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DE WETSTRA 

KRABBENMAND 
De « horribles sinipUficateurs » die een middel zochten om het unitarisme te 

bestendigen, meenden dat ze met een toverformule zouden slagen. Om het 

c Vlaams extremisme » de wind uit de zeilen te nemen, zou men de Vlamingen 

een brok kulturele autonomie toegooien. Om het « waals extremisme » te paaien, 

zouden de Walen ekonomische decentralizatie krijgen. De operatie met de kul

turele autonomie moest de C.V.P. in Vlaanderen en die met de ekonomische 

decentralizatie de P.S.B, in Wallonië terug een brede armslag geven. 

Aan dit spel zijn de spelers nu zélf 
gevangen. Want van meet af aan is de 
t ransakt ie met kulturele autonomie en 
ekonomische decentralizatie een koe
handel geweest : de C.V.P. wilde het 
eerste en was heimelijk tegen het 
tweede; de P.S.B, wou in ruil voor het 
eerste nóg enkele miljarden meer van
ui t Vlaanderen naar Wallonië pompen. 
De regeringspartners liggen op de loer 
om mekaar de loef af te steken en van 
het regeringsprogramma slechts dat te 
verwezenlijken wat hun eigen parti j 
elektoraal voordelig schijnt. 

Het parlementair reces is nog niet 
voorbij en de poppen zijn reeds aan het 
dansen. Het begon met een verklar ing 
van de waalse minister voor Streek-
ekonomie, Delmotte, die absolute voor
rang toezegde voor het waalse eisenpro
gramma. De Vlaamse C.V.P.-pers mobi-
lizeerde Eyskens om dat te doen logen
straffen, maar de eerste-minister bracht 
het niet veel verder dan de vaststelling 
dat de beide luiken van de overeen
komst in principe tegelijkertijd moes
ten dichtklappen.. . wat nog niet wou 
zeggen dat het ene niet vóór het andere 
zou worden behandeld. De moeilijk
heid is, zo herinnerde Eyskens er aan, 
dat voor de kulturele autonomie een 
grondwetsherziening nodig is en voor 
de ekonomische decentralizatie niet. 

Eyskens had nauwelijks de tijd gehad 
om met die verklar ing wat olie op de 
golven te gieten, toen een nieuw inci
dent aantoonde hoe innerlijk verdeeld 
zijn regeringsploeg is. In een interview 
met de «Nieuwe Gids» verklapte 
minister Vlerick (Vlaams Streekbeleid) 
dat vice-premier Merlot allerlei bespre
kingen, o.a. met de Ekonomische Raad 
voor Vlaanderen, had gevoerd zonder 
dat hijzelf daarbij betrokken was. Vle
rick kon niet eens zeggen wat het plan 
voor ekonomische decentralizatie eigen
lijk behelst, want «minis ter Merlot 
heeft er mij nooit over ingelicht». De 
Vlaamse minister voor Streekbeleid 

wist zelfs niet of hij het ontwerp al dan 
niet nog moet ondertekenen ! 

Wij zijn beslist niet de enigen om ons 
af te vragen wat er uit deze heilloze 
bijterij in de ministeriële krabben-
mand voor goeds kan voortkomen. Van 
meet af aan hebben wij gezegd dat de 
regeringsverklaring een onmogelijke 
koehandel was, waarbij Vlaanderen de 
grote en enige gefopte dreigde te wor
den. 

Als federalisten kunnen we met een 
glimlach de «horribles simplificateurs» 
aan hun eigen strop zien hangen. Voor 
ons zijn kulturele autonomie én ekono
mische autonomie allebei even belang
rijk; het debat over wat voorrang moet 
krijgen is, vanuit dit perspektief, een 
vrijwel nutteloos debat. Tevens weige
ren wij hardnekkig, te aanvaarden dat 
Vlaanderen om het even welke prijs 
zou moeten betalen om een verminkte 
en slechts schijnbare kulturele autono
mie te verwerven. Geen miljarden en 
geen grondwettelijke grendel : Vlaan
deren is nog steeds eisende parti j . 

De grove fout (en inderdaad • een 
fout is in dit geval erger dan een mis
daad) van de vlaamse C.V.P. is eens te 
meer geweest, dat zij zich van in het 
begin heeft laten terugdringen op een 
onmogelijke pozitie. Zij heeft zich 
neergelegd bij de «simplifikatie» dat 
het Vlaams eisenprogramma louter het 
kulturele vlak beslaat. Zij heeft aan
vaard het riziko te lopen, om voor een 
halve toegeving een waanzinnige prijs 
te betalen^ Zij heeft daarbij alleen 
gedacht aan haar meest bekrompen 
eigen partijbelang. 

Wat ons betreft zijn de zaken duide
lijk : slechts de volheid van de grootst 
mogelijke autonomie op alle vlakken, 
binnen een federaal verband, kan ons 
bevredigen. Binnenkort zal eens te 
meer overduidelijk blijken dat alleen 
de vlaams-nationalisten een geldige 
oplossing hebben. 

Het mirakel komt beslist niet uit de 
k rabbenmand! 

Enkele weken geleden, toen door 
liet neerstorten van een Sabena-
\liegtuig uitlekte dat er vanuit Bel
gië wapens geleverd werden aan 
Nigeria — wapens die mee moesten 
dienen voor de genocide op de bia-
fraanse Ibo's — werd door onze re
geerders de verzekering gegeven dat 
het met die wapenleveringen uit zou 
zijn. 

Maar dezer dagen nog voer uit de 
antvverpse haven de « Uinbena •» 
af met aan boord — toppunt van 
huichelarij — een lading genees
middelen en voedsel voor Biafra 
naast een lading oorlogswapens 
voor Nigeria. 

BIAFRA 
Waarvoor die wapens moeten die

nen, is nu zo al langzamerhand be
kend ! De britse petroleummaat-
schappij die in het op de Biafranen 
veroverde Port Harcourt de .oig 
bussiness zo vlug mogelijk terug op 
gang wil brengen, heeft moeten 
meedelen dat ze in dit voornemen 
gehinderd wordt door het feit dat 
er geen Ibo's meer over zijn om de 
installaties te bedienen. Een volk 
wordt uitgeroeid, maar jn België 
gaat de handel in moordwapens 
rustig verder. 

We lazen onlangs ui de krant dat er in 
Australië een schandaal is losgebarsten 
nadat een inlands kind, lijdend aan eea 
onbekende* ziekte, binnengebracht was ia 
een hospitaal te Sydney. Er bleek vrij 
vlug dat het kind — een weesje — geadop
teerd was door een blank gezin ; om op
spraak in de buurt te vermijden hadden 
de blanke ouders getracht, het kleurlin
genkind niet een chemisch produkt in do 
letterlijke zin van het woord « wit to 
wassen ». Er bleek eveneens dat die wit-
wasserij een vrij verspreide geplogenheid 

as. Vergeefse moeite natuurlijk ! 

Ergens deed deze geschiedenis ons den-
k ïn aan de heer Van den Boeynants. Dio 

leelt het namelijk wél klaar om, naar 
I ;lieven, in de huid te kruipen die hem 
op een bepaald ogenblik best past. 

Voor zijn brussels kiezerspubliek zit hi[ 
in het \el van de echte, onvervalste, ge
boren en getogen Brusselaar. Op national© 
schaal is hij Belg — geen Waal of Vla
ming, neen • niets anders dan Belg. Om 
dat te onderstrepen stuurde hij onlang» 
een felicitatietelegram naar de ander» 
uitzondering die zich belge-sans-prénom 
heet,-Eddy Merckx. En kort voordien 
hoorden we Van den Boeynants op een 
vergadering in het Naamse zeggen : « En 
tant que Wallon » — « i n mijn hoedanig
heid van Waal ...» 

Daaïmee zijn we nóg niet aan het eindo 
van Van den Boeynants" gedaanteverwis
selingen. Want de man schijnt ook al eens 
Vlaming te zijn geweest. Tenminste, als 
we de .\nciens Prisonniers de Guerre bel
ges du Stalag IA mogen geloven. 

Deze oud-knjgsgevangenen onthullen 
in het orgaan van hun vereniging dat Paul 
Van den Boeynants op 17 lanuari 1941, 
samen met enkele andere krijgsgevange
nen, vrijgelaten werd « in zijn hoedanig
heid van vlaamse soldaat ». 

Voor ons niet gelaten • het is niet van 
vandaag dat Van den Boevnants een fa
meuze plantrekker is en dat hij liever in 
1941 naar de familiale kapblok terugkeer
de dan in 1945, is te begrijpen. Maar dat 
hi| — zonder chemische middelen — 
sindsdien Brusselaar én belge-sans-prénom 
én Waal is geworden, is straffere koffie 
dan die van Svdney. 

de zomer is verganghen. 
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NATIE EN LANDSCHAP 

De lektuur van het artikel 
« \ a t i e en Landschap » stemt 
tot nadenken. Brussel, een der 
schoonste steden van het land 
werd op twee decennia tijds om
gebouwd tot een smakeloos ge
heel van buildings, torens en 
parkings ; Antwerpen dreigt het
zelfde lot te ondergaan. Ook het 
landschap wordt vaak prijsge
geven aan niets ontziende grond-
spekulanten. Het mag wel tra
gikomisch heten dat onze voor
ouders zonder urbanisten hun 
levensruimten wisten te orde
nen, terwijl wij met al onze spe
cialisten onze steden herschep
pen tot onleefbare wangedroch
ten. Maar ja, dat hangt voorzeker 
samen met de afstomping van het 
estetisch gevoel die onze techno-
kratische maatschappij voor ge
volg heeft gehad. De bouw
kunst van weleer is aldus ge
worden tot architektuur, die 
naar wetenschappelijke en voor
al kommerciële kriteria wordt 
beoefend. 

We mogen deze « verprostitu-
ering der kunsten » betreuren, 
ze is echter een feit. Terecht be
sluit het artikel dan ook : « La
ten we redden wat nog van 
Vlaanderen te redden is ». Maar 
dan met inachtneming van het 
geheel, van de omgeving waarin 
zich de bezienswaardigheden be
vinden, want voor ons en voor-
onze nakomelingen moeten onze 
steden en landschappen het ge
trouwe spiegelbeeld blijven van 
onze Vlaamse eigenheid. 

H.V., Brussel 6. 

TWEEDE TAAL-LES 

Het onderwijs in de tweede 
taal zoals het in Vlaanderen 
wordt opgevat, is voor vele Vla
mingen een doorn in het oog en 
vermits ik me ook tot die Vla
mingen reken, wou ik graag rea
geren op de bijdragen van sen. 
Van Haegendoren in dit verband 
in « WIJ ». 

Strikt genomen zijn de zgn. 
« fakultatieve 5> lessen in de leer
jaren beneden het vijfde l.o. niet 
onwettelijk. Zolang men de voor
ziene beperkingen (maksimum 3 
u. per week, onderbreking tus
sen de gewone lessen en de aan
vang van de fakultatieve les, 
enz.) in acht neemt heeft men 
daar, wettelijk gezien, geen ver
haal tegen. 

Het is bovendien een feit dat de 
overgrote meerderheid van de 
kinderen deze lessen volgt, als 
gevolg enerzijds van de status 
die de kennis van de franse taal 
nog steeds heeft bij een groot 
aantal Vlamingen (hoe onge
rechtvaardigd dit ook moge zijn), 
en anderzijds omwille van de 
morele druk die door allerhande 
maatschappelijke faktoren op de 

ouders weegt. Deze druk wordt 
in een niet geringe mate, bewust 
of onbewust, door de onderwijs
instellingen nog vergroot. 

