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DE GROTE TREK 
Nieuwe moeders met nieuwe kleuters aan het 
hek van de kleuterschool. Aan de posrt van 
de lagere school: de beginneltn§en van |^s 
jaar, gegrepen in de leerplicht tot hun Pfe 
jaar, of wellicht tot hun 16e Nieu^ boe
kentassen, nieuwe broekjes, rokjes en 'pulls, 
uniformen soms. 

Begin september: één grote zorg, angst en 
verwachting. Hereksamens voor de grote kin
deren die het niet zo goed deden... en ge
vaarlijke verkeersdrukte voor de kleintjes 
die niet overal een politieagent-vriend vin
den.. 

En al deze drukte en kommer niet al'een on
der een natte hemel, maar beslist ook onder 
donkere politieke lichten. 

De regeringspartijen leven op gespannen 
voet omwille van de interpretatie van het 
ten einde lopend schoolpakt, dat eigenlijk 
nooit vrede bracht. Bevroren macht van 
schoolwetten en een uitzichtloos driepar-
tijenspel beletten iedere ware vernieuwing. 
In het onderwijsbeleid ontbreekt iedere ver
beelding en nieuwe bouwstenen wordetf, 'om 
kleine partijpolitieke motieven, liefst niet 
aanvaard. Want het Schoolpakt in zijn hui
dige vorm en praktische toepassing is Wet 
de gezonde bekrachtiging van een levensbe
schouwelijk pluralisme, maar veeleer het 
beeld van een statisch, bevroren pluralisme 
van schoolwetten die helemaal niet beant
woorden aan ideologieën die de kleurpartijen 
er instoppen. .>,;. 

NAAR SCHOOL 
Over het onderwijs, over een begroting 

van meer dan 50 miljard frank, over het 
heil van de jeugd moeten alle burgers \an 
dit land inspraak hebben. Daarom zal de 
herziening van het Schoolpakt in het cen
trum van onze politieke belangstelling 
moeten staan, want het gaat hier niet al
leen om de zwaarste begroting maar om 
de toekomst zélf van ons volk. 

Een diepgaande hervorming van het se-
kundajr (middelbaar) onderwijs — zowel 
het algemeen als het technisch — dringt 
zich op. Jarenlang reeds heeft de driepar-
tijen-Schoolpaktkommissie zich bezig ge
houden met de programmatie en de ra-
tionalizatie van dit onderwijs, maar tot 
op heden kwam niets uit de bus ! Naar 
verluidt zou minister Grootjans het her
vormingsplan van het algemeen sekun-
dair onderwijs (humaniora) hebben wil
len publiceren... maar hij stuitte op k-= 
hard verzet vanwege de « partners » v i 
het Schoolpakt. Want deze partners zi i 
in werkelijkheid vijanden, die ieder pi 
gressief onderwijsbeleid onmogelijk n; 
ken. Zo wordt, sinds jaren, de langv< 
wachte en broodnodige hervorming v i 
het algemeen sekundair onderwijs tege 
gehouden, zogezegd omdat de « rational 
zatie J> van het technisch onderwijs ni t 
klaar is. 

Dit partijpolitiek ^^espennest wer t 
ons, als ouders en opvoeders, weer ter -, 
op de kommervolle problematiek van Ie 
schoolkeuze en de afdelingskeuze. 1 e 
wissel op de toekomst \an on/e kind 
j e n wordt nóg steeds té vroeg getrokker 
het gaat niet op dat een studienchti 
moet worden bepaald op 11-12-iarige lef 
tijd ! Want, al is er dan reeds een grot 
soepelheid inzake o\ergang en doorstr 
ming, tüch weegt de initiale keuze vee) te 
zwaar. De eerste twee jaren van h t 
voortgezet ondervviis zouden een alg 
meen, gemeenschappelijk en orienterei 1 
karakter moeten hebben. De geplaml 
hervorming van het sekundair onderwi 
— die maar niet uit de politieke karto 
komt — voorziet terecht 'n sfruktuur \ . 
3 x 2 jaar, in plaats \an de tans bestaa 
de 2 X 'i jaar. Slechts op 14-jarige leefti I 
zou een eerste richtingskeuze noodzak 
lijk worden en eerst op 16 een definitie t 
marsrichfing. 

En voor geen enkele studierichting m: -t 
doorstroming worden afgesneden, o< k 
niet voor het beroepsonderwijs. 

In deze weken van « hereksamens » i i 
« tweede zittijden » mijmeren we, willens 
nillens, over de ontelbare mislukkingen. 

We gaan hiervoor « het sisteem » niet zo 
maar verantwoordelijk stellen. Maar ook 
als mCii alle luiheid, groeikrizis, zwakke 
aandacht, enz. enz. van de rekening heeft 
geschrapt, blijft er toch een té zwaar sal
do. En zowel de politieke als de pedago
gische verantwoordelijken kunnen deze 
zieke plek niet wég redeneren. 

Er ontbreekt eerst en vooral een school 
die jeugdgemeenschap is, waarvan de kin

deren aktief deel uitmaken en waar op 
hen beroep wordt gedaan in hun geheel 
mens-zijn. 

Er ontbreekt, ^\at in Nederland een 
« talentenprojekt » werd genoemd. Feit 
blijft dat de kinderen van de arbeiders
gezinnen dikwijls achterop geraken, niet 
bij gebrek aan intelligentie, maar bij sto
rend gebrek aan parate schoolkennis. Dit 
komt o.m. bijv. tot uiting in stoornissen 

1 i 

bij het lezen. Biezondere zorg en nieuwe 
metodes in de eerste en tweede graad op 
de lagere scholen zou hier heel ve?l .Riti-
deren met talent kunnen ophalen en riitfe-
trekken. ^^ 

Ik laat hier opzettelijk het buitenge
woon onderwijs voor gehandikapten, ge
stoorde en \ertraagde kinderen builen 
deze beschouwingen. Dit onderwijs\ is 
beslist nog niet tof ontplooiing gekomen, 
en vooral voor « vertraagde » kinderen 
bestaat er nog geen uitkomst voor het 
niet-meekunnen (en hiervoor gestrélft 
worden) op de gewone school. 
Ander euvel : de eksaracnregeling. Waar

om moet een leerling op alle vakken 50\% 
halen ? Hier past differentiëring naar̂ mVi-
te de leerling ouder wordt en meer be
paald een richting kiest. En waarom moe
ten de leerlingen en studenten voor iedpr 
vak getest worden in de klassieke' eks^-
menvorm ? Waarom niet méér belang 
gehecht aan persoonlijke taken ? 

De toekomstige studenten aan hogere 
scholen —• universitaire en andere —» 
houden nog even de adem in en verlen
gen hun vakantie tot half september of 
begin oktober. Meer dan de helft van de 
toekomstige eerstejaars zal in juli 1969 
niet geslaagd zijn. Bij alle hervormings»^ 
plannen van het onderwijs in de kandida. 
turen moet toch steeds gezegd en her
haald : aan een hogeschool moet de stu
dent werken ! Er bestonden in de mid
deleeuwen kaarfridders, nu lopen er aan 
onze universiteiten en hogere scholen 
duizenden « kaartsludenten ». Deze heer
tjes kosten aan de gemeenschap een slor
dige 100.000 tr. per kop en per jaar. 

Ook het hoger onderwijs is totaal j i t 
de tijd. Met weinig animo werd door de 
regering een « Konferentie voor Univert-
sitaire Vernieuwing » ingesteld. Zond^i* 
nieuwe inzichten valt ook hiervan ftifct^ 
te verwachten. Wellicht ware een konfe
rentie voor de vernieu\Mng van het onder
wijs beter geweest , / 

Maar hiervoor zijn de 3 kleurpartije^ 
niet te vinden. Zij geven liever lage sta-' 
ten in de besloten 3-partijenkoniimssies 
waar het licht niet binnenvalt. 

Zij zijn overigens niet klaar om de 
jeugdrevolte op te vangen, omdat zij gefen 
optie hebben genomen. Zii spelen, ï̂ â tj 
handen en voeten gebonden, het spelletje 
van de gevestigde schoolmachten en blij
ken steeds meer onmachtig om ons oudere» 
\MJs uit het slop te halen. > , I j 

De Volksunie-frakties van Kamer- feA 
Senaat /uien over kort initiatieven nemen 
om het onderwijs in de grote adem van 
deze tijd te brengen en onze vlaamse jon-^ 
geren eindelijk alle normale kansen^ t » 
waarborgen in deze wereld. \ v 

In ieder geval stelt de Volksunie dat de 
volksgemeen.schap op alle échelons ii^-
spraak moet hebben in het onderwii;sbé-i 
leid en dat het nu eindelijk eens mol?[ ult 
zijn met het ondemokratisch drie-par-
tijengekonkel inzake onderwijs. 

Dit gaat ons allen aan ! ' 

M. CÜPPIETERS!. 

«lUSfllHMWWiff 

file:///ertraagde


2 

GELIJK 

Na de overwinningsmars van 
de V.U. op 26 mei is er heel wat 
heibel ontstaan i.v.m. de deelne
ming van de V.M.O. 

Nadat « WIJ > geschreven had 
dat de antikommunistische slo
gans buiten het betogingskader 
vielen, vonden zgn. « progressie
ven » het nodig de V.M.O. aan te 
vallen omdat haar antikommu-
nisme « uit de tijd, donkere her
inneringen oproepend en kom-
promitterend voor de V.U. » zou 
zijn. 

Ik hoop dat na de barbaarse 
inval van de « verdedigers der 
verdrukten » in Tsjechoslowakije 
deze mensen evenals de redaktie 
van « WI.1 » zullen inzien dat de 
V.M.O. gelijk had. 

M.R., Gent. 

FRANSE MISSEN 

« (iebeurlijk maandag, woens
dag en vrijdag om 8 u. 15 ; dins-
en donderdag om 18 u. en zater
dag om 19 u. : franse missen ». 

Dat kunt u in vier talen lezen 
onder parochiale mededelingen 
in de kerk van de H. Familie, te 
Duinbergen. Ais u dan het 
woordje « gebeurlijk » schrapt, 
dan hebt u de huidige stand van 
zaken in deze vlaamse kustparo-
chie. 

Dat is naar het zeggen van 
plaatselijke inwoners niet in één 
keer gekomen, maar stukje voor 
stukje, ieder jaar een beetje 
meer. Evolutie dus, en nog en 
meer. 

Tenzij die stoute vlaamse 'eks-
Iremisten er een stokje voor ste
ken en de franskiljonse imperia
listen hun gestolen lekkers terug 
afnemen. 

G.V.L., Wommelgem. 

AMNESTIE 

Ik las in « WIJ » van 3 dezer, 
dat de leiding van de V.U. het 
betreurt, dat de regering het niet 
nodig geacht heeft om amnestie 
in haar programma op te nemen. 

Is dat werkelijk alles wat de 
leiding dienaangaande weet te 
vertellen ? Het is pover ! 

Het gebeurt zo zelden dat hel 
orgaan van de partij over re
pressie en amnestie rept. En .Is 
dat eens .sporadisch het geval is, 
dan zijn het enkele regels ergens 
in een verloren hoekje. Het re
pressie-vraagstuk is nog even ak-
tueel als voor 2,3 jaar. Zo onnoe
melijk veel Vlamingen zijn er het 
slachtoffer van geweest, hon
derden werden dikwijls voor een 
niemendal zwaar gestraft en on
dervinden nog dagelijks de na
righeden ervan. Denk slechts 
aan de fameuze lijsten van de 
krijgsauditeurs. Denken sommige 
leiders van de V.U. misschien dat 
het vraagstuk niet meer zo pran
gend is, dat het oud vuil is ? ! 

Veel getroffenen zijn reeds 
dood of betrekkelijk oud gewor-

9 Wenst U een prachtige 
bontmantel ? 

0 Verlangt U afzonderlij
ke bonfsfukken aan te 
kopen of uw mantel te 
veranderen ? 

Wendt U in vol le ver t rouwen tot 
ons lid 

W.CLAYKENS 
Ouiïergcmse^aan 328 
Etterbeek - Tel.; 48.37.01 

Inl icht ingen kunnen 
steeds 
gratis bekomen wo'^den 

engij 
lands zouden Ieren of het afstap
pen ? 

Kan de Sportraad voor Vlaan
deren hieromtrent niets onder
nemen ? 

Ik vind het fijn dat in uw 
sportbladzijde ook het taalaspekt 
aan bod komt en denk dat heel 
wat lezers er dezelfde mening op 
nahouden. 

M.W., Groot-Bijgaarden. 

SENATOR PERSYN 
den, maar pas op ! De kinderen 
en kleinkinderen leven pg die 
zijn jong en vergeten niet. velen 
onder hen zijn nog meer verbeten 
dan hun ouders. 

Het veronachtzamen van die 
netelige kwestie door de V.U. 
zou wel eens zeer onaangename 
gevolgen kunnen hebben voor de 
partij. 

Voor wanneer een breed op
gezette aktie voor amnestie ? 
Vanwege de vlaams-nationale 
partij zou men dat toch mogen 
verwachten en wekelijks (ja we
kelijks, mijn beste) in « WIJ » 
èen hoofdartikel over de amnes
tie. Er op hameren en blijven 
kloppen en anderen zullen vol
gen ! 

P.A., Kortrijk. 

SOCIALE AMNESTIE 

In « WIJ » d.d. 13 aug. j.1. 
(nr 28) lees ik in de rubriek 
« Wij en Gij » een met als hoof
ding « Ouderdomspensioenen » 
ingezonden schrijven van V.M. 
(Moerkerke). 

De nasleep van de mensonte
rende repressie is inderdaad ui
terst pijnlijk wanneer men de 
pensioengerechtigde leeftijd be
reikt, dit om reden er geen en
kel « getroffene » een volledig 
pensioen kan genieten, al heeft 
hij door volledige uitboeting zij
ner opgelopen straf of door «eer
herstel» volledig zijn burgerlijke 
en politieke rechten terug ! 

Door het feit immers dat bij 
pensioenaanvraag men tot 1 
januari 1946 een loopbaan moet 
kunnen verrechtvaardigen, wat 
geen enkel door het krijgsge-
recht veroordeelde... kan, wordt 
men dan verplicht een loopbaan 
tot in... 1926 te verrechtvaardi
gen, waardoor vanzelfsprekend 
dan ook aan het licht komt waar, 
enz. men tijdens en na de oorlog 
vertoefd heeft (dit werd er door 
de wetgever spéciaal... voor ge
daan !), zodat de jaren doorge
bracht in de gevangenis (en in 
de meeste gevallen de jaren tij
dens de oorlog !) van het reeds 
zo schamel ouderdomspensioen... 
afgetrokken worden, en men dus 
mag zeggen dat de opgelopen 
straf tot in het graf... dient ge
dragen te worden ! 

Het is vanwege de V.U. totaal 
onzinnig nog voor politieke am
nestie te ijveren, omdat deze tans 
praktisch voor absoluut niemand 
meer enig nut of voordeel mede
brengt. 

Zoals de inzender V.M. (Moer
kerke) de raad geeft, zou de V.U. 
lans nog uitsluitend doch drin
gend voor « .sociale amnestie » 
dienen te ijveren om, zodoende, 
alle beiaarden een volledig ou
derdomspensioen (dat reeds 
schamel... genoeg is ) te laten 
genieten ! In deze tijd dat men 
zo bekommerd voor de « beja.Tr-
den » blijkt zou het ijveren voor 
« sociale amnestie » mogelijk een 
kans... maken ? ! Ten ware dit 
kristelijk-humaan België daarl)ii 
even huichelachtig, enz. blijkt 
als bij het leveren van wapens 
aan Nigeria om terzelfdertijd 1 
miljoen frank voor hulp toe te 
kennen aan de Biafrancn, slacht
offers dezer... wapens ! 

R.C., Assebroek. 

OPROEP 

Het Vlaams ziekenfonds Bra-
bantia is het éérste naoorlogse 
ziekenfonds met zétfel te Brussel. 
Principieel mag en kan een zie
kenfonds géén deel uitmaken van 
een partij, doch 'n parallele ont
wikkeling van een vlaams-natio-
naal ziekenfondswezen is niet al
leen wenselijk doch noodzake
lijk. 

Politieke machtvorming zon
der sociale organizaties is m-
mers een reus boetseren op le
men voeten. 

Wij moeten een ingreep doen 
op deze bestaande leemten. Daar
om doen wij een oproep tot alle 
vlaams-sociaal voelende nationa
listen, om samen met ons, over 
te gaan tot het bespreken en uit
werken van een aktieplan tot de 
oprichting van eigen afdelingen 
van het vlaams ziekenfonds. 

Onze verantwoordelijkheid is 
groot zo wij onverschillig blij
ven toezien hoe steeds onze eigen 
mensen overgeleverd blijven aan 
de rode, gele en blauwe mutuali
teiten. 

Wij beschikken over de effek-
tieven, wij hebben reeds funda
menten en ervaring. 

Laat ons overgaan tot een 
vlaams nationale gemeenschap
pelijke aktie ! 

Brabantia, 
Steenweg op Ninove 288 

Brussel. 

SPORT EN TAAL 

Uw artikel in uw Sportblad-
zijde « Neuzen Tellen » over de 
taaitoestanden in de Belgische 
Sportbonden, vond ik spits en 
prima. 

Ik stel me de vraag wanneer 
de vlaamse afgevaardigden in de 
Belgische Basketbal- en Biljart-
bond, van hun respektieve voor
zitters, de hh. Balieu en Trof-
faes, zullen eisen dat ze Neder-

Tot mijn spijt stel ik vast dat 
in het weekblad « WTJ » van 3 
augustus 1.1. in de kommentaren 
in verband met tussenkomsten 
van de V.U.-senatoren er niet het 
minste woordje geschreven werd 
over de tussenkomst van senator 
Willy Persyn ter gelegenheid 
van zijn optreden over de be
groting van landbouw, een tus
senkomst die mijns inziens wel 
zeer degelijk kan genoemd wor
den door de opbouwende stijl die 
deze rede kenmerkte. Hij-kreeg 
immers de speciale felicitaties 
van de voorzitter. 

dunkt eer dat er een europese 
veiligheidskonferentie nodig is 
tegen het Sovjet-imperialisme 
i.p.v. met de Kremlin-bonzen. 
VVant de schending der tsje-
chische grenzen is zeker de laat
ste wandaad niet die de Sovjets 
begaan hebben. 

Europa is meer dan ooit be
dreigd door het russisch impe
rialisme. Alleen een verenigd 
Europa is in staat het russisch 
gevaar te weren en zolang we dat 
niet inzien zullen we zwak en 
machteloos blijven en een speel
bal zijn van de russische en 
amerikaanse machtspolitiek. 

V.M.J., Heusden. 

ZIJN WEG 

R.V. e.a.. Kortrijk. 

AFSCHUW 

Met afschuw en woede vernam 
ik het nieuws over de laffe inval 
der bolsjewistische legers in het 
vreedzame Tsjechoslowakije. De
ze brutale schending van het 
volkerenrecht bewijst eens te 
meer hoe vals de pax-apostels 
uit het Kremlin zijn. 

Met zulke tirannen zouden 
zgz. westerse staatslieden, be-
roepspolitiekers, uit opportunis
me en halfgekke intellekuelen, 
uit verdwazing, een dialoog over 
europese veiligheid en wereld
vrede willen beginnen. Zulks is 
zoveel als z'n kop in de muil van 
de (russische) beer steken. Mij 

Het is hier een jongen van 
vijftien jaar dié zich tot u wendt. 
Waarom ? Wel, eerst en vooral 
om u gerust te stellen dat ik uw 
partij volledig steun en ten twee
de om u kennis te geven van 
mijn toestand. 

Ik ben geboren te Brussel. 
Mijn familie is van vlaamse af
komst. Mijn vader komt uit Ou
denaarde en mijn moeder uit 
Mechelen. Thuis met mijn ouders 
sprak ik Frans en een vlaams 
dialekt. Zo sprak ik nooit zuiver 
Nederlands. Toen ik zes jaar 
werd, stuurden mijn ouders mij 
naar een franse school. Wanneer 
mijn medeleerlingen wisten dat 
ik van vlaamse oorsprong was, 
dan werd ik « Ie sale flamin qui 
ferait mieux de retourner a sa 
charrue... enz... ». Zo ben ik een 
vlaams-nationalist geworden. 

M., Brussel. 

Dl redakti* draaft eeen rcr* 
•ntwoordelijkheid roor de ia» 
houd der gepubliceerde Iczera-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht Tan keuze en inkorting 
Toor Over de lezersrubriek 
wordt geen bricfwisaelins t*-
Toerd 

von de redaktie 

Brussel , 5 september 1968, 
B è t r . : de postbode komt . . . 

Inderdaad, de postbode i s op ronde b i j onze 
abonnenten v i e r leesgeld s l ech t s loopt t o t e i n 
de van deze maand. Het i s voor u een kle ine moei
t e , 95 f r k laa r t e leggen : voor minder dan een 
bankje van 100 bet rekt u dan ons blad t o t einde 
van het jaar» Tussen haakjes : kent u nog één 
enkel weekblad dat zo weinig kost ? We dr i jven 
heus geen handel t je in bedrukt papier ; om winst 
i s het ons n ie t te doen. Het komt er voor ons op 
aan, een idee t e verspre iden . Wat voor ons nood
zaak i s , wordt voor u meteen een z a a k j e . . . 
En mogen we inhaken op een l eze r sb r i e f van een 
tumhoutse korre s pond ent , d ie enkele weken g e l e 
den op deze bladzijde verscheen ? 
Zelfs indien u t o t einde 1968 geabonneerd bent , 
kunt u ons een grote d iens t bewijzen door 95 f r 
op onze prk t e s t o r t e n . Maar geeft u dan meteen 
naam en adres op van iemand die u wilt bedenken 
met een (driemaandelijks gratis-abonnement. Einde 
van het jaar nemen wij het dan van u over en la
ten we bij de door u gewonnen lezer het leesgeld 
over 1969 door de post aanbieden. 
Dat i s nou eens een zéér eenvoudige én e f f i c i ën 
t e manier om ons t e steunen en om de abonnemen
tens lag - die s t raks door onze propagandisten 
veer zal worden gevoerd - goed in t e ze t t en . ' 
95 f r op prk 1711.39 van WIJ Vlaamsr-nationaal. 
Brussel-I : wie doet het vandaag nog '^ Ui" 
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WIJ 

* Frans-Vlaamse iailtuurdag 

in Steenvoorde 
leett 
Vlaanderen 

'(c. m.) Jozef Tillie, de leraar Nederlands, 
de man die in Ons Huisje woont te Steen
voorde en die op 14 juli ook met een 
Vlaamse leeuw vlagt. Jozef Tillie glunder
de verleden zondag toen hij de tahijke 
gioep aanwezigen uit Noord en Zuid wel
kom heette. 

Oe steenvoordse schepen (adjoint au 
maue) viel hem hierin bij in een vlot iet-
w.u geschaafd Steenvoords. 

jozet Tillie werd als voorzitter bijge
staan door Jaak Fermaut uit Winnezele, 
de jonge hoop van het nieuwe Frans-Vlaan-
deren. Achter de voorzitterstafel hadden 
ook André Demedts plaats genomen, Luc 
Veibeke, en Jozef Deleu. Onder de aan
wezigen merkten we heel wat vooraan-
de Zuidvlamingen op. 

De giote Sint-Winoksbergenaar en vlaam-
se dichter Emmanuel Looten die, doordat 
hij in het Frans schrijft ook in Frankrijk 
alb een belangxijk letterkundige beschouwd 
wordt, zat eveneens achter de eretafel, maar 
dan om gehuldigd te worden ter gelegen
heid van z'n zestigste verjaardag. 

André Demedts belichtte vooral de per
soon van Emmanuel Looten. Eerst bracht 
hi) z"n grote oom Camiel Looten in herin-
neiing, de rijselse professor en trouwe Vla
ming die Joost van den Vondel bij de 
franssprekenden geïntroduceerd heeft. Em
manuel Looten heeft z'n land verheerlijkt 
door z'n poëzie « in een Frans waarachter 
je het vlaams hart hoort kloppen ». 

Willy Spillebeen kent de zuidvlaamse 
dichter beter als wie ook. Hij is niet alleen 
z'n vriend, maar hij heeft z'n poëzie in een 
keurig Nederlands vertaald. De karakteris
tiek \an Lootens poëzie is juist dat ze 
\laams is, niet alleen naar de inhoud maar 
ook naar de taal. Z'n Frans is uniek van
wege het germaanse ritme, de kleurenweel-
de. de vlaamse geestdrift. 

Vlaanderen wordt in geuren en kleuren 
gcëvokeerd : « terre, mer et ciel », dat is 
Emmanuel Looten. 

Luc Verbeke las toen een dankwoord aan 
Steenvoorde voor, van de hand van Cyriel 
Rousseau, van wie we toen nog niet wisten 
dat hij overleden was. De laatste overleven
de van Pro Westlandia herinnerde met een 
erkentelijk gemoed aan de vriendelijke 
Steenvoordenaars, bij wie de groep Pro 
Westlandia een allereerste keer opgetreden 
was in 1911. 

Emmanuel Looten nam nu het woord. 
Het was een dankwoord en tegelijk een 
boodschap. Hij was ervan overtuigd dat de 
dag van Steenvoorde een mijlpaal betekent 
voor Zuid-Vlaanderen. Vlaanderen is m n 
moeder, zei hij, maar Frankrijk dat m n 
vader is, heeft m'n moeder niet altijd goed 
behandeld. M'n moeder heeft veel onrecht 
moeten verdragen. Sommige onrechtvaardig, 
heden laten we zwijgend over ons heen 
gaan, maar andere willen we beslist niet 
dulden. 

Als tegenprestatie voor de hulde las hij 
een nieuw gedicht voor, gewijd aan het 
Vlaamse stadje Steenvoorde. 

Net voor de pauze ging Tillie dan over 
tot de prijsuitreiking aan de laureaten van 
de nederlandse kursus in Steenvoorde. 

Na de pauze werd het toneelstuk «Dossier 
Bakelandt » opgevoerd. 

Fred Germonprez zal als auteur van dil; 
degelijke^ toneelwerk wel diep ontroerd ge
weest zijn, nu hij z'n stuk in Zuid-Vlaan
deren, in Steenvoorde mocht bijwonen. 

TëateT Antigone uit Kortrijk voerde het 
op in arena-vorm en*Eelfs de franstaligen 
werden geboeid door het dinamische s.pel. 

We mogen besluiten met André Demedts, 
Luc Verbeke en vooral Jozef Tillie zelf har
telijk te danken voor dit geslaagde feest in 
de nette zaal van het steenvoordse stad
huis. 

OE LAATSTE BOER KAPOT? 

Leuven in de branding 

ff JL^^L déménagement 
aveo 
ménagements" 

(m. van haegendoren) Achter de rug van 
Leuven-Nederlands heeft Leuven-Frans van 
minister De Saeger gedaan gekregen dat 

(Lees door blz. 4) 

De zuivelfabriehen hebben beslist dat de boet xicfntnan de lichtpiijs xmn 4.^5 jr. per 

liter melk niet meet zal uitbetaald hijgen; de piijs aan ptodvcent woidt nideidaad 

veimindetd met 25 et. 

De lichtprijs van 4,55 fr. per liter melk 3,3 t. h. vet op boeiden] is at een paut par oud: 

in juli 1966 werd hij door ~de E.E.G.-ministerraad vastgesteld. De prijs was destijds 

reeds nipt en hield te weinig rekening met de jaktor arbeid. Sindsdien zijn ei twee jaar 

oveiheen gegaan, tijdens dewelke de produktiekosten veihoogden. De piijs bleej dezelj-

de en het nadeel was iDor de boer! 

Als konsttment zag de boer de index stijgen, maai als pioducent moest hij het stellen 

met hetzeljde bedrag... 

Daar gaat nu nog eens 25 et aj. Een van de ooizaken van de veimmdenng is de volsla

gen ontreddering van de zuivelmarkt en o.m. het jeit dat de marktprijs van boter en 

mager melkpoeder onder de interventieprijs ligt. Dit is dan weer het gevolg x>an de on

gelijke konkurrentievoorwaarden tussen de E.E.G.-lidstaten In andeie E.E.G.-landen 

woidt de zuivelsekl\}r gesubsidieeid o] woidt de richtpiijs met uitbetaald. In die voor. 

waaiden zijn onze boeren het slachtojjer van oneerlijke konkuiientte. 

Deze toestand is een waar schandaal. Onze regenng moet kiachtig ingiijpen en de be

langen van onze boeren verdedigen. Andere E.E.G.-lidstaten hebben bij herhaling, als 

het m hun kraam paste, de reglementen en ajspraken van de gemeenschappelijke markt 

met de voeten getreden. Onze regering beschikt over voldoende troeven om, door een 

onverzettelijke Itouding, tans voldoening voor onze boeren te bekomen. Oj zij het ech' 

ter zal doen ? •. 

In de Wetstiaat is er deze week al 
een lichte aanduiding die wijst op 
een bescheiden hervatting van de po
litieke aktiviteit. De begroting 1969 
is namelijk in de maak terwijl en
kele ministers bijzonderheden laten 
doorschemeren over bepaalde hervor
mingsplannen. Zo zijn er wijzigingen 
in de pensioenstelsels op komst, o.a. 
met het doel dubbel gebruik te voor
komen, dat al te vaak ontstaat door 
een kunstmatige scheiding tussen de 
pensioenen in de privé- en de open
bare sektor. Ook over de plannen 
van minister Segers lekken enkele bij
zonderheden uit (a.m. de ajschajjing 
van een technische eenheid waarbij 
al dadelijk een kleine polemiek ont
stond of die eenheid nu een jrans-
talige oj een nederlandstalige zon 
zijn). Stippen we teihjops de bevor
dering van majoor Segers aan, zoon 
van de minister, die adjunkt wordt 
van de nieuwe bevelhebber der pa-
ra-kommandos. Een minister, die als 
stajchef een eentalige Waal opdringt, 
ziet natuurlijk niet het delikate in van 
een promotie van zijn eigen zoon on
der zijn ministerschap... 

« ATOL » VOOR ZEEBRUGGE 
Enkele dagen vooraleer de regering 

een beslissing zou nemen nopens de 
aanvraag van drie grote petroleum-
inaatschappijen, om een pijpleiding 
Rotterdam-Antiuerpen te mogen leg
gen, werd bekend dat eerste minister 
Eyskens en zijn kollega's, die nauw 
betrokken zijn bij deve kwestie, een 

rapport ontvingen, uitgaande van een 
studiebureau, dat reeds de superha-
vens van Bantry Bay en K\)weit ver
wezenlijkte. Het gaat dus niet om een 
groep teoretici doch wel om deskun
digen, die op bepaalde en zeljs revo
lutionaire verwezenlijkingen kunnen 
bogen. Het voorstel beoogt de bouw 
van een soort « atol » op 18 km. van 

Er zouden 6 supertankers tegelijk 
kunnen gemeerd worden. 

De indieners van het projekt heb
ben niet alleen een eerste technisch 
schema voorgelegd doch ook een eer
ste kostenberekening voor de injra-
strukluur ten bedrage van 2,5 mil
jard jr. 

Het besluit van dit projekt luidt 

de vlaamse kust ter htAagle van Zee-
brugge, vlakbij een vaargeul van 25 
m. diepte. Deze ajstand is korter dan 
het schema, opgemaakt door projes-
sor Mvrtelmans, die trouwens de 
bouw van een kunstmatig eiland 
voorziet. Het nieuwe projekt beperkt 
de omvang van deze kunstmatige pe
troleumhaven en voorziet ook een 
nieuwe sisteem van « dijken T> : chor 
het plaatsen van goljbrekers onder 
water zou het water binnen het atol, 
dat drie dubbele platjorms zou om
vatten, een rustige oppervlakte ver
krijgen. Van deze platjorms zouden 
pijpleidingen van 48 duim diameter 
naar de kust gelegd worden. 

dat het hier om een technisch moge
lijke en ekonomisch verantwooide 
realizatie zou gaan. 

In hoever de indiening van dit pro
jekt het argument van minister De 
Saegher (wij kunnen niets onderne
men, want er bestaat geen enkele ern
stige studie) zal ontzenuwen valt aj te 
xvachten al kan men de precedenten 
Bantiy Bay en Koweit toch niet zon
der meer over het hoofd zien. Het is 
maar goed dat een dergelijk pi\3jekt 
op het laatste nippertje voor de dag 
k-Omm, al ware het maar om de cen-
tiale overheid te Brussel te doen in
zien, dat de tijd van de improvizatie 
op havengebied voorbij is. 

