den
ken op regionaal heel-limburgs vlak, in hel 
kader van de Benelim, van he t Benelux-
middengebied en van de europese eenwor
ding, zijn wij gekant tegen de duideli jke 
tendensen die wij bij de machthebbers ont
waren : een kandidaturenstelsel , of maksi-
m u m een aantal fakulteiten in de tradi t ie 
van de kleinstaatse belgische en verpoliti-
zeerde traditie. 

Dat zijn de twee polen : niets (of aan

hangsel-kandidaturen) of de grond'-lagen 
van een moderne universiteit. 

Voor L imburg een even belangrijk pro
bleem als d e mijnsluit ing ! W a n t « uni
versiteit of geen universiteit » zal op hef 
leven in L imburg evenveel invloed uitoe
fenen als « mi jnen of geen mijnen ». Daar
om zullen we in een artikelenreeks di t pro
bleem nader onderzoeken. 

Na een duideli jke kennismaking met het 
probleem, moeten wij in het licht van de 
genomen besluiten onze aktie bepalen. Ak-
tie die niet te lang ma<r wachten en er zal 
moeten komen, wil L imburg tijdig gehoord 
worden bij de herziening van de universi
taire politiek die over de loop van de eerst
volgende 10 jaar zal georiënteerd worden. 

J. C U P P E N S . 

Tongeren - Maaseik 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

E. Raskin, volksvertegenwoordiger 
Bree : café Old Tom, Markt, 9 sept. 

iedere 2de maandag der volgende 
maanden van 18 tot 18 uur 30 

Helchteren ; café Kruispunt, 2 sept. 
en iedere 1ste maandag der volgende 
inaanden van 18 uur tot 18 uur 30. 

Lommel : ten huize van G. Vanduf
fel, Kapelstraat 61, 2 sept. en iedere Isle 
maandag der volgende maanden van 
19 tot 19 uur 30 

Maaseik : café Sniekers, Bospoort, ^ 
sept. en iedere 2de maandag der vol
gende maanden van 19 tot 19 uur 30 

's Gravenvoeren : ten huize van J. 
Ernst, Schaarterstraat, 7 sept, en iedere 
1ste zaterdag der volgende maanden 
van 10 uur tot 11 uur. 

St. Huibrechts-Lille : ten huize van 
E. Adriaens, Kloosterstr., 2 sept. en ie
dere 1ste maandag der volgende maan
den van 20 tot 20 uur 30. 

Aan huis : iedere vrijdag van 16 tot 
19 uur : Dorpsstr 53 te Eigenbilzen 
(tel. 011-19454). 

J. Hardy, plaatsvervangend sena
tor. 

Eigenbilzen ; café De Kraan, Brug
straat, 7 sept en iedere Isle zaterdag 
der volgende maanden van 9 tot 9 uur 
30. 

Alken : café Luna, Grootstr. 44, 14 
sept. en iedere 2de zaterdag der vol
gende maanden van 10 tot 10 uur 30 

Hoeselt : gemeentehuis, 2 sept. en 
maanden 1ste maandag der volgende 
maanden van 11 tot 12 uur. 

Lanaken : café Safir, Stationsstr. 24. 
7 sept. en iedere 1ste zaterdag der vol
gende maanden van 10 tot 10 uur 30. 

Lauw : café Petiels, Bosstr., 14 sept 
en iedere 2de zaterdag der volgende 
maanden van 9 tot 9 uur 30. 

Aan huis : iedere zondagvoormiddag 
van 10 tot 12 uur. Nieuwe Baan 2,Alt-
hoeselt, Hoeselt. Tel. 012-32353. 

J, Cuppens, plaatsvervangend volks 
vertegen-woordiger. 

Elen : café Vanderhoven, Langstr., 12 
sept. en iedere 2de donderdag der vol
gende maanden van 18 tot 18 uur 30 

Kinrooi : ten huize van T. Schaap, 
Kessenicher steenweg 61, 12 sept. en 
iedere 2de donderdag der volgende 
maanden van 20 tot 20 uur 30. 

Opoeteren : café Paenhuyzen, Dorp 
4, 12 sept. en iedere 2de donderdag 
der volgende maanden van 19 tot 19 
uur 30. 

Rotem : café Centrum, Oude baan 
60, 12 sept. en iedere 2de donderdag 
der volgende maanden van 18 uur 30 
tot 19 uur. 

Aan huis : iedere 2de donderdag der 
maand van 17 tot 18 uur : Zandber-
gerstr. 22, Neeroeteren, tel. 011-64402. 

A Dekkers, provincieraadslid, 
Aan huis alle dagen behalve zater

dag : Steenweg 28. Elen Tel 011-
61228 

L. Duchateau, provincieraadslid. 
Aan huis alle dagen van 9 tot 11 

uur : Steenweg, Hoeselt, tel. 011-18188 

J. Olysiagers, provincieraadslid. 
Aan huis alle dagen. Schuttersbaan, 

Overpelt. Tel. 011-42697. 

J. Plas, provincieraadslid 
Aan huis op afspraak : CoUegelaan. 

Peer. Tel. 011-39203. 

F. Van Hollebeke, provinceiraadslid 
Aan huis iedere woensdag van 17 tot 

19 uur : Kielenstr. Tongeren, tel 012 
32524. 

http://chaslowaak.se
http://Vlaam.se
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ENKELE VOORBEELDEN UIT ONZE RELATIES 
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\"^^ # nî  np) \ 

van 600.000 F af tot 1.600.000 F 

WIJ STAAN VOOR U KLAAR... 
«— om U fe begeleiden naar één onzer €.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. 