Een gesprek met het school
hoofd hieromtrent levert niet het 
minste rezultaat op. Steeds botst 
men terug op dezelfde muur van 
argumenten waarvan sommige 
ook nog aannemelijk zijn boven
dien. 

Praktisch alle lagere scholen 
richten onderwijs in de tweede 
taal in vanaf het vijfde leerjaar 
(wat faun wettelijk toegestaan 
is). 

Aangezien omzeggens alle kin
deren de « fakultatieve » lessen 
in het derde en vierde leerjaar 
gevolgd hebben, begint men in 
het vijfde leerjaar niet met de 
eerste les van het eerste boekje 
(zoals het door de wet wel voor
zien is), maar sluit men aan op 
de stof die reeds in die « fakul
tatieve j . lessen gegeven .is. Voor 
de zeldzame uitzonderingen die 
deze lessen toch niet zouden ge
volgd hebben, wijkt men niet af 
van de algemene regel. Ik heb 
tegen deze handelwijze reeds ge
protesteerd bij de « klachten-
centrale », destijds opgericht in 
de schoot van de V.V.B. 

De ouders aanzetten om hun 
kinderen deze lessen niet te la
ten volgen haalt niets, maar dan 
ook hoegenaamd niets uit. 

Van de afschaffing van deze 
lessen, waarover men reeds een 
paar jaren spreekt altans wat het 
vrij onderwijs betreft, hoort men 
niets meer. 

Er blijft maar één middel over 
om in deze janboel orde te schep
pen : wettelijk verbod om, ten
minste in de leerjaren beneden 
het vijfde l.o. lessen in tweede 
taal in te richten. Streng toezicht 
vanwege de inspektie is hierbij 
vereist. 

Om het eventueel geldelijk ver
lies van de leerkrachten te kom-
penseren is het altijd mogelijk, 
bijwerklessen in te richten voor 
de achterblijvertjes, enz. 

Waar een wil is, is een weg. 
Maar de stoot moet van boven 
komen ! 

H.R., Mortsel. 

SPIJTIG TEKORT 

Tijdens de nieuwsuitzendin
gen van 27 augustus meldde de 
spreker van de B.R.T., dat de ka-
tolieke studenten van Leuven in 
een besluit hun instemming be
tuigd hadden met de houding in
genomen door de regering inza
ke de gebeurtenissen in Tsjecho-
slovakije en dat ze ook de woor
den beaamden, die premier Eys-
kens tot het volk gericht had om 
die houding te verduidelijken. 
Maar dat ze toch een ernstige be
denking eraan toevoegden : de 
premier had namelijk aan het 
slot van zijn toespraak de bevol
king aangemaand zich te bezin
nen over het groot geluk, te Ie-

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

^erjóttranck^^p, 

72 MILJOEN vfr; In lotefl 

HOGE LOTEN 

1 0 , 0 0 0 . 0 0 0 Ir. 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. 
2 , 0 0 0 . 0 0 0 fr. 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. 

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

EN 76.820 LOTEN 
van 400 tot 200.000 (r. 

50 Troosiloten 
van 20.000 fr. 

Trekking op 23 september 

HET BILJET : 200 fr 
HET TIENDE: 22 Ir 

ven in een land « waar vrijheid 
heerst ». De katolieke studenten 
maken daarbij de bedenking dat, 
zolang bij ons geen volledige en 
volwaardige amnestie toegekend 
is, er moeilijk spraak kan zijn 
van vrijheid. 

Wij juichen natuurlijk die op
merking van de katolieke stu
denten van Leuven toe, maar 
vinden het hartsgrondig jammer, 
dat het partijbestuur van de VU 
in zijn kommunikee over die
zelfde aangelegenheid en die we 
ook konden horen in de B.R.T., 
niet een iota zei over die nog al
tijd voor velen van ons branden
de kwestie, de algemene amnes
tie, daar waar het partijburo in 
dat kommunikee wel wees op 
andere volksniinderheden, als de 
Basken, het drama in Biafra, en 
elders. 

M.V., Vilvoorde. 

GEEN NEDERLANDS 

Over de franskiljonse drijve
rijen van de AMI hebben wij 
reeds een en ander gehoord en 
gelezen. 

In het toerismebureau van dit 
bedrijf, gevestigd aan de over
zijde van het Centraal station te 
Brussel, waar dus dagelijks dui
zenden Vlamingen toekomen en 
vertrekken, is er zelfs met een 
vergrootglas niet één woordje 
Nederlands te bespeuren in al de 

publiciteit in het uitstalraam, al
les is er van A tot Z uitsluitend 
in het Frans. Hiertegen \\er<l 
reeds geprotesteerd, doch MIHII -
teloos. 

Het is toch treurig te moeten 
vaststellen dat somnuge ant-
werpse zakenkringen, eens te 
Brussel gevestigd, doen alsof er 
geen nederlandssprekenden in 
dit land zijn. 

K.M., Ganshoreii. 

TAALVERBASTERING 

Ik heb de eerste veertien da
gen van augustus aan de Kust 
doorgebracht en heb er met ge
noegen kunnen vaststellen dat 
echte Vlamingen lofwaardige po
gingen deden om overal het Ne
derlands te doen aanvaarden als 
voertaal en er het Frans te doe i 
uitschakelen in de mate van het 
mogelijke. 

Anderzijds is het droevig te 
moeten vaststellen dat het gi oot-
ste gedeelte onzer « vlaanise » 
dagbladen, wetens en willens, 
deze lofwaardige pogingen af
breken met hun taal te verbaste
ren door het gebruik van franse 
woorden. Wij zullen nu liever 
maar niet spreken over de ne-
derlandse dagbladen ; hier is de 
toestand zo erg dat enkel de 
doofpot als redmiddel mag aan-

• zien worden. 
Enkele voorbeelden : in een 

« Vlaams » dagblad heb ik een 
programma gelezen van een 
feest te Blankenberge. Er was in 
dit programma sprake van 
« chanson », een « ensemble », 
een « idéé » en zo verder... Ik 
vraag me af of de vlaamse woor
den dan niet meer bestaan om 
gezegd programma duidelijk te 
maken. 

Het woord « chanson » kan 
toch vervangen worden door 
« lied ». Een « ensemble > kan 
toch betiteld worden als - een 
« zangvereniging » of « zangge
nootschap », en een « idéé » kan 

toch uitgedrukt worden met het 
woord « gedacht » of « inge-
gexing ». 

Ik denk dat we ons eens goed 
zouden moeten verstaan. Willen 
we het Nederlands ingang doen 
vinden aan de kust of willen we 
deze taal vervangen door een 
« beuiemans gesprek » dat Walen 
zowel als Vlamingen zouden ver
staan. Deze laatste oplossing wa-
le misschien beter en voordeliger 
\oo\- handelaars en ambachtslie
den. 

A. J., BrusseL 

KR.AA!NEM 

Van (Ie zes faciliteitengemeen. 
ten heet Kraainem de-meest ver-
franste te zijn omdat zij zogezegd 
officieel 46,3 franstaligen hei> 
bergt. Welnu, onlangs kreeg ik 
de kiezerslijsten ter inzage en ik 
stelde vast dat het percentage in
geschrevenen op de franse taal» 
rol vrij groot was. Tot mijn niet 
geringe verbazing waren ruim 
60 t.h. van die « frankofonen » 
met een onvervalst vlaamse 
naam, afkomstig uit Oost- en 
West-Vlaanderen, Limburg en 
Vlaams-Brabant. Sommigen wa
ren heel recent ingeweken . 

Franskiljons ? Helemaal niet. 
Maar de druk die — naar gekend 
brussels model — op sociaal-eko-
nomisch en kultureel gebied 
wordt uitgeoefend op de gewone 
nian is te groot. Gemeentelijke 
én kerkelijke overheden, grond-
spekulanten en kapitalisten wer
ken er prachtig samen. Zo « fa
briceert » men dan « la majorité 
francophone ». De rest is baze» 
len over demokratie en ekstr»-
misme en vrijheid... 

A.O., Sint Stevens-Woluwe: 

De redaktU draaft eeen T«r« 
•ntwoordelijkheid roor de ia* 
houd der eepubliceerde lezers-
brieven. Ze bebondt sich het 
recht ran kenze «n inkorting 
Toor Orer de lezersrubriek 
wordt geen briefwiMelinc ( • • 
roerd 

van de redaktie 

Brussel , 12 september 1963, 
B e t r . : k l e in nieir^s, groot nietsws. 

Een omvangrijk dee l van de korrespondentie die 
we ontvajigen, heeft t o t onder..'erp de vele grote 
en kle ine p lager i jen waarvan Vlamingen het 
s lach tof fe r z i jn in het bedr i j f s leven , t e Brus
s e l , in de randgemeenten enz. Er worden ons 20 
vaak en zo veel f e i t en gesignaleerd dat we er 
bladzi jden van ons weekblad mee zouden kunnen 
vu l l en . Dat zou dan de t r a d i t i o n e l e gr ieven-
trommel z i jn : he t i s nooit p r e t t i g en op de 
duur ze l fs afstompend om hem t e hanteren . Maar • 
misschien wijden we toch t e weinig aandacht aan 
die vele kle ine dingen die toch 6dk een werke
l i j khe id - en een belangri jke werkeli jkheid -
vormen. We vroegen het ons onlangs nog af . 
We stonden toen in het s t a t i o n t e Leuven toen 
zich daar aan een loket een j'-offie - studente 
of laborante of zo - aabbood qra de een of ande
re aangelegenheid af t e handelen. Ze sprak Frans 
en' ze staafde haar verzoek met een e e n t a l i g -
franse b r i e f van een prof. 
Een inc ident i s het n i e t geworden : de spoor-
wegbediend§ deed - z i j het met een t i k k e l t j e 
tegenzin - z i jn werk. Het werk van de prof na-
meiijk ; v e r t a l e n . Als voorval een niemendal
l e t j e en t6ch een levensgroot s'imbool. 
Moesten wij al lemaalj Vlamingen, in zo'n om
standigheden eens tegendraads z i jn en het v e r 
t ikken : he t he le rader^.^erk stohd s t i l . . . 

W<^ 
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SPAAK TE KINSJASA 

de luipaard 
de be! 
aanbinden 

(aco) Op 69-jarige leeltijd is Paiil-Henri 
Spaak als handelsreiziger naar Kongo geto
gen. Hi) ging naar Kinsj.isa in opdracht 
•van Bell Telephone-iTï, amerikaanse 
maalschappi) waarvan hij beheerder is. 

Die late roeping in de elektriciteitsbran
che heeft hem misschien herinnerd aan de 
eerste portefeuille die hem in ii]n lange 
ministeriële loopbaan werd toeveiirouwd. 
In 1935 werd hij \ooi de eciste maal mi
nister en gelast met de leiding van Ver
keerswezen, een technisch departement 
%\ aarvoor hij niet opgeleid was. Een jaar 
nadien al verwisselde hij het voor Buiten
landse Zaken 

In de techniek begonnen en naar de tech
niek teruggekeerd... De grond \an de zaak 
IS toch wel ernstiger. 

V\'e nemen aan dat bpaak te Kinsjasa be
langrijke kontrakten moei afsluiten over de 
lc\ertng van elektronische apparatuur voor 
militair en burgeilijk gebruik. De techni-
sciie kant van het dossier kent hij niet, de 
politieke echtei des te beter. Daarvoor is 
hl ' lang genoeg minister van buitenlandse 
za^^en en NAVO-sekrelaris geweest. Hier 
ligt het ergerlijke aspekt van zijn bedrij-
\igheid. 