TERUG NAAR SCHOOL 
Twee miljoen kinderen en een heel 

leger leraais en leraressen hebben 
vorige maandag de vakantietijd deji-
nitiej vaarwel gezegd. Elders in ons 
blad wordt daarover uitvoeriger ge
handeld. Twee zaken mogen nochtans 
in deze rubriek even aangestipt uVr-
den : het verouderde leerprogramma 
van onze scholen en de kwestie van 
de nederlandstalige scholen in het 
Biusselse. Dit verouderde onderwijs
stelsel houdt geen rekening met de 
gewijzigde levensomstandigheden en 
heejt wat de geest ervan betrejt ook 
het grote nadeel, evenmin rekening 
te houden met de verschillende gees
tesgesteldheid in beide landsdelen. 
Dat is niet alleen zo wat betrejt het 
geschiedenisondei richt doch ook wat 
de algemene evolutie in het tmder-
wijs aangaat : te Brussel wordt nog 
steeds bijna uitsluitend gekeken naar 
wat te Parijs aan innovaties uitge-
knobbeld wordt, wat er in Nedeiland, 
Duitsland en Engeland, nochtans 
voorsti evende landen op pedagogisch 
gebied, gebeurt schijnt de heren niet 
te interesseren. 

Het tweede punt betiejt Brussel : 
de injiastruktuur van het nederlands-
talig onderwijs is nog steeds miniem 
en het is een hele gebeurtenis wan
neer er een nieuw schoolgebouw zijn 
deuren voor dit onderxuijs npent, zeljs 
wanneer het geboinu \,og niet eens 
voor de heljt aj is. Dit is meteen sim-
bolisch voor de achterstand van ons 
onderwijs in de hoojdstedelijke era. 
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ERNEST CLAES 
ï*t iKJtFiaver van « lie Witte » is gestorven ; en daarmee heeft Vlaanderen 

zHn — mei Felix Timmermans — wellicht populairste en meest bekende 
s«ii«ijver vemren . Diegenen die menen de « grote » literatuur te vertegen
woordigen, hebben hem deze populariteit en bekendheid wel eens kwalijk 
genomen. Want Ernest C'laes betekende : een wereld van naïviteit, van pro-
bleemloosbeid. van al wat onmodern is. Zo schreef men altans. Wie het werk 
van Claes van nabij leerde kennen, wie Ernest Claes zélf kende, kon in de 
gebaarde Zichemenaar niet alleen maar een humorist en een gezapig vertel
ler zien. Er dient beklemtoond te worden dat achter de luchtige verteltrant 
en de humor een intens meeleven in zijn werk verscholen ging, een niet te 
miskennen bewogenheid, een bitterheid zelfs die van hem nog wat anders 
maakt dan zo maar een lolJebroek ! Zelfs in zijn meest-bekende werk « De 
Witte » dat volgens de zopas overleden Claes-bewonderaar Xan Duinkerken 
een der mooiste boeken over het kind is, klinkt naast een zachte weemoed 
om de verloren kindertijd ook een verholen aanklacht om de armoede der 
mensen. Scherper zou dit doorklinken in een boek als « .Jeugd », waarin deze 
armoede meer beklemtoond wordt, waarin de eenzaamheid van een kinder
ziel met enkele trekken raak wordt geschetst. Achter de myte van de humo 
ristische verteller staat de waarheid van een zeer gevoelig mens, die het leed 
tegemoet treedt met zijn enig wapen : de humor van wie « trotzdem lacht », de 
humor die de afweer is tegen een in feite tragische toestand. En achter de 
myte staat ook nog de man die, buiten dorp en jeugd tredend, met zijn ras
echt vertellersinstinkt naar andere vormen dan de kroniek of de novelle 
greep en beurteling.s satirisch als in « Charelke Dop », scherp psichologisch-
tiperend als in « Clementine », eenvoudig in de schildering der menselijke 
tragiek als in « De Moeder en de drie soldaten » of « Daar is een mens ver
dronken », verontwaardigd onder alle schijnbare spot in « Cel 269 » en dan 
weer ironisch in « Gerechtelijke dwaling » kon worden. Achter de myte staat 
de schrijver van « Bei uns in Deutschland », het boek dat hij schreef na 
« Namen », een der beste oorlogsboeken uit onze letterkunde. En achter deze 
myte staat tenslotte de auteur van een novelle als « Floere het Fluwijn », een 
meesterlijk dieren\ erhaal en een pareltje \ an \ertelkunst. 

Ernest Claes was méér dan de populaire verteller, die zich graag liet 
zien en graag gezien werd, die honderdduizend handtekeningen plaatste in 
zijn zovele boeken. Dit alles deed wel eens vergeten dat die man een gepro
moveerd dr. in de wijsbegeerte en letteren was, die qua wetenschappelijke 
bagage zeker voor vele van zijn benijders niet moest onderdoen. Dit deed ook 
wel eens vergeten, dat vanaf het herentalse kollege en de vlaamse studenten-
bond tot « Cel 269 » na de bevrijding een rechte lijn liep van vlaamsgezinde 
trouw. Als bewoner van Brussel sedert lange jaren kende hij meer dan wie 
ook de problemen. Wanneer men beweerde dat hij dialekt schreef, verweerde 
hij zich daartegen : « Ik gebruik alleen gewesttaai in het dialoog », zei hij. 
« Ge moet te Brussel wonen om te begrijpen hoe noodzakelijk het A.B.N, is », 
schreef hij ons in dat verband. 

Sommige auteurs hebben ergens in hun werk verdoken in één enkele zin 
de essentie van hun levenswerk samengevat. Zo deed Verschaeve toen hij zei : 
« Terugleiden naar het wezen was alles wat ik deed ». 

Zo deed ook Ernest Claes in « Bei uns in Deut.schland » waar hij schreef : 
« Ik vind de waarheid in de eenvoud van mijn hart ». Deze zin kan staan over 
zijn leven en zijn werk. Deze zin kan getuigen voor hem, nu hij van ons is 
heengegaan. 

CYRIEL ROUSSEEU 
Tussen alle kleurige, impozante of eigenaardige figuren die het antwerps 

nationalisme kan aanwijzen in zijn tamelijk rumoerig bestaan, is de figuur 
van Cyriel Rousseeu wel een der zuiverste geweest : door zijn onwankelbare 
trouw, door zijn volharding. Een volharding die een sublimering was van 
westvlaamse koppigheid. Een trouw die sterk stond, niet op geleerde teorieën 
maar op enkele zeer duidelijke, klare beginselen en op een vriendschap die 
zijn hele leven heeft gedomineerd : die met dr. Borms. 

De westvlaamse jongen, te Watou in 1882 geboren, ontdekte de vlaamse 
beweging al heel jong. Toen hij amper zestien jaar oud een boek las over 
Zannekin, werd belangsteling en liefde voor het Vlaanderen over de schreve 
bij hem wakker. Als zovele westvlaamse dorpsjongens ging hij eerst in Frank
rijk werken. Toen in 1902 het Groeninge-monument ingehuldigd werd te 
Kortrijk, kwam hij daarvoor speciaal naar Vlaanderen terug. In 1903 ging hij 
naar Antwerpen ; in 1906 werd hij er trambediende en het was op lijn 3 naar 
Merksem, dat Cyriel zijn eerste flamingantische propaganda zou voeren, 
samen met nog enkele vrienden, bij zoverre dat tram 3 dé « flamingantische » 
tram werd. In 1912 was hij samen met dr. Borms een der bezielers van Pro 
Wesflandia, dat in Frans-Vlaanderen door voordracht en lied het kontakt 
met Vlaanderen legde... 

Toen de oorlog uitbrak, volgde hij zijn vriend dr. Borms in het zich lang
zaam ontwikkelend aktivisme. De taak die Cyriel Rou.sseeu in die moeilijke 
omstandigheden op zich nam, was zwaar. Als vertegenwoordiger van de Raad 
van Vlaanderen in de krijgsgevangenenkampen heeft hij voor de morele en 
materiële opbeuring der gevangenen werk geleverd, dat zelfs indirekt door 
de belgische instanties werd erkend : men bood hem aan, tegen een belang
rijke vergoeding, om zijn aktiviteiten onder het belgisch Rode Kruis uit te 
voeren. Hij weigerde ; het belgisch Rode Kruis had geweigerd vlaamse boe
ken naar de krijgsgevangenen te zenden.... 

In 1917 zou hij zijn hoofdverblijf hebben in het kamp van Göttingen en 
er al zijn invloed aanwenden tot verbetering van het lot der gevangenen. 

Na de oorlog in 1919, werd hij bij verstek tot 18 jaar gevangenis veroor
deeld. Nadat hij gevangen genomen was, kwam de zaak opnieuw voor in 1921 : 
de laatste zaak tegen een aktivist. Rousseeu, wiens drie broers aan de IJzer 
hadden gevochten en wiens ouders te Watou gedurende drie jaar onder bewa
king hadden gestaan, verdedigde zich niet : hij viel aan, en de jurv sprak 
hem vrij ! 

Tussen de twee wereldoorlogen moest hij, evenals zovelen gebroodroofd, 
zich zo goed en zo kwaad als het ging door het leven slaan. Hij gaf echter 
de strijd niet op en de vriendschap met dr. Borms, met wie hij steeds in kon-
takt bleef, groeide uit tot een verering. 

Getroffen door oorlog en repressie, smartelijk getroffen door de gerech
telijke moord op zijn vriend, was hij een der eersten weer gereed om de oude 
en nieuwe getrouwen te verzamelen : geen Borms-mis zonder Cyriel Rous
seeu, en nadien ook geen enkele vlaams-nationale vergadering of bijeenkomst 
waar men hem niet ontmoeten kon. 

Een fantastisch geheugen en een intens-beleefde vlaams-nationale ge
schiedenis van meer dan een halve eeuw maakten hem tot een levend naslag-
vverk, en bezorgde ons blad geregeld brieven van twee tot tien of twintig blad
zijden, met uitwijdingen over figuren of gebeurtenissen die wij hadden aan
geraakt. 

In Cyriel Rousseeu verliezen wij een der laatste getrouwen van de akti-
vistische generatie : een moedig, beginselvast en trouw man en vriend, een 
ylaams-nationalist zonder omwegen en een levend getuigenis voor het diep 
in ons volk geworteld-zijn van onze gedachte. Naast de kasseier Amedee Ver
bruggen en de arbeider Jan Hainaut staat de tramman Cyriel Rousseeu om te 
getuigen voor de waarachtige sociale bazis van ons nationalisme. 

(Vervolg van blz. 3) 
de onteigeningsprocedure voor ongeveer 
800 ha grond te Waver zou worden op gang 
gebracht. Van het Kabinet van Openbare 
Werken lekte uit, dat hiermede circa 700 
miljoen gemoeid zijn. 

Louvain-Fran^ais en de Acapsul waren 
de jongste weken bijzonder kalm. Zij heb
ben via de Wetstraat (nr 15 en nr 127) 
het nodige gedaan om na de beloofde 5 
miljard voor de luxe-klinieken te Woluwe 
nog gauw een miljard op te snoepen aan 
een oppervlakte bos en bietenvelden. 

Het spe! is duidelijk : Leuven-Frans 
wil zijn part en deel in de gehele buit 
van de universitaire expansie zodanig ge
bruiken dat zij kunnen beweren, momen
teel geen geld meer te hebben voor de 
overplaatsing. Dat zijn de «ménagements», 
door de regering toegestaan aan Leuven-
Frans. Intussen doen de trotse paladijnen 
van de vlaamse C.V.P. alsof zij dat toch 
van aan de Costa Brava niet konden we
ten. 

Intussen bouwen de big-bossen van 
Acapsul en Louvain-Frangais hun luxe
villas in de streek tussen Leuven en Wa
ver. 

Monseigneur Descamps, rector magnifi
cus en Bisschop der Armen, bewoont een 
paleis (zijn ambtswoning op de kosten 
\an?) wel uitgerekend halfweg tussen 
Leuven en Waver. 

De « Triangle » is een spinneweb. 
De Grote Spin 
er midden in ! 

• De huizen van Shape (1) 

25 miljoen 
als 
"waarborg" 

(.^ro) De panikulieren die huizen verhu
ren aan onderhorigen van de Shape hoeven 
zich geen zorgen te maken : ze zullen tij
dens de volgende 10 jaar steeds hun huis
huur kunnen innen, zelfs indien ze geen 
huurders hebben. De belgische staat heeft 
zich namelijk garant gesteld voor die huis
huren. 

Dat kan men afleiden uit een mededeling 
die de regering deed aan de Kamer op een 
datum dat de meeste volksvertegenwoordi
gers hun koffers voor de vakantie pakten : 
op 31 juli jl. We moeten eerlijk bekennen 
dat het dokument op dat ogenblik ook aan 
onze aandacht ontsnapt is, en dat we het 
nu bij toeval hebben opgevist uit een massa 
oude papieren. 

Dat het hier niet alleen een teorelische 
waarborg vanwege de belgische staat be
treft, blijkt uit het feit dat de ministers van 
financiën en van begroting, respektievclijk 
baron Snoy et d'Oppuers en A. Cools, zich 
verplicht gezien hebben 25 miljoen fr. als 
bijkomende uitgaven in te schrijven op de 
begroting \an het ministerie van Landsver
dediging. 

• De huizen van Shape (2) 

... en daarachter 
komen er 
nog, nog, nog... 

(Ato) Vindt U 25 miljoen fr. een 
peulschilleije ? Dat weten we nog niet. In
dien tijdens heel de garantieperiode van 10 
jaar geregeld dergelijke kredieten dienen 
bijgeschreven op de begroiing, loopt dit in 
de honderden miljoenen. 

Er is trouwens opk principieel een ern
stig bezwaar tegen deze operatie. In de of
ficiële motivering van die bijkomende uit
gave lezen we dat de kabinetsraad, in zijn 
vergadering van 7 oktober 1966, geoordeeld 
heeft dat er voor de regering reden toe be

stond — en nu citeren we de ambtelijke 
tekst — « d e privé-sektor aan te moedigen 
tot het bouwen van ongeveer 1.000 wonin
gen in de omgeving van de Shape, name
lijk door het verstrekken van een bezeltings-
waarborg van 10 jaar ten voordele van de 
woningen die aan bepaalde voorwaarden 
voldoen. » 

Lakoniek wordt er aan toegevoegd : 
« Voor de woningen builen het Shape-
dorp (over die woningen gaat het hier, 
n.v.d.r.) heeft de waarborg van de Staat 
een weerslag op de begroting, ingeval som
mige woningen niet betrokken worden door 
leden van de Shape. » 

We vinden het een pareltje van mislei
dende begrotingsliteratuur. In elk geval we« 
ten we nu dat er in België een kategorie 
bevoorrechte huisbazen bestaat, nl. zij die 
aan de Shape verhuurd hebben. Die mogen 
zonder zorgen tien jaar lang rekenen op 
huishuren die hun zullen toekomen zelfs 
als hun huizen leeg staan, of — en wat be
tekent dat eigenlijk ? — « ingeval sommige 
woningen niet betrokken worden door le
den van de Shape ». 

Moeten we hieruit afleiden dat de Staat 
ook een waarborgsom betaalt wanneer die 
huizen verhuurd zijn aan « gewone men
sen » ? 

• Monumenten en monumenten 

twee maten 
en twee 
gewichten... 

(Aco) Over de andere bijkomende uitga
ven die, blijkens hetzelfde ministeriele do
kument, op begrotingen ingeschreven wer
den, willen we niet vitten. 

Meestal zijn het kredieten om achter, 
stallige weddetoelagen te vereffenen. Mis
schien is de achtergrond hiervan niet zo 
onschuldig als het lijkt, maar we hebben 
geen gegevens om de zaak te kontrolercn. 

Op de begroting van het ministerie van 
ekonomische zaken werd 4 miljoen fr. bij
geschreven, voor de organizatie van de offi. 
ciële deelneming van België aan de inter
nationale tentoonstelling «Hemisfair 1968» 
te San Antonio. 

We erkennen openhartig dat we nog nooit 
iets gehoord hadden over « Hemisfair 1968 » 
te San Antonio. Op de oorspronkelijke be
groting was er voor de belgische declne-
ming 10 (tien) miljoen fr. uitgetrokken. 
Een raming die nadien zo maar 40 t. h. ie 
laag was. Dat zijn metodes die ons niet be
vallen. Achter dergelijke schijnbaar onbe
duidende bijkomende posten gaan meestal 
ergerlijke misbruiken, wanbeheer en nepo
tisme schuil. 

Steeds in hetzelfde dokument lezen we 
dat er oorlogsmonumenten bestaan die, in 
plaats van zoals de IJzertoren opgeblazen 
te worden met stilzwijgende goedkeuring 
van de Staat, integendeel op kosten van de 
Staat onderhouden worden. 

O p de begroting van het ministerie van 
Openbare Werken werd nl. een toelage bij
geschreven van 1.500.000 fr. : « Toelage 
aan de vereniging zonder winstbejag 
« Ijzergedenkteken van Koning Albert » 
met het oog op de herstelling van het gei 
denkteken te Nieuwpoort :>. 

Dan volgt een motivering die we hier in 
extenso weergeven : « De Regering heeft 
geoordeeld een deel te moeten dragen van 
de herstellingskosten van het gedenkteken 
te Nieuwpoort, daar de hoger vermelde 
V.Z.W. niet beschikt over de nodige finan
ciële middelen. Datgedenkteken is inderdaad 
van nationale betekenis. Het diende te wor
den hersteld tegen de dag van de herdenking 
van de 30ste verjaardag van de inwijding 
(24 juli 1938) en van de 50ste verjaardag 
van de wapienstilstand ». 

Einde van het citaat, dat in Vlaanderen 
niet zonder bitterheid zal gelezen worden, 
omdat de dinamitering van de IJzertoren 
(met springstoffen uit de officiële voorra
den, stilzwijgend goedgekeurd door de 
hoogste instanties) een litteken in het 
vlaamse gemoed heeft nagelaten, waarvan 
alleen de belgische « officials » niet schij
nen te weten dat het nog jarenlang voel-
baar zal zijn. 

file:///ertelkunst
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HUN VOORLICHTING 

In «Le Soir» worden, naar 
aanleiding van het nieuwe 
Sachtseizoen, de jagers gewe
zen op een aantal minder-
bekende mogelijkheden om 
h u n sport te beoefenen. Het 
blad vestigt er onder meer de 
aandacht op dat, in bepaalde 
gevallen en raits bepaalde 
voorwaarden, de jagers het 
hele jaar door mogen schieten 
op « d e bosduif, het wild ko
nijn en het everzwijn, alle drie 
vogels die schadelijk zijn voor 
de landbouw ». 

1 Wilde konijnen en everzwij-
nen bij de schadelijke vogels : 
ze zien ze daar nogal vliegen 
Sn Brussel ! Maar ja, de « Soir » 
heeft al andere bokken de 
'lucht in geschoten. En laat ons 
tevreden zijn : voor één keer 
behoort de Blauwvoet niet tot 
de schadelijke vogels... 

LEEUWENJAGER... 

f We hoorden een niet-vlaams-
gezinde B.S.P.-er ooit eens zeg
gen dat de arbeiders zich enkel 
interesseren aan « h u n boter
h a m verdienen ». Vervlaamsing 
van het bedrijfsleven t rokken 
ze zich niet aan, zegde hij . Zijn 

brood verdienen komt inder
daad eerst, maar de manier 
waarop heeft óók belang. 

Eisen dat het fatsoenlijk ge
beurt, heeft dan anderzijds iets 
met zelfrespekt te maken. Dat 
zelfbewustzijn b e g i n t t e 
groeien in Vlaanderen. Zeker 
als er nog neo-kolonialisten 
rondlopen in Vlaanderen als 
die waalse direkteur-generaal 
op een grote firma in Hoboken, 
waar meer dan 700 mensen 
werken. 

De man legt blijkbaar méér 
he t aksent op generaal dan op 
d i rek teur ! Want als een gene-
raal-te-velde t rek t hij over de 
parking van de fabriek op zoek 
naar autos met leeuwenschild
jes of het bekende «VL B-te
ken. Deze Vlaamse misdadigers 
in het vlaamse Hoboken wor
den dan ontboden en krijgen 
van hun waalse koloniale 
broodheer bedreiging met 
sankties te slikken. 

... EN HOBOKENSE 
TSJECHEN 

Niet alleen de Tsjechen heb
ben zelfrespekt. Zelfs van de 
vurigste roden, die enkele ja
ren geleden nog spotten me t 
de Vlaamse beweging, kwam 

DE YOERSTREEK 
Minister Tindemans vindt wél tijd om de tweetaligheid te ver-
«ledigen, maar heeft blijicbaar geen minuutje vrij om een voor 
'de Vlamingen geruststellende verklaring over de Yoerstreelc af 
te leggen. 
Inmiddels blijken de Walen er rotsvast van overtuigd dat ze hun 
slag zullen thuishalen en dat de Voerstreek naar Luik komt. 
Zopas nog heeft Godfroid, de eentalige Waal die kabinetschef is 
bij minister Terwagne, de vlaamsgezinden op een vergadering in 
'de Voerstreek ijskoud de waarheid onder ogen gebracht: « Tot 
wie kunt u zich nog wenden om u te verdedigen, nu de twee 
grootste partijen akkoord zijn over het nieuw statuut van de 
Voer ? ». 
En Godfroid wees er cinisch op dat « de C.V.P., de grootste poli
tieke macht in het noorden van het land », het daarmee volko
men eens is I 
Ze zijn dus vast van plan, het te « doen » ! 
Maar of de vlaamse publieke opinie zal laten gebeuren is een 
ander paar mouwen! 

nu de reaktie : «We zijn toch 
Vlamingen. Waar is hier de 
vrijheid ? » 

De omgekeerde vergelijking 
sloeg in als enkele vlaams-na-
tionalisten vroegen : « Wat zou 
er gebeuren als een vlaamse 
direkteur in Charleroi of Se-
raing zou verbieden dat de 
M P.W.-mannen nog een waal
se haan op hun auto zouden 
hebben ? » 

Ook bij ons leeft iets van de 
brave soldaat Schv/jeik. Het 
« V L » -teken verscheen met 
krij t en stift op talrijke plaat
sen in de fabriek. En « onze » 
Schwjeik heet blijkbaar Tijl. 
Toen een aankondiging uithing 
voor nieuwe aanwervingen met 
de wel erg racistische voetnota 
«vreemdelingen dienen zich 
te onthouden», was dit spoe
dig bijgewerkt tot «Vlamin
gen dienen... » 

Chapeau voor die direkteur-
generaal ! Laat er nog zo wat 
los op de vlaamse fabrieken, 
dan wordt ook hier eindelijk 
waar dat rood, groen of geel-
zwart maar voornaam is, doch 
Vlaming ons aller familienaam. 

WAALS PARLEMENT ? 

De waalse socialisten stellen 
reeds sedert geruime tijd een 
bijeenkomst voor van alle 
waalse parlementairen. Tot 
voor kort stuit te dit voorstel 
op de gebruikelijke rezerves 
van de andere partijen, die 
niet wilden meespelen omdat 
he t initiatief genomen was 
door « de konkurrent ie » 

Naar verluidt zou er tans 
toch schot in de zaak komen 
en zouden de waalse P.S.C.-ers 
en P.L.P-ers geneigd zijn, naa r 
een dergelijk «waals parle
m e n t » te komen indien he t 
bijeengeroepen wordt door een 
neutrale instantie. Dat zou dan 
de Waalse Ekonomische Eaad 
zijn. 

We wachten benieuwd af 
wat het worden zal. Eén ding 
staat echter tans reeds vast : 
de Walen schrikken niet terug 
voor initiatieven die de vlaam
se kleurpolitici nooit ofte nooit 
zélf zouden aandurven. En de 
Walen maken een véél vr i j 
moediger en ru imer gebruik 
van de bevoegdheden en mo
gelijkheden van hun eigen 
instellingen dan de Vlamingen. 

GELD TE VEEL 

Op de begroting 1967 was er 
145 miljoen 291 duizend fr 

voorzien voor het oprichten 
van vlaamse scholen te Brus
sel. 

Volgens beslissing van de 
ministerraad werden hiervan 
slechts 75 miljoen 723 duizend 
fr — dat is nauwelijks iets 
meer dan de helft — in werke
lijkheid besteed. De verant
woordelijkheid voor het niet-
naleven van de betreffende 
wetsbepalingen valt ten laste 
van de vorige regering, wier 
eerste-minister Van den Boey-
nants ook door de vlaamse 
C.V.P.-ers werd en wordt afge
schilderd als de rechtvaardige, 
de Vlamingenvriend en de be
schermer der verdrukten in 
het hoofdstedelijk gebied! 

WOORDBREKERS 

De huidige regering wandelt 
t rouwens rustig en zonder ge
wetensbezwaren verder op het 
door Van den Boeynants inge
slagen pad. 

Zoals men weet moeten er 
in het hoofdstedelijk gebied 

ieder jaar, zolang de behoefte 
bestaat, tien Rijkslagere Scho
len opgericht worden. Senator 
Jonssen heeft de minister ver
zocht, hem mee te delen wat 
er bij de opening van het zo
pas begonnen schooljaar te 
recht gekomen is van deze 
formele verbintenis. 

Geen tien, zelfs geen vijf : 
slechts d r i e ! Een R.L.S. te 
St Lambrechts-Woluwe, een 
ateneum met voorbereidende 
te Ukkel en een school voor 
buitengewoon onderwijs t e 
Neder-Over-Heembeek. Daar
mee kunnen we het stellen ! 

Deze schaamteloze diefstal 
ten nadele van de vlaamse ge
meenschap te Brussel wordt 
bedreven in een door een Vla
ming beheerd departement, 
onder een regering waarin de 
sterkste vlaamse politieke 
groep — voorlopig nog altijd 
de C.V.P. — verantwoordelijk
heid draagt. Zij « doen» het 
inderdaad! 

Op de manier die hun fran-
kofone meesters van hen ver
langen... 

Deze opgetogen en feesteVijke meneren zijn onze minister Segers en Merlot plus een paar franse 
industriëlen die plechtig het Mirage-akkoord ondertekenen, akkoord dat « lopend » afgehandeld 

was door V.d.B, Waarom. V.d.B. 7 

APPLAUS 
Van de vader van de demokratie van Athene (de stad die 

zelf als de moeder van de demokratie wordt beschouwd), 
de aristokraat Kleisthenes, komt de wet op het « scherveu-
gericht ». Dit gericht en het vonnis dat er kon geveld wor
den hadden tot doel, de atheense grondwet te beschermen. 
Daardoor konden « onaangename » burgers, die door hun 
politieke invloed de demokratische gehjkheid in gevaar 
brachten of zelfs verdacht werden de alleenheerschappij 
(de tirannie) na te streven, door een volksvergadering tot 
tien jaar ballingschap worden veroordeeld. Bij die stem
ming moesten minstens 6.000 stemgerechtigde burgers te
genwoordig zijn, en de naam van hem die moest verbannen 
worden werd op « scherven » geschreven of gekrast. Iets 
meer dan honderd jaar lang bleef deze wet van kracht ï 
soms werd het schervengericht toegepast tegen echte be
dreigingen van de demokratie, maar het gebeurde ook dat 
zelfs zeer populaire figuren er het slachtoffer van werden. 
Al te dikwijls echter verjoegen de Atheners omwille van 
gelijkmakerij hun meest begaafde mensen 1 

Het bekende engelse spreekwoord « to be different is in
decent > (het is onbehoorlijk van de anderen te verschil-
len) is ten slotte slechts een zwakke naklank van dit soms 
monsterachtige schervengericht. Maar in welke formulering 
ook, de vrees voor afkeuring is gebleven, want afkeuring is 
nu nog zozeer als vroeger vaak niets anders dan een von
nis. Iemand verbannen (of wat hetzelfde is : iemand op een 
of andere wijze, handig en bijna onmerkbaar, als vanzelf
sprekend of brutaal en duidelijk uitsluiten) verschilt eigen-
lijk niet zoveel van iemand ergens opsluiten, gevangen zet
ten — uiteindelijk is iemand gevangen zetten een soort 
langzame dood. 

Daarom kijkt elke mens uit nSar instemming, naar goed
keuring, naar waardering. Ook afs hij zich niet bewust is 
hoezeer hij afkeuring, hoezeer hij het schervengericht 
vreest. De diepste vrees is immers de vrees die men niet 
« weet » of niet erkennen wil. Hoe scherper de vrees, de 
angst alleen te staan, des te groter is de nood aan goedkeu
ring. Iets normaal menselijks tenslotte. Inderdaad — zolang 
die goedkeuring niet de vorm van « applaus » aanneemt. 
Van applaus dan dat gemeten wordt met een van de won
derlijkste ontdekkingen van onze tijd : de lawaai-meter. 
Want dal is een « applaus-meter » eigenlijk toch wel. 

Natuurlijk is applaudisseren even menselijk als samen 
opstappen in een fanfare. Komt de « lawaai-meter » er ech
ter bij te pas, dan lijkt alles te veranderen. Het applaus-
lawaai wordt immers gemaakt en bepaald door enkele zeer 
interessante faktoren : de oppervlakte van de handen die 
tegen elkaar geslagen worden, de kracht van die handen 
en de spierkracht van de armen waaraan die handen vast 
zitten. Het lichamelijk weerstandsvermogen ten slotte van 
bet geheel, de applaudisserende mens. Bekijkt men dan nog 
enkele bijgekomen elementen — fluiten en stampen en op 
zonder meer uitsluitend lawaaimakende voorwerpen slaan 
— dan wordt het zeer duidelijk, hoe bijna vanzelfsprekend 
applaus herleid wordt tot lawaai. 

Grote handen hebben, sterke armen, een krachtige stem 
of een scherp gefluit kunnen voortbrengen, zijn hoe dan 
ook menselijke eigenaardigheden, en ook het goedkoopste 
applaus-lawaai verschilt toch nog van een donderslag. Maar 
wie aheen maar applaus zoekt, krijgt meestal niets anders 
dan lawaai, zoals wie er te zeer wil gewaardeerd en erkend 
worden wel het slachtoffer wordt van het schervengericht. 
Wellicht zijn applaus en schervengericht onverbreekbaar 
met elkaar verbonden. Geen mens ontkomt er helemaal aan. 
Maar wie er zich helemaal aan overlevert, mag niet ver
geten dat hij zich dan overlevert aan handen die het scher-
venvonnis vellen of hem — gedachtenloos — onder het 
applaus verstikken, 

NEMllOD. 
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HUN EIGEN SCHULD 

Jean Terfve, die in de belgi-
sche kommunistische partij 
(strekking Moskou) voor een 
heldere kop wordt versleten, 
heeft in «Combat» eens net
jes uit de doeken gedaan hoe 
he t eigenlijk tot de russische 
invazie in Tsjecho-Slovakije is 
gekomen. Terfve betreurt die 
invazie, vooral omdat ze de 
reputat ie van de Sovjet-Unie 
zo'n schade berokkent. Wat de 
grond van de zaak betreft, is 
hij" veel « genuanceerder » : hij 
s tel t immers vast dat het 
praagse liberalizatieproces mis
bruikt werd door de binnen-
en buitenlandse klassevijanden 
die^ getracht hebben, het sis-
teem der bondgenootschappen 
en de bazis zelve van het regi
m e te ontwrichten .. 

Eigenlijk hebben die Tsje
chen en Slovaken het dus zélf 
gezocht : het is hun eigen fout 
dat de arme Russen verplicht 
•werden, er met de vuile voeten 
door te gaan. 

Terfve zegt ongewild een 
koe van een waarheid : door 
vrijheid te eisen brachten de 
Tsjechen en Slovaken inder
daad «de bazis zelve van het 
reg ime» aan het wankelen. 
Want voor vrijheid is er in dat 
regime geen plaats. 

LEEFBAAR 

Jean Terfve is daarenboven 
van mening dat alle echte 
« demokraten» toch niet mo
gen vergeten, dat de Sovjet-
Unie het eerste land is dat 

.een socialistische maatschappij 
heeft opgebouwd; zodoende 
heeft Rusland aan de arbeiders ^ 
over de gehele wereld het be
wijs geleverd dat het kapita
lisme kan uitgeroeid worden 

en dat het socialisme een leef
bare politieke, ekonomische en 
sociale vorm is. 

Het woord « leefbaar» vin
den we bepaald goed. Zó leef
baar dat censuur, geheime po
litie en brutale onderdru'KVing 
van iedere intellektuele vr i j 
heid nu al een halve eeuw de 
onafgebroken kenmerken zijn 
van dit soort socialisme, dat 
die naam verdient ! 