U 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 l 

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

Naam 

Adres Woonplaats 

Tel. privé » - Tel. kantoor , 

wenst inlichtingen en gratis brosjure : 
1. over gronden voor villabouw : Q 

over gronden voor hoogbouw : Q 
over gronden v. eengezinswoning: Q 
over gronden voor geldbelegging: Q 

2. 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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BRASSER ZIET HET REGENYERLOF 

Humorfestival Heist-Duinbergen 
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de innerlijke mens 
De Koningin van onze Badsteden 

onder een zaterdags zonnetje en ik 
op het overdekte terras van het 
Café de la Plage, waar de meege
brachte spijzen niet mogen genut
tigd worden. Misschien daarom dat 
er zoveel papier op het strand ligt. 
De kelner is een statige, grijskalen-
de vijftiger in een keurig zwart pak 
met op het zitvlak en aan de mouw-
randen de glanzende patine van een 
welgebruikt kostuumleven. 

«Kelner». Niets. «Ober». Niets. 
« GarQon ». Weer niets. Vreemd ei
genlijk, want alleen in het parijse 
La Coupole eisen de zvrarte heren 
een niet te nadrukkelijk « Mon
sieur ». Ze verdienen het trouwens. 
Een fee in een allerbekoorlijkste 
mini-•sjrttuift.--votïTbij *n ik schrik 
>an haar knieën weg als een ex-
wit servet wat frietresten op mijn 
broek slaat. 

« Vous désirez ? ». 
« Nou, ik wou een stukje eten... ». 
« Pardon ? ». 
« Ik wou een stukje... ». 
« O, meneer is flamingant... ». 
« Wel, ik ben van Antwerpen en 

ik wou een stukje eten ». 
« S.v.p., la carte ». 
« Nou eten, ik bedoel een hapje 

voor tussendoor, graag een haring
schotel ». De man kijkt me met een 
metend glimlachje aan en dan met 
een wijde blik over de zwelgende 
menigte : « Een hapje, ja zegt u dat 
wel. U begrijpt, op dit uur is het 
erg druk in de keuken. Op dit uur 
wordt er gegeten, niet gehapt. U 
zult dus wel even geduld willen oe
fenen ». « Geeft u me in afwachting 
dan maar een cola ». « Etenstijd is 
een gekke tijd voor een cola, maar 
ja, de klant is koning... een cola dus 
voor meneer ». 

Het duurt allemaal een dikke tien 
minuten. Ik heb m'n « WIJ » gele
zen en herkauw de wijsheden. « Vo-
tre café ! ». Een slap kopje koffie 
kijkt me wat onzeker dampend aan 
vanuit één lichtbruin oog. 

« Ik had... ». 
« O ja, meneer is flami... ». 
« Ik ben van Antwerpen, maar 

daar gaat het nu minder om. Ik had 
namelijk geen koffie maar een coca 
besteld ». 

«t Dan had u natuurlijk duidelijk 
een coca moeten zeggen, vindt u 
zelf niet, of dacht u soms dat wij. . . 
eh ». 

« Ik heb wel duidelijk... ». 
« Nee meneer dat hebt u niet, u 

hebt een koffie gevraagd ». 
« Moet u 'ns horen, kelner, met 

zo'n weer drink ik überhaupt geen 
warme koffie, ik vroeg een coca ». 

« Goed meneer, klant is koning. 
Aan mij niet gelegen. Ik sleur uw 
koffie wel weer naar het buffet. 
Door die mensen die wel op wat 
anders wachten. Ik zal wel even 
voor gek staan. Ja, begrijpt u, de 
oude Louis zit nog maar dertig jaar 
in het vak. Hij hoort het allemaal 
zo best niet meer. En dan laat ik 
speciaal voor u het bakkie koffie 
wegsmijten en een coca uitschen-
ken. En dan kom ik die we^er hele
maal terug naar u toe brengen. 
Doorheen die mensen die wel op 
wat anders wachten. Maar wat me
neer wenst zal gebeuren ». 

« Echt kelner, ik had een coca 
gevraagd. Erg vervelend, maar met 
zo'n weer... ». 

« Inderdaad' meneer. Maar het 
geeft niets hoor. Laat al die men
sen maar wachten. Een kelner is 
maar een kelner, he meneer ». Het 
duurt deze maal maar vijf minuten. 

« Zo, voor meneer een coca. Mét 

ijs. Of had u liever een koffie met 
melk gehad. Dan keren we maar 
weer de hakken, hoor. U hebt het 
voor het zeggen... de klant, de ko
ning ». 

« Dank u. Mag ik misschien m'n 
,hapje al bestellen ? ». 

« Kijk meneer, u weet, al die 
mensen wachten op echt wel wat 
anders dan een hapje. De keuken 
kan het nauwelijks aan... tongetjes, 
filet pure, kip... Maar ja, bestelt u 
maar. Maar u zult wel even moeten 
wachten ». 

« Ik wil wel even wachten. Ik 
dacht maar, als ik het nu al bestel 
kan het misschien tussendoor ». 

« Nou, doet wat u niet laten kunt, 
meneer. Ik noteer, ik ben de gar-
5on. Noteren daar dien ik voor. Ik 
noteer en ik leg het papiertje op 
het buffet. Dat de jongens van de 
keuken het dan maar voor mekaar 
brengen. En wat wou meneer ? ». 

jc Een haringschotel ». 
« Goed, één haringschotel voor 

meneer ». 
Het begon zachtjes te regenen 

buiten. M'n « WIJ » was tot en met 
het bewegingsleven verteerd. 

« Asjeblief, daar staat de olie en 
de engelse saus... 'en hier is uw lek
kere filet américain ». 

NIC. 