\ e weten dai hei iii de V.S.A. gcbruike-
li 1, is dal hoog geplaatste politici van het 
2;,Kenleven naar de « 'res piiblica » over
gaan, vervolgens weer terugkeren naar de 
business en in zigzaglijn hun hele leven 
lang schommelen tussen de baalzucht van 
de privésektor en de onthechting die de 
grondslag van de gemeenschapsdienst moet 
znii. Maar hierin hoe\en wc nu juist de 
^ .-J..A. niet te volgen 

Wie de politiek veilaat nadal hij jaien-
lan» de vertrouwelijkste dossieis van de 
po.ilie, de diplomatie en de landsverdedi
ging behandelt heeft, dient zich terug te 
trekken in hel klassieke < olium cum digni-
tale ». Dat wordt hem trouwens financieel 

mogelijk gemaakt door de Staat. Ofwel kan 
hij zich wijden aan wetenschappelijke, uni
versitaire of andere « liberale » taken. 

Spaak deed een andere keuze en lag al
dus zelf aan de oorsprong van de ongun
stige beoordeling die over hem in omloop 
is gekomen. De onbaatzuchtigheid van deze 
socialistische politicus wordt aangevochten, 
sedert hij een beheerdersmandaat toegewe
zen kreeg vanwege een antwerpse vennoot
schap die blijkbaar een zwak heeft voor so
cialistische prominenten. Want Spaak trof 
er ook zijn partijgenoot Richard Declerck 

V.D.B. ALS GOOCHELAAR 

het sprool(je 
is uit 

(aco) Met de publikatie van de eerste ge
gevens van de gewone begroting 1969 heeft 
de regering Eyskens het sinjaal gegeven 
voor de definitieve hervatting van hel po
litiek bedrijf in dit land. 

Maar eerst diende nog de rekening ver
effend, die ons werd achtergelaten door 
de regering der super-mensen Van den 
Boeynanls, De Clerck en Co. Die hadden 
zich zelf afgeschilderd als politici, wier 
hoogste ambitie bestond in geordende 
staaisfinanciën. Daaraan willen we toch 
nog even herinneren, want de mensen ver
geten vlug. 

Welnu, Van den Boeynanis gaf ons een 
budgettaire nalatenschap die in niets ver
schilt van die, welke zijn voorgangers aan 
de op hen volgende regering overmaakten. 

De gewone begroting 1968 was teoretisch 
m evenwicht toen ze ingediend werd met 
een totaal van 240,8 miljard fr. 

V.d.B. jubelde en zong zijn eigen lof... 
Maar nadien waren bijkredieten nodig 

ten bedrage van 5,7 miljard fr. Onder de 
fraaie hootding « regularizalies van vorige 
begiotingen » diende nog eens 2.9 miljard 
uitgetrokken. Samen maakt dit 249,4 mil
jard fr. Door schrapping van oorspronke
lijk toegestane kredieten konden Eyskens 
en zijn ploegmaten 2,8 miljard fr. rekupe-

reren. Zelfs dan zal de begroting 1968 met 
ten minste 6 miljard overschreden wor
den. 

Het is niet om te gillen. Van den Boey-
nants publicitaire stunts hebben uiteinde
lijk niels uitgehaald. Zijn begrolingssprook-
je is uit. 

We geven u nu al op een briefje dat 
de zoveel degelijkere professor Eyskens ook 
geen afbreuk zal doen aan de aloude tra
ditie die wil, dat elke begroting tenslotte 
overschreden wordt. De regering Eyskens 
diende zich vorige week aan mei een ge
wone begroting (over 1969), met een to
taal bedrag van 164,7 miljard fr. Dat is 
9,9 t. h. meer dan de oorspronkelijke be
groting 1968 en 7,4 t. h. meer dan de aan
gepaste begroting 1968. 

Eyskens heefl te veel intellektuele stan
ding om aan zijn dierbare landgenoten via 
de T.V. de budgettaire musicals op te die
nen, waarmee V.d.B. en Willy De Clerck 
op hel kleine scherm zijn verschenen. Maar 
ook de begroting Eyskens zal met ettelijke 
percentages onder de werkelijkheid blijven. 

Het is nooit anders geweest en het zal 
nooit anders zijn. Maar een ijzeren parle
mentair ritueel eist blijkbaar telkenjare dat 
de gewone begroting ingediend wordt « in 
evenwicht », en met lolalen die onjuist zijn. 

BELGIË EN BIAFRA 

wapens Via 
antwerpen 

(red.) Aan de russische schande is T.sjecho-
Slowakije zijn we weeral « gewoon » ge
raakt : de koppen worden kleiner in de 
kranten. 

Een schandaal moet aktueel zijn om het 
westers burgerdom ie schokken. 

En het mag ook niet te ver zijn of te erg, 
want dan is ofwel onze aardrijkskundige 
kennis ofwel ons week hart er niet tegen 
opgewassen. 

In Biafra wordt het elke dag erger. Waar 
men tot voor enkele weken nog berekende 
dat per dag ongeveer 5.000 mensen er de 
hongerdood stierven, durft men er nu geen 

getallen meer opzetten. De krantenkoppen 
worden echter niet groter met het erger wor
den. Men moet al naar de binnenpagina's 
om te vernemen dal de Nigerianen de hulp. 
\liegluigen neerschieten en nu zelfs de voed-
selopslagplaatsen bewust vernielen. Missio
narissen seinen op levensgevaar uit Biafra 
dat de binnentrekkende Nigerianen in de 
veroverde gebieden ganse dorpen gewoon 
uitmoorden We kregen een schokje in onze 
'I'.V.-zetel, toen we een Biafraan als een 
zwijn zagen afslachten... misschien met FN-
geweren. 

Ondertussen wordt er onderhandeld met 
een cinische negernaïeviteit, die voor ons 
westerlingen alle begripsvermogen tart. 

Het gaat ginder met het praten over 
hulp bij de hongersnood zoals bij ons over 
amnestie. Men kan er zo lang o\er praten 
dat de laatste die er moet van genieten 
dood is. 

« We kunnen er niels aan doen » — de 
uitvlucht voor onze passiviteit tegenover 
Tsjecho-Slovakije kan hier niet gelden. 

Men moet desnoods tonen dat er ook el
ders dan in Nigeria met vliegtuigen kan 
gevlogen worden en men moet — liefst on
der UNO-kontrole — de doorgang naar 
Biafra forceren. « Er is geen lijd meer voor 
diplomatieke subtiliteiten > zegde deze 
week de republikeinse prezidentskandidaat 
aan president Johnson. 

Wie blijkbaar geen last heefl van subti
liteiten, maar dan van gewclcnssublililei-
ten, dat zijn de Belgen. 

Na op een klinkende manier in het 
nieuws te zijn gekomen door hel gevallen 
Sabenatoestel met zijn wapenleveringen aan 
Nigeria, wist Harmei met uitgestreken ge
zicht niels anders te vertellen dan dat hij 
slecht v\as vooigclichi door zijn administra
tie. Dit de week nadat hij met veel lef in 
hel parlement had gezegd dat er vanuit 
België geen wapens geleverd werden aan 
Nigeria. 

Onderlussen is het zeker dat dit wapens 
waren uit Belgische legerstocks. Zou Segers 
hier ook niels van geweten hebben ? 

Nu bereikt ons een nieuw bericht dat uit 
de antwerpse haven schepen vertrekken met 
wapen voor Nigeria. 

« Als ge daar over schrijft, zult ge nieê 
lang genoeg leven om het gedrukt ie zien », 
dreigden de wapensjacheraars aan een re
porter van « Het Volk » die deze week in 
« Ons Zondagsblad » een gedetailleerd ver
haal geeft over die wapenleveringen via 
België. 

« De moordenaars zijn onder ons » 1 

Het is plots de tijd van de niet-
gekoördineerde (of toch ?) minis
teriële verklaringen, die zeker het 
imago van de regering Evskens niet 
ten goede komen. Het is ook de tijd 
van de nogal zelfvoldane en niette
min ergens half verlegen vaststel
lingen in de vlaamse regeringspers 
over « uitzonderlijke prestaties », 
te beginnen in he* ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Daar zou — 
eindelijk — het taalevenwicht be
reikt zijn in de belgische diploma
tieke vertegenwoordiging « getrouw 
aan de belofte dat zulks tegen 1968 
moest gebeurd zijn ». Bij nader toe
kijken blijkt daaraan wel kunst- n 
vliegwerk zijn te pas gekomen door 
het verhogen van het aantal posten 
en door over-evaluatie van onder
geschikte posten Bovendien moeten 
we vaststellen Hat er in het heilige 
der heiligen in Buitenlandse Zaken 
nog weinig veranderd is en dat daar 
nog steeds de brussels-frankofone 
camariïlfi '̂ p ni^'r -T^mojf 

In al a.e opi.mi.-5ti.-<cne kommen-
taar wordt uiteraard niet gewezen 
op het belang van de toename van 
de vlaamsnationale druk via het 
parlement op de traditionele par
tijen en op de door hen gevormde 
regeringen. We stellen vast dat er 
pas sinds een goede zeven jaar 
schot kwam o.a. In liet bewerken 
van de taaipariteit in de belgische 
administratie en diplomatie. Deze 
zeven jaar zijn niet zo maar luk
raak gekozen doch vallen samen 
met de versterking van de Volks
unie in het parlement Vorige week 
kregen we daarvan op een ander 
vlak een treffende illustratie r het 
aanbrengen van tweetalige opschrif
ten in de senaat na lang aandrin
gen van de V.U.-fraktie en een drei
gement van senator Jorissen. dit 
karweitje zelf te zullen opknappen. 
Naarmate de V.V. ver.sterkt aan
rukte in de Wetstraat en de vlaamse 
oppozitionele druk toenam i's men 

te Brussel gaan beseffen dat het 
menens werd. Het letterlijk afdwin
gen van deze normalizering ver
klaart meteen het voorbehoud te
genover een al te triomfalistische 
vlaamse pers, wier kinderhand niet 
voor de eerste keer zo gauw zou 
gevuld zijn. 

De taaiverhoudingen in het leger 
zijn daar trouwens om onze voor
waardelijke voldoening over de ver

zou daardoor twee vliegen in één 
klap slaan. 

De aanstaande driemaandelijkse 
bevorderingen zullen bewijzen of 
het de regering Eyskens ernst is 
met haat belofte, verwerkt in de 
regeringsverklaring, of niet. Dat er 
pogingen in het werk zullen gesteld 
worden, om opnieuw met het foef
je voor de dag te komen van zoge
naamde tweetalige frankofone offi-

beroepsbALVE 
bekeken 

betering in het belgisch diplomatiek 
korps te bevestigen. De bevorderin
gen, die minister Segers tegen het 
einde van deze maand zal moeten 
ondertekenen, betreffen de omvang
rijke lichting van 1946. die bijna 
hoofdzakelijk uit franstaligen be
staat, omdat destijds de Vlaming in 
het legerkader a priori ongewenst 
was. De lichtingen officieren die 
daarop volgen vertonen een geleide
lijke toename van het aantal ne-
derlandstaligen en het is duidelijk 
dat wanneer men tans klakkeloos 
aan het promoveren gaat men de 
promotiekansen van een groot aan
tal vlaamse officieren zal kompro-
miteren. Het komt er op aan, alleen 
de besten te bevorderen niet alleen 
om het taalevenwicht zo spoedig 
mogelijk te verwezenlijken doch 
ook om het reeds topzware hoger 
legerkader niet nog zwaarder te be-
lasten en nuttelozer te maken. Men 

eieren, die slechts een zeer gebrek
kige kennis van het Nederlands be
zitten is te verwachten. Maar ook 
deze vlieger gaat niet meer op. 