TE HEET ? 

We hebben met een tikkeltje 
verbazing vernomen dat ko
ning Boudewijn in Spanje een 
ander vakantieverblijf heeft 
gekozen. Hij huist nie'. meer — 
zoals in de voorbije jaren — 
Zarauz, maar wel in de buu 
van Malaga. 

Zarauz ligt in Euzkadi, het 
land der Basken. En daar is het 
de jongste tijd niet meer zo 
gezellig : de spaanse politie is 
er bezig met een hardhandige 
onderdrukking van de baski-
sche vrijheidswil. Zo heeft 
Boudewijn wellicht daarom 
andere en veiliger oorden op
gezocht. 

Het zou hem echter beslist 
geen kwaad doen, tijdens zijn 
vakantie eens aan het spaanse 
voorbeeld de zegeningen van 
het staatsnationalistisch unita
risme vast te stellen... 

DE EEUWIGE DOODDOEHER 
Te Leuven heeft de heer 

Tindemans, vlaams minister 
voor Gemeenschapsbetrekkin
gen, enkele dagen geleden ver
klaard dat het aanleren van 
de tweede landstaal de condi
tio sine qua non is voor het 
harmonisch samenleven van de 
twee taalgemeenschappen in 

•In de Kluis hielden verleden weekend 3.000 V.V.K.S.-leiJers hun traditionele Herfstmale. 
Volksvert. M. Coppieters die als oud-Verbondskommissaris onder de genodigden was, werd door 

de aanwezigen bedacht met een uitzonderlijke, minutenlange ovatie... 

ons land en dat tweetaligheid 
een vorm van burgerzin is. 

Daarmee heeft de achtbare 
minister- nog maar eens de 

.klassieke dooddoeners gedebi
teerd. 

Er is op deze ministeriële 
verklaring onmiddelijk een 
zeer krachtig protest van waal-
se zijde gerezen : de Walen 
voelen niets voor het aanleren 
van het Nederlands en ze wen
sen de voorkeur te gever aan 
een taal van hun keuze, bij
voorbeeld het Engels 

Zoals steeds komt ook het 
pleidooi van Tindemans dus 
neer op de verdediging van 
een sisteem, waarbij de Vla
mingen ten behoeve van hun 
dwarse en anti-nederlandse 
waarde landgenoten het Frans 
leren. 

EIGENAARDIGE BURGERZIN 

De kennis van ieder vreem
de taal is een verrijking en de 
kennis van het Frans is een 
pozitief iets : geen enkele fla
mingant zal daaraan iets af
doen. 

Minister Tindemans gooit 
het echter over een andere 
boeg : niet de taai ^Is sleutel 
tot vreemde kuituren interes
seert hem, maar de taal als 
« uiting van burgerzin » in ons 
duurbaar unitair België. En 
dan moet die tweede taal al
leen riiaar dienen opdat de 
knechten de heren zouden kun
nen verstaan, want — zoals 
ge?egd — de heren wensen de 
taal van de vlaamse knechten 
niet te leren. 

Heel dat gezever over twee
de taal, burgerzin, conditio sine 
qua non zou met één slag iede
re betekenis verliezen indien 
Vlaanderen, vrij van de vrees 
voor kultuurimperial isme en 
-verdrukking in een federale 
staat, het probleem van he t 
Frans of het Engels of he t 
Duits of wat dan ook in zijn 
juiste dimensie zou kunnen 
benaderen. 

Het weze nog maar eens her
haald : we zijn niet tegen he t 
Frans. We zijn wél tegen het 
Frans als de meest vernederen
de uiting van onze horigheid 
in deze staat. We zijn tegen de 
rotmentali tei t van vlaamse 
Tindemansen die het brevet 
van civisme afhankelijk ma
ken van de kennis van het 
Frans. 

BRUSSELSE PRETENTIE 

AAN ÖE KOST 
(mvb) De hondsdagen zijn al lang voor

bij, maar niemand heeft er iets van ge
merkt. Alleen op de redaktie van « Le 
Soir » hebben ze het kwaad gehad en zijn 
ze nog niet « op hun pozitieven ». Hoe 
z«u het anders kunnen, nu ook dit jaar 
•weer op verscheidene plaatsen in Wallo
nië de leeuwenvlag haar verschijning 
heeft gedaan. Gelukkig maar was het 
steeds boven vakantiekampen van vlaam
se jongeren, zodat er niet al te veel ge
vaar aan verbonden was die vlaamse on
verlaten mores te leren en de vlaggen te 
doen strijken. 

Vanzelfsprekend was « Le Soir » zoals 
altijd de vuilbak, waarin het schuimbek
kende proza \an de alleenfranstalige on
derontwikkelden gretig werd opgenomen. 
Het blad maakte zich tot de spreekbuis 
van de vreselijk verontwaardigde lezers, 
omdat « le drapeau au lion flamand » in 
het zuiden van het land gehesen werd in 
plaats van de « couleurs nationales » ! En 
het blad kapittelt « Het is wel een eigen
aardige manier om de regels van de gast
vrijheid te eerbiedigen, zich aldus te bui
ten te gaan aan een uitdagend imperialis
me in Wallonië ». 

De Vlaamse jongeren zouden er niet 
slecht aan doen, nu reeds te beginnen met 
ijverig de Marseillaise aan te Ieren en te 
sparen voor het aankopen van de drie

kleur der sanskulotten onzaliger gedach
tenis : zij zullen zich dan ni hef goed ge
zelschap bevinden van de Marseillaise-
brallers van Het Voor, die op vlaamse 
grond achter de franse vlag opstapten, 
met de geestdriftige toejuichingen van 
« Le Soir » ! 

Waarom deze lange inleiding ? Wel, om 
te bewijzen dat het hitsproza \an « Le 
Soir » een van die school\oorheelden van 
hatelijke schijnheiligheid is, waarvan dit 
blad wel het monopolie schijnt na te stre
ven. De « Soir »-bonzen zouden er beter 
aan doen, voor de spiegel te gaan staan en 
dan op eigen borst te kloppen. Inderdaad, 
tijdens de prijsuitreiking volgende op de 
strandspelen door « Le Soir » in De Haan 
georganizeerd, werden alle inlichtingen 
aan de deelnemers — onder wie honder
den vlaamse kinderen — uitsluitend in 
het Frans verstrekt : van uitdagend im
perialisme op vlaamse bodem gesproken \ 
Toen na een poosje de leider van de 
« Soir ^-afvaardiging er om verzocht 
werd, die mededelingen ook in het Neder
lands te doen, luidde het antwoord dat 
« dit wel niet nodig wa.s, omdat de win
nende nummers vanop een kiosk op grote 
cijferborden werden getoond ». Toen be
greep ik : niet alleen de « Soir s>-delega-
tie bestond uit onderontwikkelden die 
geen Nederlands konden spreken, maar 

ook de frankofone deelnemertjes waren 
klaarblijkelijk onderontwikkelden die 
geen cijfers konden lezen, en voor wie 
het dus speciaal moet gezegd worden. 
« We moeten er geen taalkwestie van ma
ken » zei de man van « Le Soir », niet 
inziende dat hijzelf zich te buiten ging 
aan onduldbare rassendiskriminatie. 

De vraag is nu maar, of wij ons nog 
langer op eigen bodem blijven laten bele
digen door een stelletje hardleerse brus-
seLse onbeschofteriken, wier taalarmoede 
en pretentieuze bekrompenheid in Vlaan
deren geweldig op de zenuwen begint te 
werken ? 

Dit « Soir ^-schandaal is echter geen 
alleenstaand bewijs van brussels onbe
grip. Zo zou door een brusselse firma een 
openbare \eiling van meubelen en kunst
voorwerpen worden georganizeerd in het 
Zee-pre\entorium te Klemskerke. Op de 
kijkdagen bleek reeds, dat die organizatie 
eentalig P'rans was: al de aanwijzingen bij 
de voorwerpen waren enkel Frans en ook 
de gesprekken onder het personeel ver
liepen in de taal van « chez nous ». Alles 
wees er op dat ook de veiling zelf uitslui
tend in het Frans zou verlopen, maar door 
tijdig ingrijpen werd bereikt dat, uit 
vrees voor e\entuele incidenten, de vei
lingverrichtingen ook in het Nederlands 
zouden geschieden. Zo gebeurde het dan 
ook, altans in het begin, want (zoals het 
franse spreekwoord « chassez le naturel, 
il revient au galop ! », zegt) het duurde 
niet lang of alles verliep volgens de fifty-
fifty formule van die jood die rijk was 
geworden met de verkoop van leeuweri
kenpastei : half leeuwerik — half paard, 
in de verhouding van één leeuwerik — 
één paard, één leeuwerik — één paard, 
enz. 

Dergelijke feiten mogen wij niet onder, 
schatten, omdat zij kenmerkend zijn voor 

een mentaliteit. Ben ik goed ingelicht, 
dan is het Zee-preventorium een instel
ling, die voor een ruim gedeelte teert op 
rijkstoelagen. Kunnen wij, Vlamingen, 
aanvaarden dat een met ons geld ge
steunde instelling in Vlaanderen optreedt 
als gangmaker voor een in wezen vlaams-
vijandig initiatief ? De leiding van het 
Zee-preventorium is hier schromelijk in 
gebreke gebleven : zij verhuurt haar zaal 
voor een flink bedrag, maar denkt er niet 
eens aan waarborgen te eisen voor een 
normaal verloop van zaken. Is het dan 
toch zó, dat onze nederlandse taal aan de 
kust enkel geduld wordt als het niet an
ders kan ? En moeten wij dan lijdzaam 
toezien wanneer, zoals voor enkele weken 
in De Haan het geval was, een door het 
gemeentebestuur uitgehangen leeuwenvlag 
de eerstvolgende nacht van de mast werd 
geroofd ? Of wanneer, zoals voor een 
paar jaar gebeurde, een leeuwenvlag op 
de auto van een naar huis kerende IJzer-
bedevaarder in brand werd gestoken ? 

De franstalige badgasten zijn aan de 
kust op zijn minst even welkom als de 
andere, maar zij mogen niet uit het oog 
verliezen dat zij hier enkel op bezoek zijn. 
En anderzijds mag van hun aanwezigheid 
alhier gedurende een paar maanden geen 
misbruik worden gemaakt om de abnor
male toestanden te scheppen en in stand 
te houden, die van onze vlaamse kust een 
tweede Brussel dreigen te maken. 

Op de gemeentebesturen van onze kust-
gemeenten rust derhalve de dwingende 
plicht, ook en vooral tijdens het badsei
zoen het vlaamse karakter van de kust 
ongerept te vrijwaren. Zij mogen zich niet 
laten verleiden tot geschipper en gemak-
kelijkheidsoplossnigen, en zij moeten zich 
op tijd en stond met de nodige krachtda
digheid kunnen schrap zetten tegen de 
opdringerige aanmatiging van bepaalde 
brusselse frankofone imperialisten. 

file:///eiling
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OUD WALLONIË 
De tien arrondissementen 

met de hoogste natuurlijke be-
volkingsaangroei liggen alle 
tien in Vlaanderen. Bij de 
twmtig hoogstgeklasseerde ar
rondissementen zijn er slechts 
twee Waalse; deze twee zijn 
dan nog de kleine en dunbe
volkte luxemburgse arrondisse
menten met goeddeels een oor
spronkelijk duitssprekende be
volking. 

De arrondissementen met 
een negatief saldo zijn alle
maal Waalse arrondissemen
ten : Nijvel, Aat, Bergen, Door
nik, Hoei, Luik en Borgworm. 

Voor het nederlands taalge
bied bedraagt de koéfficient 
van de natuurlijke aangroei 
6,56 per duizend. In het frans 
taalgebied wordt dat 0,34 en 
voor het gebied Brussel-Hoofd-
Stad 0,16. 

GEEN BELANGSTELLING ? 
Ook dit jaar weer hoort men 

de klacht dat de brusselse kon 
certen in het kader van het 
Festival van Vlaanderen door 
te weinig Vlamingen worden 
bijgewoond Er is voor die kon-
certen nooit een volle zaal en 
de meerderheid der aanwezi
gen is dan nog franstalig Na 
die vaststelling wordt vaak het 
besluit geformuleerd, dat de 
brusselse Vlamingen eigenlijk 
de moeite niet verdienen die 
men voor hen doet en dat al 
die strijdbare flaminganten 
met bereid blijken te zijn om 
het nederlandstalig kultuurle-
ven in de hoofdstad daadwer
kelijk te steunen. 

De besluiten zijn op z'n 
7achtst gezegd voorbarig! Dat 
de brusselse Vlaming de weg 
naar koncertzalen verleerd 
heeft of nooit heeft gevonden, 
moet men in de eerste plaats 
met hém ten laste leggen : er 
zijn daar andere en dwingen
der faktoren dan het zgn « ge
brek aan belangstelling» Op 
een paar jaar tij ds kan zelfs 
een Festival van Vlaanderen 
een verkeerde plooi, die het ge
volg is van een aantal sociale 
en taalkundige faktoren, niet 
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In de Senaat wordt gebruik gemaakt van de parlementaire 
vakantie om enkele herstellings- en verfraaiingswerken uit te 
voeren. Tezelfdertijd worden de allerlaatste eentahg-franse 
opschriften vervangen door tweetalige. Een overwinning die 
onze senator Wim Jorissen mag op zijn aktief schrijven : hij 
had aangekondigd, zich zelf met deze karwei te belasten indien 
de senaatsdiensten in gebreke bleVen. Het verandert in de 

Wetstraat... dank zij de V.U.... 

glad strijken We vinden het 
dan ook minnetjes dat van 
Vlaamse zijde het gebrek aan 
sukses voor het Festival te 
Brussel met zo'n neerbuigende 
nadrukkelijkheid toegeschre
ven wordt aan de kultuur-
loosheid » van de brusselse fla
minganten en Vlamingen. 

ZONDER PLECHTIGHEID ? 
Te Leuven buigt de akade-

mische overheid zich nu reeds 
wekenlang over de bange 
vraag, of de opening van het 
akademisch jaar al dan niet 
gepaard zal gaan met de ge
bruikelijke plechtigheden. Het 

ziet er naar uit dat de tabbaar
den deze keer binnen zullen 
blijven en dat er van de plech
tige optocht niets in huis komt. 
Men vreest enerzijds een reak-
tie van de flamingantische stu
denten, terwijl men anderzijds 
niet gerust is over een aantal 
jongelui uit de beide taalge
meenschappen, die de gelegen
heid wellicht zouden aangrij
pen om de kontestatie-mode 
nieuw leven in te blazen En 
tenslotte weigeren de Acapsul-
profs, samen met Vlamingen 
deel te nemen aan het is een
der welke plechtigheid. 

Dus maar zonder .. behou
dens tegenbericht op het laat
ste ogenblik. 

Een berucht man in het opperste gewaad van het «beste» gerecht ter wereld : Ganshof Van 
der Meersch bij zijn installatie tot prokureurgeneraal van het Verbiekingshof. Ganshof vestigde 
zijn «faam» door bij de duitse inval in mei 1940 als hoofd van de Staatsveiligheid de beruchte 
depoitatie- « spooktieinen » m te leggen en de geïnterneerde « staatsgevaarlijken » over te leve
ren aan de dronken en opgezweepte soldateska, zo om te Abbeville waar Yan Seveien werd 
vermootd. Ganshof was ook tijdens de repressie buitengewoon «aktief». Voor de oudere 

vlaams-nalionalisten blijft hij de man van Van Dieren's welgemikte « kaaksmete »_ 

Ideeveedee) Dat de veelbesproken < openheid » van hel neder-
landse voll. xi'aawan dan het ko?2takt lussen de dweise ketkge-
voolschappen een bewijs zou zijn, met een flinke hji rel zont 
moet wolden genomen, zal de lezeis van « IVtj » wel duidelijk 
zijn als we hen hennneten aan het tn deze kolom al menigmaal 
beschieven gehanexvar lussen de politieke paitijen. Om de meest 
viteenlopende ledenen (die vaak met politiek nog nauwelijks 
tets te maken hebben) blijven de velschillende gioepeiingen op 
hun eigen standje staan, bang iets van hun « gezicht » te ver
liezen zuanneer ze het kontakt met andeien naiiuer zouden ma
ken Hoe sterk er door een m'ndetheid vok is geageeid tegen 
die « verzuiling >, ze is nog altijd een jaktoi a aai mee men in 
het maatschappelijk en openbaai leven van dit land lekemng 
dient te houden. 

Een teiiein waarop dit steik melkbaar is, is het ladio- en 
televiziewezen Vanouds kent men hier de AVRO, de NCRV, de 
KRO, de VARA, de VPRO en ook nog het IKOR, allemaal 
« oimoep > orgamzattes uaaivan we de volledige benamingen 
maai met zulten aangeven te meei daar het een « hollandse > 
hebbelijkheid is met initialen te wei ken (In de amsteidamse 
voetbalk\}mpetitie speelt een klub met de naam AVWVHLDW '). 

Deze radio en TV-zuilen nu, die elkaai heftig bekorikiirie-
ren door middel van het xueiven lan abonnees voor lam pro-
giammabladen — wie zich op zo'n blad abonneert is daarmee 
automatisch lid van de omioep die het blad uitgeeft — hebben 
de taaiste tijd konkurrentie gekiegen van de Nederlandse Tele-
viziestichtmg (NTS) en de Nederlandse Radio-Ume (NRU) 
die zowat fimgeien als nationale en dus X)nverzuilde oiganiza-
ties Volgens de wet mogen deze laatste twee alleen maai zoge
naamde ontmoetingspi ogramma's prezenteicn Maar ze zijn door 
diezelfde tiet zo io)aal tn hun zendtijd gestoken, dat ze ook wel 
eens « gexvone » piogtamma's uitzenden, piogtamma'% dus waar
van de zuil omiVepen menen het monopolie te bezitten 

Dit nu zit de mensen van de zuilen danig dwars en daar
vandaan komt ook de herrie die de laatste xveken aan de hand 
is rond het TV-programma < Dubbelspion ^, uitgezonden door 
de NTS Men kan inderdaad moeilijk volhouden dat deze ame-
rikaanse serie een ontmoetingsprogramma is, maar het laxvaai 
dat lond « Dubbelspion > weeiklinkt, nu het binnenkoil chor 
een ander ptogramma uoidt verdongen, hetinneit té steik aan 
de slok die men altijd wel vindt als er een hond geslagen moet 
woi den. 

De gevestigde omroepen, alle ongeveer veertig jaar oud en 
ontstaan in een tijd van nog ergere veizuiling, zijn in xvezen 
bang V001 de ontwikkeling Ze benijden de NTS die niet aan 
ledeniveivmg hoeft te ^en door middel van een programma
blad omdat ze een officiële instelling ts Ze zijn ook jaloers op 
de organtzatie van de NTS die veel vaste uitzendtijd heeft, ter-

WIJ 
IN NEDERLAND 

wijl de zuilen daar zo'n beetje tussendoor zwerven. Daarom 
leggen die omioepen nu weer heel steik de nadruk op hun prin
cipes, zijnde dat immers heilige zaken vooi een in zuilen opge
deeld land. 

Intussen mag men er echter met aan twijfelen dat de NTS 
en de NRU bijdragen tot het (geleidelijk) verdwijnen van de 
zuilen. Waarschijnlijk d^en ze in dit opzicht beter werk dan de 
meer kommercieel ingestelde organizaties, zoals de TROS en 
de kombmatie AVRO-RTN, waarvoor die heilige principes min
der tellen, maar die dikwijls zo duidelijk mikken op een vlak 
algemeen gemiddelde, dat de kwaliteit van de uitzendingen er
onder lijdt. De klassieke omroepen stellen zich dus enerzijds te 
weer tegen NTS-NRU en van de andere kant worden ze bedreigd 
door de kommercièle uitzenders. Het enige wat ze kunnen en 
behoren te doen is het maken van goede programma's. Dat tS 
immers belangrijker dan het uitdragen van txyodschappen xcaar-
tnee ze de verzuiling feitelijk tn stand houden En door goede 
programma's zouden ze er wel eens toe kunnen bijdragen dat 
onze befaamde « openheid » werkelijkheid werd. 

Behoort het opdelen van een volk in allerlei groepjes tot een 
oveileefd veischijnsel, er zijn nog wel meer terreinen xvaarop Ne
derland niet bij de tijd ts. Eén daarx'an zal binnenkort, en ge
lukkig maar, aangepakt uXiiden, nl. de zaak van de luchtvel ont-
retniging Nederland is namelijk een van de laatste industriële 
landen waar een wet op de luchtverontreiniging tot stand komt. 
Deze zal binnenkort bij de volksvertegenwaaidigirig xiXiiden i«-
gcdiend. 

^ot nu toe kon de verontieinigirig van de lucht, een der 
grote kwalen van deze tijd, alleen bestreden u or den op grond 
van de zogenaamde Hinderwet. Daann werd liet vestigen van 
bedlijven die schade naar buiten veioVizaken, slechts mogelijk 
gesteld door oveiheidsvergunningen. Meestal echter ts zulke scha
de (luchtverontreiniging, watervervuiling, geluidshinder, ontplof
fingsgevaar, enz.) moeilijk tevoren te schatten omdat de bedrij
ven zelf ook wel maatr egelen treffen Bovendien konden tot dus
ver alleen aan afzonderlijke fabneken eisen gesteld worden en 
was het onmogelijk iets te Kmdernemen tegen industriële koncen-
traties die de lucht bevuilen of ernstig brandgexaar opleverden. 
In het industriegebied nabij Rotterdam heeft men op dit ter
rein de laatste jaren nogal xvat onplezieiige ervaringen opgedaan. 
Zelfs scheelde het een keer maar weinig of een heel xvoongebied 
met vele tienduizenden mensen had moeten woiden ontruimd. 

De nteuxte wet gaal stienge eisen stellen aan de technische 
outillage van fabrieken en zal de ondeinemeis verplichlne, zelf 
de veivuiltng van hun bednjven op te meten. Dit laatste zal ze
ker op xveeistanden stuiten, omdat men nog niet beschikt over 
de appaialuur xvaarmee de hoeveelheden afgescheiden gevaat* 
Itjke gassen en dei gelijke kunnen worden gemeten. 
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De weerzinwekkende tragedie in Oost-Europa onderstreept hef gevaar 

voor een klein land, grote buren te hebben. Indien er een volk is dat 

begrip kan opbrengen voor de Tsjechen en de Slovaken, is het wel het 

Vlaamse. De Vlamingen hebben ook in hun geschiedenis bezetting na 

bezetting gekend, en het is waarlijk niet toevallig dat hun plantrekkerij 

en hun sluwheid (Reinaert en Tijl) ook terug te vinden zijn bij soldaat 

Schweijk. 

HET IMPERIALISTISCH FRANKOFONIE 

lO M I L J A R D 

FONDSEN FRANSE BEGROTING 
Het is een der konstanten van de 

Vlaamse beweging geweest te waar
schuwen tegen het imperialisme van 
Frankrijk, dat steeds krachtig werd 
gesteund via «Amities Frangaises» en 
separatistische wallingantei. van ver
dacht allooi. Een der meest bekende 
stellingnamen van het vlaams-nationa-
lisme was het verzet tegen het belgisch
franse militair verdrag tussen beide 
wereldoorlogen. 

Ook nu moet Vlaanderen meer dan 
•wantrouwig staan tegenover verschil
lende zogenaamde kulturele aktivitei-
ten van franssprekenden. Het is wel ti-
pisch hoe de belgische, en zelfs de 
Vlaamse pers in deze zaak op alle tonen 
zwijgt, net alsof er geen vuiltje aan de 
lucht is. Ternauwernood kan men een 
ironisch protest lezen bij de jaarli jkse 
«bedevaa r t» bij het beeld van de 
c Aigle blessé » te Waterloo. 

Nochtans worden herhaaldelijk uit
spraken gedaan en komen meer dan 
eens feiten aan het licht, die verdienen 
vet onderstreept onder de ogen te 
komen van de Vlamingen, die op de 
vooravond wellicht van het gesprek 
over het federalisme staan. 

Herinneren we zo bv. aan de geheime 
fondsen van het F.D.F, die uit Frank
rijk zouden afkomstig zijn, en waar
over nooit klaarheid werd gebracht. 
Herinneren we eraan dat sedert de 
jongste verkiezingen namens het 
F.D.F.-R.W. (reeds een veelbetekenende 
en dubbelzinnige fuzie) mensen als een 
Marcel Thiry en een Lucien Outers in 
he t parlement zetelen. Mensen die 
steeds twee vaderlanden hadden : het 
Xfrankofone) België en Frankrijk. 
Thiry is gevaarlijk door de nefaste 
invloed die hij via de « Tribune libre » 
van «Le Soir» op de Brusselaars uit
oefent. Outers is gevaarlijk door de 
goede kontakten met het Quai d"Orsay 
in Parijs; hij is de stichter van het 
F.D.F, die een tijdlang als grijze emi
nent ie in de schaduw bleef, en nu naast 
Pér in de leider van de FD.F.-R.W. 
kamergroep werd. Outers kan men 
moeilijk als een oprecht federalist 
bestempelen : het is een rattachist die 
stevig door Parijs gesteund wordt 

De recente uitspraken van De Gaulle 
in en over Kanada liggen nog vers in 
het geheugen. Ze bevestigen de lijn die 
steeds door Frankri jk werd gevolgd; 
door het Frankrijk van Lodewijk XI, 
van Lodewijk XIV, van Napoleon. Het 
is de politiek van het verenigen van 
alle franssprekenden tot een sterk 
gecentralizeerde eenheidsstaat. In «Le 
Monde» van 5-11-1967 schreef oud-
minister de Broglie nog : «La Franco-
phonie sera politique ou elle ne sera 
pas». Wat wel zeer duidelijk bevestigt 
waartoe alle zogenaamde kulturele 

verenigingen a Ia Amities Francaises 
moeten dienen. 

Minister Debré zelf, troetelkind van 
De Gaulle, gebruikte in 1963 verkie
zingsaffiches met als ondertitel : « Sans 
oubiier les Wallons ni les Canadiens 
frangais. » Zonder kommentaar J 

Onder Ie grand Charles wordt de 
politiek van grandeur natuurli jk met 
verdubbelde energie voortgezet. Daar
van getuigt de waterstofbom, maar ook 
een geheimzinnig bedrag van 100 mil
jard oude franse franken (10 miljard 
B fr) in de begroting, dienend voor 

«fonds secrets». Dan wanneer de uit
gaven van de franse staat sedert 10 jaar 
slechts verdrievoudigd zijn, het natio
naal produkt slechts verdubbelde, bete
kent dit enorme bedrag een vertienvou
diging. Geheime fondsen : hoeveel 
miljoenen worden hiervan gebruikt 
voor de franse propaganda in België ? 
Hoeveel miljoenen in Kanada ? Hoeveel 
miljoenen in de Ju ra ? Het franse 
Rekenhof zal ons hierover geen uitleg 
kunnen geven, want in zijn rappor t 
vermijdt het angstvallig, hierover t e 
spreken. Zoals het trouwens opvallend 
is hoe de hele franse pers hierover 
zwijgt, behalve dan de moedige «Ca
nard Enchainé » (o m. het nummer van 

^•31-7-1968). 

België zou er goed aan doen zich ein
delijk te verzetten tegen het opdrin
gende franse imperialisme. Wij kunnen 
de minister van Buitenlandse Zaken (of 
is het die van Binnenlandse Zaken ?) 
een tip geven : hij kan steeds zijn licht 
opsteken in Zwitserland. Daar neemt 
men het gewoon niet dat Frankri jk via 
allerlei onschuldige initiatieven aan 
noyautage doet. Zo vermeldde de Neue 
Ziircher Zeitung van 16-8-1968 een 
frankofoniekongres dat einde septem
ber zou gehouden worden door de zgn. 
«Association internationale des parle-
mentai res de langue frangaise». De 
Zwitserse krant t rekt hiertegen heftig 
van leer, en verwijst naar een gelijk
aardig « kultureel » initiatief van enke
le jaren geleden (Luxemburg, mei 
1967). Toen had het bureau van de 
Nationale Zwitserse Raad een onder
zoek bevolen, en hieruit was gebleken 
dat geen klaar inzicht in w erking en 
doel van de inrichters kon bekomen 
worden. De gezonden uitnodigingen 
werden dan ook hoffelijk maar kordaat 
afgewezen door de Zwitsers. Evenals 
trouwens een aanbod gedaan aan de 
Zwitserse gezant in Parijs om 
beschermheer te worden van een 
«As-oniation de solidarité francopho
ne h 

Dt /.Liiuii, dat hoe 
onscljuiuiy uergelijke iniiidUeven ook 
schijnen, en hoe lovenswaardig het 
streven naar goede verstandhouding 
ook mag zijn, de ervaring leerde dat de 
grenzen tussen de franse staat en de 
bewuste verenigingen steeds vaag 
waren, en men er nooit een klaar 
inzicht kon van bekomen. Het zou wel
licht nuttig zijn dat men op het depar
tement van minister Harmei eens meer 
acht gaf op de sluwe franse « kultuur-
politiek » 

Het zou allicht meer rezultaat ople
veren dan het over de grens zetten van 
een Paardekoperr V/ant bij ons weten 
heeft de nederlandse regering geen 
10 miljard beschikbaar voor geheime 
fondsen... 

E. SLOSSE. 
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Na de eerste Wereldoorlog werd het vlaams nationalisme in naam van 
de hogere (klerikale) waarden bestreden en sommige nationalisten tip
pelden daarin. In prékonciliaire onderworpenheid trachtten zij te bewij
zen dat ook zij goed « kerks » en « klerikaal » waren. In de gegeven 
tijdskonjunktuur handelden zij niet verkeerd. Principieel echter kan een 
katoliek nationalistische partij of een vrijzinnige nationalistische partij 
doodeenvoudig geen nationalistische partij zijn omdat het nationalisme 
in essentie de organische samenhorigheid van alle volksgenoten moet 
nastreven. 

Nvi het kleiikali^me niet meer « pakt » 
' (gelukkig maar \ o o r het Geloof) en « de 
schone ziel van het kind » giote slijtage 
kent , bestrijdt men ons met andere argu
menten en komt men er mee aandraven 
« da t in het zich integrerende Europa en 
de éénwordende wereld », het nat ional isme 
ui t de tijd is. Alleen de verhoging van de 
konsumptie-kapacitei t /ou de wereld nog 
beheersen en de mensen beroeren. H e t zou 
zeer gevaarlijk zijn mochten wi] daar in 
t rappen . H e t is een a rgument dat gehan
teerd wordt door de moderne kerkvorsten 
(en d a t zijn niet de bisschoppen maar de 
sindikale funkt ionaussen) . 

Verre van mi j , als t rouw bewonderaar 
van de echte L. de Rae t de samenhang te 
negeren van ekonomische welvaart en gees
telijke ontplooi ing ! De materiele en gees
telijke welstand van een gemeenschap is 
echter niet te scheiden van haar polit ieke 
zelfstandigheid. (Autonomie impliceert na
tuurl i jk geen besloten staatssoevereiniteit; 
wat wel uit de tijd is). Alleen een gezond 
volks-nationalisme gekoppeld aan een recht
vaardige sociale o iden ing kan deze zelfstan
digheid verwerven en ze omzetten m alge
meen welzijn. 

Als men deze niet te ontwarren samen
h a n g van he t volksnationale en van het so
ciale inzicht vooropstelt kan men kwaad
willig een streepje insinueren tussen natio
nalisme en socialisme en het geheel zelfs 
inkor ten tot de inhoudsloze belediging 
« nazisme >. 

Di t laat mij ijskoud omdat ik doodeen
voudig de geschiedenis, de historia magis-
tr ia vitae als getuige op ioep om aan te 
tonen da t zodra een volk zijn politiek na 
tionaal bestaan verliest het meteen maat
schappelijk verpauper t . 