PRIORITEITEN 
Een kortsluiting werd deze week 

veroorzaakt door de waalse minis
ter Delmotte die prioriteit eiste voor 
de ekonomische decentralizatie, 
niet alleen omdat volgens hem de 
waalse ekonomische achteruitgang 
deze voorrang zou wettigen doch 
ook omdat de Vlamingen slechts in 
tweede orde belang aan de ekono
mische vraagstukken zouden hech
ten en in eerste instantie de kultu-
rele autonomie nastreven. Nadat 
Merlot reeds praktisch gans Wal
lonië tot noodgebied had uitgeroe
pen is daar nu zijn waalse kollega, 
die opzettelijk verwarring schept 
inzake voorkeuren of belangstellin

gen, die in werkelijkheid niet be
staan. We hoeven niet te onderstre
pen dat Vlaanderen evenveel belang 
hecht aan de ekonomie als aan de 
kuituur want het is toch zo dat een 
kulturele ontplooiing, die naam 
waardig, slechts mogelijk is op een 
stevige sociaal-ekonomische bazis. 
Het verschil is echter dat de voor
genomen ekonomische decentraliza
tie geen grondwetswijziging vergt 
en de kulturele autonomie wel. 
Daar zit reeds een alibi-mogelijk-
heid, waarvan de kleurpartijen niet 
zouden nalaten gebruik te maken 
als de nood aan de man zou komen. 
Ook hier zal dus de V.U.-druk meer 
dan nodig zijn om tot een even
wichtige en rechtvaardige politiek 
te komen. Premier Eyskens' reaktie 
was uitwijkend en naast de kwestie 
en illustreert de strukturele zwak
heden van zijn regering. Ook zij 
maakt ten overvloede duidelijk dat 
de vlaamsnationale jrswaan meer 
dan gewettigd is 

De echte korrektie kwam van mi
nister Vlerick, de vlaamse minister 
voor streekontwikkeling. die door 
Merlot niet eens werd geraadpleegd 
over de ekonomische decentraliza
tie, maar via een intervieuw zijn 
unfaire waalse kollega's een nuch
tere repliek bezorgde. In dit ant
woord was vooral de vaststelling ad 
rem dat de waalse weeklachten 
steunen op werklozencijfers, die 
ten eerste nog ver onder de vlaamse 
liggen en ten tweede belangrijke 
hoeveelheden buitenlandse werk
krachten omvatten wat dan toch on
middellijk een heel ander beeld 
geeft van de toestand. 

Het incident geeft te denken over 
de verstandhouding in de regering. 
Dat Eyskens en Houben zich van 
de waalse ministers distanciëren 
za! ook niet gebeurd zijn zonder een 
zijdelingse blik op de Volksunie-
oppozitie, die o.a. reeds op het ele
ment vreemde arbeiders in de eko
nomische diskussie gewezen had. 
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« KIJK NAAR PARIJS ! > 

een kwarteeuw 
zonder 
amnestie 

(red.) Geleden in het blad « De Scha
kel >, dat uitgegeven wordt door de Vlaam
se bannelingen in Argentinië : « Alle ver
oordeelden voor politieke vergrijpen zijn 
door Parijs geamnistieerd. Samenwerking 
met de bezetting, opstand in Algcrië, aan
slagen op de Gaulle... het is allemaal ver-
g e \ e n en vergeten. In de folio's van moe
der Justi t ia blijft er geen spoor \ a n over : 
de misdrijven werden als niei gepleegd 
beschouwd en \anzelfsprekend \ e r \ allen 
dus de straffen ». 

« We hebben hier een franse vriend, 
die reeds meer dan dertig jaar zweert bij 
de frans-duitse vriendschap als onde rpand 
\ a n de vrede in Europa, die dit ook ge
d u r e n d e de jongste oorlog onophoudel i jk 
heeft verkondigd o\er Radio Paris, die de 
kogel ontging dooi naar Zuid-Amerika te 
komen en die nu voor het frans gerecht 
zo civiek en onberispelijk is als monsieur 
Ie general zelf. Voor één keertje — une lois 
n'es.t pas coutume — zouden wi) Brussel 
willen toeroepen ; kijk naar Parijs ! ». 

Eigenlijk hoeft daat heel v\einig kom-
mentaar bij . Ergens is deze tekst vreselijk 
tragisch; komt lii] iinuicis niet uil de pen 
van iemand die gescluiden is van zijn va
der land niet alleen door de Ailaniische 
Oceaan, maar te \ens door een oceaan van 
wrok, van haat en laa idunkendheid ? De 
u i o k en de haal \ a n hen, voor wie een 
kwarteeuw nog niet genoeg is en die hun 
repressie-uitspattingen te eeuwigen dage 
willen bestendigd zien. De laa tdunkend
heid van politiekers die zich tegen de/e 
kiokodi l lenmtntal i ie i t niet willen of dur
ven verzetten. 

Weten de krisielijkc en niel-ki istclijkc 
humanisten dan niet — of willen zij niet 
weten — wat liet betekent, banneling te 
moeten blijven omdat het eergevoel iedere 
knieval belet ? Weten zij niet of willen /ij 
nici «e ten uat liei betekent, dal in alle 
beschaaide westeise landen de bannelin
gen al lang konden terugkeren — behalve 
in België ? 

Het tioogste aantal gef u/i l jcci den, de 
grootste stapel dossiers het belangrijk^t(' 
percentage politieke gevangenen dat wa
ren de treurige rekorden die het belgische 
gerecht vestigde na een bevrijding die een 
i i ach tmenie voor honderdduizenden was. 
He t meest schaamteloze, het onierendste 
rekord is echter : dat van het weigeren 
van iedere amnestie, nu reeds een kwart
eeuw lang... 

• DOOD VAN EEN VLIEGER (1) 

gestorven 
voor wat ? 

(red.) Toen we enkele weken geleden een 
vraagteken plaatsten achter de dood van 
een piloot uit het Rode Duivels-team, be
zorgde ons dat een kwade brief van een le
zer die ons verweet dat we de dood van 
deze man misbruikten voor anti-militaristi
sche propaganda. We zijn hardleers en we 
recidiveren : we zetten een groot vraagte
ken achter de dood van België's knapste 
stuntpiloot , « Sus » Jacobs. 

Kolonel-vlieger Jacobs was een briljante 
s tuntman. Hi j vloog destijds met de Rode 
Duivels en werkte nadien een solo-num
mer uit op de raketachlige Starfighter. Zijn 
« touch and go roll » was het sensationele 
s lotnummer op menige luchtmeeting : te
gen 600 km per uur dook kij tot op en
kele meters van de gTond, draaide zijn 
Startfighter met de buik naar omhoog en 
raasde langs de verbouwereerde toeschou
wers heen, hen achter zich latend in de 
SI 1 aal van motoigebrul en keiozeenstank. 

Onze kwade korrespondent verzekerde 
ons destijds, dat stuntvliegen tot de nor
male pi lotenopleiding behoort en dat hij 

•demand op onze redaklie bevoegd achtte, 
daarover een oordeel te hebben. 

W e willen hem dat niet betwisten; we 
weten er inderdaad te weinig over. Wél 
weten we, dat we bevoegd genoeg zijn om 
een scherp oordcel te vellen over die ene 
keer dat Jacobs' touch and go roll fataal 
eindigde verleden week te Bcvekom. toen 
de piloot zelf om het leven kwam en loen 
het aan een gelukkig toeval ie wijicii w.is 
da t niet nog een aantal mil i tai ien in ecu 
geteisterde loods er het hachje bij inscho
ten. 

Frans Jacobs's laaisie v h u h i was de re
petit ie voor een Ï .V' .-optreden. Een ploeg 
van de fiansc 1'V. vvas naar ons land af
gezakt om 11 cru paar afleveringen Ie 
draaien van het leuilleton « I.es chevaliers 
d u ciel », dat door Frankri jk, in het ka
der van nat ionale en kommerciële publi
citeit, aan een aantal landen wordt door
verkocht. Uit een interview mei de reali-
zator van de film kon men, de dag zelve 
van het ongeval, vernemen : « België heeft 
de Milage V gekozen ? Goed. W^at is er 
normaler dan dat onze akteurs hem in Bel
gië koiiK n proberen nadat we, omwille van 
het draaiboek, uw F 104-G's hebben gevlo-
aen ? ». 

DOOD VAN EEN VLIEGER (2) 

enkele 
pertinente 
vragen... 

(red.) Men moet zich voor ogen houden dat 
« komen proberen » en « hebben gevlo
gen s> in de mond van de T.V.-Iui beden
kelijke eufemismen zijn : de helden van 
het feuilleton laten zich slechts neer in een 
vliegtuigLOckpit voor t ruukopnamen , ter
wijl het toestel muurvas t op de begane 
grond blijft staan. He t stuntwerk moeten 
anderen doen; in dit geval Jacobs. 

Volledigheidshalve weze er aan toege
voegd dat « Les chevaliers du ciel » ge-
realizeerd wordt door de O.R.T.F. , in sa
menwerking met een privé-firma. 

troffaes 
In j'l.()( -JU DU iiKinuflji' 'l'ioffnes in zijn hempje moeien woiden gezet op 

onze ipotlbladzijde : wat ree over hem Ie vertellen hebben, heeft hij bedreven 
in wat men doorgaans de wereld van de sport noemt. 

~Nu is het echte) zo, dat we met de uitdrukking « wereld van de sport » hoe
genaamd niet gediend zijn. We wonen en leven op een wereld; op diezelfde we
reld luisteren we naar muziek, lezen we een lAiek, eten lue paling in het groen en 
interesseren we óns aan sport. We kunnen ons gewoonweg niet verzoenen met 
het sfjraakgehruik dat « een wereld van de sport » wil en een « weteld van kunst 
en kuituur » en desnoods nog een « modewereldje ». We kunnen er ons des te 
mindei mee verzoenen, omdat achter dat spraakgebruik de kortzichtigheid schuil
gaat van kleine en vooral zéér kleine goden die zich een « lueieldje » hebben 
geschapen om er ^ongenaakbaar potentaatje te kunnen spelen. Voor de sport geldt 
dat méér dan voor elk ander « lueieldje ». Het geldt zozéér, dat bijvoorbeeld de 
beroepsratten van de sjxirljoernalistiek zich doorgaans hoog verheven achten bo
ven ieder feit en iedere beschomuing die niet direkt de voetbal of het veloke of 
de spikes achternal^llen. 

Laat ons dus mannetje Troffaes om te beginnen uit zijn u'fieldje ••an de 
spoit halen en hem te kijk zetten in de ivereld van ons allemaal, de wereld waar
in alles ons aangaat en alles onze belangstelling xvaatd is. 

Ventje Troffaes is voorzitter van de Nationale Biljartfedctatie. Je wist hel 
niet? Wij tot voor kort eigenlijk ook niet. Als je ons geviaagd had één enkele 
naam uit de biljaribewegmg te noemen, dan zouden lue Mon Ceulemans hebben 
geantwoord. Juist : een tvereldkampioen, een bescheiden man en een Vlaming. 
Ventje Troffaes is net het tegenovergestelde : een scharrelaar, een opgeblazen 
kikker en een Vlamingenhater. In zekere zin leeft Troffaes als biljaitbons uit de 
handen van de Mon Ceulemansen en de oveiige gereputeerde stokstoleis,die in 
overgrote meerderheid Vlamingen zijn. 

Op welke wijze betuigt ventje Troffaes daarvoor zijn dank ? Op een zéér 
merkwaardige u'ijze! Om te beginnen heeft hij het altijd vet likt, een bakkes 
Nederlands te leren {\edi'i lands wordt, A> zegt men toch in het < wereldje » 
van_ Troffaes, alleen door bakkessen gesproken...). Vervolgens is hij, in de let
terlijke zin van het wooid, een vooraanstaande : je ziet hem altijd op de eerste 
rij als er te vreten of te vieren valt; de bescheiden sportjongens houdt hij lekker 
achter zijn voorzitterlijke rug en aandacht heeft hij alleen voot wie, .samen met 
hem, iXjouian staan : het stelletje mouwvegers, vleiers en flikflooiers waaraan hij 
nu al jarenlang zijn voorzitterlijke zetel te danken heeft. Tenslotte is hij op de 
koop toe iemand met een geieputeerd slecht karakter. 

En nou de feiten. 

Vorig biljarlseizoen weid te Geel het euiopees kampioenscJiap 47j2 belu'is'. 
Dat was voor ventje Troffaes de gelegenheid om een schiijven te richten aan een 
der leden van de internationale biljartfederalie, een Spanjaard. Je zou veronder
stellen dat die brief bijvXjorbeeld moest dienen orn de Sfianjaard uit te nodigen 
op het kampioenschap? Mis! Je mag driemaal raden. Mis. Mis. hn nog eens 
mis ! 

Ventje Troffaes schreef die brief om het dooi zijn eigen sportvereniging in
gerichte kampioen.schap af te kraken. Want Ceel ligt in Vlaanderen en 7 )^,ffnes 
krijgt de mazelen, alleen al als hij dat woord hoort uitspreken. Zo kon de Span-
jaaid vernemen uit het voorzitterlijk sclirijven dat Geel « un patelin » is. een 
godvergeten gat, een sliVintdorp — erger nog : « un trou plein de flamingants ». 
Hij schrijft « dat men niet moet denken dat hij er vijf dagen zal slijten en dat 
hij enkel de openings- en de sluitmgsseance zal bijwonen ». Juist de tijd om 
zich gratis vol te vreten of vol te zuipen en om ZK li ic , rrkneukelen in het feit 
dat de inboorlingen zich zijn eenlalig-fianse onbenulligheden moeten laten wel
gevallen. 

Ventje Troffaes heeft zonder de waard gerekend en de waard is in dit geval: 
dat de Spaanse brief in Vlaanderen bekend getaakte. En nu moet zelfs de aller
laatste vlaamse biljarter, die zich vooi het overige maat al te graag in het « ice-
leld van de sfJOrt zonder politiek » zou terugtrekken, erkennen dat hij voorgeze- ' 
ten wordt door iemand die hem op z'n kop schijt. 

En de moraal? Welnu : mannetjes als Troffaes zouden mets betekenen en 
minder dan een knip voor de neus waard zijn, indien de vlaamse sportlui einde
lijk eens beseffen dat ze niet op een apart wereldje wonen, maar in de dooi de-
dagse wereld van ons allemaal. En indien ze met véél vertraging eens aan de kuis 
begonnen die elders al lang is ingezet. 

Want het is toch duidelijk dat, indien bijvo\>i beeld de vlaamse spotljoerna-
listen en de vlaamse kluhleiders een volgehouden en (htelbexoiiste kamfmnje zouden 
organizeren, ventje Troffaes binnen zowat een paai iveken alles zou zijn. belialve 
nog langer voorzitter van de Biljartbond. 

Kom eindelijk uit utti wereldje, vlaamse spottbro£ders ! 

dio Genes. 

H e t komt er dus op neer dat België een 
p r ima piloot en een vliegtuig van ettelijke 
t ientallen miljoenen verloren heeft ten eer
ste voor de franse gloriol, ten tweede voor 
de Mirage-publiciteit en ten derde voor 
de financiële belangen van een maalschap-
pij . 

En in ruil daarvoor ? Het interview met 
de realizator van het T.V.-feuilleton laat 
ook daarover geen twijfel : « Indien wij 
niet genieten van de giatische medewer . 
king van de luchtmachi , weze het nu de 
franse of de belgische luchtmacht , dan zou-
den we de film niet kunnen maken ». 

En ziedaar, waarom Frans Jacobs moest 
sterven. Hi j vloog graag, hij s tuntte gia-
lis en voor zijn plezier. En hij werkte in 
een luchtmacht , wier bazen hem dat l ie ten 
doen zonder dat er ook maar één enkele 
geldige mili taire reden voor bestond. Ge
woonweg om een pleziertje te doen aan 
enkele gehaaide zakenlui. 

We hebben met veel instemming de par
lementaire vraag geFezen die onze volks
vertegenwoordiger Euc Vansteenkiste over 
deze kwestie aan P.W. Segers heeft gesteld. 
Wie heeft de betrokken vlucht bevolen ? 
H o e groot is de schade ? Wie zal deze scha
de vereffenen? En vooral : welke maat re 
gelen zullen er genomen worden om een 
herha l ing van deigelijkc feilen te vooiko-
men ? 

En we vragen ons persoonlijk af, in wel
ke kategorie de dood van Frans Jacobs 
thuishoort . Gevallen voor het v a d e r l a n d ? 
Gestorven al dan niet in bevolen d i ens t ? 

EYSKENS TOEN EN Hü .. 

een 
goede 
leermeester... 

(j. olaeits) Toen ik in een der jongste num
mers van « AVij » onder de rubriek • « Be
roepshalve bekeken » las dat on /e premier 
Eyskens in zijn kommentaar op de tsjcchi-
sche krizis aanleiding vond om o p een iiii-
i i imalf/erende toon te spreken over onze 
« laallwisten », ben ik even gaan zoeken 
in oude boeken naar ui tspraken van die
zelfde prol . dr. G. Eyskens. 

O p pagina :i29 van het meikwaaid ig 
gedenkboek « Over Vlaamse \ 'olkskraclu » 
(De Standaard 1939), geput uit geschrifipu 
van Lodewijk de Raet , lees ik in de slot
beschouwingen van de hand \ an onze pre
mier o.a. het volgende : 

« De ekonomische evolutie in België ver-
loopt.. . in ruime mate in voor Vlaanderen 
gunstige omstandigheden. Door de geleide
lijke u i tpu t t ing van het waalse steenkolen-
bekken en door de grondige wij/igingen 'ii 
de geogTafische verbreiding der gTOte belgi
sche produkt ie takken, zal in de toekomst 
de vlaamse uitwijking naar Wallonië niet 
meer dezelfde problemen stellen als in het 
verleden en zullen de vlaamse gewesien niet 
meer zozeer de voorraadkamers zijn waar
van de waalse provinciën nieuwe levens
kracht ont lenen. Daarentegen schijnt alles 
erop te wijzen dat de aantrekkingskracht 
van Groot-Brussel, als cen i rum van een 
steeds versterkte ekonomisAe , adminis t ra
tieve en kul turele bedrijvigheid, nog aan
zienlijk zal vermeerderen. 

« Brussel is vlaamse bodem. Brussel is 
vlaams in zijn diepe volkslagen, vlaams in 
zijn historische waarden.. . Nergens echter 
in België wordt de vlaamse volksintegriteif 
zo gevaarlijk aangetast en verder bedreigd 
als te Brussel. Door de onwil of het onbe
gr ip der plaatselijke overheden, door de 
on tdu ik ing der taalwetten, het behoud van 
een verfranst onderwijs en de vele invloe
den die uitgaan van het vertranste zaken
leven, van ekonomische. financiële, sociale 
en kul turele instellingen en een macht ig 
bestuurlijk apparaat , gevestigd in de hoofd
stad of haar omgeving, wordt de normale 
werking van het vlaamse bevolkingsover-
wicht stelselmatig ontwricht of geneuiral i-
zeerd — meer dan ooit is Brussel het grote 
strijdobjekt der vlaamse beweging ». 

Also sprach dr. G. Eyskens. anno 19.S9. 
Hoef ik me te schamen dat ik zijn lei mg 

trouw ben gebleven? 
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Het expansieplan van Leuven-Frans is klaargekomen. 
Waarschijnlijk zal het in de eerstvolgende dagen over
gemaakt worden aan minister Lefèvre. 

Inmiddels heeft minister De Saeger in zijn verklaring 
aan de « Standaard » geen klare wijn geschonken. De 
800 ha die Leuven-Frans te Ottignies krijgt, blijven een 
méér dan verdachte aangelegenfieid. Beseft men in 
Vlaanderen dat deze oppervlakte tweemaal zo groot is 
als de hele stad Leuven ? Het feit dat men aan deze 
waanzinnige oppervlakte honderden miljoenen vergooit, 

LEUVEN-LOUVAIN 
kan maar één enkele betekenis hebben : de kredieten 
op te gebruiken, om dan achteraf te beweren dat er 
geen geld meer is en dat de verhuis op de lange baan 
moet geschoven. 

Zo wordt trapsgewijze de «triangle» onder onze 
ogen verwezenlijkt : Leuven zelf blijft voor godweet 
hoe lang een stevig franskiljons bolwerk; straalvlieg
tuigen of niet : Woluwe wordt uitgebouwd als het 
tweede punt van de driehoek; de geldgooierij te Otti
gnies legt het derde punt vast en bevriest het eerste, 
Leuven, voor onafzienbare tijd. 

Het strijdplan is opgemaakt, de eerste rezultaten 
werden reeds geboekt : ten overstaan van de geldver
kwisting te Ottignies lieten de socialisten verstaan 
« dat zij geen geld voor twee katolieke luxe-universitei
ten willen uitgeven ». 

De klassieke schoolstrijd in het kader van de vertra-
gings- en misleidingsmaneuvers ! 

nazijn 
NIET GEDEKOREERD 

Volgens « P a n » hebben 
slechts 3 % van de belgische 
joernalisten geen enkele va
derlandse onderscheiding of 
dekoratie. 

Op onze redaktie loopt dat 
percentage op tot 100 %. 

Hoe kan dat nou ? 

Y.D.B. ONTROERD 
In een brussels dagblad heeft 

Van den Boeynants krokodil
lentranen gestort over he t 
vreselijke lot van de hongeren
de Biafranen. 

De ontroering komt verdacht 
laat; nu het biafraans drama 
sinds slechts enkele weken de 
muur van stilzwijgen heeft 
doorbroken, worden er — naast 
vele echte — ook heel wat kro
kodillentranen geplengd. 

Van den Boeynants moet 
ons maar eens vertel len hoe 
het zit met de belgische wapen-
leveringen aan Nigeria, die 
onder zijn bewina hun hoge 
(Sabena-) vlucht hebben geno
men. 

DE OOSTKANTONS 
Verleden woensdagavond op de T.V., in het programma 

Panorama, een uitstekende reportage gezien van Walter Geerts 
over de Oostkantons en van Julien Peeters over het baskisch 
verzet. Sinds de B.R.T. een tijd geleden de reportage « De derde 
Belgen » aan de Oostkantons wijdde, is deze hoek van het land 
meer dan ooit in de belangstelling gekomen : een paar maanden 
lang — na de Volkstinie-aktie te Eupen — volgden de perskom-
mentaren mekaar op zonder onderbreking. 