Zie de machtige en verlichte Grieken die 
onder turkse heerschappij verschrompelden 
tot een onooglijk beig^olkje. Zie de schit
terende ku i tuu r van Azteken en Incas uit
geroeid door het spaans gewelddadig kolo
nialisme, kijken wij naa r de onder Enge
land ve tdrukte en verarmde Ieren. Verge
lijk^ de welstand en de trotse zelfstandig
heid van de vors tendommen onzer Lage 
L a n d e n in de late Middeleeuwen, voortge
zet in de Republ iek der Verenigde Neder
landen , met de achte iu i tgang van welvaart 
en k u i t u u r in de duistere spaanse tijd. On
dervraag de Katalanen, de Basken en de 
Zuid-Tirolers ! Tsjechische vrienden, noch
tans over tuigde kommunis ten , zegden mij 
onlangs dat h u n vader land zijn hdogste 
welstand gekend had toen het politiek zelf
standig was nl . tussen beide wereldoot lo
gen. (De achterstell ing van de niet-tsjechi-
sche minori te i ten laat ik hierbij buiten be 
spreking) . H e t russisch kommunüsme be
lijdt weliswaar als ideaal streefdoel de klas
senloze wereldmaatschappij maar is oppor
tunistisch genoeg om, ter wille van het 
staatsimperialisme van de USSR, in afwach
t ing de nat ionale ku i tuu r van de vele vol
keren van de Sovjet-Unie te eerbiedigen. 
E r bestaat overigens geen eensgezindheid 
onder de kommunis ten t.a.v. het volksna-
tionalisme. 

Overal ter weield loopt de ekonomisch-
sociale ontvoogding langs de brede baan 
van het volksnationalisme, het nat ionale 
zelfbeschikkingsrecht. Alleen het volksna
tionalisme kan een aanvaardbaie wereld- en 
staatsordening waar maken. 

ERKENNING 
VAN HET ZELFBESCHIKKINGSRECHT 

De staatkundige ordening van de wereld 
is sedert de amerikaanse onafhankelijk
heidsverklaring van 1776 en de franse re
volutie vqn 1789 beslissend omgevormd 
onder invloed van he t demokratische prin
cipe (het volk heeft het recht zelf zijn re 
geringsvoim te bepalen) en het nat ionali

teitsprincipe (iedere nat ie heeft het recht 
op zijn eigen s taat) . 

O p gTond van deze beginselen ward naar 
het einde toe van Wereldoorlog l, het zelf
beschikkingsrecht der volkeren ofificied s;e-
proklameerd (Wilson) en als grond<^lag 
voor de vicdesregelingen erk«nd, ii] he t 
dan da t dit recht door de wcrdragera zelf 
in vele gevallen, vooral ten kaste van d e 
ov ei wonnen volkeren, geschonden werd. 

Ofschoon na de tweede wereldoorlog 
vele staten h u n onafhankeli jkheid door op
slorping in de Sovjet-Unie veiloren (de 
baltische s ta ten) , andere met behoud van 
een formele zelfstandigheid onder Sovjet-
heerschappij geiaakten (Polen, Roemenië, 
Hongar i je , Tsjechoslovakije, Bulgari je) , 
weer andere wel van tot dan toe vreemde 
heerschappij bevrijd, doch verdeeld werden 
(Korea b.v.) blijft het een der voornaam
ste feiten van deze tijd, da t sedert het ein
d e van Weteldoorlog II, gebieden die meer 
dan 800 miljoen mensen omvat ten h u n on
afhankelijkheid ontvingen. 

T i jdens de tweede wereldoorlog en daar
na kreeg het zelfbeschikkingsrecht erken-

het zelfbeschikkinpreclit van de volkeren in het 
in te rna t iona le leven 

nationalisme eerst 
ning in een reeks algemene princiepsver-
klaringen en verdragen als het Pakt der 
Verenigde Naties en de aktiviteit van de 
organen der Verenigde Naties. 

H e t werd bij he iha i ing vermeld in be 
paalde bilateiale en mult i laterale veidra-
gen. 

T e vermelden o.m. : 
— de tweede inter aniciikaanse konferen-

tie der ministeis van bui tenlandse zaken 
in Havana , in juli 1940; 

— het \ t lan t i sch Pakt van 14 augustus 
1941; 

•— de verk laung van de Verenigde Naties 
van 1 januar i 1942; 

— de derde inter-ameiikaanse konfeientie 
van juristen te Mexiko, augustus 1943; 

— het Cha i te r der Verenigde Naties waar
in de zelfbcschikkina van de volkeren 
als de giondslag tot vreedzame en 
vriends(happeli]ke betrekking onder de 
volkeien wordt aanvaard . 

— de rezolutie van de Algemene Veigade-
ring der \ 'e renigde Naties, van 16 de 
cember 1952 over het zelfbeschikkings 
recht der volkeren; 

enz. enz. Laten wij de lezer niet veivelen 
met een meei uitgebreide opsomming I 

FEITELIJKE REGELING 

VAN HET ZELFBESCHIKKINGSRECHT 
De rezolutie van de Algemene Veigade-

r ing van 1952 en het artikel over zelfbe
schikking van de ontweip-konventies over 
d e rechten van de mens gewagen van « vol
keren :̂  en « naties » die over zelfbeschik
kingsrecht behoren te beschikken, d.i. het 
recht, « vrij h u n staatkundige, ekonomi
sche, sociale en kul turele status te bepalen >, 
maar geven niet aan wat onder volk en na
tie moet worden begrepen, noch leggen vast 
in welke voim van dit recht kan worden 
gebruik gemaakt. 

De moeil i jkhheid beslaat h i e n n dat in de 
ordening van het volkcu-nrechi alleen sta 
ten gelden, dat het (v oikerenrecht) wel het 

begi ip slaat rechtelijk erkent, maar het ont 
staan en de ondergang van staten alleen als 
feiten vaststelt en daar weliswaar rechtsge
volgen aan vastknoopt, echter geen staats
rechtelijke kriteria voor het ontstaan van 
nieuwe en de verdeling of ondergang van 
oude staten vastlegt. 

In het begrip nat ionaal zelfbeschikkings
recht zijn verenigd : 

a) het recht van ieder volk zelf zi)n re 
geiingsvoim ie kiezen; 

b) het rechi van ledei volk. zichzelf te 
rege ia r , dus niei dooi een vieemde macht 
geregeerd te woiden; 

c) het recht van ieder volk zijn eigen 
staat te vormen. 

d) hel recht van ledei volk. zijn onat 
hankelijk bestaan voort te zeilen, 

e) het recht van ledet volk op de ekono 
mische ri jkdom van de giondstoffen in zijn 
onde ig iond en van zijn geografische silua 
tie. 

De soevereine eigen staat is slechts een 
vorm van veiwezenlij^Ling van het natio
nale zelfbeschikkingsrecht. Niet in alle ge
vallen IS die verwezenlijking mogelijk, het
zij dat het volk in kwestie met andere vol 
keren in een gemengde staat samenleeft, 
hetzij dat het op zichzelf te klein is om een 
eigen staat in leven te houden en de daar 
aan vei bonden plichten tegenover de sta 
ten- en volkerengemeenschap na te komen, 
hetzij dat het hem aan de geschiktheid ont
breekt zijn zelfbeschikkingsiechi ondei votm 
van een eigen staat uit te oefenen. 

Behalve de onafhankelijkheid door het 
bezit van een e.gen staat zijn dus andeie 
vormen tot verwezenlijking van het recht 
op zelfbeschikking mogelijk en nodig : ge-
bieds- of ku l tuurau tonomie , federatie met 
andere volkeren. 

Elk lecht steunt op de mogelijkheid om 
ei gebruik van te maken. 

He t recht op zelfbeschikking impliceert 
de bekwaamheid tot zelfbeschikking. Voor-
waaide daai loe is dat er een vol waai dige 
natie bestaat. 

Door de Verenigde Natie» kan het zelf

beschikkingsrecht slechts geproklameerd, 
doch met geschapen worden, precies zoals 
de soevereiniteit van afzonderlijke staten 
niet door de volkenrechtelijke o idening is 
verleend. Het zelfbeschikkingsrecht der vol
keren valt veeleei mei hel beslaan dei vol
keren samen . de erkenning heeft slechts 
draagkracht als deklaratie. 

Hel doorzetten van het nationale /elf-
best hikkingsrecht IS derhalve in de eerste 
plaats de zaak der naties zeil. De Veienig-
de Naties zijn slechts in staat d a a n o t h u l p 
te vei lenen 

Het besluit dat uit dit alles te trekken is 
kan duidelijk zijn : 

1) piuKipieel jiiiidisch woidi hei stre
ven van het volksnationalisme naai autono
mie ^cdeit een halve eeuu iiitei nat ionaal 
eikend 

ZIJ die het volksnationalisme als vooibij-
gestieefd beschouwen veikopen klelspiaat. 

2) 111 feite is iedere natie die naai aiiio-
noniie streeft op eigen volkskiachi aange
wezen wat betiefi de venv e/en lijk mg en J e 
voiingeving ervan. 

Du betekent dat de beigisthe inachilieb-
beis die de drang naar meesterschap in ei
gen huis van de vlaamse en waalse gcmeen-
schapjien tegengaan door de mensheid mo-
leel veioordeeld zijn. Dit sluii de plicht i n ' 
van de Vlamingen en van de Walen om 
zelf hun autonomie te verwezenlijken. Ver
mits wij zulks niel met geweld maar met 
legale middelen willen bereiken betekent 
zulks in politicis dat alle Vlamingen die 
ons recht op autonomie eikennen, de plicht 
hebben de politieke foiniatie die er voor 
i jven. de Volksunie, als politieke macht te 
steunen. Over de juridische voimgeving 
van ons recht op zelfbeschikking kan gedis-
kussieerd worden. 

Over de konstatatie dat het de vootuit-
gang van de Volksunie is die ons telkens 
een stap dichter brengt tot het vei wezen
lijken van onze zelfbe<^chikking, kan niet 
worden gediskussieerd. 

M VAN H A E O h N D Ü R E N 

Senator. 
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STAAL EN FLUWEEL 
Na Tsjecho-Slovakije goed en wel in haar stalen greep te hebben gevat en haar 

wet aan Svoboda-Doebtsjek te hebben opgelegd, schakelde de Sovjet-Unie deze 
week over naar de tweede faze, die men « de bedaring der gemoederen » zou 
kunnen noemen. De stalen Sovjet-klauw werd een fluwelen handschoentje 
aangepast, dat uiteraard gretiger wordt aangepakt door de westerse kommunis-
tische partijen dan door de westerse staten. Niettemin werd het Westen via de 
geakkrediteerde diplomatieke vertegenwoordigers medegedeeld dat er van een 
invazie van Roemenië geen sprake was. In hoever deze geruststelling nodig was, 
gezien de bijna totale passiviteit van het Westen (afgezien van de louter verbale 
protesten) is zeer de vraag. 

In Tsjecho-Slovakije zelf schijnen bezetters en bezetten op zoek te zijn naar 
een draaglijke vorm van gedwongen samenleving en ziet het er naar uit dat de 
Sovjet-Unie geleidelijke verzachting zal toepassen, naarmate de « liberalen » van 
Praag de.alles behalve liberale punten van het Moskou-akkoord in de praktijk 
omzetten, zonder dat evenwel de stalen ring rond het land vooralsnog geopend 
wordt... 

Terwijl de Tsjechen en Slovaken hun 
wonden likken, aan het herstel van de 
schade zijn begonnen met inbegrip van 
overwerkprestaties (toch maar een 
druppel op een hete plaat), heeft het 
normale leven zijn gang hervat in het 
land, met dien verstande dat er nog 
steeds een grote verwarring heerst en 
dat tal van vraagtekens blijven 
bestaan. Dat spruit vooral voort uit het 
voor sovjet-geplogenheden toch onge
wone feit dat een ploeg aan het 
«bewind» is gebleven (alle betrekke
lijkheid in dit verband in acht geno
men) die kennelijk niet de gunst van 
de Kremlinheersers meer genoot doch 
tot wier vervanging het niet is geko
men, omdat nu eenmaal deze ploeg van 
een massale volkssteun geniet, die in 
omvang de grootste is vergeleken met 

gelijk welke volksdemokratie. Het lijkt 
er echter sterk op dat deze ongewone 
v e r h o u d i n g de Kremlinoligarchie 
onverschillig laat, wat des te begrijpe
lijker wordt als men vaststelt dat ten 
slotte Moskou de meest liberalizerende 
bewindsploeg .van al zijn satellieten 
ertoe heeft kunnen verplichten, een 
anti-liberale koers in te slaan. 

Momenteel geven de Brezjnjevs en 
gezellen blijk van een cinische verbeel
ding, hoezeer sommigen in het Westen 
deze burokraten elke verbeelding ont
zeggen. Het feit alleen toont aan hoe 
gevaarlijk het is, tot al te vlugge karak-
terizeringen over te gaan. 

Na de schokkende verrassing van de 
inval zijn er voorlopig voor beide par
tijen enkele winstpunten : in het demo-
kratizeringsproces wordt de klok terug

gezet, Tsjecho-Slovakije is afgegren
deld, Roemenië kreeg een «tsjechische» 
verwittiging, de meeste westerse kom-
munistische partijen zwakken hun 
protest af en klampen zich vast aan de 
akkoorden van Moskou, het westen zelf 
reageert mat en verdeeld. De leiders te 
Praag wordt anderzijds de mogelijk
heid gelaten, een stukje schijn te red
den en de mogelijkheid voorgespiegeld, 
dat een toegeving enerzijds een toege
ving van de andere zijde zal uitlokken. 
Zo werd de mili taire bezetting van de 
grote steden minder spektakulair, doch 
blijft ze meer dan voldoende efficiënt. 
Na de autokrit iek van Doebtsjek (« we 
hadden het strategisch belang onder
schat ») tonen de bezetters een vrien
delijker gezicht. En begint meteen de 
sovjet-propagandamolen voor intern 
doch ook voor tsjechoslovaaks gebruik 
te draaien. 

Er is een veelheid van facetten, die 
allen passen in het ene doel : een rad 
voor de ogen te draaien. Straks komt na 
de eerste verontwaardigingsgolf weer 
de keiharde politiek van de berekening 
voor de dag. Al is er dan nieuw wan
trouwen ontstaan, het belangrijkste 
lijkt toch wel te zijn dat de Sovjet-Unie 
niet gebrand is op een heruitgave van 
de koude oorlog, eens het wezenlijk 
doel in Tsjecho-Slovakije bereikt. En 
dat Amerika al evenmin gebrand is op 
een dergelijke heruitgave, die niet 
anders zou kunnen dan de door beide 
supermachten zozeer nagestreefde niet-
verspreiding van nukleaire wapens in 
het gedrang te brengen. Indien Was
hington op zeker ogenblik oordeelt dat 
voor zijn part een voldoende dozis 
schijn werd gered (cfr. bijvoorbeeld de 
terugtrekking der oostduitse t roepen), 
dan komt er geen nieuwe koude oorlog. 
De toekomst van Tsjecho-Slovakije zal 
daarin een geringer rol spelen dan nu 
wordt toegegeven. Dat kan hard klin
ken, doch de feiten wijzen in die rich
ting. 

DEZE WEEK 

Ï/V DE WERELD 
• Opgedreven ondergrondse aktiviteit 

van arabische nationali.sten in Israël. 

• Na aanvankelijke botte we'gering staat 
de regering van Nigeria aan het Int. 
Rode Kruis toe, levens- en geneesmid
delen naar Biafra te vliegen. Het bia-
fraanse bolwerk Aba werd door de 
nigeriaanse troepen bezet. 

• Zware aardbeving verwoest honderden 
steden en dorpen in de provincie Ko-
rassan, Iran. Officieus dodencijfer : 
20.000. Aardbeving in Anatolië, Turkije 
eist tientallen doden. 

• Gekaapte El Al-Boeing en beman
ning door Algiers aan I.sraël overge
maakt na bemiddeling van Italië. Israël 
zal 11 arabische verzetslieden vrij
laten. 

Aartsbisschop Makarios van Cyprus 
door Paulus VI te Rome ontvangen, 
evenals door koning Konstantijn van 
Griekenland. Te Atene schijnt hij als 
bemiddelaar op te treden in de griekse 
koningskwestie. 4 

• Tunezië verlaat de konferentie der 
arabische staten te Kaïro na vergeefse 
poging, Egypte's invloed op Jordanië 
en op de palestijnse verzetsbeweging 
te verminderen. 

Een histoiisrlie ;iri;is is niets anders 
dan een met grenslijnen getekende ge
schiedenis van staten en volkeren. Maar 
het goede gebruik van een dergelijk 
hulpmiddel veronderstelt ook nog dat 
men weet wat niét door die grenzen en 
lijnen wordt weergegeven. Wat wél geldt 
voor elk gebied ter wereld, geldt heel 
bizonder voor de europese Balkan. Dat 
« europese » is niet overbodig, sinds 
« Balkan » de betekenis heeft gekregen 
van «onontwarbaar verwarde toestand». 
Een betekenis die rechtstreeks en te
recht afgeleid werd van de vroegere en 
nog altijd be.staande toestanden in dit 
gedeelte van Europa. 

De verhoudingen tussen de volksge-
meenschappen in de belgische staat en 
het vastleggen van de taalgrens zijn 
voorbeelden van eenvoud, vergeleken 
met échte Balkan-toestanden. Niet al
leen de eigenlijke Balkanstaten, maar 
ook nog Hongarije en Tsjecho-Slovakije 
zijn echte legpuzzel-mozaïeken van 
volksgemeenschappen. Roemenië heeft 
na de jongste wereldoorlog belangrijke 
gebieden moeten afstaan aan de Sovjet
unie en aan Bulgarije, maar tot de ong. 
19 miljoen inwoners behoren nog altijd 
naa.st l.ï miljoen Roemenen ook l.ftóO.OilO 
Hongaren, een 400.000 Duitsers, 70.000 
Oekraïeners en 54.000 Russen. Daarnaast 
zijn er nog kleinere groepen die Ser
visch, Kroatisch, Sloveens, Yiddisch, 
Tartaars, Turks en Bulgaars spreken. En 
de officiële gegevens vermelden dan nog 
een 120.000 burgers die een andere taal 
spreken. Het Roemeens zelf is als een 
schets van de geschiedenis van het land: 
het is een romaanse taal, de enige in dit 
grote gebied. De invloed van het oude 
keizerrijk Rome is er groot en blijvend 
geweest, l ' iteraard zijn ook de nako
mende eeuwen niet spoorloos voorbijge
gaan : er zijn sterke Slavische invloeden 
in de taal zelf doorgedrongen. Doorheen 
alle mogelijke .staatsvormen en gebeur
tenissen heen is er blijkbaar een ten 
minste vaag bewustzijn gebleven van 
een meer naar het Westen gericht-zijn 
dan de andere omringende volkeren. 

Ook meer in het algemeen schijnt het 
« latijnse », het « romaanse * in het 
volkskarakter van de Roemenen alle 
overrompelingen (en ze volgden elkaar 
op, eeuwenlang) en overheersingen o\er-
leefd te hebben. In de stalinistische tijd 
had Roemenie' de naam, de « weekste » 
van alle satellietlanden te zijn. En B.')e-
karest, de hoofdstad, wordt « het kleine 
Parijs » genoemd, waarbij Gunther in 
« Inside F^n-ope today » dan noteert : 
vrolijk, zoet\leiend en bijna ongeloof» 

ROEMENIE 
lijk korrupt. Zelfs een Stalin verandert 
zo iets niet in enkele jaren ! Trouwens, 
ook louter uiterlijk behield Roemenië 
enkele eigenaardigheden. Ondanks de 
kommnnisti.sche machtspozitie bleef het 
land tot in 1947 een koninkrijk. Pas in 
1948, na een eerste nieuwe grondwet, 
begonnen de nationalizaties. In 19.52 was 
er weeral een nieuwe grondwet en reeds 
in 1900 nam de politieke druk van de 
partij en de regering op de bevolking 
duidelijk af. 

Dat ide heersende paitij slechts (i % 
van de bevolking omvat is wel normaal 
kommunistisch, maar naa.st de ekono-
raische ontwikkeling in de laatste twin
tig jaar steeg toch de bezetting van de 
onderwijssektor van 68.000 personeels
leden vóór de wereldoorlog tot 292.000 
in 1963 ! 

Roemenië is een land met een grot© 
variëteit aan delfstoffen, zij het in be» 
perkte hoeveelheden. De aardoliebron
nen waren een hele tijd de enige belang, 
rijke in Europa (zonder de Kaukasus) ; 
maar er zijn ook kolen, er is koper, 
goud, ijzer, lood, aardgas... Het zijn de 
beperkingen die de ekonomische plan» 
nen van het Oostblok de industriële ont
wikkeling oplegden, die aanleiding gaven 
tot wrijvingen. Sinds 1961 reeds tracht 
Roemenië een toenadering te bewerken 
vooral met Frankrijk en de Verenigde 
Staten. Tn het konflikt lussen Moskou en 
Peking trachten de roemeense kommu-
nistische leiders neutraal te blijven. Dit 
streven kreeg al vorm in een nieuw par
tijprogramma, dat in april 1964 openlijk 
en officieel werd aangenomen. De jong
ste paar jaar kwam als laatste punt van 
tegenstelling het nationaal standpunt 
tegenover de verloren gebieden erbij. 
Van echte innerlijke iiberalizering is in 
dit land echter nooit sprake geweest : 
de pers is niet vrij en de bevolking is 
sinds eeuwen gewoon dat de « heren », 
feodale of kommunistische heren, heer
sen. 

Niet enkel de geografische ligging, 
maar ook praktisch alle andere belang
rijke faktoren verschillen dus grondig 
tussen Roemenië en Tsjecho-Slovakije, 
De geruststellende verklaringen die ide 
ambassadeurs van" de Sovjetunie over 
Roemenië afleggen, hebben natuurlijk 
enkel een zeer betrekkelijke waarde (na 
Bratislava en na Tsjerna, voor wie dal 
al van vroeger niet wist !) ; wat achter 
de muren van het Kremlin gebeurt weel 
werkelijk niemand ! Maar het land 
« ligt » inderdaad veilig, en de interne 
toestand is « veilig » voor de Sovjet
unie. En hoe dan ook : Roemenië zal 
voortleven, gespannen tussen overheer
sing en eigen nationaal bestaan. 



EEK BRIEF PER JAAR 
Sinds meer dan een jaar staat 

de britse joernalist Anthony 
Grey te Peking onder huisar
rest . De mensehjke chinese re 
gering heeft hem nu toegelaten 
één brief te schrijven aan zijn 
moeder. In deze tijd van snelle 
verbindingen en schijnbaar (zo 
leren de lichtgelovigen) steeds 
grotere menselijkheid, in elk 
geval een zeer lange tijd voor 
één enkele biief... 

KWANGSI-TROEBELEN 
Onkontroleerbare berichten 

dienen altijd met uiterste voor
zichtigheid te worden behan
deld. Dat geldt ui teraard yoor 
de berichten uit- en over he t 
r i jk van Mao. Komt er echter 
een onrechtstreekse bevesti
ging ui t een hoek die er alle be
lang bij heeft dat die berichten 
onjuist zouden zijn, dan staat 
he t signaal wel op veilig. Als 
he t persagentschap Nieuw-Chi-
na triomfantelijk b e k e n d 
m a a k t da t de toevoer van al
lerlei « hulp » naar Hanoi (op
nieuw) op volle toeren loopt, 
dan is het wel zeker dat vroe-

Een koiiiinando van het biafraanse leger defileert door een 
bevolking in te houden. 

RICHARD M. NIXON 
Zoals de zaken er tans vooistaan is er 

een giote kans, dat de 37ste preztdent van 
de Verenigde Satlen Richard Milhous Ni
xon zal heten. Huinphiey zoii het n\>imaal 
al zwaar genoeg gehad hebben om zich uit 
de schaduwen van de Johnson-era naar bo
ven te weiken, het dtama van de rnssische 
invazie tn Tsjecho Slovakije is vooi hem 
een bijkomende handikap, omdat de ver-
sttakhng in de oost weslverhoudingen de 
als « liaide > aangeschreven Ntxon nounaal 
een nieaue vckii'iprong moet veischaffen. 

Eigenlijk laat het ons vrij onbewogen of 
het Nixon dan wel Humphiey zal zijn; we 
hadden in deze rubiiek net zo goed het por
tret van de demokiatische kandidaat kun
nen tekenen. Want Humphiey en Nixon 
hebben alvast gemeen dat ze betden kleur
loze middelmaatfiguien zijn en dat ze de 
zege op hun lespektievelijke pailijkonven-
ties te danken hebben aan het feit dat ze 
cis « apparatschiks »̂  de tomvijes in han
den hielden. 

Eén deugd kan men Nixon niet ontzeg
gen : hl] moet uitzondei hjk taai en haid-
nekkig zijn. Hij heeft het axiomc dat ni It 
boksspoit geldt vooi alle veibezeis — « Uicy 
never come back » — met klank weerlegd. 
Hij IS teruggekomen van heel ver en hij
zelf heeft met eigen handen de weg gepla
veid die naar zijn rome back moest leiden. 

In 1960 xuas hij de gtote verliezer in de 
run naai het V^itte Huis. Zijn faam als vi-
ce-prezident in het malte Eisenhower ttjd-
peik was niet bestand tegen de stoimloot) 
van de Kennedy-clan Zijn nedeilaag scheen 
definitief, want zij xvetd gekonsakreerd op 
een wijze die vooi zijn veideie pohtiike 
Icfjphaan geen illuzies meer bleek te lalen. 
hij weid geklopt tijdens een T V -debat 
met J F. Kennedy en hij sloeg tijdens dat 
dooi tientallen miljoenen kijkeis s.nolgd" 
debat zon ücdüc jiginn, dtit hij jiin ii no
dig had alleen om die liundi(<ip ie mei 
uinnen A'og in de jongste maanden xcaun 
de voornaamste « aigumenlen > van ztpi 
tegenstandeis — vooial dan van hel piopa-
ganda-appaiaat dat vcMr Rob Kennedy 
welkte — gebazeerd op de ongunstige in-
diiil tijdens liet T V dibitl joien geledin • 
« zou je van een dcinelijkc man een tiire-
deliandswagen duivtn hopen ? ». 

Twee jaar later moest hij opnieuiv de 
duimen leggen : bij de goex'eniein%vrtlie-
ziiig in de staal Knlifoiiin Di I lul) I anin 
a> haid aan dat Nixon publiik x'eiklauid , 
de politiek de lug toe te keien, Indcidnaa 
veidween hij in het zakenleven— nitt vooi 
lang rrhlei Hij kwam lei ug op zijn sokken 
Hij k tam lenig ondanks hel feit dat hij de 
lepulalie had gekiegcn, een « eeuxt'ige In ce
de > en « zekeie veibezei > te zijn. De De-

nfokratische Partij geraakte onder Johnwn 
in een voortdurende ki izisloestand die 
slechts — voor een zeer korte peiiode — 
scheen opgelost te worden door de kandida
tuur van Rob Kennedy. Het Vielnamkon-
flikt, de stijgende rassenonrust, de afbraak 
van de dollar, hel verval van de westelijke 
alliantie deden de roep naai veiandering 
steeds tuider worden. Toen Rob Kennedy 
van het toneel verdxieen, loas het duidelijk 
dat deze roep uiteindelijk de Gi eat Old 
Pally zou ten goede komen : de man die 
de nominatie kieeg op de republikeinse 
Konvenlie, kon — zelfs nog voor Tsjecho-
Slovakije — hopen dat de xveg naar het 
]\ ille Huis opener lag dan cAnt. 

Nixon bleek tn de voorbije jaien zijn tijd 
goed benut te hebben : hij haalde de no
minatie zeer gemakkelijk. Het door hem 
geduldig en zondei veel laxiaai opgebouw
de « Nixon appaiaat > beheeisle de repu
blikeinse paitij en de konventie volkomen. 
Hij had, op de hem eigen kleurloze maar 
blijkbaai toch efficiënte manier, mets aan 
het lyjeval oveigclalen : de touwtjes lagen 
v/fw^ lil ^ijii hand. Met enige verbijstering 
VKKIII <I( xieield — via het T V scherm ge
in nil Int I r II iiilic nil lis — Uit de 
iiiüiid xiiin zijn (ioen nog nitl aangeduide) 
running mate Spnoxv Agnew vernemen dat 
Ni\on « de ene man was, die door de loop 
van de geschiedenis zo sleik naai voor weid 
gediongeil » Zoals algemeen bekend tvoidt 
op ameiikaanse pailijkonvenlies de hop 
van de gach'edenis nogal willekeuiig be
paald .. 

De 55 jatige Nixon schijnt dus een be-
trif I üiis te maken dan Humphrey. Beiden 
bcdieigl nog een gevaar, een mogelijke stiaf 
tooi hun kleurloosheid van appaiatschiks : 
dat de eigenaaidigheden van het ameii-
knaiis kiesslehel er zouden voor zoigen dat 
— xoor dr dcide keer in de geschiedneis 
xfin de l S — het pailement tn laatste in-
•.tiiiilit Kil Uilndeiheidskandidaat zon aan
duiden, die dan wellicht Geoige II allace 
zou heten De kam hieiVp is echter uileist 
geinig 

Inmiddels -n! met Ai\nn oj iiirl Hum-
jili o <'!'• l'i' id< ut, crii' tl unci lul brxii]s 
gekxieid xioiden dat hel hoogste ambt m 
de VS niel noodzakelijk op sterke schou-
deis moet steunen. De ameiikaanse puzi-
deulen hebben volmachlen die uniek zijn ,n 
dl uil i si/ aiidcie demokiatische landen. 
Aliuii iiili ludclijk -ijn zij, mcir dan tielke 
polilKi in undiir landen ook, de geuiius^e-
nen van invloeden, lobby s, gevcligde 
machten, kuiigen en kiiiigeljes lol de vn-
dci u ei eld toe. 

A \ I Ol i\0. 

Ibo-dorp om er de moed bij de 

gere geruchten juist waren. 
En er waren geruchten : over 

tameli jk grote gevechten tus
sen aanhangers van wie dan 
ook, over treinontsporingen 
door sabotage, over voortduren
de verplichte reisonderbrekin
gen In het grote Rijk van he t 
Midden heerst blijkbaar nog 
met de eeuwige vrede. 

VLIEGTUIGJES STELEN 
Smds langere tijd bestaat de 

« gewoonte » vliegtuigen die in 
de buurt van Kuba vliegen te 
stelen. Ten minste voor een 
tijdje : na « gebruik » komen 
die dan wel terug. Het vlieg
tuig waarmee Tsjombé ont
voerd werd bleef echter maan
denlang in Algerië. De piloten 
waren zelfs zeer voorzichtig in 
hun verklaringen na hun vr i j 
lating, uit viees dat het vlieg
tuig nooit zou vrijgegeven wor
den Maar het ging maar om 
een Tsjombé : gematigde be-

, | ; 

langstelling. Nadat een arabi-
sche terreurgroep een Boeing 
van El Al had gekaapt, waren 
alle duivels los. En inderdaad : 
zo kan het niet voortgaan. 

De pilotenstaking, die een 
scherpe tegenmaatregel zou 
zijn, viel echter op het laatste 
ogenblik in het water. Vlieg-
luigjes stelen is nog alti |d een 
grote specialiteit, waar heel 
wat meer komt kijken dan bij 
oen gewone autodiefstal bv. 
Intussen werden dank zij Ita
liaanse bemiddeling El AI-
Boeing en bemaning vrijgela
ten De bedreiging met boycot 
en de schandaalsfeer hielpen. 

NIEUWE AANHANGERS 
De bekende Anna Anderson 

ontmoette in de Verenigde Sta
ten de dochter van de « mon
nik » (die nooit monnik was en 
wiens boerenkledij helemaal 
geen soetane was). Raspoetm, 
Maria Raspoetin die nu 69 jaar 
oud IS Toen Anna haar twee
maal met haar troetelnaam 
aansprak (Marra), was zij over
tuigd dat Anna inderdaad Ana-
stasia is Een persoonlijke over
tuiging, maar een bewijs ? De 
vraag is maar, wie allemaal 
wist dat dit kindernaampje 
Marra gebruikt werd. 

VOLHARDEND 
De zaak Anna Anderson of 

Anastasia kent trouwens ieder
een. Van tijd tot tijd vult dit 
probleem een aantal bladzijden 
van geïllustreerde weekbladen. 
Anastasia of Anne Anderson 
is nu uitgeweken naar de Vere
nigde Staten. Ook dit kwam 
kort in het nieuws Minder be
kend is dat deze dame nu aï 
31 jaar lang tracht erkend te 
worden als de dochter van de 
laatste tsaar. Een heel lange 
tijd en een heel lange volhar
ding ! Maar het gaat — en ook 
dit is een konkreet gegeven 
dat weinig bekend is — om het 
reusachtige b e d r a g van 
12.500 000 dollars (625 000 000 
bf r ) de erfenis van de Roma
novs, d w z . wat in het buiten
land was toen de kommunisten 
hun staatsgreep uitvoerden. 

Dt )//^s/ 1.'; '1 o- I 'eindenhcmten hebben óok kiekjes gewaakt 
lil I sjnho S i)\d'ijc. Boven : Rwisen en een paar (eerder 
bednikt Lijkende) Slovaken « veibroederen ». Onder : Russen 
hebben het (zonder enige ironische bijbedoeling bUjkbaai) met 

een tsjechisch meisje over een kooi... 



i 
r 

S' 1.^ 
91 i 

f ,| 

'i ' 

M1 

de 

kleine 

harlekijn 

uit 

sint-nik!aas 

Wii.ul#iiiii{i{iyÉillliili^iiyi>,lll iiiiii«tw....,kiiiiiittl 

Uren kan je er mee Sabbelen. Zomaar. Ove 

steeds een verband gezocht met de kleink 

Want hij leeft voor zijn beroep en zijn ber 

« Wij in Vlaanderen hebben te weinig tri 

over de grens te kijken. Vooral dan naar ï 

3e bonte avonden en tot Charel Janssens 

hij er bij dat wij momenteel op gebied va 

kloof met Nederland momenteel niet zo 

DON CARLOS 
Jefke Burm werd op 19 juni 1923 ge

boren te Sint-Niklaas, waar zijn vader 
een beenhouwerij hield in de Nieuw
straat nummer 44. 

Hij liep school bij de « broeders » en 
reeds hier begon hij allerlei liedjes te 
schrijven en te zingen. Deze liedjes wer
den dan hoofdzakelijk gebracht op feesi-
jes en bonte avonden. 

Op een bepaalde dag kwam het gezel
schap van Ie KNS in de broedersscbcol 
een voorstelling geven van Don Carlos, 
yoor Jef, die toen nog volop in zijn 
« Sturm und Drang » periode was, bete
kende het een hele ommekeer in zijn 
leven Hij wilde ook beroepsartist wor
den 

Na 71]n humaniorastudies kreeg zijn 
idee vaste vorm Hij sprak er over met 
verschillende mensen en hij kreeg de 
raad konservatorium te gaan volgen. 
Wat hij dan ook deed. 

REIZEND VOLKSTEATER 

Gedurende zijn Konservatoriumstu-
dies trad hij links en rechts wel eens op 
met allerlei guitige liedjes Toen echter 
de oorlog uitbrak legde hij al zijn akti-
viteiten stil Na de oorlog moest hij sol-
daatje gaan spelen Hiertegen had hij 
principiële bezwaren Hij had immers 
gezien hoe zijn vader totaal geknakt uit 
de eerste wereldoorlog was gekomen. Hij 
kreeg 1 echter voor elkaar dat hij bij 
de Welfare werd ingelijfd. Voor hem be
tekende het een eerste kontakt met ver
schillende variété artisten. 

Later kwam hij bi] het Reizend Volks-
teater en verrichtte aldus pionierswerk 
m Ie kultuurverspreiding Tot Herman 
Teirlinck hem hij de radio bracht. Een 
boeiende bezigheid Momenteel verdeelt 
Jet /ijn rijd tussen de radio en de tele-
vizie met daarbij nog verschillende op
tredens her en der in het vlaamse land. 

ALLES DRAAIT ROND 13 
Opeen speelde manier vertelde ]ef ons 

dit lil »iiii leven praktisch alles dtaaicJe 
rond het magisdie ijlei IH Hij huwde 
ojp \i augustus 1947. l oen het kontrakc 
vooi Ie lankoop van "en huis getekend 
werd tileek het ook toevallig een der 
tiende te ziju. 
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oinaar. Over koetjes en kalfjes. En toch wordt er 

t de kleinkunst. Daar draait alles rond bij Jef Burm. 

m zijn beroep is zijn leven, 

weinig traditie, zodat wij wel verplicht zijn steeds 

lan naar Nederland. Onze traditie beperkt zich tot 

I ianssens en Co Flower ». Maar onmiddellijk voegt 

gebied van kleinkunst op goede weg zijn en dat de 

I niet zo groot meer is. 
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Vele belangrijke kontrakten werden 
op een dertiende afgesloten. 

Dertien kinderen heeft hij niet; « dat 
zou eigenlijk een tweede carrière bete
kenen » lachte hij ons toe. Twee heeft 
hij er wel : Jeroen en Klaartje. 

GEEN 6EPARAFRAZEER 
Waar het volgens Jef in de kleinkunst 

op aankomt is werken, doen. 
Geen hol geparafrazeer of jeremiades 

over hoe het eigenlijk zou moeten zijn. 
Doen is het wachtwoord. Alles doen en 
alles meemaken. 

Zijn opvatting verduidelijkte hij met 
een uitspraak van Leonce Gras die hem 
eens gezegd had « Jef, ik heb nu bijna 
alles al gedaan behalve piano gespeeld 
in een cirkus en dat vind ik jammer.., g, 

Er zit nog volop toekomst in de klein
kunst voor jongeren die echt willen wer
ken. Wie bijvoorbeeld een musical kan 
schrijven, mag een stralende toekomst 
tegemoet zien. Zelf zou hij er graag een 
schrijven en wie weet begint hij er eens 
niet aan. Het eksperiment van « Allo 
Sjoe » heeft er hem razend veel goesting 
voor gegeven. 

Ook Louis Verbeeck schijnt zelf door 
die Sjoemikroob gebeten te zijn. 

ALLO SJOE 

Allo Sjoe is er eigenlijk heel toevallig 
gekomen. De opdracht was een drietal 
sketches te schrijven voor een nieuw
jaarsprogramma van de teevee 1 oen het 
eenmaal zo ver was vroegen Jef Burm en 
Louis Verbeeck 7ich af waarom er eigen
lijk geen soort musical van kon gemaakt 
worden. Ze zetten zich aan het werk en 
het rezultaat werd «.Allo Sjoe », nog 
geen eigenlijke musical, vermits de lied
jes nog te veel losstaan van het gebeu 
ren. Echter toch wel een suksesstuk. 

Onvergetelijk is wel de passage waarin 
Jef Burm een kleine Harlekijn uitbeeldt. 
Zowat overal in het vlaamse land werd 
het stuk opgevoerd en overal met even
veel sukses. 

VLAMING IN BRUSSEL 
Jef Burm woont momenteel in Oiider-

gem, een brusscise randgemeente, temid 
den van transtalige buren Het is soms 
wel moeilijk om \'lanniig te blijven in 
Biussel. Alaai Jet blijlt het. Niet met 

gepfovoreer of mei herrie te «choppen 
Maar di>oi Dveial .Nederlands te spiekm 
en dooi /i)n gehele vers(hi|ning getui
genis at te leggen van zijn Vlaming zijn 
Winkelen gebeurt steeds in het \'eder 
lands. Wanneer de veikoopstei dat niet 
verstaat bliift Jet halssiamg Nederlands 
spreken tot men heiu verstaat Af en toe 
gebeurt het wel een'; dat hij in her Frans 
vraagt waarom het meisje geen Neder 
lands wil leren Gewoonlijk verschiet het 
lieve kind zich dan een pruik omdat dat 
« Vlaamse boeike » ook de taal van .\la 
rianne machtig is, meestal /elf"; beter 
dan zij. 

Een prettige anekdote in dat veiband 
is wei de volgende 

fn de buurt werd eens een petitie rond
gebracht m verband met een urbanis 
tisch projekt, waartegen rechtmatige be 
zwaren werden geopperd Ook bi) Jel 
werd aangebeld en hij kreeg de volle 
dige uitleg in het Frans, taal waarin ook 
de petitie was opgesteld 

Toen de brave man zijn liedje gezon 
gen had viel zijn nikkel pas 

Hi| bekeek Jef eens en stamelde toen 
« je reviens ». En hi| kwam indeidaad 
terug met een nederlandstalige petitie, 
die ook prompt door Jef werd onderte 
kend. 

SCHILDEREN 
Iedereen moet er af en toe fens tus-

Sfiiiiit knijpen Jet Buim reist gia.ig en 
veel .Vlaar zijn grote hobby it wel de 
s( hildei kunst 

Zeil noemt hij zich een zondagsschil 
der, maai ivi) houden ei een andere me 
iiing op na IJe grote Sandei Wijnants 
was eens zijn leeimeester. 

En Jef sdiildert goed linkel om zich 
te veimaken /.ondei pretentie Zijn ge 
liefkoosd onderweip is de klowii Dat 
begiijpen wij ten \olle Op /ijn mooi in 
gericht schildersatelier een echt eiland 
van lust studeert Jet zijn rollen teiwijl 
hij druk in de weer i? met penseel en 
paletnies En om de nieiisen plezier ie 
doen verkoopt hij soms ook wel eens een 
doek Meestal klown« en op bestelling, 
met ot zonder hoedje Gans zijn woning 
legt trouwens getuigenis af van zijn gro
te liefde voor de schildeikunst en van 
zijn vriendschap met Mare Sleen Kor
tom zijn liefde voor het schone 

Het schone in de mens het schone in 
de kunst het ^chone in de taal 

Tekst Koen VVIl.LFMSSFN 

Fotos : Bruno blLVENS. 

BIJ DE FOTO'S 

In 1967 werd lef Burm tof ere voorzit

ter van de VNSU gekozen Fier Dozeert 

hij* mef hef lint van deze waardigheid, 

lint dat alt i jd goed zichtbaar in zijn 

werkkamer hangt (biz 12 boven). 

Onderaan bIz. 12 staaf Jef Burm voor 

een van zifn kleurrijke werken : een 

klown — zijn meest voorkomende tems 

— ditmaal met een hoedje op... 

file:///olle
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SCHOOL EN G E Z I N 
De tuin is stil, het speelplein in de 

buurt ligt verlaten, in het vakantiecen

trum vlak buiten de stad staan de glij

banen, schommels en andere speeltui

gen te treuren in de septemberregen. 

De kleine meesters van de vakantietijd 

die het straatbeeld beheersten, het 

strand en het bos hadden bezet met 

hun rappe beentjes, bedrijvige handan 

en joelende stemmen, zitten braaf in 

de klasbanken, onwennig en verweesd 

na twee maanden vrijheid, waarbij de 

zomerregen niet eens een spelbreker 

was. Zelfs moeder, die wel eens gesak

kerd heeft, moet nu wennen aan de 

grote stilte die over het huis is neer

gedaald na de eerste zucht van opluch

ting of de eerste bezorgdheid om de 

kleine dreumes die jongstleden maan

dag voor het eerst naar school is 

gegaan. 

Zo is er elk jaar de grote volksver
huizing van onze kleine mannen en 
kleine meisjes, gepakt en gelaarsd, die 
te voet, per fiets of per bus, t ram of 
trein de grote t rek aangaan naar het 
schoolgebouw, waar ze moeten klaar 
gestoomd worden op het leven van 
«grote mensen» dat ook hen wacht, 
onvermijdelijk, vaak met groot verlan
gen doch ook met tegenzin tegemoet 
gezien. 

De werkende mens brengt een zeer 
groot gedeelte van zijn tijd door op 
kantoor en in het atelier. Dat geldt 
evenzeer voor de studerende jeugd, die 
een groot deel van het jaar in het 
schoolgebouw verblijft en een ander 
deel van de dag moet besteden aan 
werk in funktie van de school. 

De school is voor vele ouders een 
ontlasting, een welkome ontlasting, die 
echter in de rezultaten niet altijd 
bevredigt en vaak ook aanleiding geeft 
to t een verkeerde kompetit iementali
teit, die een uitvloeisel is van de 
groeiende «neighbour-sickness» of 
burenziekte in de welvaartstaat. In de 
welvaartstaat meet men immers de 
beruchte standing niet alleen af aan de 
grootte en de inrichting van de eigen 
woning, het merk van de eigen wagen, 
de duur en de uitgestrektheid van de 
vakantie e.d.m. doch ook aan de duur 
van de studies en de studie-rezultaten 
van de kinderen. De standing-myte 
veroorzaakt dan ook dikwijls een 
bepaalde druk van de ouders op de stu 
derende jeugd, die door haar studiere-
zultaten mede moet bewijzen hoe flink 
rijk, welvarend, verstandig enz. de heli 
familie, waartoe ze behoort, wel i'̂  
Andere gezinnen vervallen in het 
andere uiterste en leven niet mee met 
het verloop van de studies en de vor
ming van de jongeren. 

Het gezond verstand schrijft anders 
wel de juiste gedragslijn voor. Men 
moet niet sistematisch de jeugd bij 
haar huiswerk helpen doch men moet 
er wel belangstelling voor opbrengen 
en af en toe een kleine tip geven of 
een handje toesteken schaadt niet. Dat 
is ook een kwestie van samenwerking 
tussen gezin en school. Van die samen-
werking^ is er eigenlijk nog niet zoveel 
te bespeuren Er zijn wel oudervereni
gingen, er zijn open schooldagen, er 
zijn kontaktavonden tussen ouders en 
leraars, er zijn allerlei andere initiatie
ven (waarin raak ook de kompetitie
geest van do schooldirekties onderling 

een rol speelt en in bepaalde gevallen 
zelfs een negatieve invloed uitoefent) 
maar van een werkelijk vlotte samen
werking is er nog geen sprake. Dat 
houdt niet alleen verband met de vizie 
en de houding van het gezin doch uiter
aard ook met de school zelf. In onze 
beide schoolstelsels is het onderwijzend 
personeel nog te veel met een ambte-
narenmental i tei t behept en de indu-
strializering van het onderwijs veroor
zaakt daarin geen kentering ten goede. 
Dat is juist de ellende in het onderwijs, 
nl. dat de evolutie ervan de roeping
mensen niet de gewenste armslag biedt 
terwijl nog zoveel andere problemen 
remmend inwerken op het nochtans 
broodnodig, zo bestendig mogelijk over
leg tussen school en gezin. Dat uit dit 
overleg de ouder wordende student 
vanzelfsprekend niet uit te sluiten is, 
zoals dat in de tans wegstervende 
paternalistische samenleving schering 
en inslag was, ligt voor de hand. De 
ouders hebben recht op inspraak in de 
opvoeding buiten het gezin, de oudere 
student heeft dat evenzeer en bewijst 
t rouwens met de kontestatiebeweging 
(de uitwassen ervan op de koop toe 
genomen) dat hij van dit recht wil 
gebruik maken. Of de school dat vol
doende inziet is nu de vraag. We heb
ben de jongste tijd vastgesteld dat 
bepaalde konservatieve opvattingen bij 
de school- en universiteitsleidingen 
remmend werken en de gewenste uit

wisseling van gedachten in de weg 
staan. 

Het is niet gemakkelijk de juiste weg 
te vinden maar het is een feit, dat men 
de opvoeding niet alleen aan de specia
listen mag overlaten. We denken hier
bij aan de uitspraak van een beroemd 
politicus die zei « De oorlog is een veel 
te ernstige zaak om hem alleen door 
generaals te laten voeren». Mutatis 
mutandis kan men het zelfde zeggen 
van de opvoeding : ze is een veel te 
ernstige zaak om ze alleen aan de 
school over te laten. Van deze opvat
t ing moeten de ouders zich meer en 
meer doordringen, het zal allen, die 
met de problemen van studie en opvoe
ding begaan zijn helpen in het zoeken 
naar een nieuwe weg, temidden van 
een steeds groeiende betekenis en van 
een steeds groeiend aandeel van het 
onderwijs in het leven der volkeren, in 
de voorbereiding van de kleine en 
jonge mens tot het leven van volwas
senen in een samenleving waarin zich 
tans opnieuw zeer grote en ingrijpende 
veranderingen voltrekken en aankondi
gen. De ouders kunnen ten dele prik
kelend en vernieuwend werken en 
hoeven niet bang te zijn, in deze 
belangstelling al eens de bal mis te 
slaan. De gesprekspartner «aan de 
overzijde» zal ouderlijke vergissingen 
voor lief nemen wanneer hij duidelijk 
de wil tot samenwerking bij de ouders 
zal aanvoelen. 

« Sxcinging London > is zo stilaan 
een wetetdbegrip gexvoiden : mini-
mode, Beallehaannit, Gainabyslreet 
en Ilifjptes, lA)Uom de totale bieiik 
met liet victoiiaanse Engeland. Maai 
rieigis U iiicl, velen van de pop-en-
toeziaste tieneis en twens ontmoet je 
1 L'gehnatig in de reusachtige Albeit 
Hall, waai ze aandachtig, ja in zti h 
zelf vcizonken klassieke muziek be-
hnsteien. Vetgis U niet, de hippe 
jongedame van 15 loopt 's namiddags 
m loudens jongste ^tevolutie-shops» 
in Haiiods of Kntghtsbiidge, doch is 
's avonds bij een 80 jaar oude, alleen
wonende dame in het huisli\jude7i aan 
liet weik. Ze is immeis lid van^ Task 
I'oice », de hulpoigniuuiiie die de 
28-jarige advokaat Ant.Sleeii voor en
kele jaien in het leven riep, met de 
bedoeling alleenstaande bejaarden 
materieel en moieel te helpen. 

We weten allen dat de eenzaam
heid de kwelling van de oude dag 
is. Voor de jeugd heeft men al veel 
nicri veiwezenlijkt dan voor de be-
jaaidcn. tiet bejaardenpjobleem 
blijft — vooral in de grote steden — 
een kwellend piobleem aan welks op
lossing men tXig lang niet toe is. In 
deze rubiiek maakten we al gexvag 
van Zwitserse, ilaliaanse en vlaainse 
initiatieven ter zake. 

TASK FORGE 
Â (( ?'? daai dit londerise vooibeeld, 

düL uu li'cu tivee belangrijke aspekten 
insluit : eensdeels dat men in deze 
weieldslad op giote schaal iets doet 
vooi oude mensen, andei deels dat ook 
de pop-, hippy- en beat-jeugd of hoe 
je ze ook wilt noemen nog xt'at an
deis kan dan liggen, hashish i\)ken of 
gek doen. Of nog voor de viede belo
gen en voor een liefdevoller xi'ereld 
te ijveren. Deze « Task lorec > sbiil 
dan toch nauxv aan met het oorspion-
keiijk hippy-ideaal van San Fiancis-
co. c Task Foice »-viijxcilligeis lussen 
10 en 25 jaai oud leggen nu in Lon
den City gemiddeld 10.000 bezoeken 
per maand aan alleenstaande bejaar
den af. Individuele vriendschap is 
daaruit ontstaan, vele tieners be
schouwen hun oude viiend (in) nu 
als hun deide « gianny » (opa of 
o poe). « Task Force > is in alle stan
den weikzaam, ook bejaarde, rijke 
maar eenzame Ladies doen op haar 
een beroep. Een tipe-voo! beeld daar
van is de vriendschap die tussen een 
82-jarige lijke dame, en een 16 jarige 
knaap ontstond, omdat hij alleen 
hiinr mevselijke bezorgdheid belooti-
dc en omdat ze met hem kan... lede-
Iciisten, want hij is uiteraard p}*jgres-
sief. 

« Task Force » ondervindt nu offi
ciële steun in haar strijd tegen « de 
veilammende eenzaamheid der oude 
mensen >. Dank zij o.a de of fe-i vaar
digheid van een jeugd die daai voor 
op het eerste gezicht helemaal niet in 
aanmeiking kwam! Zoiets kan ons 
dan weer verzoenen met een luereld, 
geteisterd door het blinde geweld. 

Het boogschieten is al lang geen louter mannelijke tport meer. Tiet heeft voor 
dames het bijkomend voordeel dat zij er (letterlijk en hopelijk ook figuurlijk) 

een mooi jiguur bij slaan. 

SCHOOLSii.ii 

Dat Engeland een zeenatie is ligt 
voor de hand. Ook in deze tijd van 
ru imtevaar t wordt in Engeland zeer 
veel aandacht aan de zeevaartopleiding 
of de voorbereiding daartoe geschon
ken. In 1968 legden n i e t ' m i n d e r dan 
45 000 britse schoolkinderen — w.o. ook 
meisjes — en t ieners met sukses he t 
zomereksamen af. 56 kruisvaarten met 
pedagogische doeleinden werden inge
richt en een passagierschip werd to t 
schoolschip omgebouwd voor de ronde 
som van 3 miljoen pond. Aan boord 
daarvan maakten 860 kinderen uit Nor
folk met 50 schoolkinderen uit Tsjecho-
Slovakije een kruisvaart in de Middel
landse Zee. 

Is het «England rules the waves» 
voorbije tijd toch blijft de liefde voor 
de zee en al wat ermee verband houdt 
in het land van Her Graeeous Majesty 
haar stempel drukken op het leven en 
op het onderwijs. 
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Als eersteling van het nieuwe tentoonstellingsseizoen te Gent is de gentse 

beeldhouwer-schilder Bert De Clerck te gast in Gents bekendste galerij Vincke-

Van Eyck. Sinds vorige zondag stelt hij er houten beeldhouwwerk, schilde

rijen, tekeningen en etsen ten toon, alsmede kollages, die meteen aantonen dat 

deze gezette vijftiger zowel een veelzijdig als een zeer bedrijvig en vooral zoe

kend man is. Alles wat met het beeldende verband houdt wekt trouwens de 

belangstelling van deze leraar tekenen aan de rijksuniversiteit van zijn stad, 

vermits hij ook een sterke belangstelling heeft voor het experimenteel filmen. 

Toch weerhoudt hij als beeldhouwer het meest onze belangstelling omwille van 

het monumentale in zijn werk en omwille van de ruimtelijke vizie. Echte beeld

houwers lopen er in Vlaanderen niet zoveel rond, de materie alleen jaagt er 

velen voor op de vlucht. 

VEELZIJDIGE 

BERT DE CLERCK 
In zijn «huizeke» aan de Rozier, 

vlakbij de rijksuniversiteit en aan de 
d rukke Sint Pietersnieuwstraat woont 
en werkt Bert De Clerck nu al jaren. 
Het is een wat bouwvallig en rommelig 
gedoe dat men betreedt via een belrin-
kelende winkeldeur. Men wordt er in 
deze voormalige winkelruimte, waar 
he t vol met beelden en schilderijen 
staat, begroet door drie katten, onaf
scheidelijke gezellen van de beeldhou
wer, die u joviaal en zonder kompli-
iTienten op een grote kop zwarte en 
s terke koffie onthaalt. Dadelijk worden 
grote tekeningen uit mappen opgediept 
en verschaft hij u met breed gebaar en 
Sn het ietwat snauwerig gents dialekt 
ui t leg en kommentaar. Het «hu izeke» 
pui l t bijna letterlijk uit van alles wa t 
me t beeldende kunst te maken heeft 
en het r iekt er sterk en snedig naar 
hout, het warme, gevoelige mater iaal 
waaru i t deze bonkige «s t rop» zijn 
stijlvolle vrouwen- en mannenfiguren 
hak t met de regelmatige hamerslag op 
de bijtel van iemand, die dat reeds zijn 
hele leven lang heeft gedaan. Meer nog 
dan met de schilderkunst konfronteert 
u een beeldhouwer met de voorvader
l i jke ambachtelijkheid, meer dan bij 
gelijk welke andere kunstenaars beseft 
ge dat beeldhouwen ook een stiel is. 
Een vak dan dat kennis van houtsoor
t en inhoudt zowel als van m a t e r i a a l m o 
gelijkheden, doch de fijnste knepen van 
he t vak doen niet vergeten dat er een 
stevige poot voor nodig is, veel uithou
dingsvermogen en een klare kijk. Bij 
wijze van spreken zegt Bert De Clerck 
moet ge met uw ogen ui t een boom
tronk het beeld kappen dat ge er later 
met uw handen zult uithalen, ge moet 
he t op voorhand zien staan in de boom-
tronk. 

Beeldhouwers hebben als het ware 
ogen op hun vingertoppen. Zij wande
len rond hun beeld als ze he t hakken, 
ze wrijven met de handen strelend over 
reeds gevormde gedeelten, ze zien het 
staan in de ruimte, in een hall, een 
kamer, ze leggen het verband met de 
archi tektuur waarvan het beeld ofwel 
de verfraaiing is ofwel er totaal deel 
van ui tmaakt. Bij Bert De Clerck is dat 
beeld er een van menselijke gestalten, 
die meestal de kracht van de mens sim-
bolizeren in een expressionistische stijl. 
Zijn « ui tgehaalde» koppen hebben in 
hun samenstelling iets van vlammende 
beweging en terzelfdertijd van (gentse) 
stoerheid. Het oeuvre van De Clerck is 
vooral sinteze, samenballing, dus geen 
gepeuter, geen nodeloze details doch 
een totaalbeeld dat vooral kracht 
inhoudt, het wezen nu mannelijke figu
ren of vrouwentorsos. 

Bert De Clerck is een verwoed teke
naar, de tekenkunst is bij hem werke
lijk de bazis van alles. Hij experimen
teer t voortdurend in dit genre, tans 
expozeert hij relieftekeningen, bewerkt 
met kleuren en waarvan sommige bla
den een zeer gelukkige kombinatie zijn 
van grafiek en kleurengevoel. 

Een ander opvallend element in de 
kunst van De Clerck is zijn natuurge-
bondenheid : model tekenen blijft voor 
als na eerste gebod, en ook ontelbaar 
zijn de landschapsschetsen uit binnen-
en buitenland. Het is dan ook niet ver
wonderlijk dat De Clerck in zijn afge
werkte tekeningen — meestal van 
groot formaat — allerlei natuurmotie
ven verwerkt, meestal in kompozities 
van simbolisch opzet, vaak hier en daar 
«onzichtbaar» overgaand in een 
abstraktie, die juist door deze normale 
evolutie van konkreet naar abstrakt 
beeld zo normaal en zo begrijpend aan
doet. Het aksent ligt hier dan veelal op 

het poëtische, met vaak een verrassen
de tederheid. 

Alle schoten zijn geen rozen en niet 
alle werk van De Clerck verdient een 
even grote waardering. Doch in zijn 
geheel is het werk van deze rasechte 
kunstenaar, die zijn eigen, persoonlijke 

vizie nooit heeft verkocht om den 
brode en dan ook omwille van deze 
beginselvastheid niet altijd op rozige 
paden heeft gewandeld, levensecht en 
overtuigend. Het is stevig gewortelde 
rasechte vlaamse kunst in een persoon
lijke stijl en met een open doch Jcritisch 

oog voor nieuwe stromingen of nieuwe 
technieken. Deze rusteloze nieuwsgie
righeid en belangstelling tekent de 
echte kunstenaar en ook de mens, die 
de jeugd van vandaag tracht te begrij
pen en daarin ook grotendeels slaagt zo 
als leraar dan als kunstenaar. R.C. 

MOMENTOPNAME 
Men kan nu reeds zegge?i dat het 

Festival van V laanderen 1968 tot een 
kulturele gebeurtenis is uitgegroeid, 
die ver de grenzen van ons land te 
buiten gaat. Dit festival verenigt op 
een bijzonder gelukkige wijze klas
sieke en 'moderne muziekuitvoerin
gen, met buitenlandse ensembles die 
een wereldfaam genieten. De tsjechi-
sche krizis verleende tevens aan de 
tsjechische deelneming aan dit fes
tijn wel een zeer bijzonder menselijk 
aksent. Stilaan maar zeker veroveren 
sommige vlaamse steden in het kader 
van dit festival een benijdenswaar
dige faam. We denken aan Gent, 
waar eigentijdse en klassieke op- en 
uitvoeringen van deze stad een cen
trum van hoogstaande internationale 
muzikale gebeurtenissen maken, we 
denken aan Brugge waar de orgel- en 
klavecimbel-recitals tot zulk een h\)og 
peil zijn gekomnien dat er een iegel-
recht internationaal verkeer is uit 
ontstaan, een soort toerisme op hoog 
kultureet vlak. En we zijn niet eens 
volledig. 

Wel willen we nogmaals onderstre
pen hoezeer tijdens de zomer in ons 
land de « provincie » bijna volledig 
de kulturele belangstelling vcx» zich 
opeist met voor België dit bijzonder 
aspekt, dat zijn hoofdstad ook 's win
ters als pluralistisch kult ui eet cen
trum nog steeds aan haar taak te kort 
schiet. Het Festival van Vlaanderen 
!« terzelfdertijd een klinkende logen

straf f ing van de bewering der fran-
kofonen als zou een Vlaanderen, dat 
op zijn eentaligheid en op zijn eigen 
kulturele persoonlijkheid staat, zich 
in een kultureel getiy> opsluiten, le
der onbevooroordeeld waarnemer 
moet nu toch getuigen dat precies 
het tegendeel zich voordoet. Het be
wijs is nu reeds geleverd, dat een kul
tureel vrij Vlaanderen in de wereld 
van de internationale kuituur zelfs 
geroepen is om een steeds grotere rol 
te spelen, die kan wedijveren met de 
faam van andere, europees erkende 
kultuurprestaties. Het is trouwens zo 
dat cA}k in de ons omringende lan
den de zozeer gesmade « provincie » 
eveneens een steeds sterkere kultu
rele uitstraling verkrijgt. De regio
nale kulturele festivals in Frankrijk 
liegen er niet om. Ze zijn als het wa
re in zekere zin de voorafbeelding 
van wat een echt verenigd Europa 
zou moeten zijn. 

EUGEEN VAN OYEhi 

Op 8 juni 1969 zal te Gistel .ip 
initiatief van de plaatselijke VTB-
VAB in samenwerking met het stads
bestuur en de familie een waardig 
grafmonument ter ere van deze ten 
onrechte vergeten figuur opgericht 
worden. Voor vele jongeren is dr. 
Eugeen Van Oyen slechts de meat 
geliefde leerling van Guido Gezelle. 
Hij wan rSochtans een strijdend Vla 

ming die in de strijd van toen on
verschrokken zijn man stond in het 
streven naar volkse ontvoogding. 
Naar aanleiding van deze herdenking 
zal tevens een huldeboek di. Eugeen 
Van Oyen gepubliceerd ivorden, een 
degelijke en veizorgde biografie van 
de geneesheer-dichter, welk werk zal 
toegestuurd worden aan allen die 
een minimum financiële steun van 
200 fr. laten geworden. Alle schenkers 
zullen in dit huldeboek als steunend 
lid van het Van Oyenkomitee ver
meld worden. Wie meer dan 1000 fr. 
schenkt komt als erelid in het hulde-
b<oek en ontvangt een kunstig plak 
het met de beeltenis van de gehuldig 
de. Men kan deze steun aan het ko-
mitee overmaken door storting op de 
postrekening van 221.66 van de Kre
dietbank Oostende (voor bankreke
ning 3.210). We hopen dat velen dit 
zullen doen. 

SOLDAAT SCHWEJK 

Het nieuwe speeljaar van de Kon. 
Vlaamse Schouwburg te Brussel zet 
vandaag zaterdag 7 september te 20 
uur in met « De avonturen van de 
brave soldaat Schivejk >, hel beken
de ^tuk van Jaroslav Hasek ondei 
regie van Anton Peters. Hel is een 
tiv-pioduklie K.V.S.-B.R.T. in het ka
de) van het festival van Vlaanderen 
Het stuk tvotdt praktisch elke dag 
doorgespeeld tot en met zondag 22 
september a.s. Dat de brave soldaat 
Schwejk dezer dagen in Tsjecho-Slo-
vakije levende realiteit is hoeft mrt 
de jongste gebeurtenissen aldaar ze 
kei s.een nader betoog. 
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In de sociaal-pedagogische reeks, uitgegeven bij de Nederlandsche Boekhan

del Antwerpen, verscheen een vertaling van het boek van de Zwitser Peter 

Seidmann, «Moderne Jugend, eine Herausforderung an die Erzieher ». 

Het boek is ingedeeld in vier hoofdstukken. Vooreerst wordt uitgeweid over 

het rijpingsproces als oerverschijnsel en gelijkenis. In een tweede hoofdstuk 

wordt de vroegrijpheid der huidige jeugd vastgesteld, waarna verschillende 

fazen en aspekten van de strijd om zelfbevestiging worden uiteengezet. 