Uitstekend initiatief dus van 
de B R.T. om, na al die perspo
lemieken en kommentaren, 
te rug eens een inventaris op te 
maken. Aan Walter Geerts 

was dat goed toevertrouwd. 
Uit de reportage zijn alvast 

een paar dingen naar voor ge
komen, al schuwden een aantal 
van de ondervraagden zich om 

hun buik rechtuit te spreken. 
De Oostkantons voelen zich 
nog altijd als een «Fremdkör-
pe r» in ons land, een vreemde 
eend in de bijt. Dit gevoel 
blijft onverzwakt bestaan, o.m. 
al omdat in de duitssprekende 
gebieden de gevolgen van de 
ongenadige repressie zich nog 
steeds zeer zwaar laten voelen. 
Een der ondervraagden st ipte 
t rouwens aan, dat zulks de 
reden was voor het feit dat het 
percentage blanco-stemmen bij 
verkiezingen t e l k e n s he t 
hoogst ligt in de Oostkantons. 

Eens te meer hebben we 
kunnen vaststellen, wat een 
steen in de (waalse) kikker-
poel de Volksunie-aktie einde 
juni te Eupen is geweest. Wal
t e r Geerts liet het bij die gele
genheid in de Oostkantons ver
spreide V.U.-pamflet op he t 
scherm zien. Deze sekwentie 
werd gevolgd door een van de 
beste momenten in de uitzen
ding. Aan de heer von Fruh-
busch vroeg Walter Geerts of 
het waar was dat de duitstali-
gen schrik hebben van de Vla
mingen en van vlaamse akties. 
«Schr ik» , replikeerde von 
Fruhbusch, «waarom zouden 
we schrik moeten hebben van 
de Vlamingen ? Neen, neen : 
we hopen dat hun bladen heel 
veel over ons zullen schrijven 
en dat ze zich aktief met ons 
zullen inlaten. De Walen, ja : 
die zouden ons schrik willen 
aanjagen » 

Te noteren dat in de hele 
uitzending slechts twee men
sen geen Duits of geen Neder
lands spraken. loch alleen 
Frans. De vervierse arrondis-
sementskommissaris Hoen, het 
pro-consnulletje van de Oost
kantons. En een zekere Louis, 
van de PV.V die ook ginder 
achter de Par t i j Van Volksver-
raad blijkt te zijn... 

VERZUILDE 

LIEFDADIGHEID 

Als je de Biafranen, de Per
zen of andere door oorlog of 
rampen geteisterde sukkelaars 
wilt helpen, moet je binnen
kort hier in België bij je stor
t ing op postrekening nummer 
zoveel ook het bewijs leveren 
dat je wel gerechtigd bent te 
storten. 

Er is Caritas Catholica. En 
om de «publiciteit niet aan de 

«japneuzen » alleen te laten, !s 
er ook een socialistisch hulp-
werk. Bij de storting hoort dus 
weldra de lidmaatschapskaart 
of een biechtbriefje... 

Alle gekheid op een stokje t 
is het niet beschamend dat 
zelfs liefdadigheid aanleiding 
moet geven tot verzuiling en 
propaganda voor de eigen win
kel ? 

Een van de grondoorzaken 
voor deze ongezonde toestand 
is natuurli jk het feit, dat het 
belgische Rode Kruis een in
stelling is die zich noch in 
Vlaanderen noch elders in he t 
land populair heeft weten te 
maken. 

Vergelijk met het nederland-
se, het noorse, het duitse of he t 
Zwitserse Rode Kruis en je ziet 
het hemelsbreed verschil! 

M O O R D 
Een middeleeuwer (ja, écht een middeleeuwer, Bernar-

dus Clarevallensis, helemaal geen zoeterig man ) schreef 
al, dat het beter is dat er een schandaal ontstaat dan dat 
de waarheid verborgen wordt gehouden. Iets wat zonder 
enige morele overweging ijverig wordt beoefend door alle 
schrijvelaars die met de sensatie rond een aantal bedden 
of andere ligplaatsen hun belegde broodjes verdienen. 

Wie zich iets herinnert van de politieke repressies in dit 
land en in andere landen weet, hoezeer de eigen willekeu
rige « waarheid > het leven heeft gebroken van tallozen. 
Omwille van de « waarheid > ? Omwille van de willekeu
rig tot « waarheid » gemaakte persoonlijke wensen en haat ! 
Maar mag men dan nog de laatste « prijslijst » bekend ma
ken voor het beëindigen van een « saai » huwelijk ? Bij de 
twee lezers van dit rubriekje toch wel... 

De officier van justitie en de verdediging zijn het in 
Nederland eens geworden, dat die prijs niet meer dan drie 
jaar gevangenis bedraagt. Al is het vonnis ook nog niet 
geveld, het zal toch wel zo uitvallen. De gebruiksaanwijzing 
is niet zo moeilijk : uw man (of vrouw ?) moet saai zijn. 
Een goede werker, iemand op wie eigenlijk helemaal niets 
te zeggen valt, maar saai. Men moet vroeger al eens écht 
verliefd geweest zijn en toch wandelen zijn gezonden. Dat 
is nodig, want daaruit blijkt dat deze saaie man niet dé 
grote liefde geweest is. Men neemt verder twee Marokkanen 
in huis, dan kan men tijdig van een van hen een kind ver
wachten. En dan kan men rustig met een koel overwogen 
en zorgvuldig berekend uitgevoerd vergiftigingsplan begin
nen. Misschien wordt het niet ontdekt. En wórdt het ont
dekt, dan komt er als beslissend element nog een voorge
nomen trouwpartij met de marokkaanse vader bij. Een be
wijs van « krankzinnigheid » heeft men dan met nodig : 
de prijs is drie jaar. Geef toe : een echt koopje. 

Ruim honderd jaar geleden schreef de zo vaak profetische 
Dostojevski in zijn « Misdaad en straf » de laatste droom 
van de zieke Raskolnikov voor zijn ommekeer (bekering) 
neer : « Er verscheen een nieuw soort trichines, mikrosko-
pische wezens, die zich in de lichamen der mensen nestel
den. Maar deze wezens waren geesten, begiftigd met wil en 
verstand. De mensen die ze tot zich namen werden terstond 
bezeten en gek. Maar nooit en nimmer hadden mensen zich
zelf zo verstandig en onwrikbaar in waarheid levenden ge
vonden als deze aangestokenen. Nooit hadden zij hun von
nissen, hun wetenschappelijke konkluzies, hun morele 
oordelen en geloven als onwrikbaarder beschouwd. Hele 
bewoonde plaatsen, hele steden en volken werden besmet 
en verdwaasden... Men wist niet wie men in staat van be
schuldiging moest stellen en wie rechtvaardigen. De men
sen vermoordden elkaar in een zinneloze nijd. Zij trokken 
met hele legers tegen elkander op, maar reeds onder de 
veldtocht begonnen de legers zichzelf te verscheuren, de 
rijen liepen dooreen, de strijders wierpen zich op elkander, 
doorboorden en wondden, beten en verslonden elkaar. Al len
en alles kwam om. In de wereld konden slechts enkele 
mensen gered worden ; dit waren de zuiveren en uitver
korenen, voorbestemd om een nieuw mensengeslacht en een 
nieuw leven te beginnen, de aarde te vernieuwen en te zui
veren. Maar niemand had deze mensen ooit ergens gezien, 
niemand had hun woorden en stemmen gehoord ». 

Een wonderliike droom, die een aandachtige lezing ver
dient. Want het is de droom van een moordenaar over het 
moorden dat een « pest » is geworden. De « misdadigheid > 
groeit in onze welvaart, zelfs volgens hen die eerst allerlei 
« kleinigheden » volgens hun « prijslijst » aftrekken. Maar 
wie zal dat goed (dit is waarheidsgetrouw en niet volgens 
eigen grillen) beoordelen ? De « pest van het moorden > 
bestaat echter. Wie het betwijfelen zou, krijgt maar één 
woord te horen • Biafra Wie het betwijfelen mocht, her-
innere zich één gezicht : dat van de nigeriaanse diplomaat 
die op het beeldscherm minuten lang het moorden mocht 
verdedigen. Wie het betwijfelen mocht, herinnere zich de 
koel britse bedenking : dat Nigeria, deze parel aan de brit« 
se kroon, wellicht enkele miljoenen dode Ibo's nodig heeft.« 
En Wilson'natuurlijk ook 1 

NEMROD. 
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Hoe hol het officiële gedoe vaak is, kan een aandachtig kijker aflezen van deze ioto De muziek
kapel van de Luchtmacht defileerde verleden zaterdag, naamdag van de /coning, voorbtj diens 
paleis. Maar het ontbreken van de vlag op het paleis bewijst, dat er s.een komng ts Inderdaad : 

Boiidewijn verbleef te Motril in Spanje. « Aubade voor een leeg huis »... 

NGWANE 
HEEFT ZELFBESCHIKKING 

Het vroeger Swaziland is on
geveer so groot als Oost- en 
West-Vlaanderen samen en 
te l t 4Üf?.00C inwoners (minder 
dan de antwerpse agglomera
tie) . 

Het werd op 6 september 
onafhankelijk, en waardig en 
rijp geacht voor zelfbestuur, 

een vertegenwoordiger in de 
UNO, enz. 

Allemaal dingen die Vlaan
deren niet heeft Maar ja. wij 
zijn er nog niet rijp voor... 

TRAGE MINISTERS 
Er is tegenwoordig geen 

vervelender lektuur dan die 
van het bulletijn van parle
mentai re vragen en antwoor

den Steeds meer ministers 
maken zich steeds A aker met 
een dooddoener at van yerve-
lende vragen : « er zal aan het 
geacht lid later worden geant
woord. • Heel wat excellenties 
vert ikken het gewoon ook 
maar enig antwoord te ver
strekken: indien de vragenstel
ler van de minder hardnekkige 
soort is en vergeet aan te drin
gen krijgt hij nooit een ant
woord. 

Senator Van Haegendoren 
heeft onlangs een kanjer van 
een vraag — eigenlijk een ge
heel Van vragen ~ afgevuurd 
op dë verschillende ministers 
die iets in de leuvense univer
sitaire pap te brokken hebben. 
Al die excellenties hebben 
geantwoord met dezelfde ste
reotiepe zinnetjes : de geachte 
senator vraagt zoveel, dat het 
nog wel een ti ideke zal duren 
vooraleer de administrat ie 
klaar is met haar antwoord. 

Nu is senator Van Haegen
doren wél van de hardnekkige 
soort; we zijn er van overtuigd 
dat in dit geval de ministers 
uiteindelijk met een antwoord 
over de brug zullen moéten 
komen 

Maar het is t iperend dat het 
zo lang moet • duren. Slecht 
(leuvens) geweten ? 

SUIKER EN DE REST 

We schreven verleden week 
dat de suikertrusts — impe
rium van P.V.V.-baron Kronac-
ker — de prijs voor de kristal-
suiker hebben verhoogd zonder 
hun kostprijs te willen ken
baar maken aan de Prijzen-
kommissie; de prijsverhoging 
gebeurde overigens op een 
ogenblik dat de wereldprijs 
voor suiker daalde. 