Tenslotte handelt het laatste hoofdstuk over liefdesnood en levensangst. Hier

mede is dit boek natuurlijk niet samengevat : dat zou trouwens ook met 

mogelijk zijn. Elk hoofdstuk bevat immers verscheidene langere of kortere 

opstellen die elk op zichzelf een min of meer uitgebreid essai rond een bepaald 

tema vormen 

Het feit dat er zoveel over jeugdpro
blemen gesproken wordt, is niet tipisch 
voor deze tijd : ook de vorige genera
ties hebben deze problematiek gekend 
en werden ermee gekonfronteerd. Zij 
versdii l t vjfn de ene tijd tot de andere, 
van de ene generatie tot de andere : 
toch zijn er een aantal grondproblemen 
die dezelfde blijven, een aantal alge
mene tendensen die wij telkens terug 
vinden Wanneer de huidige jeugd pro
testeert tegen de konsumptiemaat-
schappij en de technische beschaving, 
dan horen wij als het ware de echo van 
wat er reeds vóór 1914 gezegd werd, en 
wat tussen de twee wereldoorlogen nog 
sterker werd uitgedrukt 

Het boek van Peter Seidmann draagt 
als titel : «moderne jeugd » en behan
delt daarom m hoofdzaak problemen 
waarmee opvoeder en pedagoog nu 
gekonfronteerd worden. De voornaam
ste ervan werden echter ook gisteren 
benaderd, zij 't in het perspektief van 
die tijd. Zij kregen ook toen reeds min 
of meei bevredigende antwoorden die 
wel niet steeds als oplossing voor van
daag, maar vaak dan toch als richtlijn 
kunnen dienen De plaats van de jeugd 
in de huidige maatschappij, de verhou
ding volwass^ne-jeugd. de verhouding 
jeugd-ter-hniscne beschaving, jeugd en 
liefde • al deze oroblemen die de auteur 
aanraakt stelden zirh gisteren en zullen 
ook morgen om een antwoord vragen, 
dat zich aan het tijdsmoment aanoast 
zonder dat aan de grote lijnen echter 
een essentiële nchtingswijziging komt. 

Vooraleer men over pedogagische en 
jeugdproblemen handelt, dient men er 
zich bewust van te zijn — en de auteur 
beklemtoont dit op zeer nadrukkelijke 
en overtuigende wijze — dat 1) elke 
indeling in levensfazen slechts proble
matisch is, evenals elke tipologie van 
de ionge mens 2) geen enkele levens-
faze voor zich alleen en uitsluitend het 
recht der menselijke volwaardigheid 
kan opeisen 

De auteur wijst op de historische en 
psichologische achtergronden van kon-
flikten en problemen en op het begrip 
« jeugd » als levensfaze op een ogenblik 
dat er a h.w een hiaat ontstond tussen 
kind en volwassenzijn, tengevolge van 
sociologische faktoren • de sociale ont
wikkeling, het onderwijssisteem enz. 
Dit tussentijdperk, dat de primitieve 
gemeenschappen en ook onze gemeen
schap niet kenden tot de 17e, zelfs tot 
de 18e eeuw, gaf aanleiding tot speci
fieke problemen, tot overganskrizis, 
puberteitskrizis enz .. Momenteel is er 
echter een proces aan gang waardoor 
een terugkeer naar de 16e eeuw en een 
vluggere volwassenheid der jongeren 
kan vastgesteld worden, altans volgens 
de auteur. Want ook hier spelen milieu, 
opvoeding en persoonliikheid zelf een 
grote rol. 

In een hoofdstuk over de strijd om 
zcltbevestigina vat de auteur de kritiek 
der jeugd op de volwassenen samen en 

wijst op sommige pedagogische fouten. 
Hij stelt eveneens vast hoe de ouderen 
langer hun pozities blijven handhaven : 
mensen van 65 en 70 blijven sleutelpo-
zities innemen en de middengeneratie 
moet meer dan vroeger haar pozities 
veroveren en verdedigen. Een Kennedy 
die met 45 jaar prezident was, blijft 
een uitzondering. . 

In het laatste hoofdstuk behandelt de 
schrijver liefde en sexualiteit vanui t 
het gezichtspunt der jeugd. Bedreiging, 
verzwijging en vervalsing scheppen een 
klimaat van onbetrouwbaarheid : ook 
tegenover het jonge meisje dient de 
opvoeder een veel opener houding aan 
te nemen, om het kl imaat van ver-
dachtzijn dat al te zeer bepaalde 
gedrags- en levensregels dikteerde, te 
doen ophouden. De volwassene, zegt de 
auteur (en hier raakt hij niet alleen het 
sexuele en liefdeprobleem aan, maar 
heel de verhouding tussen jong en oud) 
dient de konkrete levensvragen van 
deze tijd, die de jeugd aktueel met ziel 
en lichaam beleeft, werkelijk ook mee 
te beleven en op eigen wijze een ant
woord ervoor te vinden. Konflikten 
zullen er wel altijd zijn, ook bij de 
best-mogelijke opvoeding en bij alle 
goede wil : dat is immers inherent aan 
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het menszijn-zelf Maar . deze goede 
wil kan niet bereikt worden door een 
elkaar naar de mond praten, maar door 
begrip, enerzijds van de volwassene 
voor bepaalde specifieke verschijnselen 
die de tijd meebrengt en die de jeugd 
direkt aangrijpen, en anderzijds van 
de jeugd voor de ervaring van de vol
wassene en voor het feit dat ook de 
volwassene, in andere omstandigheden 
wellicht. voor deze problematiek 
gestaan heeft, en er zijn ervaring opge
daan heeft. 

De auteur, die zich op het s tandpunt 
der jeugd plaatst beklemtoont ui teraard 
minder deze kontinuiteit . Zijn bedoe
ling — die ook m de titel omschreven 

Iwwiiii 

werd : « Herausforderung an die Erzie
her » — was vooral het specifiek-tijds-
eigen te beklemtonen en de aandacht 
van de opvoeder erop te vestigen Daar
in is hij dan ook geslaagd. Wie werke
lijk met de jeugd begaan is, als peda
goog en zelfs als gewoon belangstellend 
volwassene, zal zm voor maat en even
wicht genoeg hebben om de gegevens 
die in dit boek bijeengebracht werden 
en de gevolgtrekkingen die de auteur 
maakt, met realisme te benaderen en 
zijn voordeel eruit te halen. 

Peter Seidmann : « Moderne Jeugd » 
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen 
187 blz — 140 fr. 

PLATENRUBRIEK 
LUDWIG VAN BEETHOVEN 
{1770-1827). 
KLAVIERSONATEN 
nrs. 27 op. 90 en op. 106 
(Hammerklavier). 

Cohimhia Sleieo nr. C 80655 — 
275 fr. 

In zipi rijpste jaren werkte Beet
hoven aan ztjn Missa Sohmnis, be
reidde zijn 9ste simfome voor, en 

schreef ztjn 5 laatste klavieisonaten. 
Vooiaf, onmiddellijk na het beëin

digen van zijn 8sle symfonie, schieef 
hij de koite sonate opus 90, die ei
genaardig genoeg slechts uit 2 delen 
bestond. Het ts een overwegend li-
risch en romantisch stuk, wellicht het 
laatste van die aard, voor Bectlioven, 
volkomen geizoleerd door zijn doof-
hetd,wat een tragischeverscheuidheid 
in zijn werken bet doorklinken. Na 
het levetidige eerste deel brengt liet 
rondo in E groot een der mooiste pas
sages die voor klavier werden ge
schreven 

Een heel andere sonate is de be
kende, zeer lange en moeilijk te spe

len H am merklaviei sonate, een bij
naam die m feite weinig te beteke
nen heeft. Het is Beethoven voluit, 
die m deze komf\rzitte van 1817-18 
leeft en zindert. Het is de geniale tech-
ntkus die alle knepen van kontra-
piinkl en fuga in dienst kan stellen 
van zijn innerlijk gevoelsleven. 

Een iuga m een klaviersonate l En 
nog wel een dubbelfiiga met alle tech
nische variaties. Maai het is niet no
dig te weten wat bv. een « kreeften
gang » IS om deze wonderbare mu
ziek te kunnen ondergaan. 

Vooral wanneer ze vertolkt werd 
door Hans Richter-Haaser, een der 
beste Beethoven-pianisten. De stereo
plaat IS van onberispelijke kxfahteit. 

SIMFONIE nr. 9 
MET SLOTKOOR 

Fonturui Grandioso SteriV 
ni. 894U01 ZKY - 149 fr. 

Aansluitend bij de vorige werken 
komt dan de negende, die wij wellicht 
niet meer moeten voorstellen aan de 
geïnteresseerde muziekliefhebbers. 

De eerste uitvoering ervan in 1824 
luas ren overdonderend sukses, en tot 

op heden heeft het machtige werk 
niet opgehouden de mensheid te boei
en Beethoven heeft deze giote sim-
j\jnie, de bekroning van zijn hele sim-
fonisch werk, gekomponeerd m de 
groene valleien van de Wenerwoud. 
HIJ was volledig op zichzelf terugge
vallen, van de mensen gescheiden 
door zijn doofheid, verbitterd en be
dt oef d. Het was twaalf jaar na de 
Sste simfome. 

De bekende anekdote, dat Beetho
ven bij de eerste opvoering het ap
plaus en gejuich niet bemerkte, tot 
een zangeres uit het lAror de dirige
rende komponist omdraaide, schijnt 
waar te zjm. 

De simfome m d klein, is vierde
lig. Een groots opgezet allegro, ge
weldige en demonische scheizi, een 
mistiek adagio, en tenslotte het ge
weldige slot, met het koor op tekst 
van Schiller's « Ode an die Freude », 
dat zelfs als een afzonderlijk stuk kan 
beluisterd worden. 

Het Wiener Symphoniker Kinder 
leiding van Karl Bohm voert het 
meesterwerk uit, daarbij op het slot 
geholpen door klinkende namen als 
de sopraan Teresa Stich-Randalt en 
de tenor Anton Dermota. De reeds 
meer dan 10 jaar oude opname werd 
elektronisch ontwikkeld tol stereo
plaat. De kwaliteit is vrij goed, maar 
de prijs is wel uiterst laag. 

STEF. 
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Schiller's beroemde toneelstuk « Wallenstein » kuiur op het scherm op 12 en 13 sept-^mber. Een 
enige gelegenheid voor wie Schillet u il zien spelen. 

HET YENSTER 

In deze onmenselijke, harde 
thr i l ler van Ted Tetzlaff kreeg 
de jonge Bobby Driscoll een 
echt verplet terende rol toege
wezen naast Ar thur Kennedy 
en Barbara Hale, die zijn 
ouders uitbeelden. De 10-jarige 
Tommy Woodry is bedeeld met 
een rijke verbeelding. Dit 
heeft hem en zijn hardwerken
de ouders in onaangename 
situaties gebracht. Die avond 
is hij weer gestraft en zal de 
nacht doorbrengen op de nood
uitgang bij de brandladder. 
Daar is hij getuige van een 
mioord. Dat gaat hij tenminste 
in volle nacht aan zijn moeder 
vertellen. Hij beweert dat in 
de naastgelegen flat, bewoond 
door Joe Kellerson en zijn 
vrouw Jean, iemand werd ver
moord. Gezien zijn verleden, 
hecht de vrouw geen geloof 
aan dat verhaal evenmin als de 
vader, als deze van zijn nacht
werk thuiskomt. De knaap 
slaagt erin de politie te berei
ken en daar zijn wedervaren te 
vertellen. Onderzoek, huiszoe
king, ondervraging. Het levert 
niets op. Maar nu is Tommy 
radeloos van angst : hij weet 
zijn leven in gevaar, want er is 

werkelijk een moord gebeurd. . 
Zondag 8 september om 

20u40 (Brussel Ned ) 

LA PEAU DOUCE 
Aan de fran'-e kineast Fran-

Qois Truffaut is de zogenaamde 
Nouvelle Vague-beweging heel 
wat verschuldigd. Aanvanke
lijk filmkritikus ging hij later 
ook zelf draaien. Bekende 
speelfilms van hem zijn : Les 
Quatre Cents Coups, Tirez sur 
Ie pianiste, Jules et Jim, en 
zijn laatste prent van 1966 : 
Fahrenhei t 451. 

La Peau Douce werd verwe
zenlijkt in 1964. Het is een psi-
chologische film in zwart-wit 
fotografie met als vertolkers : 
Frangoise Dorléac, die onlangs 
om het leven kwam bij een 
auto-ongeval, als Nicole Cho-
mette, Jean Dessailly als Pier
re Lachenay, Nelly 3enedett i 
als Franca Lachenay. 

De film hangt aan de hand 
van een anekdote — een klas
sieke driehoeksverhouding, — 
een beeld op van de eigentijd
se franse bourgeoisie. Pierre 
Lachenay, 43 jaar oud en tipe 
van de intellektuele «bour
geois » leidt in Parijs een lite-

Vlaamse T. V. 
ZATERDAG 07-09-1968 
18 55 : Zandmannet ic — 19 00 • Tie
nerk lanken — 19 30 : Jonger dan |e 
denkf — 19 55 : Mededelingen — 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 : Peyfon 
Place : Dr Rossi verdedigt zich — 
20 50 : Groeten ui t Lissabon — 21 40 : 
Echo — 22 10 : Geheime opdracht • Na-
maokpiUen — 23 00 . TV-meuws 

ZONDAG 08-09-196o 

11 00 to t ) 1 40 : Eucharistieviering van
u i t het kloosler der Zusters Marikolen 
te Lede — 14 30 : In ternat ionaal land-
bouwmagazine — 15 00 : De gordoi van 
sfangeleor Al leen in de rung!e — 
15 20 Binnen en bui ten — 17 15 tot 
18 05 . Concerto voor piano en orkest, 
op 58 nr 4 in G, \/o.r\ Ludwig van Beet
hoven, ui tgevoerd door de Wiener Sym-
phonikcr o l v Karl Bohm — 18 10 : 
Klein, klein k leuter t je — 18 30 ' Sport-
reportage — 19 00 De wereld is k lem • 
Hardy's logboek - Oud en nieuw Mexico 
— 19 30 Lietde onder het dak Laat 
ste of levenng . De ooievaar op het dak 
•— 19 55 : Mededelingen — 20 00 : TV-
nieuv/s — 20 15 Sportweekend — 
20 40 : Speelfilm • Het venster — 
21 55 ' Amer ika kiest een prezident — 
23 10 . TV-nieuws 

MAANDAG 09-09-19S8 

18 5"̂  Zcn imanne t j e — 19 00 : Zorro 
W " ' - o m in Monterrey — 19 25 : Jonger 
dan ie d s r k f — 19 50 : Hier spreekt 
men Nc jc i londs — 19 55 : Mededel in
gen - De Weerman -r- 20 00 : TV-
nicuws — 20 25 : De noordpooivlucht 
\or\ het 'ucfM-^coip « I ta l ia » — 21 05 . 
Spce i i lm ; De zochte hUid — 22 55 : 
TV-nieuws. 

DINSDAG 10-09-1968 

18 55 : Zandmannet ie — 19 00 : Tiener
k lanken — 19 25 : Al ledag Programma 
voor de vrouw — 19 50 : Zoekl icht —-
19 55 : Fronse taalwenken - Mededel in
gen — 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : 
De lankmoedige minnaar Toneel — 
22 05 : Vergeet nret te lezen — 22 40 : 
TV-nieuws 

WOENSDAG ll-09-l%8 
17 00 to t 18 00 
Zandmannet ie — 19 00 
19 30 . Horizon — 19 50 
men Nederlands — 19 55 
gen - De Weerman — 
nieuv/s — 20 25 : Wat 
dag ! Lize Marke z ingt 

Tefevisum — 18 55 : 
: Atel ier —• 

Hier spreekt 
: Mededel in-
20 00 • TV-

een heerl i jke 
melodieën u i t 

musicals — 20 55 • Panorama — 22 05 : 
Gastprogramma Het vri ie woord Het 
Humonistisch Verbond — 22 35 . TV-
nicuws 

DONDERDAG 12-09-1968 

18 55 : Zandmannet ie — 19 00 : T ie
nerklanken — 19 35 . Filmmuseum van 
de schaterlach — 19 50 : Zoekl icht — 
19 55 ; Franse taalwenken - Medede
lingen — 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : 
Wallenstein (() De Piccolomini's Ie deel 
van de Wal lenstein-t ragedie door Frie-
dnch von Schiller — 21 55 : Premiere 
-— 22 30 : Jazzprismo ; Optreden wan 
The Kenny Clarke-Francy Boland Big 
Band — 22 55 TV-nieuws 

VRIJDAG 13-09-1968 
18 55 • Zandmannet je —- i9 00 • Luceat 
— 19 30 : Ziet u er wat in ^ — 19 50 : 
Hier spreekt men Nederlands — 19 55 : 
Mededelingen - De Weerman — 20 00 : 
TV nieuws — 20 25 : Wallenstein (11). 
De dood van Wol lenstein — 23 05 : TV-
nieuws. 

rair tijdschrift. Wanneer hij 
naar Lissabon vliegt om er een 
voordracht te geven over Bal
zac, wordt hij verliefd op een 
stewardess, Nicole Chomette. 
Na een vluchtige verhouding in 
eerder pijnlijke en goedkope 
omstandigheden verlaat Pierre 
zijn vrouw. Hij slaagt er ech
ter niet in een nieuw bestaan 
op de bouwen. Wanneer Nicole 
hem tenslotte ook nog in de 
steek laat gaat het eerder een 
tragedie lijken. Franca Lache
nay besluit haar man neer te 
schieten... 

Voorbehouden aan een wer
kelijk volwassen publiek. 

Maandag 9 september om 
20u25. (Brussel Ned.) 

DE LANKMOEDIGE 
MINNAAR 

Een driehoeksgeval. Dit is 
de kern van het verhaal dat 
vanavond in uitgestelde over-
neme van de NTS-TROS op uw 
beeldbuis komt. Een onder
werp waarvan de meeste bou-
levardauteurs al de ingrediën
ten tot op de draad hebben 
versleten. De «cocu» de be
drogen en lachwekkende echt
genoot is zelfs een klassieke 
figuur geworden. Met Graham 
Green is de situatie toch wel 
anders.' In dergelijke mate dat 

menig kijker zal zeggen : « Een 
louter verzinsel van een schrij
ver ». 

De driehoek die u vanavond 
l ie t evolueren bestaat uit een 
tandar ts en zijn echtgenote, 
Victor en Mary Rhodes, en 
Clive Root, een antiquair. 
Mary gaat hem af en toe in 
zijn winkel opzoeken. Een si
tuat ie die niemand kan bevre
digen. Mary kan echter zo haar 
echtgenoot niet verlaten. Ze 
moet wel even wennen, een 
aanloop nemen. Ook dat uit
stapje naar Amsterdam laat 
een leegte na. Victor die tot 
daar toe niets wist verneemt 
nu alles en is diep ongelukkig. 
Dan komt de oplossing. Ieder
een schijnt zijn zin te hebben 
gekregen. Tenslotte vraagt 
men zich toch af : hoe lang 
gaat het duren ? 

Dinsdag 10 september om 
20u25. (Brussel Ned.) 

WALLENSTEIN 
Het (Euvre van Friedrich 

von Schiller behooi» naast dat 
van Goethe tot de hoogtepun
ten, niet alleen van de duitse, 
maar van de hele europese to
neelli teratuur. Schiller was be
halve jurist en medikus ook 
historikus en deze belangstel
ling voor het verleden is in 
zijn toneelwerk duidelijk terug 
te vinden. In Wallenstein be
handelt hij zijn gegeven tegen 
de achtergrond van de dertig
jarige oorlog (1618-1648) in 
Duitsland. Het gaat echter niet 
zozeer om die oorlog, dan wel 
om de tragische figuur van één 
van de mannen die het verloop 
ervan sterk hebben beïnvloed : 
Albrecht von Wallenstein, her
tog van Friedland en afstam
meling van een oude tsjechi-
sche familie. 

Hij stelde zich met zijn pri-
véleger ter beschikking van de 
duitse keizer, die erop uit was 
in het rijk, dat hij hoopte te 
verkrijgen, de katolieke gods
dienst als staatsreligie te vesti
gen. Tegen deze plannen kwam 
natuurl i jk fel verzet van de 
protestantse vorsten. De Zweed
se koning Gustaaf Adolf zag 
zijn kans op gebiedsuitbreiding 
schoon en mengde zich in de 
strijd. De paus stond merk
waardig genoeg aan de kant 
van Frankrijk, om de keizer te 
fnuiken, en het katolieke 
Frankrijk stond om dezelfde 
redenen aan de kant van de 

protestantse duitse vorsten. 
Tussen al deze groeperingen 
t rad Wallenstein op als een 
ongebonden generaal, die bij 
zijn oorlogspraktijken vriend 
noch vijand spaarde. Wat Wal
lenstein van plan was zullen 
we nooit weten. 

Over de macht en de onder
gang van deze man gaat Schil
lers stuk, waaraan hij drie jaar 
werkte. In 1798 kon het publiek 
in Weimar het eerste deel 
(Wallensteins kamp) zien, in 
de regie van Goethe. In 1799 
werden de drie delen (op he t 
eerste volgden « De Piccolomi
ni », en tenslotte het deel waar 
het eigenlijk om ging en dat 
vaak onafhankelijk van de 
voorafgaande stukken wordt 
opgevoerd : Wallensteins dood) 
op ' drie achtereenvolgende 
avonden gespeeld. Het televi-
ziespel valt uiteen in twee de
len : De Piccolomini's en De 
dood van Wallenstein. 

De Piccolomini's zijn Octavio 
en Max. Octavio, Wallensteins 
luitenant, een man in wie hij 
het volste vertrouwen heeft, 
heeft van de keizer de op
dracht gekregen zijn bevelheb
ber onschadelijk te maken, zo
dra hij zou proberen verraad 
te plegen. Max, zijn zoon, 
houdt van Wallensteins doch
ter Thekla, en is haar vader 
onvoorwaardelijk trouw; hij 
weigert zijn vader te geloven, 
wanneer die hem vertelt over 
Wallensteins neiging naar de 
tegenpartij over te lopen. Maar 
wanneer een afgezant van Wal
lenstein, die moest onderhan
delen met de Zweden, gevan
gen genomen wordt, besluit 
Max koste wat het wil de 
waarheid te weten te komen. 

In het tweede deel besluit 
Wallenstein, op grond van gun
stige astrologische voorteke
nen, tot handelen over te gaan. 
Maar door de bemoeienissen 
van Octavio vallen zijn solda
ten langzamerhand van hem af. 
Zelfs diegenen die hem tot het 
laatst blijven bijstaan, worden 
hem ontrouw en maken de 
plannen die tot zijn geweldda
dige dood zullen leiden. 

Schiller geeft in dit stuk 
zijn ideeën over vrijheid en 
geweld, over macht en moraal, 
over ideaal en werkelijkheid, 
een eeuvvig tema. 

Het eerste deel De Piccolo
mini's : donderdag 12 septem
ber om 20u25., het tweede deel 
De dood van Wallenstein, op 
vrijdag 13 september om 20u25. 
(Brussel Ned.) 

« La peau douce » psichologische film van de veel besproken Fr. Truffaut (9 september). Enkel 
voor een volwassen publiek. 
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Baldini. Hun belangen zijn 
niet altijd die van de mindere 
goden, die nochtans, meer dan 
de groten, behoefte hebben 
aan een organizatie die serieus 
hun zaken helpt behartigen. 

DEVALUATIE 

De wereldkampioenschappen 
wielrennen op de baan lijken 
ons in volle devaluatie te zijn : 
weinig toeschouwers en wei
nig renners ook. Zo bij voor
beeld geen enkele landgenoot 
van ons voor de achtervolging. 

Voor de snelheidswedstrij
den acht deelnemers. De ne
gende was er niet. Dat was de 
kampioen van Japan, volgens 
onze Fred Debruyne «vr i j 
e rns t ig» gekwetst bij een val 
(en inderdaad vrij ernstig, 
want de jongen is aan zijn 
verwondingen overleden). 

En verder lazen we ergens 
dat Proost al zo gaarne niet 
zou winnen, omdat hij dacht 
meer te kunnen verdienen 
zonder wereldkampioen te 
zijn, dan met de regenboogtrui 
rond zijn buik. 

Waar gaan we naartoe ? 

POVER 

Bij de wereldampioenschap-
- pen wielrennen op de baan 

hebben « wij » het er maar po
vertjes afgebracht. 

Bij het «vrouwvolk» geen 
enkele titel, vermits de russi-
sche dames met alle gouden 
« madolles » gingen lopen. 

In achtervolging deden we 
niet eens mee. 

Sercu, de zoon van Berten, 
kon niet geklopt worden, en 
werd het toch. Hij won over
tuigend de halve finale tegen 
Pettenella, maar moest in de 
finale de duimen leggen voor 
zijn eeuwige rivaal Beghetto. 

Alleen Leo Proost bracht, bij 
manier van spreken, de belgi-
sche kleuren aan de zegemast. 
Hoewel «Les Sports» ver
wachtte dat hij in dienst van 
Verschueren zou rijden, vlam
de Leo er zo lustig op los dat 
de meeste tegenstrevers — o.m. 

Verschueren — de baan ver
lieten of meerdere ronden 
achterstand opliepen. 

Bij de liefhebbers werd onze 
landgenoot de Vleminck nog 
vierde, en daarmee is de belgi-
sche piste-kous af. Niet om 
over naar huis te schrijven. 
Evenmin als in dit blad eigen
lijk. 

LOMP 

Naar het schijnt was er geen 
enkele afgevaardigde van de 
belgische wielrijdersbond aan
wezig om Leo Proost, na het 
behalen van zijn wereldtitel 
stayers, geluk te wensen. En 
nochtans, er waren er veel in 
Rome. 

Misschien heeft Leo Proost 
ook niet aangekondigd dat hij 
t rakteerde, want het is vri j 
wel ondenkbaar dat de «he
ren » niet zouden zijn opge
daagd, als ze wisten dat er 
voor niks te drinken was 

Als het waar is dat niemand 
die jongen daar is komen 
gelukwensen( en dat zullen we 
wel gauw weten) dan is dat 
een zeer duidelijk bewijs dat 
het hoog tijd wordt die bende 
op het Martelarenplein (of is 
ze al verhuisd ?) voorgoed bui
ten te jagen. Dergelijke men
sen zijn niet geschikt voor lei
dende funkties. Dat zijn. . (in 
te vullen naar believen). 

En a propos, zouden ze met 
een Merckx ook zo handelen ? 

TE BAZIG 

Te Faenza werd de nieuwe 
unie van de beroepsrenners 
opgericht, een internationale 
vereniging, die de zaken van 
de beroepsrenners zal behart i
gen. Hoe, dat zal de toekomst 

nog moeten uitwijzen. We den
ken echter dat de renners er 
goed aan deden iets dergelijks 
op te richten. 

Een vijftigtal renners — 
waaronder zes Belgen — zijn 
er lid van. Voorzitter is de 
Italiaan Magni, ondervoorzit
ter Anquetil . Belgisch afge
vaardigde in het bestuui is — 
natuurli jk — Merckx. 

In het « bestuur » zitten naar 
onze smaak, te veel « bazen », 
zoals Anquetil , Aimar, Merckx, 

B.O.K. 

In verband met de inval van 
de landen van het Warschau-
pakt in Tsjecho-Slovakije, was 
er een voorstel die landen uit 
te sluiten voor de olimpische 
spelen. Voorstel dat door Brun-
dage werd afgewimpeld. 

Het Belgisch Olimpisch Ko-
mitee heeft ook het moede 
grijze hootd gebogen over dat 
probleem, en is, naar we lazen, 

Deze duiker midden in een karpersprong is niemand minder 
dan de heer Pierre Trudeau, eerste-minister van Kanada. Hij is 
niet de enige die én politiek én sport bedrijft : onlangs zagen 
we een foto van zijn franse kollega Couve de Murville bij het 

golfspel. 

tot de bevinding gekomen dat 
het zou indruisen tegen de 
wijdgeroemde olimpische geest 
om het even welk land de 
deelname te weigeren. Zoals 
dus Brundage het zei. 

Als wij ons nu goed herin
neren — als we ons vergissen 
moeten ze het maar zeggen — 
heeft het B.O.K. nochtans 
enkele maanden geleden aan
gevraagd de reeds gedane uit
nodiging aan Zuid-Afrika in te 
t rekken, omwille van de apart
heidspolitiek, en ondanks de 
belofte van Zuid-Afrika me t 
een tweekleurige ploeg aan te 
treden. 

Wij hopen halvelings ons 
hier te vergissen, want we 
zouden het absoluut niet 
schoon vinden de rode kamera
den te verkiezen boven de 
wit-zwarte. Dat zou toch ie 
reinste diskriminatie zijn, 
niet? 

HET BLINDE LOT 

De Russen en hun t rawanten 
hebben de europese voetbal
mensen nogal een kool gestoofd 
met hun inval in Tsjecho-Slo
vakije. 

De ploegen die tegen één 
van de deelnemers achter he t 
ijzeren gordijn moeten ui tko
men in het kader van de Euro
pabeker, zijn daar niet erg op 
gesteld, uit verontwaardiging 
wellicht en vooral uit vrees 
voor « kweddelen ». Die wed
stri jden verliezen met forfait, 
dat kan ook niet gaan. Hoe 
dan ook, de Europa-bekerkom-
petities moesten gered worden. 

Men heeft er wat op gevon
den. Voor al de oost-west-ont
moetingen werd de lot t rekking 
hernomen, en wel zo dat de 
mannen uit het oosten in he t 
oosten blijven, en dat de wes
terse klubs tegenstrevers u i t 
he t westen krijgen. 

Eigenlijk wel stom, want wa t 
kunnen die voetballers er gin
der aan doen dat hun legers 
Praag binnenvallen ? En w a t 
gaat men doen als men n ie t 
anders meer kan dan de goeien 
tegen de slechten doen spelen, 
in de finale bij voorbeeld? 

lïllZERIE ONDER TAFEL 
U zou liet ons niet veigeven, geach

te lezer (en leze)es), als wij tn dit 
bescheiden sportiubnekje ook niet 
even nahaartten over de voorbije we-
leldkampioenschappen, meer bepaald 
over dat op de weg. Nochtans, veel is 
et niet over te vertellen. Over de wed-
siiijd zelf niet tenminste. Na vier 
ronden ontsnapten zes rennes, waar
van er twee wegvielen. De vier overi
gen. Van Lovy, Adorni, Carletto en 
Agosthiiio namen een zeven minuten 
voo>sp>ong. Na de) tien ronden liet 
Adoini zijn gezellen in de steek. Ze 
weiden ingelopen door de achtervol
gende (nou...) groep, tertuijl Adorni 
zijn voo)sp)ong opi\)e)de tot een 
tiental minuten, en met die voor-
5p)ong ook de eindmeet bereikte, 
i or onze Herman van Springel. 

De uitleg van Merckx was heel sim
pel. Zolang van Looy vooiop reed, 
moest hij afstoppen. Toen Van Looy 
ingelopen ivas, was Adorni buiten 
schot, temee) omdat de Fransen niet 
wilden maicheien, en omdat de Ita
lianen de koers stillegden ten voorde

le van hun landgenoot. Geloven er 
niks van. 

De gazetten hebben u xuekenlang 
gesproken over akhooiden die zou
den tot stand gekomen zijn tussen de 
belgische renners, met de bedoeling 
rond Merckx een zo sterk mogelijke 
ploeg te voimen. Wij hebben van 
die ploeggeest niets bemerkt. Het zal 
wel zijn zoals Fied de Bniyne, die ze
ker het klappen van de zweep kent, 
het zegt : die akkoordjes vooiaf, het 
is allemaal larie en apekool. Het is 
in de wedstnjd dat de vei standhou
ding er moet zijn, en daai was ze, 
denken wij, niet voor xvat de Belgen 
betreft. 

Met ons slecht kaïakter vei onder
stellen wij — -Ainder het te welen, 
hoor — dat er andere en belang) ijker 
akkoorden gemaakt zijn dan die tus
sen de leden van de nationale ploe
gen. Akkoorden namelijk tussen de 
leden van de merkenploegen, over de 
landsgienzen heen. Wij geloven niet 
dat Meickx wei heiijk. alles heeft ge
daan wat in zijn bereik lag, om Adoi

ni bi] te benen, en wij geloven ook 
niet dat hij dat kon oj mocht. Adk)r-
nt is immers een renner die rijdt voor 
hetzelfde merk als Eddy. Het zou bij 
de Faema-bazen wellicht met in goe
de aaide zijn gevallen als Merckx erin 
geslaagd xuas Adorni bij de lurven te 
vatten. Wij beschouwen dus de ont
snappingspogingen van Merckx tij
dens de achtervolging op Adorni, als 
louter « galerijweik ». En wij vin
den dat maar heel noimaal. 

Zo bekeken heeft supeiBels 
Merckx dus eigenlijk het vadeiland 
ve) raden. 

Voor de tweede keer dil jaar. De 
eeiste keer al ckior niet deel te ne
men aan de « tour », en hem dus 
niet te winnen, 't Kan verkeren. Met
een Vlagen wij ons ook af o) men er 
niet beter zou aan gedaan hebben een 
echt-belgische ploeg te voimen, bij 
vooi beeld tond Godefroot. Dan be
stond de kans niet te beleven, wat 
men nu vooigekiegen heeft. 

Wi] willen Meickx absoluut niet 
zu'aar vallen. Als onze ve)\}nderstel-
lingen allemaal juist zijn, als heel het 
wereldkampioenschap verlopen is vol
gens een fijn uitgeknobbeld Fnema-
plan, dan kan Eddy daar niks aan 
doen. De grote ooizaak dient dan ge
zocht m de vooi bijgestreefde landen-
foimule. Het heeft geen zin meer ren
nets, ti'ier belangen liggen in de mer

kenploegen, voor de gelegenheid eens 
in een nationale trui te steken. Met 
of zonder nathnale « majo > rijden 
ze toch in dienst van hun merk. De 
belangen van het vaderland (luelke 
zouden dat trouwens zijn ?) raken 
hun kouwe kleren niet. Het enige 
doel van dat gedoe met nationale 
ploegen is het « lijmen » van de mas
sa. Voor ons part : leve de merken-
sliijd. Dan weten wij dat het alle
maal « kommerce > is. Nu kunnen 
zvij het hoogstens veronderstellen. 

Velschillende sportjoernalisten ge
ven nu de stille indiuk dat zij « het 
wisten ». Een X)f ander : ofwel wisten 
ZIJ niks meer dan wij, en dat is be
droevend weinig, ofwel hebben ze ons 
niet de waaiheid verteld, en daar 
moeten zij, als joernalist, met over 
« stoefen ». In ieder geval, verleden 
week hebben wij nergens gelezen hoe 
de zaken zouden verlopen. 

Hieimee kunnen wij de boeken 
sluiten. Het is voor de belgische sport 
— och here — een mizerie op tafel 
geworden. Of onder tafel. Gezien de 
akkoorden boven tafel in de schoot 
van de landsploeg, waarover wij alles 
wisten, maar die niks te betekenen 
hadden, en de akkoorden ondei tafel 
in de schoot van de meikenpkiegen, 
waarover wij niets weten, en die — 
denken wij — van doorslaggevende 
aaid zijn geweest. 

I 



GENEREUS 

Aan de olimpische spelen die 
volgende maand in Mexiko 
doorgaan, zullen ongeveer 7200 
atleten deelnemen, afkomstig 
ui t 119 verschillende landen. 
De States, de Sovjet-Unie en 
Mexiko leveren samen onge
veer 1200 deelnemers De over
blijvende 116 landen dus nage
noeg 6000, hetzij gemiddeld een 
dikke vijftig. 

Hoewel België zowel wat be

volking als wat oppervlakte 
betreft, een van de kleinste 
landen moet zijn, zijn wij heel 
genereus, want wij s turen er 
75. Om dan nog niet te spreken 
van een heel bataljon « offisje-
len ». 

Dat is des te genereuzer om
dat er normaal gesproken 
onder die 75 nauwelijks een 
paar te vinden zijn die gaan 
om « goud te rapen ». 

Ge kunt goed zien waar de 
poen zit, zegt nonkel Georges. 

SOR 
de voorgesneden kleef-
letler in soepele plastiek. 
Wordt met succes gebruikt in 
etalages, op auto's, carrosse
rieën, publiciteitspanelen, als 
prijsaanduiding, tentoonstellin
gen, op deuren en vensters, 
kortom op alle materialen en 
voor alle doeleinden. 

SOR IS STANDING ! I ! 

SOR IS SUCCES ! ! ! I ! 

stationsstraat 37, Zaventem. 
Tel. 02/20.04.75 

fintiB vow v»rtil*fd«A. 
HcflUSingM ffl ttgên vttVttSt, 

Walter ROLAND 
K«rbttMt. II — AnivfafpM 
|UI êMjk. cp kit htdkNtwrm ^ 

10 % I»r1in| «^ virloffn éttv. 

Tapijten 
330, Oudergemselaan 

(Jacht Kruispunt) 
Brussel 4 

• - , uwen aiensre. 

Andranian TEL. 47.70.47 

Petit Orient 
van alle herkomst 
rechtstreekse Oosterse invoer 
alle tapijten zijn geselecteerd 
Verkoop en overname 
Oorspronkelijke specialist in alle herstellingen 
Kuisen en uitkloppen 
Onze langdurige ondervinding ten 
Uwen dienste. 

DE BISSCHOP RUST UW GANSE KEUKEN UIT 

europa 
ONZE KEUKENSPECIALISTEN MAKEN VOOR U 

VRIJBLIJVEND EEN PLAN VOOR UW IDEALE KEUKEN 

Telefonische informatie : 290.01 (5 l i jnen). 
Gentsestraat 35, AALST. 

GEVRAAGD 
VOOR JETTE-BRUSSEL : 

goede pers-pedaaldrukker Heidelberg, 
enkele notities van typografie, 
kunnende zelfstandig werken 

ZICH AANBIEDEN : 

DRUKKERIJ A. DE VLEESGHAUWER 
A. Vandenschrieckstraat 60 
Jette-Brussel (b i j het station van Jette) 
Telefoon : 02/26.90.59 

VLAAMSE ZIEKENKAS 
het EERSTE na-oorlogse VLAAMS-NATI

ONAAL ziekenfonds, opgericht in 1951 

Centr. Sekrefariaat : ANTWERPEN, Kipdorp 50, tel. 03/32.31.39 
Prov. Sekr. Brabant : Emiel Jacqmainlaan 124, BRUSSEL. Tel. 02/19.08.64 

Prov. Sekr. Limburg : HALEN, Stationsstraat 25, tel 013/414.08 

Meer dan 50 plaatselijke afgevaardigden - bodediensten. 

HERMES 

Zuidlaan 54, Brussel 

Volledige 
secretariaatcursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
in vier talen 

BOEKHOUDEN 

M O D E R N E T A L E N 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ. 

DAG. EN AVONDLESSEN 

M. Lemonnrerlaan 211, Brussel 1 
Tel. (02)11.00.33 

De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

. 

WARMELUCHTKACHELS 

DROOGOVENS 

SPUITKABINES 

LEPLAE R. 
Knokke, Tel. 65530 

Aanbevolen 
Huizen 

HOME 
Eigentijdse woninginrichting 

Riischoolst-'aat 45 B 
ST. TRUIDEN 

Telefoon : (011) 741.96 

H. DOX 
Carnolstraat 133, Anfv/erpen 

Telefoon : (03)35.17.14 
Binnen- en buitenlandse 

merkkeukens 
'+ elektrische toestellen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS CLASAL 

Engerttraat 161, Erps-Kwerp* 
Tel. 102)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 gezellig»!» 

Bierkelder 
Grot* Pleter Polstraat 4 

(bl} Sulkerru!) 
Open vanaf 8 uur s'avondt 

Maandag geslotea 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

Maatich. leto! j Antwerpen t 
Tel. t (03)49.30.45 - 49.15.94 

Bezoek c De Veerman > 
te St-Amandt a.d. Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

De specialist der 
standaarddeuren 

|. LEEMANS, Deurne zuid 
Van Havrelel 70, tel. 35.63.17 
Agent s De Coene • Kortrijk 

EURO-DOMI 
Moderne wooninrichting 

Kruldtuinlaan 6, Brussel 1 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) 
Tel. (02)18.1717 

3-2-68 

Breydelhof . BRUGGE 
Jozef Suveettraat 2 

Gelagzeal - 120 plaatsen 
TeL (050)350.67 

PLASTIEK 
FRANS PARQülN 

Lange Lobroekstraat 44 
Antwerpen . Tel. (03)36.16.47 

Verpai'kingsemmer - Stapelkisten 
Vervoerkisfen • Polyethyleen-
zakken, -vellen . Rollen • Be-

drijsschorlen • Priiskaartlei. 

Hebt u reeds op onze vlaamse 
wegen die gitzwarte wagens met 

gele strepen gezien ? 
DIT IS DE GLOEDNIEWE DIENST VAN DE VLAAMSE 

AUTOMOBILISTENBOND ! 
Jaarlijkse bijdrage 350 fr. en dit voor alle diensten, 

(voor een tweede en meer wagens, telkens + 175 f r . ) . 

Wordt NU lid : 
dan geldt uw lidmaatschap tot einde 1969. 

Wend U tot een onzer kantoren of vertegenwoordigers, of stort on
middellijk op een der aangegeven postrekeningen. 

ANTWERPEN, Sint-Jakobsmarkt 45-47, tel. 0 3 / 3 1 0 9 95, prk 936 27 
BRUGGE, Wollestraat 28, te). 050/364 43, prk. 956 27 
BRUSSEL, E Jacqmainlaan 126, tel 02 /18 55 55, prk. 893 23 
GENT, Kalandenberg 7, tel 09 /23 60 21 , prk. 998 94 
HASSELT, Demerstraat 60-62, tel. 011/235 70, prk. 5260 48 
kORTRUK, Sint-Jorisstraat 33, tel 056/235 15, prk. 1037 27 
LEUVEN, Bondgenotenlaan 102, tel. 016/267 20, prk 827.84 
MECHELEN, Graaf van Egmontstraat 12, tel 015/420 09, prk. 1535 76 
OOSTENDE, Kerkstraat 14, tel. 059/783 6 1 , prk. 1622 12 
ROESELARE, Sint-Michielsstraat 7, tel 051/22 363 
SINT-NIKLAAS, Stationsstraat 18, tel 03 /76 38 95, prk. 1559 32 
VILVOORDE, Heldenplein 22, tel. 02/51.17.15, prk. 9015.02 

BRILLEN 
Laatste modellen 
Degelijk aangepast, door 
gediplomeerde optlekcrs 

EUROPTIEK p.v.b.a. 

P. Veckemanstraat 106, Brussel 
Blansfloerlaan 28, Antwerpen 
Hoventerstraat 9, Aalst 

CONTACTLENZEN 
Cespecialixeerde d i e n t ! 
Oedipl. Spec Van Pottelbergh 

KOSTELOZE DOKUMENTATIE • 

Voor afspraak ; 
Tel (053)28870 

Zonder verbintenis. 
Volledige terugbetaling 
van alle ziekenbondea 

LEDEN : 10 % KORTING 

WENTiLPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering 
Poort gans in aluminium. Omlijsting B R E V E T 
m gephosfateerde staalplaat. n r^ r\ ^ ^ 
?eer lichte bediening. 2 3 0 9 8 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

ZONHOVEN- ^^ 
Weierstraat, 2 - Tel. oVl/132.31 & 132.36 



PERS 

Tsjecho-Slowakije und kein £nde .. Nu er 
een afw^achtingsfaze is ingetreden te Praag, 
blijft het hier in het w^esten volop gonzen van 
voor- en nabeschouwingen. Van de brutale 
vrijheidsonderdrukking in Praag en Bratisla
va naar meer geraffineerde vormen van 
tnachtmisbruik die potentaten en potentaat
jes beoefenen en beoefenden in het westen 
en waarvan we de echo geven zoals w îj hem 
opvingen van binnen en buiten onze gren
zen. 

LA CROIX 

Dit franse katolieke dagblad wijst naar de 
xonden van het verleden. 

Waar de sovjets spelen op het frustratie-
gevoel van de Slovaken, doen zij juist wat 
Hitler met de Slovaken, Bretoenen, Vlamin. 
gen en noem maar op ook deed. De schuld ? 
De unitaire regimes die denken door hun 
centralisme hun staat te versterken, maar 
uiteindelijk de onderdrukte minderheden 
klaar maken voor alle avonturen, 

« In feite zijn de SlovaUin al gedurende 
enkele maanden uiteist iiclu seiaakl , wat be
treft het toekennen van voordelen aan de 
beide deelstaten, om aldus te komen tot een 
totale gelijkheid tussen de twee gemeenschap
pen en dat ondanks de numerieke meerder
heid van de Tsjechen (ongeveer twee tegen 
één). 

Moskou, dat zoals men zegt vanaf liei eer
ste ogenblik \ an zijn militaire interventie een 
uiteen-zelling van de nationale eenheid op het 
oog had, keurt de houding van de Slovaken 
natuurlijk goed. 

>'oor Tsjecho-Slovakije zou er nu geen liid 
mogen zijn voor innerlijke verdeeldheid. Zal 
zij echter juist op dit ogenblik de vergissin
gen van haar eerste Republiek moeien be
boeten ? » 

OE RODE V A A N 

Is over haar eerste beduusdheid heen en 
trekt als Malborough weeral ten ideologische 
strijde. Dat wordt hier een duel tussen de 
rode en de roze roos. 

ff Kil er is de socialistische partij en haar 
pers. Ook zij hebben genoten van de onver
hoopte kans, een hele BSP-politiek in laatste 
instantie een nieuwe schijn van rechtvaardi
ging te bezorgen. 

Waarbij de enen de anderen trouwens vlot 
tegenspraken. 

Waar Léo Collard verleden dinsdag in de 
socialistische jiers een hoofdartikel deed ver
schijnen dat in alle geval een poging tot voor
zichtigheid en bedachtzaamheid was, en on
der meer lot de vaststelling kwam dat het 
« ... niet zozeer de konimunistische idee (is) 
die thans wordt betwist dan wel de wijze 
waarop ze wordt toegepast », ging het BSP-
bureau in zijn kommunikee dat dezelfde dag 
gei)ubliceerd werd en verscheen naast de 
overwegingen van zijn voorzitter, totaal over
stag. Het wil dat de parlij, al haar organiza-
ties, al haar mandatarissen, militanten en le
den alle betrekkingen met de staten van het 
NN'aischaupakt opschorten, het eist in alle 
rechtgelovigheid dat radio en TV voortaan 
niet meer over « socialistische landen » spre
ken... en het wordt plots stukken omzichti
ger wanneer het over Griekenland gaat. 

Want wie « schandvlekt » wanneer het gaat 
over een interventie waarover men ook onze 
mening kent, en plots alleen maar « ver
werpt » wanneer een militaire diktatuurstaat 
en de koncentratiekampen der Griekse ei
landen ter sprake komen, die kiest wel aller-
zonderlingst zijn woorden... » 

VOLKSGAZET 

Maar de B S.P.-mannen bijten terug. Zij 
geloven niet in het i< wij betreuren het ook. . 
— proza van de franse en belgische kommu-
nisten 

« Maar het bloed kruipt waar hel niet gaan 
kan... Nu de eerste verontwaardiging voorbij 
i.s, be.sjint men zich in de kommunislische 
rangen te bezinnen. De russische pers heeft 
ontdekt dat « men » zelfs in Tsjecho-Slowa
kije meer en meer begrip begint op te bren
gen voor het optreden van de Sovjet-Unie. En 
onze westerse ^iommunisten beginnen reeds 
bij te draaien. 

Woen.sdag jl. reeds kon nien in de franse 
« Humanilé » — dat in alle voorgaande da
gen de droge feilen, maar geen kommentaar 
gaf — lezen dal de ov ereenkomst van Moskou 
pozitief was. 

Ook bij ons zijn er sporen van een « om
trekkende beweging » die de kommunisten 
terug moeten voeren naar de pozities waar
op zij stonden voor de interventie. 

Het moet voor onze kommunisten bij een 
afkeuring blijven. Er mag niets tegen Moskou 
ondernomen worden. Dat maakt deel uit van 
de operatie 1 witwassing ». Nog enkele da
gen en het zou ons niet verwonderen dat de 
belgische K.P. aan zelfkritiek gaat doen en 
openbaar bekend maken dat Moskou gelijk 
had toen het beweerde -dat de konimunisti
sche partijen uit de kapitalistische landen 
zich op sleeptouw laten nemen door de ge
raffineerde imperialistische propaganda, » 

O N S E R F D E E L 

In het eerste nummer van de nieuwe jaar
gang geeft Jozef Deleu een uitvoerige levens
beschrijving van de jammerlijk verongelukte 
zuidvlaamse strijder priester Gantois. Te wei
nig werd elders beschreven hoe de franse 
Jacobijnen ook in 1944 het streven naar 
voortbestaan van de minderheden brutaal on
derdrukten. 

Verdrukkers zijn overal even weinig origi
neel in han metoden. 

« Aanvankelijk liet men de meeste leden 
van het Vlaams \ 'erbond van Frankrijk met 
rust, maar na een perskampagne werden +9 
leiders van het VVF en de jeugdorganizatie 
gearresteerd. Na enkele kleinere processen 
vond, van 9 tot 28 december 1946 voor de 
Krijgsraad in Rijsel, legen de zestien belang

rijkste aangeklaagden een groot proces plaats. 
De akte van beschuldiging telde maar liefst 
150 bladzijden. Jean-Marie Gantois verde
digde zich volgens parljse kranten « avec 
énergie et brio ». De uiteindelijke beschuldi
ging sprak van « une nette tendance sépara-
tiste, que les dlrlgeants tenlèrent de violer en 
évitant toute activilé politique et toule com
promission trop flagrante ». De openbare 
aanklager e isle de doodstraf voor Jean-Marie 
Gantois en zeer zware straffen voor de an
deren beklaagden. De uiteindelijke vonnissen 
bleven ver onder dat wal geëist was, Jean-
Marie Gantois werd tot vijf jaar veroordeeld 
Hij zat zijn straf uit en vestigde zich daarna 
in Boergondië, totdat hem toegelaten werd 
terug te keren naar zijn geboortestreek. » 

D E POST 

Dat De Gaulle het met de vrijheid van de 
volksgroepen in Frankrijk niet te nauw neemt 
weten we via de onveranderde tradities van 
de Jacobijnen. Maar met de liberté van het 
individu en de vrije meningsvorming wordt 
het steeds bedenkelijker, sinds de jongste re-
geringsmaatregelen bij de franse televizie. 

<t Sinds het aan het bewind komen van 
Charles de Gaulle, is de franse televizie leder 
jaar wat meer de spreek- en beeldbuis van 
het gaullisme. Aan de oppozltie is slechls 
mei mondjesmaat zendtijd « gegund » en voor 
en na hun « verschijnen » komen de minis
ters de « slechte indruk » ongedaan maken. 

Niet om politieke redenen, maar omwille 
van de vrije meningsuiting (« Wij slaken om
dat Georges Pompidou, als hij ooit in de 
oppozltie zit, op het scherm aan bod kan ko
men », tormideerde een woordvoerder) gingen 
de joernalislen in staking. De reaktle van de 
ORTF-direktle (lees, regering) bestond in hej; 
ontslaan van vierendertig meestal gereputeer
de joernalislen. Zestien anderen werden ge-
dej^radeerd en « verbannen » naar regionale 
zenders. Nog anderen geamputeerd, zoals de 
populaire ORTF-joiunallst Léon Zitrone, die 
uit het joernaal Is geweerd en zich nog maar 
uilslultend met sport mag bezighouden. 

De nieuwe slogan in Frankrijk luidt : 
« l 'ORTF, c'est la police chez voiis » en 
zwaar oveidreven klinkt die kreet niet. De 
huidige joernalisten van de televizie kurniEn 
beschouwd en bekeken worden als ambtena
ren van het ministerie van voorlichting, die 
gedikteerde communique's afdreunen. 

Het rijk van Charles de Gaulle is op cen
suur gebouwd. Men noemt hem de sterke 
man van West-Europa, de Integere staats
man die Amerika graag de demokratische 
les leest. Maar iemand die In zijn land de on
vrijheid moet invoeren on\ zijn Gezag te hand
haven, verlaagt zich tot de rol van Bezetter 
van eigen landgenoten. » 

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

Geeft een staaltje van de dubbelzinnigheid 
van de Rassemblement Wallon. Waa r zij het 
steeds schreeuwerig hebben over elke « con-
trainte matérielle et spirituelle » echt of ver
meend uitgeoefend op la Wallonië, geven zij 
nu aan de Duitsers van de Oostkantons het 
recht om verder langzaam gewurgd te wor
den aan de weelderige boezem van de cul
ture latine. 

ff Het bureau van het « Rassemblement 
Wallon », van het distrikt Spa, heeft de toe
stand in de Oostkantons onderzocht en kent 
aan de bewoners van deze streken liet recht 
toe zich te blijven bedienen van de taal van 
hun keus, zowel in de gewone omgang als 
op admlnistralief vlak, daar er geen enkel 

r ^ k 
priester daens 

dom mollest van assclie 
nektop jaii tiernaepis 

pater cailewaert 
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"petits vicaires... li 

PAS VERSCHENEN 
WEST-POCKET 2-3 
dubbel-pockef - 168 biz. 

n I I 

:oor artluir de tifupe 

HER*E8v'S0 V*S DE 
»STlK8lC\liEEW£\ \ ^^ E do V 

UIT HET D0S5 ES V 4S 

PETITS VICAIRES... 
met levensbeschrijving van 

PRIESTER DAENS 
DOM MODEST VAN ASSCHE 
REKTOR BERNAERTS 
PATER CALLEWAERT 

door ARTHUR DE BRUYNE 
Een herwerking 
van de artikelenreeks van E. de V. : . U!f hef dossier van 't Pallieterke .. 

— dubbel-pocket 80 F (gaarne + 10 F voor porf 
en verpakking) 

— prk .nr. 92.02.80 van de VLAAMSE VRIENDEN 
V A N DE WESTHOEK, 
Maskenslaan 33, De Panne. 

— of onder ondoorschijnende omslag aan dit adres 

HELP MEE AAN DE VERSPREIDING: vanaf 5 eks.: 60 F 

taalprobleem gerezen is en de verantwoorde
lijke overheidspersonen die streken tot alge
hele voldoening van de bewoners besturen. ». 

RAAK ^ 

En dat de échte persvrijheid bij ons ook 
nog een moedig sinekuurtje is, getuigt deze 
aanmoedigingsreaktie van een KWB-er aan 
zijn « Raak »-redakteurs voor hun moedig 
artikel over de Voerstreek, waarvoor wij ootc 
vorige maand de mensen van « Raak » ge
lukwensten. In de scherpe opsomming van 
deze lezer van a Raak » wordt het duide
lijk, hoeveel remmen er van hoog naar laag 
nog steeds kunnen doorwerken op het Gods
volk in Vlaanderen, zoals dat postconciliair 
heet. 

ff Mijn gelukwensen voor uw artikel ovei; 
de Voerstreek. Mijn bewondering omdat u 
het aangedurfd hebt « Het Volk » met n a m e 
Ie vernoemen en aan Ie klagen, want ik kaa 
nie goed voorstellen dat u daarvoor vaa 
« vooraanstaanden » telefoontjes met protest 
en misschien bedreigingen zal gekregen heb
ben. 

Met onze dagbladpers is het spijtig genoeg 
treurig gesteld, de joernalislen zijn gebonden 
en schrijven dikwijls het tegengestelde van 
wat ze denken, maar het is opgelegd en om 
den brode doet men veel als kleine man. 

O m aan die invloed van de dagbladpers 
te ontsnappen zou elke arbeider moeten wei
geren zich te abonneren, geen vast dagblad 
in huis, daarom koop Ik nu en dan een dag
blad en dan nog beklaag ik het dikwijls, wan t 
het is geen 3,50 fr. waard al wat erin staat.. 

Het is goed dat Raak een standpunt in
neemt in kwesties zoals de Voer, zoals vroe-i 
ger over Leuven, want in de afdelingen is da t 
zeer moeilijk. Daar hangt men af van d e 
pastoors, van de gemeenteraadsleden van d e 
C.V'.P. die in de lieheerraad van het Gikle-
huis zltlen, van het A.C.W. waar ook d a 
C.V.P.-gemeenteraadsleden in zitten aLs af
gevaardigden van A.C.V., Ziekenkas, Bond 
\ a n Gepensioneerden, van K.A.V., van Eko-
noniisclie Werken, enz. Het afdelingsbestuuij 
moet « voorzichtig » zijn, steeds oppassen, 
want er nijn wljkmeesters die op de gemeen
te of C O . O . werken en we moeten zorgen 
dat die namelijk door de politiekers geeo 
loer gedraaid worden. Alleen wie in privaat 
werkt kan vrij spreken, maa r dan kan m e a 
later nog geraakt worden als de kinderen 
groot zijn, afgestudeerd en naar een j . noei 
ten zoeken. Wee de zwakken ! » 

W. LUYTE.V^ 

Cro«pen en maatschappijen 
allerhande I I I 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER D O R T M U N D E R 

THIER BRAU HOF 
kan U op ieder ogenblik van 
de dag van tiet jaar middag
en avondmalen aanbieden. 

INTERESSANT 

Avondmaat 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 en goedkoop 

Inlichtingen ter plaatse 

THIER BRAU HOF 
Leuven Tel. (016)46311 

THIER BRAU HOF 
Hulste Tel. (056)71536 

THIER BRAU HOF 
Antwerpen Tel. (03)312037 

OE KLAROEN 
Aaltt r«l (053)22853 



bewegings^lzBr VAN DE V.U.-LEIDING 
Provincieraadsleden aandacht ! 

Op za te rdag 21 sep tember a.s. w o r d t om 15 u. in het al
gemeen sek re t a r i aa t te Brussel een bi jeenkomst belegd van 
de V . r . -p rov inc i e raads l eden door het S tud iecen t rum. Pe r 
soonl i jke u i tnodigingen volgen. Houdt die da tum vr i j . 

DIENSTBETOON 
Premies voor huisvesting 

De Nat iona le Kommissie voor Sociaal Dienstbetoon van 
de Volksunie , in s a m e n w e r k i n g met het Oostv laams Cen-. 
t rum voor Diens tbetoon en Naschoolse Vorming voor Ar
be iders en met het Dosfel-Inst i tuut , heeft een b ros ju re 
ui tgegeven i.v.m. met de verschi l lende toelagen die door 
s taa t en provinc ie worden ver leend voor het b o u w e n en 
ve rbouwen van won ingen . De samens te l le r van déze publ i -
ka t ie is F o n s Van der Burght ( E r e m b o d e g e m ) . 

Wie be lang stelt in deze b ros ju re ( losbladig - de wijzi
gingen in de wetgeving zullen te lkens door vervangbladen 
w o r d e n meegedee ld ) , kan deze bestel len door s to r t ing of 
overschr i jv ing van het bed rag van 2.5 fr. op per 1476.97 van 
Volksunie vzw, Brussel 1. (Reden van be ta l ing ve rme lden ) . 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Personeel - Aanvrerving 

Tn de loop \:in lie ee r s tkomende m a a n d e n word t een 
examen inger ich t met het oog op het aanleggen van een 
werv ings reze rve van tweeta l ige aangeste lden voor de dien
sten van de k w e s t u u r van de Kamer van Volksver tegen
woord ige r s . 

Toe l a t i ngsvoo rwaa rden : 1. Belg zijn : 2. Van onber i spe 
lijk ged rag zijn ; 3. De burger l i jke en pol i t ieke rechten 
genieten ; 4. Wat de mannel i jke kand ida t en betreft , voldaan 
hebben aan de wet ten op de mili t ie ; 5. Tenmins t e 21 j aa r 
en niet meer dan 35 j aa r oud zijn (40 j aa r voor de oorlogs
inva l iden , pol i t ieke gevangenen of gel i jkgestelden) ; 6. Hou
d e r zijn van een d ip loma van midde lba re s tudies van de 
hoge re g raad of s tudies die d a a r m e e gelijkgesteld zijn. 

De schrif tel i jke aanv ragen moeten ui terl i jk tegen 30 sep
t e m b e r 1968 geadresseerd w o r d e n aan de Hee r Di rek teur -
gene raa l van de Kamer van Volksver tegenwoord igers , 
Pa le i s der Natie, Brussel . 

Het p r o g r a m m a van het examen, dat door het College van 
kwes to ren zal bepaa ld w o r d e n , zal n a d e r h a n d medegedeeld 
w o r d e n aan de k a n d i d a t e n . 

ZEEWEZEN EN BINNENVAART 
Het Vast Wervingssekretariaat richt lijdens het 3de trimes

ter een eksamen van hulparbeider \oor het Bestuur van het Zee-
wezen en de Binnenvaart in. Er zijn 27 nederlandslalige betrek
kingen te begeven te Oostende. 

Eksamenprogi-anima : praktische proei i.v.ni. verhandelen, los
sen, laden en rangschikken van verpakte goederen. 

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

postkantoren te bekomen en voor 4 september 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 besestigt. 

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

ANTWERPEN 

Antwerpen 
AKTIVITEITEN 

Van september af regelmatige 
vergaderingen van bestuur en le
den, simpatizanten en al wie maar 
enigermate blijk heeft gegeven van 
belangstelling voor de werking van 
onze bestuursleden gedurende de 
laatste maanden. 

i-'veneens van september al terug 
re.ijelmatige kolportages met het 
blad « Wij » doorheen de stad en 
vergezeld door een radiowagen. 
TE K O O P 

Op het sekretariaat, Oude Koorn-
niarkt 28, Antwerpen de enige ori
ginele VI. autokentekens (zwarte 
letter op witte grond). 20 fr. 

fiorgerhout 
W I E IS NELLY MAES 7 

Ken dinamische jonge vrouw, 
moeder van twee dochtertjes, lera
res Nederlands-Cjeschiedenis. 

Ze is lid van de redaktie « Jong », 
kursusleidster Stichting Lodewijk 
De Raet, lid van het Kadercentrum 
,voor vormingswerk en van de Ad
vieskommissie \oor Kulturele Cen
t ra bij het Ministerie van N.O.K., 
ondervoorzitster van de V.U. te St. 
Mklaas en voorzitster van de V.U.-
iJongeren (Waa.sland). 

Dit nieuw en jong geluid zal de 
ga.-,tspreker zijn op onze maande-
Jijkse ledenvergadering van vrijdag 
13 september te halfnegen in ons 
gewoon lokaal « Nieuwe Carnot », 
Carnotstr . (iO (bovenzaal). 

Onderwerp : de pozitie \ a n de 
vrouw in de V.U. 

MAANDELIJKSE 
K O L P O R T A G E 

Wordt gehouden op zondag 15 
sei)tember te 10 uur. Bijeenkomst 
op het pleiutie (N'osstraat - Gitscho-
tellei). 

VEEL GELUK ! 
De vogelt, \erlaten hun nest. Zo 

ook ons trouw en aktief lid Werner 
Van Echelpoel die heden zaterdag 
in het huwelijk treedt met Mejuf
frouw Chiis De llerdt. Onze allei-
lieste wensen. 

DRIEDAAGSE OM VAN TE 
SNOEPEN 

iicl programma van de borger-
hmit.ie feesten ziet er uit als volgt : 

l ieden zaterdag te 10 uur, start 
in het Te Boelaerpark de driedaag
se Handelsbeurs, met verbruiks- en 
at traktiepark. Boekenbeurs in het 
kasteel (tot 22 uur) en kulturele ten
toonstelling tot 20 uur in de nieuwe 
jongensschool, mei daarbij een tij
delijk postkantoor met speciale dag-
slempeling in de afdeling « Filate
lie ». Dit kantoor blijft geojjend tot 
18 uur. De Kulturele Tentoonstel
ling blijft geopend tot zondag avond, 
de Ixjekenbeurs tot maandag, maar 
wordt die dag slechts geopend te 14 
tui 

is doorlopend een muziekfesti-
v.i jirachtige kunst\erlichting, wed-
sli.,(ien voor de jeugd en worstel
de iniistraties. 

.11 liet Oud-Gemeentehuis, Tuin-
boiusebaan 110, van zaterdag 7 tot 
•22 september (Heemmuzeum De 
Reuskens) vanaf 10 uur tentoonstel
ling van de laatste aanwinsten van 
de Kring' voor Heemkunde en Kul
turele Werking en te 16 uitr plech
tige opening van de retrospektieve 
« Maurice Felbier » in de gemeen
telijke feestzaal, Turnhoutsebaan 
92 .Andere dagen open van 10 lot 
ia uur. 

Toegang kosteloos voor alle ten
toonstellingen. 

UITSLUITEND VOOR ONZE 
VROUWEN 

(>iis gemeentebestuur richl in sa
menwerking mei het Verbond van 
Koop, Tuinbouwveilingen een gro
te huisvrouwendag in, in het Te 
Boelaerpark. Gesproken wordt over 
« groenten en fruit door de seizoe
nen heen »,« verse groenten, sappig 
fruit in de voeding », de verschillen
de wijzen van bereiden enz. 

\ 'erscheidene colli's groenten en 
fruit worden gratis verloot. Aan
vang : om 14 uur .30 en om 19 uur. 

Vrij toegankelijk voor alle vrou
wen en meisjes boven de 16 jaar 

Heden begint van 15 uur de grote 
leklaam-verkoop op de Turnhoutse
baan. 