Aangezien suiker een grond
stof is voor een belangr-ijk aan
tal andere voedingsmiddelen, 
zal de prijsverhoging een ket-
t ingreaktie uitlokken. Ze is 
trouwens al bezig, want de 
chokoladefabrikanten hebben 
van de minister van Ekonomi-
sche Zaken de toelating gekre
gen, 25 et. meer te rekenen 
voor een stuk chokolade van 
het gebruikelijke formaat. 

OP HEI HaiEND VUK ? 
i-Vai ts er eigenlijk aan de hand met het beruchte « hellend 

vlak van Ronquières » ? Op het eerste zicht niets. Men kan in 
een extra voor die gelegenheid gebouwd scheepje het reusachtig 
kunstwerk gaan bewonderen, men kan op de toren klimmen en 
van daaruit de waalse landouwen overschouwen, men kan een 
geuze of een pilsje gaan drinken in de twee-drie kafee's wier 
waard dank zij het vlak welvarender en dikker is geworden, 
men kan zelfs een speciale bierkroeg kopen met daarop de 
af beelding. van de «piramide van Willems ». Dat kan allemaal. 

Wat niét kan : het gebruik 
van het hellend vlak voor 
schepen van 1.350 ton. 

Men heeft drie miljard uit
gegeven om dat doel te berei
ken. De drie miljard zijn over
schreden en het doel is niet 
bereikt. 

Het komt er op neer dat de 
bouw van dit hellend vlak niet 
alleen op zichzelf reeds non
sens en geldverkwisterij was, 
maar dat het vlaic na afwer
king nog altijd niet in staat is 
te doen waarvoor het werd 
gebouwd. 

Van officiële zijde wordt 
met geen woord gerept over 

deze zaak. Links en rechts 
hoort men vertellen dat de 
technische diensten een grove 
fout hebben gemaakt ofwel in 
het ontwerp zelf ofwel bij de 
uitvoering. Wanneer en hoe die 
fout zal worden hersteld, wel
ke kosten daarmee zullen ge
paard gaan, op welke datum 
de eerste 1.350-tonner door de 
lift zal gaan : niemand die er 
wat 'zinnigs weet over te ver
tellen. 

Wie van onze parlementai
ren bindt de kat de bel aan, 
door een welgemikte vraag af 
te vuren op de minister van 
Openbare Werken ? 

LIBERALE FAMILIEZIEKTE 

KANDIDATEN IN OVERVLOED 
'(red.) Het scheen vast te staan : Omer Van-
aiidenhove zou niet nog eens zichzelf opvol
gen als voorzitter van de liberale partij. En 
dat het ondanks de naamveraridc'ing nog 
altijd de liberale partij is, blijkt heel dui
delijk uu het gedrag van de kundidaat-op-
volgers en van de voorzittei zelf. 

Vanaudenhove schr-en de hoop verloren 
if hebben ooit nog als redder van het va
derland aanvaard te worden; dii vaderland 
2011 het dus maar moeten doen zonder red
der De voorzittei had echter wel gedacht 
aan zi)ii opvolger : die was zorgvuldig uit
gekozen en grote ongelukken zouden er niet 
meer gebeiu-en. Ondank? de beloften die 
vrocgei aan de Luikcnaai Jeunehonime 
werden gedaan, zou het Michel Toussaint 
zijn. Maar.. Mirlicl Toussaint was verplicht 
2elf te vra'^en om opheffing van zijn parle
mentaire onschendbaarheid in verband met 
een gerechtszaak. En zo viel de gekozen op
volger weg. 

Na liet voorzitterschap van de «Vlaming» 
'(zo wordt dat zonder te lachen gezegd en 
geschrei en) Vanaudenhove, komt de zetel 
nu toe aan een Waal. Maar die zou dan 
toch eigenlijk wel, hoe onaangenaam dat 
ook IS, Ncdei lands moeten kennen. 

Een hli]vende hinderpaal dus voor Jeu
nehonime, die schitterende geest voor wie 
het Nederlands locli zo verschrikkelijk moei
lijk blijkt te zijn. De schatbewaarder van 
de parlij, Descamps, zou natuurlijk wel be
reid zijn zich te slnihtoffcren... maar zijn 
« vrienden > oordeelden dat hij als schatbe
waarder onvervangbaar is ! 

Fn zo verscheen dan een volgende kandi
daat. 

De heer Hanotte is Waai, maai boven
dien van uiterst rechts. Hi) kwam naai de 
liberale partij \ aa uit het M (ouvenient 
(d') .A(ction) C(ivique) van Lalmand, de 
eendagsvlieg in het belgisthe politiekf Ie 
ven. Een van zijn vriendei^ schiint ]ean 
Thiriar te zijn een nogai vreemde en wis
pelturige figuur die — hoe dan ook — 
steeds extreem is zoals geen enkele Vlaming 
dat ooit kan zijn, 

Hanotte was zijn kandidatuur aan het voor
bereiden en tot gioie woede van de briis-

selse partijgenoten had hij daarbij de 
steun gezocht van de vlaamsC liberalen De 
toekomstige voorzitter woonde een vergade
ring bij in het vlaamse landsgedeelte. o,m. 
De Clercq, Grootjans en Vanderpoorten. 

Ook I'iet Van Rrabant van het « Laatste 
-Nieuws * was aanwezig. En Maertens, de 
direkteiit van datzelfde <• Laatste Nieuws >/. 

Maertens blijkt steeds meei "de grijzt emi
nentie i in de liberale partij te worden. 

De brusselsc « vrienden t wetci. te luei il-
les en Hanotte moest mislukken. Zij hebben 

hot gezworen : het land zal eens gaan zien 
wal het zal zien... 

Wat we in elk geval te zien krijgen, is 
een steeds méér verdeelde partij van de on-
verdeelbaie nationale eenheid. 

En misschen ligt in dat ongelooflijk 
P.V.V.-geharrewar tóch nog eens kans voor 
Vanaudenhove. Een aantal P.V.V.-ers trach
ten de Diestenaar er van te overtuigen, toch 
maar voorzitter te blijven. Om « uit onver
deeldheid te geraken », zoals dat heet op 
notariële affiches. 

Inmiddels echter hebben enkele maanden 
volstaan om. duidelijker dan ooit, te laten 
zien hoe rot de fameuze driekleurige bouw
steen wel was. En hoe goed de kiezers er 
hebben aan gedaan, de blauwe miliociicn-
ino|xigan(la als regendruppels van zich af 
te hebben geschud.» 
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fn de abdij van Averbode brachten de honderden vrienden en bev^onderaars van Nest Claes een 
laatste hulde aan de vader van « de Witte ». De Volksunie was op de uitvaart vertegenH'oordigd 
door haar voorzitter, mr Van der Eist, en door een delegatie van de Kamer- en Senaatsfrakties. 

WERKLOOSHEID 
BLIJFT STIJGEN 

De ekonomische konjunk-
tuur is gunstig, de winsten 
van de handelsvennootschap
pen zijn gestegen, het bruto 
nationaal inkomen vertoonde 
een behoorlijke toename En 
toch staan wij daar met een 
steeds stijgende werkloosheid, 
die des te meer zorgen baar t 
daar ze vooral de jongeren 
treft. Sedert 1964 is de werk
loosheid m België verdubbeld. 

Dat zijn zo van die tegen
strijdigheden in de s t ruktuur 
van een moderne welvaart
staat. Aan de regering hoort 
he t in de eerste plaats, een 
weloverwogen plan op te ma
ken dat vooral rekening houdt 
met een volledige tewerkstel-
Img. 

Voor wat Vlaanderen be
treft, is het werkloosheidsper-
cent weliswaar lager geworden 
dan Wallonië (3,8 tegen 5,2 in 
1967), maar het totaal bedraagt 
nog steeds nagenoeg de helft, 
dus zoveel als Brussel en Wal
lonië samen. Waarbij dan nog 
moet rekening gehouden wor
den met de honderdduizenden 
vreemde werkkrachten die 
voornamelijk in Wallonië wo
nen en daar de werkloosheid
cijfers fel beïnvloeden. 

van enkele soorten bier in de 
kijker te stellen. 

Deze handelsfoor werd opge
luisterd door het Rode-Duivels-
team van de luchtmacht En 
een aantal brave jongens in 
uniform mochten hun zondag 
slijten met het ensceneren van 
een gevechtsoefening. 

LOKVOGELS 
De peperdure mili taire vlieg

tuigen (hoeveel kost één vlieg-
minuut van het team ?) en hun 
met grote kosten ten laste van 
de gemeenschap opgeleide pi
loten genoten eens te meer het 
voorrecht, te mogen dienen als 
lokvogels voor de produkten 
van brouwers, benzinebonzen 
en andere bussinessbazen. 

Stel, dat tijdens deze show 
een van de stuntvliegers om 
het leven gekomen was Wat 
had het ontroerde nageslacht 
op zijn rouwkrans moeten zet
ten ? Gevallen voor de sigaret
ten Upsilon ? Gestorven in 
dienst van het bier Igrek ? 

GELDSMIJTERIJ 

Elders in dit blad hebben we 
het over kolonel-vlieger Frans 
Jacobs, die verleden week met 
zijn Starfighter neerstort te om 
een franse ' f i lmmaatschappij 
een plezier te doen. 

Niet altijd hebben de plezier-
kes, die onze luchtmacht aan 
zakenwereld doet, zo'n drama
tische afloop. Maar al wordt er 
dan niet altijd met mensenle
vens gespeeld, met geld wordt 
er gegooid alsof het niet op 
kan. 

Enkele dagen geleden was er 
te Gosselies een «Internat io
naal salon van de luchtvaar t» . 
een zuivere kommerciële aan 
gelegenheid die uitsluitend 
moest dienen om een paar 
vliegtuigmerken, een eindeloze 
reeks sigaret tenmerken. de 
produkten van een paar auto
fabrikanten en de voordelen 

V.D.B. TERUG SCHEPEN 

Gelijk de spreekwoordelijke 
ezel tussen de hooi- en de stro-
schelft heeft Van den Boey-
nants lang geaarzeld, wat hij 
eigenlijk zou kiezen. Dingt hij 
nog verder naar de Sabena-
kroon ? Heeft hij zijn boontjes 
te week gelegd op het voorzit
terschap van de hoofdstedelij
ke raad ? Loopt hij werkelijk 
rond met plannen voor een 
eigen V.d.B.-partij op nationale 
schaal en van degrelliaanse al
lures ? Rekent hij op een vlug
ge come-back in de Wetstraat ? 

Al deze mogelijkheden zijn 
nog open en vormen — om bij 
het beeld van de ezel te blij
ven — de stroscheli aan de ene 
kant. Om zijn honger al direkt 
wat te stillen heeft V.d.B ech
ter besloten, alvast eeft flinke 
hap te nemen in de hooischelf : 
het schepenambt van Openbare 
Werken te Brussel. 

Datzelfde ambt waarui t hij 
zo moeilijk te verwijderen was 
toen hij eerste-minister werd. 
Het ambt dat men moet bekle
den om bijvoorbeeld transak-

ties van het Consortium des 
Parkings vlot te laten verlo
pen... 

VERGULD OP SNEE 
De jonge heer Cohn-Bendit, 

idool van al wie geen examens 
wil afleggen, heeft zijn vakan
tie besteed zowel aan het nut
tige als het aangename Het 
nutt ige : er voor zorgen dat hij 
weer eens lekker in de kijker 
liep tijdens een anarchisten-
kongres in Italië. Het aange
name : de rest van zijn Ita
liaanse dagen slijten aan een 
luxueus strand, in gezelschap 
van een welgevormde starlette. 