Wij kennen deze neringdoeners 
wel bij het inzamelen van steungel-

den, dus is lul niet nieei dan lo
gisch dal wi] onze borgerhoutse 
handelaars, en dan van gelijk waar, 
de penning gunnen. 

HERMAN VAN DEN REECK 
HERDENKING 

De zieleiiiis voor hem en allen die 
\oor N'laanderen leden en stierven 
wordt opgedragen op zaterdag 28 
september te 19 uur in de kerk van 
de H. Anna (Goedendagstraat). De 
bezinningsstonde heeft plaats op 
zondag 29 september te 11 uur op 
de begraafplaats « Schoonselhof ». 
Personen die wensen deel te nemen 
aan de bloemenhulde, gelieven 100 
fr. te storten op postrekening 
5062.04 ten name vnn Mevr. M. 
Schools te Edegeni. N.muns de or-
ganizatie : dank ! 
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. 

Dworp 
VLAAMSE ZIEKENKAS 
DIENSTBETOON 

\ 'an maandag 2 sept. 68 af, kmi-
nen onze leden ook een beroep doen 
op de diensten van een vlaamse zie
kenkas, in onze gemeente. 

Zitdagen : Gildenhuis — iedere 
maandag ^an 18 uur tol 20 uur; ie
dere zaterdag van 10 tot 12 uur. 

Eveneens op deze dagen : sociaal 
dienstbetoon door bestuursleden 
van onze afdeling. 

Men zegge het voort ! 
MOSSEL. EN FRIETFESTIJN 

Naar jaarlijkse gewoonte richt on
ze afdeling, samenwerkend met de 
Pallieters dit feest in. 

Voor de fijnproevers, zorgt een 
uitgebreide .spijskaart, lekkere bie
ren en fijne wijnsoorten voor aan-
genanie verpozing. De opbrengst 
gaat naar ons jaarlijks kerst- en 
sinterklaasfeest van al de dworpse 
kinderen en onze werking. 

Zaterdag 5 okt. van 17 uur af, 
zondag 6 okt. van 12 uur af, lel. 02-
565246, maandaa 7 okt. \ an 18 uur 
af. 

Zaterdag 5 okt. \ an 20 uur af, 
maken wij er een gezellige vl. na
tionale avond van, hopelijk in aan
wezigheid van meerdere V.U.-man
datarissen. Vrienden uit het omlig
gende worden dan verwacht. 

Hoboken 
IEDERE DINSDAG 

We willen onze leden eraan 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 .\lfons Bracke. 

NIEUWE LEDEN 
Vanaf volgende week zullen on

ze bestuursleden een e.xtra huisbe
zoek afleggen bij onze leden, wier 
echtgenote, door nalatigheid nog 
niet tot onze partijrangen behoort. 

Wij rekenen er ten stelligste op, 
dat deze dames zullen aansluiten. 
Het is immers nu het meest ge
schikte ogenblik om mee te werken 
aan de verdere uitbouw van onze 
afdeling. 

ABONNEMENTEN 
Het is ons meermaals opgevallen, 

dat verscheidene leden niet geabon
neerd zijn op ons weekblad «Wij». 

Opnieuw doen we een oproep dit 
euvel te herstellen. 

Praktisch is het tot op heden, het 
enige middel om wekelijks geïnfor
meerd te blijven over de vlaams-
nationale werking. 

Ook tijdens de bezetting in Tsje-
choslovakije werd bewezen hoe be
langrijk de vrije informatie is. 

Sommigen vinden een postabon
nement minder gelukkig. Welnu . 
vraag uw dagbladverkoper om u 
wekelijks een nummer te bezorgen. 
Op die wijze gunt u ook deze men
sen de penning. Zij zullen het zeer 
simpatiek vinden en aldus voert u 
eens propaganda \anuit uw zetel. 

Kapellen 
DANSFEEST 

De vlaamse verenigingen van Ka
pellen nodigen U uit ten dans op 
zaterdag 21 september a.s. in de 
zaal « Starrenhof », Kapelsestraat 
61, Kapellen. 

Orkest « The Raindrops », Aan
vang 20 uur. Algemene inkom 20 
fr. 

Wij heten al onze leden en sini-
))alizanten, vooral van de omliggen
de gemeenten bij \ oorbaat zeer har
telijk welkom. 

Merksem 
FRANS PEETERS 

Woensdag 21 augustus droegen 
wij een kameraad ten .grave die ve
le van onze jongeren niet gekend 
hebben, maar die aan de herople
ving van de vlaams nationaal be
wustzijn van ons volk oneindig \eel 
heeft bijgedragen. 

Frans Peelers was 66 jaar toen hij 
ongemeikt naar de Heer is ge
gaan. Bijna .50 jaar hebben wij de 
Frans gekend als een eenvoudig 
maar onvermoeibaar strijder voor 
liet recht van ons volk. Met enkele 
mensen was hij de man die in de 
donkere dagen van de repressie on
verpoosd ijverde mei de middelen 
die er waren, en de giondslagen 
Itgde van de machtige beweging die 
wij tans zijn. 

Hij heeft te Merksem de Vlaamse 
Koncentratie opgericht, was er 
\oorzitter van en was later ook de 
eerste voorzitter \ a n de Volksunie-
afdeling Merksem. 

Aan de diepbeproefde familie ons 
zeer oprecht medevoelen. 

ROUWBEKLAG 
Onverwacht overleed de h. van 

Omme, schoonvader en vader van 
onze medeleden de h. en mevr. 
Ren. Vissers-van O m m e en de h. 
en mevr. Walter Van Lier-van Om
me. Aan mevrouw van O m m e en 
familie ons oprecht medeleven. 

AFDELINGSLEVEN 
Wij bevelen ten zeerste aan het 

bezoek aan het scheepvaartmu
seum K Het Steen » op heden zater
dag 7 sept. Bijeenkomst om 14 uur 
.30 aan Brabo, Grote Markt, Ant
werpen. Zondag 8 september, be
zoek aan het Muzeum van Schone 
Kunsten. 

Bijeenkomst Leopold de Wael-
plaats om 14 uur 30. Tentoonstelling 
Vlaamse Sinibolisten. 

KULTURELE KRING 
Op vrijdag 13 sept. om 20 uur in 

de zaal van de Generale Bank 
(sportterrein) .spreekt drs. H.K. 
Brauwers — ekonomisch adviseur 
— landsverdediging over « ontwa
pening in de wereld ». 

VOORDRACHT 
Vrijdag 20 september 1968. te 20 

uur in zaal vlaams huis Tijl, Breda-
baan 298, Merksem spreekt : dr. M. 
Van Haegendoorn, senator, over : 
« Volksunie — zweeppartij of toe-
komstpartij ? ». Iedereen is welkom. 
Inkom gratis. 

Rupetstreek 
LEEUWENRALLY 

Zondag 29 september richt de 
V.U.-Rupelstreek haar tweede 
« Leeuwenrally » in. Eerste prijs 
Ï.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. 1430.09 van mevr. D. De-
creton. Boom 

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

Verdere inlichtingen tel : 03-
78.02.99. 

BRABANT 

DIENSTBETOON Volksvert. 

E. De Facq, september 1968 

te Brussel : 
Elke dinsdag \an 18 uur 30 tot 

19 uur 30. Internationaal Centrum 
Rogier 1001, Brussel 1 (tel. 18.3082). 

te Dilbeek: 
Op 17 september van 20 tot 21 

uur bij provincieraadslid M. Panis, 
Moeremanslaan 86 (tel. 219767). 

te Hal le: 
Op 25 september van 19 uur .30 

tot 20 uur .30 bij notaris Talloen, 
Dekenstr. 20 (tel. .565242). 

te Asse : 
O p 26 september van 19 uur 30 

tot 20 uur 30 in het Kummelshof, 
Steenweg (bij het Station). 

Binnenkort zullen ook spreekuren 
worden Ingericht te Essene, Ander-
lecht en op andere plaatsen in West

en Zuidwest-Brabant. Aanvragen 
van afdelingsbesturen richten aan 
het arrondissements-sekretariaat, 
Dupontstraat 27, Brussel. 

Evere 
DANSAVOND 

Zaterdag 14 september 1%8 om 
20 uur 30 richt de Vlaamse Vrien
denkring Evere haar jaarlijkse dans
avond in zoals naar gewoonte in de 
ruime feestzaal van het Sportkom-
pleks (Oudstrijderslaan). 

Orke.st Peter Philips. 
Toegangsprijs 50 fr. Stadskledij 

verplichtend. 
Alle Volksunieleden en simpati

zanten welkom ! 

Grimbergen - Beigem 
VOLKSUNIEKALENDER 

De kalender van de V.U. Grim-
bergen-Beigem vertoont nog enkele 
ontspanningsmogelijkheden, te be
ginnen met de 3-daagse autobus
reis naar Duitsland op 6, 7 en 8 
september, vertrek vrijdag 6 sep
tember om 7 uur 30 via Luxemburg 
naar Bad-Dueckheim alwaar wijn
proef, toeristische uitstap en bijwo
nen van de bruegeliaanse « Wurz-
markt ». Prijs 900 fr. (bus, over
nachting en ontbijt) maaltijden ten 
laste van de deelnemers. 

4 oktober gaat het per bus naar 
de Oktoberfeesten te Wiese. O p 13 
oktober heeft van 19 uur af een Miei 
Cools-avond plaats in het Feniks
hof. Op 20 oktober gaat het per bus 
naar de Voerstreek, vertrek 8 uur, 
terug om 22 uur. 

Ten slotte heeft op 30 november 
om 21 uur in het Fenikshof het 2de 
V.U.-nachtbal plaats. 2 orkesten. In
lichtingen bij de wijkmeesters. 

zoekertjes 
Gevr 5 daclylos (dames), van 21 

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

" ^ ^ 
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T ?aD Overstraete. 
Alle brlefwlssellDf 
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BRABANT 

Koekelberg • Ganshoren 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Voor alle sociale en ziekenfonds-
problemen, staat de sekretaris Ro
ger Van Nieuvvenborgh ter beschik
king elke zaterdag van 10 tot 12 
uur in de burelen van het Vlaams 
Ziekenfonds Brabantia, Steenweg 
ot' Ninove 288. Anderlecht. tel : 
23.87.77. 

Schaarbeek 
DIENSTBETOON 

EN 

ZITDAGEN 

Volksvertegenwoordigei Dr V 
Anciaux, tesamen met provincie
raadslid T Pauwels houden iedere 
derde dinsdag \an de maand zitda 
gen op volgende plaatsen . 

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

Zaventeni. herberg «bij Pancken», 
Vilioordelann 60, van 20 uur tot 21 
uui 

Sieenokkerzeel, herberg « In de 
A\ondlust o, G. Peetersstraat 5. 
vanaf 21 uur 

Verder stelt Theo Pauwels zich 
tei beschikking van het ganse kan
ton Schaarbeek iedere maandag
avond vanal 18 uur 30 op ziin 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 zii te uwer beschik
king 

St. Martensbodegem 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

O p 29 september van 19 uur tot 
20 uur bij Frans De Rijbel, Station
straat. 

OOST-VLAANDEREN 

Erembodegem 
OVERLIJDEN 

Op 31 augustus overleed alhier 
mevrouw Julie Huylebroeck, wedu
we van de h. J .Ph . Van Impe, ge
boren te As]>elare op 13 januari 
1889. We betuigen hierbij de geach
te nabestaanden onze oprechte ge
voelens van deelneming. 

Gentbrugge - Ledeberg 
VOLKSUNIE-BAL 

Zaterdag 5 oktober e.k. vindt 
voor de vierde maal ons jaarlijks 
afdelingsbal plaats, in de gemeen
telijke feestzaal. Kerkplein te Lede
berg. Orkest « Bert Brent ». T.V.-
prezentator Walter Capiau zorgt 
voor de nodige sfeer. 

Toegangsprijs 50 fr., gezinskaar-
ten (voor maximum 5 personen) te
gen 150 fr. 

Aanvangsuur : 20 uur 30. Par -
keer-gelegenheid : rechtover het 
Gemeentehuis, op het Kerkplein. 

WEST-VLAANDEREN 

Blankenberge 
SPANDOEKEN 

Wanneer het plaatselijk V.U.-be
stuur aan het gemeentebestuur het 
voorstel deed, om naar aanleiding 
van 11 juli, een paar spandoeken in 
de stad te hangen, werd ons het vol
gend antwoord toegezonden. « Het 
hangen van spandoeken is door het 
politiereglement verboden ». 

Goed, een reglement is een regle
ment. Maar nu zien wij dat er voor 
de drie-daagse verkoop van Shop
ping, er twee grote spandoeken wer
den gehangen op de grote markt . 
Wordt hier dan met twee maten 
gemeten ? 

(45 j .) in gelijk welk konfektiebe-
drijf, goed op de hoogte, ook als 
verkoper; regent (Nederlands en Ge
schiedenis); technisch ingenieur 
elektronika en regent (Frans en En
gels). 

Schrijven aan : W. Devriendt, Re-
kollettenstraat 66, Nieuwpoort Tel. 
058-237.15. 
ARRONDISSEMENTSRAAD 

De arrondissementsraad wordt 
bijeengeroepen op zondag 22 sep
tember a.s. 

Ook gewone leden kunnen via 
hun afdelingsbestuur pimten op de 
agenda laten brengen. 

De V.U. is een deniokratische 
partij, maak er gebruik \ an ! 

Oostende 
MARIAKERKE'S OUDSTE HUIS 

Tijdens de plechtigheden bij de 
viering van Marlakerke"s oudste 
huls, gaf bestuurslid E. V'ansteen-
kiste namens de afdeling een rui
ker bloemen aan de uitbaters, wat 
ten zeerste gewaardeerd werd. 

En bij het kiezen van de blei ko
ning in café Boxegem, ging ons lid 
Iweln Scheer met de eerste prijs 
lopen ! 

AFSCHEID 
Op de laatste bestuursvergadering 

gaf penningmeester Jef Tommelein 
zijn laatste kasverslag : hij is tans 
sekretaris van afd. Stene. Van har
te danken wij hem voor de uitste
kende wijze waarmee hij ons «kas» 
beheerd heeft. • 

Oostende - Veurne - DIksmuide st. Kruis - Moerkerke - Damme 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Te begeven betrekkingen : 
Betonarbeiders; ijzerbinders; op-

diensters (gans jaar); chauffeur en 
elektrieker radio en TV. 

Betrekkingen gezocht : 
Landbouwingenieur; technisch In

genieur scheikunde; technisch le
raar ; arbeider-stukadoor; handlan
ger (55 j.) voor licht werk; arbeider 

NAAR DE 200 LEDEN 
Op de bestuursvergadering van 

27 aug. II. werd vastgesteld dat on
ze aldeling voor het ogenblik 194 
leden telt. Gedurende de vakantie
maanden werden inderdaad 52 
nieuwe leden aangeworven. Het 
lijdt dan ook geen twijfel dat on/e 
afdeling voor 1 okt. de kaap der 
200 zal o\erschrijden. 

Alhoewel alle bestuursleden vrij 
aktlef geweest zijn, past het hier 
toch wel een eresaluut te brengen 
aan onze vriend F. De Maegd, die 
het leeuwenaandeel van deze nieu
we oogst heeft binnengebracht. 

MEDEGEDEELD 

Moorsel 
VLAAMSE HOPFEESTEN EN 
VERKIEZING H O P P R I N S E S 

Zoterdag 19-10 : te 20 uur in zaal 
Katholieke Kring. 

Hopboeren en parlementairen dei: 
hopstreek bespreken samen de pro
blematiek der hopteelt. Hiertoe 
worden alle hopkwekers, volksver-i 
tegenwoordigers, senatoren en proj 
vincleraadsleden uitgenodigd uit d e 
hopstreek. 

Zondag 20-10 : te 20 uui in zaal 
Kalholieke Krin.g. 

Verkiezing van de hopprinses en 
twee erejuffers. 

Brussels Amuzenientsorkest van 
Peter Philips. 

Juffrouwen-kandidaten van 16 
jaar af stuien 2 fotos naar het î e-
kretariaat der vlaamse hopfeesten, 
Molenkouterbaan 12, Moorsel Tel. 
053-23203. 

Waasland 
WERE-DI-JONGEREN. 

Ongetwijfeld heeft u van onze op
richting gehoord, nu enkele maan
den geleden. Voor het eerst t reden 
wij naar buiten. L' wilt er natuur-» 
lijk ook bij zijn. 

Te Melsele, zaal Astrid, Grote 
Baan 240 op vrijdag 13 septembet; 
te 20 uur. 

Zang en ontspanning. Dirigent I 
Wies Pee; trompetters V.M.O.; Sa
menzang : wij en u ! 

Inlichtingen : Walter Winkelen, 
Th. Gauthierstr. 19, Antwerpen 
L.O.; Joz. Vercauteren, Grote Baan 
256, Melsele en Lle\e D'haemers, 
Melseledljk 14, Kallo. 

WIJ !N LIMBURG 

PARLEMENTAIRE 

VRAGEN 

In verband mei de personeelsleden van 
het Rijksgestlcht voor Geesteszieken te R e -
kem. die een diploma verpleger behaalde 
aan het Maria-Theresia Inst i tuut te Genk, 
vroeg volksvertegenwooidiger Raskin de mi
nister van Volksgezondheid waarom h u n 
benoeming tot verpleger achterwege bleef. 

De minister antwoordt hierop dat inder
daad aan sommige personeelsleden de toe
lating werd verleend om de kursus in de 
verpleegkimde te volgen, gezien het tekort 
op de arbeidsmarkt in deze, doch hij voegt 
er meteen aan toe dat het bezit van een di
ploma nog niet de benoeming behelst. 
Daarvoor dient het \ 'ast Wervingssekreta-
riaat een eksamen in te richten.' * 

In ahvaclning hebben de betrokken ver
plegers toch die fimktie toegewezen gekre
gen met de daaraan • verbonden materiële 
voo/delen. 

Het verwondert ons wel dat sinds 1 sep
tember 1965, da tum van indienst treding als 
verpleger, het Wervingssekrctariaat nog niet 
de tijd gevonden heeft, om zulk eksamen 
in te richten... , 

Aan dezelfde minister wordt een vraag ge
steld i.v.m. de slachthuizen voor p luimvee : 
voorwaarden van uitbating. 

Naar onze volksvertegenwoordiger aan
stipt zouden de bevoegde inspektiediensten 
nalaten op te treden tegen slachterijen die 
lei zake de voorwaarden negeren, hetgeen na
tuurlijk een niet te dulden diskrlminatie 
inhoudt . 

De minister antwoordt hierop da t de in
spektiediensten de pluimveeslachterijen in-
spckieien en kontroleren om de konink
lijke besluiten te doen toepassen, maar geeft 
tussen de tegels toe. Hi j zegt immers da t 
ei uu nog toe geen processen-verbaal wer-
tlcn ouncsteld en de aktie gevoerd wordt 

door overtuigingskracht (hetgeen alles ioe-
laa t ) . Ook is het de kontrolediensteii ma
terieel onmogelijk een sistematische aktie te 
voeren. 

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

Diepenbeek 
DANSAVOND 

De jonge afdeling Diepenbeek richt haar 
eerste bal in op zaterdag 14 september in de 
zaal Monty te Alken. Orkest Minten vanaf 
20 uur 30. 

Eigenbilzen 
« RECHT DOOR ZEE » 

Zondag 8 september neemt de vlaamse har
monie « Recht door Zee » deel aan de jaar
lijkse muziekfeesten te "s Gravenvoeren. Dit 
zal voor onze harmonie de laatste uitstap 
van dit jaar ziin... 
BESTUURSVERGADERING 

Het bestuur van de plaatselijke N'olksunle-
afdellng zal eerstdaags vergaderen in café 
De Kroon, Brugstraat. Op deze vergadering 
zal de komende winterwerking worden ge
pland. 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Onze gemeente bezit op dit ogenblik een 
vrij sterke afdeling van de Vlaamse Zieken
kas. De aangeslotenen zijn uiterst tevreden 
over de manier waarop zij worden geholpen. 
Kandidaat-leden kunnen zich aannrelden bij 
de plaatselijke sekretaris Pierre Gerits, Mo-
lendries. 

Hasselt 
ARRONDISSEMENTEEL NIEUWS 

Het arr . bestuur vergaderde op woensdag 
4 september als voorbereiding voor de ver
gadering van donderdag 12 september van 
de arr. raad. 

De ledenwerving voor 1968 mag tans als 
geëindigd beschouwd voorden; Hasselt kan 
fier zijn op de bereikte rezultaten : praktisch 
een verdubbeling van het aantal leden en op
richting van acht nieuwe afdelingen. Van 15 
september af kunnen nieuwe leden voor vol
gend jaar (1969) afgerekend worden met het 
arr. sekretarlaat. 

Over enkele maanden dan zullen de afde
lingen de ledenvernieuwing 1969 kunnen aan
vatten, waarvoor nieuwe lidmaatschapskaar-
ten zullen aangeboden worden. 

Maaseik 
PROTESTMEETING I.Z. ZIEKENHUIS 

Na overleg in het arr. bestuur werd onder 
impuls van J . Cuppens, kantonnaal gevol
machtigde kanton Maaseik, een protestmani
festatie georganizeerd op vrijdagavond 30 au
gustus in café « De Beurs », Maaseik, be
doeld als bijdrage voor de instandhouding 
van het Maaselker ziekenhuis dat met schan
delijke sluiting bedreigd wordt. 

Met afvaardigingen uit diveise kantons, nl. 
Tongeren (G. Konings), Bilzen (P. Raskin), 
Mechelen-aan-de-Maas (J. Geraerts, Kerk-
hofs), Bree (.1. Geusens) en een aantal mede
werkers uit het kanton Maaseik werden 
meerdere duizenden pamfletten verspreid. 

Op de protestavond zelf viel een flinke aan
wezigheid te noteren uit alle hoeken van het 
kanton, ondanks de stortregen die een mas
sale opkomst verhinderde. 

Provincieraadslid A. Deckers opende de 
vergadering en stelde de dreigende sluiting 
van het ziekenhuis aan de kaak. J . Cuppens 
maakte een aantal randbemerkingen, waar
bij vooral te onthouden viel dat hij benadruk
te dat de V.U. als sociale partij het als haar 
plicht aanzag in dit konflikt haar stem te la
ten horen aangezien tot dan toe onder de be
trokken partijen nog geen oplossing werd be
reikt. 

N'olksvertegenwoordiger E. Raskin schetste 
dan de situatie en bepaalde het standpunt 
van de V.U. in deze : zonder de interne dis-
kussies van de betrokken partijen te overdoen 
en er zich in te mengen, schandvlekte hij 
een eventuele sluiting en stelde dat de V.U. 
al haar macht zou gebruiken om mede een 
redelijke oplossing te vinden voor het zieken
huis, in het belang van de plaatselijke bevol
king. 

Tot slot werd nog een belangrijke steim 
verzameld ten voordele van de aktie van het 
personeel en werd aan dit laatste ook een 
korte mededeling van de V.U. overhandigd. 

Riemst 
BESTUURSVERKIEZING 

Ten huize van G. Konings werden onlangs 
de tweejaarlijkse bestuursverklezingen geor
ganizeerd. Het vroeger bestuur werd voltal
lig herkozen. 

Met medewerking, van kantonnaal alge» 
vaardigde Jos Hermans en van Cïeorges Min
ten hebben F'red Ballet en Sylvain Droog-
mans op enkele weken in het rustige Schu-
len een nieuwe afdeling van de Volksunie 
opgericht. Donderdag 29 augustus waren sa
men met Georges Minten en Jos Hermans 
ook arr. voorzitter Ludo Henckaerts en arr . 
sekretaris Renaat Vanheusden aanwezig te 
Schillen bij de verkiezing van het bestiuir.. 
Voorzitter is meester Witters, seki-etaris Fred 
Ballet, penningmeester Wim Vandermeersch, 
organizatie Sylvain Droogmans en propagan
da Miei Bukers. 

M'lj wensen de nieuwe afdeling, de 21ste 
van het arrondissement en de zevende vaa 
het kanton een schitteren<le bloei! 

's Gravenvoeren 
MUZIEKFEEST 

Het jaarlijks muziekfeest van de vlaamse 
harmonie van 's Graven\ oeren gaat door op 
zondag 8 september. 

Tongeren - Maaseik 
ARRONDISSEMENTSRAAD 

De arr. raad van de Volksunie Tongeren-
Maaseik vergadert op donderdag 19 septem
ber te 20 uur in Hotel Warson, Bampslaan, 
Hasselt. 

Op deze vergadering zal worden overge
gaan tot de koöptatie van een aantal leden 
en tot de verkiezing van een nieuw arr . be» 
stuur. 

De leden van de arr. raad (afgevaardigden 
der afdelingen, mandatarissen en uittredende 
arr. bestuursleden) hebben het recht voot; 
zondag 8 september kandidaturen In te die
nen niet het oog op koöptatie of verkiezing 
in het arr. bestuur. Hiertoe dienen zij even
wel gebruik te maken van een formulier, da t 
hun door bemiddeling van het arr. sekreta
r laat werd bezorgd. 

Schuien 
NIEUWE AFDELING 

In het kanton Herk de Stad heeft men ook 
tijdens de verlofniaanden niet stilgezeten. 

Niei-As 
IJZERBEDEVAART 

De suksesvolle opkomst van de 
V .U.-leden en -simpatizanten van 
onze beide gemeenten, die per auto 
naar DIksmuide trokken, geeft ons 
de verzekering dat er volgend jaar 
nog een grotere deelneming zal zijn. 
WERKING 

Nu de zomer ten einde neigt 
wordt aan de wlntervverklng ge
dacht, vooral dan wat ledenwerving 
en abonnenrenten betreft. Alle 
adressen van simpatizanten, die 
voor beide in aanmerking komen, 
worden Ingewacht bij Louis Smet, 
Berkenstraat 30, Niel-As, tel. nr. 
"i73.96. Wij zorgen voor de rest. 
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< ALL£ KOSTEN IN BEG fi£ PEN l 

<^ROND. NOTAfilS,STRAAT,HONOR.., 
ARCNlTeKT, TAKEN , ENZ,f 
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100.000 F K O N T A N l - f 5 0 u u r per maand 

95.000 F K O N T A N T + 4.600 F per maand 

150.000 F K O N T A N T + 7.900 F per maand 

OP uw GROND 
15% VOLSTAAT 

STEEDS IETS BETER DAN DE ANDEREN 
KOM U OVERTUIGEN 
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Vader : « Hé bien mon fits... attention! Tii as trap de points en néerlandais »... 
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«En dit is onze allerlaatste nieuwigheid voor het schooljaar : goedkope 
revolutiebordjes... » 

DE TIJGER EN DE EZEL 
Heel, heel lang geleden waren er 

in China geen ezels. Geen enkele 
Chinees had ooit zo'n dier gezien 
en wat Chinezen mekaar onderling 
ook naar het hoofd mochten slinge
ren, het woord « ezel » was er stel
lig niet bij. Alhoewel het — toen en 
nu — toch niet zo uitzonderlijk is 
dat men iemand iets verwijt wat 
men niet kent... 

Hoe het met de eerste ezel in Chi
na verliep, vertelt een oude over
levering uit de streek van Sjangai. 

Een rijke koopman die van een 
verre handelsreis terugkeerde, wil
de een geschenk meenemen dat zijn 
hele omgeving zou verbazen. Hij 
kocht een ezel — de dikste en dom
ste die hij kon vinden — en ver
scheepte hem naar Sjangai. Het dier 
wekte de nieuwsgierigheid en de 
verbazing op van oud en jong, van 
rijk en arm. Dagenlang \erdrong 
zich half .Sjangai rond zijn kooi en 
was langoor het onderwerp van al
le gesprekken. Maar zelfs in China 
geraakt men op de duur op een ezel 
wel uitgekeken en zo kwam het, dat 
een paar maanden later grauwtje 
helemaal alleen en praktisch ver
geten op een grote weide ver buiten 
de stad stond. 

Een tijger die daar in de buurt 
vertoefde, bemerkte de ezel en sloop 
omzichtig naderbij om vast te stel
len of hij niet eetbaar was. De ezel 
echter — we zegden dat hij dom 
was — bemerkte de tijger niet en 
graasde onverstoorbaar verder. De 
tijger vroeg zich verwonderd af : 
« Wat is dat toch voor een groot en 
edel dier, dat het aandurft om ver
der te grazen als ik reeds binnen 
reukwijdte ben ? Is het misschien 
de draak waar zoveel over gespro
ken wordt ? En waarom heeft het 
zo'n vreselijke lange oren ? Wat 
voor verborgen macht schuilt in het 
hoofd dat deze prachtige oren 
draagt ? ». 

V^anuit het bosje bespiedde hij 
aandachtig het hem onbekende dier 
en toen waagde hij het, voorzichtig 
de struiken te verlaten. De ezel 
hief de kop en stootte een machtige 
kreet uit. Het was een verschrikke
lijke kreet, langgerekt op twee to
nen, en nooit voordien had zo'n ge
luid weerklonken langs de paden 
waar de tijger jaagde. Het roofdier 
versteef van angst en week dan 
ijlings terug naar het bos. Ben dier 
dat zo machtig kon brullen, moest 
beslist een gevaarlijke tegenstan

der zijn. Misschien betekende het 
gebrul wel, dat de onbekende zich 
klaar maakte om aan te vallen en 
te doden. 

De tijger verborg zich achter de 
bomen en wachtte af, wat er gebeu
ren zou. Gelukkig was het vreselijk 
dier hem niet gevolgd ; hij had nu 
alle tijd en gelegenheid om vanuit 
zijn schuilplaats de verdere gebeur
tenissen af te wachten. In het kwa
lijkste geval kon hij weg door het 
bos of desnoods zelfs een boom in... 

Inmiddels had de ezel zijn werk
zaamheden hernomen : hij liep rus
tig op en af in de weide en graasde. 
De tijger sprak zich moed in en 
overlegde : « een dier dat gras 
vreet, kan nauwelijks gevaarlijker 
zijn dan een koe of een schaap. Al
hoewel... de buffel vreet ook gras 
en is toch geen gemakkelijke broe
der. Deze hier schijnt echter geen 
horens te hebben ». 

Na aldus het probleem van alle 
kanten te hebben bestudeerd, waag
de de tijger zich voorzichtig op
nieuw in de weide. Langzaam en 
zonder enig gerucht te maken, de 
buik tegen de grond gedrukt, legde 
hij enkele meters af in de richting 
van de ezel. Er gebeurde niets. De 
laniiorige graasde rustig voort, wan
delde al etend over de weide en 
spitste af en toe de oren. De tijger 
naderde nog dichter. « Als ik », zo 
dacht hij, « nu eens lawaai maak. 
dan moet het dier met zo'n lange 
oren het beslist toch horen ». De 
tijger gromde zachtjes. En kijk : de 
ezel sprong — zonder zich zelfs om 
te keren in de richting van het ge

luid — verschrikt naar voren. Het 
de oren waggelen en slaakte weer 
zijn vreselijke kreet. 

« Ach », zegde de tijger bij zich
zelf, « jij bent beslist een domkop. 
Je maakt je druk om een kleinig
heid. Ik heb ternauwernood ge
knord en je springt als een gek en 
je schreeuwt als een gekeelde ». 

Maar toch was de tijger nog niet 
helemaal zeker. Was het dier wel te 
vertrouwen ? Sprong het niet naar 
voor om de tijger dichterbij te lok
ken, hem iedere vluchtkans te ont
nemen en dan toe te slaan ? En be
tekende de kreet van de vreemde
ling niet, dat er nog andere zo'n 
dieren in de buurt konden zijn ? 

De tijger wachtte, maar er ge
beurde niets. Hij waagde het er op 
en knorde opnieuw, luider nu. Het 
lawaai bracht de ezel tans \olko-
men in de war : hij sloeg met de 
achterpoten en begon met zijn hoe 
ven de grond om te woelen. En nog 
keerde hij zich niet naar de tijger. 

« En zo'n ellendig warhoofd heeft 
me schrik aangejaagd », ergerde 
deze zich. « Omwille van een klei
nigheid loopt hij rond gelijk een 
zot en weet helemaal niet meer. 
wat er in werkelijkheid gespeeld 
wordt ». En hij sprong naar voor en 
beet de ezel de strot af. 

Sindsdien weten het de tijgers in 
China en sinds wat later ook de 
Chinezen zélf : men herkent "n ezel 
aan het feit dat hij zich opwindt om 
een kleinigheid en dat hij niets kan 
of wil begrijpen, alhoewel hij 
n'achtig schreeuwt. 

Idt. 
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