Tot voor kort werden derge
lijke bezigheden beschouwd als 
het zekerste kenmerk van op 
snee vergulde play-boy's. Tans 
blijkt echter, dat moderne « re
volutionairen» liefst een leven
tje slijten dat helemaal gelijkt 
op dat van de superkapitalisti-
sche badplaatsridders 

A propos : wist u dat die 
andere revolutionair, Rudi 
Dutschke, in datzelfde Italië 
geniet van een herstelverlof, 
als gast van een steenrijke 
Duitser - met - villa onder -
de - zon ? 

Komfortabele revolut ies! En 
konsekwente idolen! 

WIJ BETALEN ! 
Gelezen in « Le Monde », ui t 

de pen van Jean Daloze, dat 
het heil van Wallonië en « het 
s t rukturele herstel van het 
zuiden van het l and» afhan
gen « essentiellement d'une ca-
pacité nationale. . .» Met ande
re woorden • betaal maar, Vla
mingen De unitaire solidari
teit verplicht er u toe, in goede 
én in slechte dagen op te 
draaien voor de waalse faktu-
ren. 

Eigenlijk is dat niets nieuws. 
Toen het de waalse steenkool
mijnen goed ging. werd de 
p e n d e l vanui t Vlaanderen 
grootscheeps georganizeerd en 
in de hand gewerkt. Toen de 
waalse steenkolenmijnen ver
lieslatend werden, mochten we 
het grootste deel van de be
ruchte 90 miljard afdokken. 

De « capacité nationale » van 
Wallonië is een essentieel ken
merk van het unitarisme.. . 

DE WITTE" 
Doordat we wat vroeg in Averbode toekwamen vooi de be-

giafenis van Ei nest Claes, waren we al moe gestaan op de bir^-
nenkoer van de abdij voor de kerkelijke plechtigheid begon. Er 
was machtig veel volk. « Kom », zei mijn vriend na al de lijk
redes, laat \}7is maar gaan; hij is toch in de hemel en in de kerk 
geraken we zeker niet ». « Dat valt nog te bezien *, zei ik en we 
sloten aan bij de lijkstoet terwijl die voorbij ons trok. Het wat 
toen dat de St. Jansvrienden hun treurmars aanhieven : Ich hatt 
ein Kameraden. Een stem had langs de miho Meegedeeld dat de 
hoogwaardigheidsbekleders verzocht werden plaats te nemen in 
de rechtervleugel van de dwarsbeuk, de letterkundigen in de lin
ker en de familie en vrienden in de middenbeuk. Ik was niet heel 
zeker in welke kategorie ik thuishoorde, maar het toeval wilde 
dat de prior mijn vriend, die van de familie scheen te zijn, in de 
gaten kreeg. En toen wi] in het portaal aanscll^ven, gaf die een 
teken hem te volgen. Zo geraakten we tamelijk snel vooraan in de 
linkervleugel van de letterkundigen en de prior loodste ons tot 
bij een leegstaande rij stoelen, gaf teken tn te schuiven en ver-
diceen. Maar er liep daar nog een kleine strenge pater van de 
ordedienst en die vroeg luidop aan mijn vriend : < zijt gij een 
letterkundige? >. Mijn vriend bekeek mij en zei fluisterend • 
« nee, maar mijn vriend wel >. De pater zag dat ik schrok, keer
de ons de rug en liet de rij vol schuwen iKior mensen die zich zon
der aarzelen als artisten lieten gelden. Zo bleven wij dan maar 
staan, rechts van de gezeten letterkundigen. Maar feitelijk was 
dat een uiterst gunstige plaats, xoant wie recht staat ziet meer. 
Vlak voor ons, tn het centrum van de dwarsbeuk, was de kata
falk opgesteld en aan de overzij keken wtj in de gezichten van 
al degenen die zich hoogwaardigheidsbekleders weten. Het was 
duidelijk dat zij lang niet allemaal ge\>vige zielen waren maar 
de kerk is in zulke gevallen zeer breeddenkend en de ongelovigen 
blijkbaar ook. Ik werd daardoor met ontsticht maar het boeide 
me wel. 

Ik trachtte me te Ixincentreren op de liturgische plechtigheid 
en dat lukte in deze mate, dat ik de schone levensfilm van Ernest 
voor mijn geest zag afrollen. « Humor tst, wenn man trotzdem 
lacht » zegt men in het Duits. Deze man heelt trots zoveel — blij 
geloof, lachende hoop en trouwe helde geleerd aan zijn volk en 
ver over de grenzen. Ik heb hem nooit helemaal van « De Witte » 
kunnen loshaken, ook niet in zijn ander werk — zelfs daar tn de 
kerk kon tk het niet. Ik zag dat mijn vriend Lambert_ die rechts 
voor me was opgesteld, een ferme sigaar tn zijn vestzak zitten had. 
Ik dacht. De Witte zou ze zeker gepikt hebben. Ik ga dat, ter ere 
van de vader van De Witte nu ook maar doen. Het ging met ge
makkelijk, want er was wat weerstand aanwezig toen mijn lin
kerhand die Cortez bevrijdde. Er zaten in hetzelfde zakje nog 
twee hinderlijke brillen en die liet ik liever ter plaatse. De ope
ratie slaagde niettemin. 

« Ge moet niet vergeten waar ge hier zijt », fluisterde toen 
Gust, een andere vriend, me in het oor. < Het gebeurt ter nage
dachtenis van De Witte >, zei ik. Lambert bad rustig voort. 

JEF OLAERTS. 
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België is het land van belofte. Wi\ 

bezitten een levensstandaard die tot 

de hoogste van Enropo behoort (op 

Zweden en Ztvitseland na)^ en dus 

ook van de wereld. Onze sociale ze

kerheidswetten vormen een der meest 

volmaak f f stelsels. 

s u k k e l a a r s 

9 

I 

de 

w e l v a a r t s t a a t 
Toch zijn er nog tienduizenden suk

kelaars die hier, in eigen streek, onder 
onze ogen dikwijls wanhopig trachten 
de eindjes aan mekaar te knopen, 
afhangend van privé-initiatieveü of van 
schamele toelagen van de K O O. 

Er zijn de mizeriemensjes op de zol
derkamers in de grootsteden, oud en 
eenzaam. Er zijn de eenvoudige mensen 
die aan een slepende ziekte lijden of 
dure heelkundige ingrepen moeten 
ondergaan. Er zijn de gepensioneer
den die slechts een deel van hun pen
sioentje kunnen bekomen, omdat ze 
hun volledige loopbaan niet kunnen 
bewijzen. Er zijn de werklozen wier 
fabriek gesloten werd en die ouder zijn 
dan 40 jaar. Er zijn de zwaar gehandi-
kapten. 

Het is onze dure plicht, eerst en voor
al aandacht te hebben voor deze kate-
gorie van misdeelden. En zoals het 
sociaal en menselijk geboden is de ont
wikkelingslanden bij te staan, is het 
zeker geboden dat wij eerst onze eigen, 
dikwijls verborgen mizerie uit de 
wereld helpen. 

Misschien, beste welgevoede en goed-
geklede lezer, klinkt het allemaal wat 
overdreven. Luister dan naar cijfers. 
Het zijn getallen die gepubliceerd wer
den in een boek van de VZW Nationale 
Aktie voor Bestaanszekerheid, waarbij 
110 liefdadigheidsinstellingen aangeslo
ten zijn. Het boek heet «Manifest der 
Onterfden» en is in al zijn soberheid 
ontstellend en schokkend. 

Op dit ogenblik zouden er in België 
300 000 alleenstaande ouderlingen zijn 
die het moeten stellen met een pen

sioentje van minder dan 2.500 fr per 
maand. Dit is geen drukfout : minder 
dan 100 fr per dag! 

Er zijn 100 000 gezinnen van ouder
lingen die niet méér dan 4.000 fr per 
maand inkomen hebben. Meer dan een 
half miljoen mensen leven in krotwo
ningen in ons welvarend land. Er leven 
meer dan 200 000 zwaar gehandikapten, 
en in totaal 600 000 personen met een 
handikap van meer dan 30 % onder ons. 

Na al die ontstellende cijfers vraagt 
men zich bekommerd af in wat voor 
gemeenschap wij leven, die niet aan elk 
van haar leden een levensminimum 
kan waarborgen. 

Niettegenstaande de inspanningen die 
werden gedaan om zoveel mogelijk 
personen bij de sociale zekerheid te 
betrekken, blijft een belangrijk aantal 
erbuiten. En het is normaal dat men bij 
deze mensen dè grootste armoede vindt, 
en dat zij het zijn die meestal van kom
missies van openbare onderstand (die 
volgens verouderde reglementen en 
wetten werken) afhangen. 

Het studiecentrum CRISP heeft in 
oktober 1967 eveneens een berekening 
trachten te maken van het aantal per
sonen in ons land, dat niet aan een 
inkomen kwam van 2 500 fr voor alleen
staanden en 4 000 fr voor gezinnen. 

In het geheel kwam men tot het 
besluit dat, rekening houdend met alle 
verschillende toestanden, dit aantal kon 
geraamd worden op 240.000 gevallen, 
hetgeen overeenkomt met ongeveer 
300.000 personen.Hoewel dus lager dan 
de cijfers, opgegeven door de Nationale 
Aktie voor Bestaanszekerheid, blijft het 
indrukwekkend genoeg om als uiterst 

belangrijk beschouwd te worden door 
al wie in dit land verantwoordelijkheid 
draagt op sociaal vlak. 

CRISP stelt ook enkele oplossingen 
voor, die de moeite waard zijn vermeld 
te worden. Daar is natuurlijk eerst en 
vooral een verhoging van sommige 
sociale toelagen en de herziening van 
hun toekenningsvoorwaarden. Het 
schrijnendste voorbeeld is hier wel de 
gepensioneerden met onvolledige loop
baan, en de kleine zelfstandigen die op 
pensioenleeftijd zijn gekomen. 

Bovendien stelt CRISP vast dat er 
altijd gevallen zullen blijven, die 
wegens allerlei bijzondere omstandig
heden in armoede gedompeld blijven. 
Hier zou een gemeentelijke dienst van 
sociale bijstand kunnen optreden, die 
de bijzonderheden van elk geval nagaat 
en er doeltreffend hulp biedt. Wat in 
ieder geval absurd voorkomt is, dat de 
financiële mogelijkheden van een 
gemeente de grootte van de hulp bepa
len. Een mens in nood mag het slacht
offer niet zijn van de plaats waar hij 
woont! 

Tenslotte wijst CRISP erop (en dit is 
volgens ons de kern van de zaak waar
uit alle andere mogelijkheden voort
vloeien) dat eindelijk het recht van 
ieder burger op een levensminimum 
zou erkend worden bij de wet. Dan zou 
het geen belang hebben welke soort 
inkomsten iemand heeft (pensioen, 
werkloosheidsvergoeding, steun als 
gehandi kapte, enz.), maar zou het 
totaal van zijn inkomsten aangevuld 
worden tot het wettelijk vastgelegd 
minimum. 

Hoe het kan gebeuren, laten wij in 
het midden. Er bestaan verschillende 
mogelijkheden (zoals bv. een nationale 
dienst met een speciaal fonds, die 
samenwerkt met de al dan niet her
vormde K.O.O.'s). Maar in een tijd 
waarin men de mond vol heeft over de 
Rechten van de Mens, moet toch het 
eerste en grootste recht van elk mens 
op een menswaardig bestaan zélf 
erkend en bekrachtigd worden, zonder 
dat daar veel administratieve romp
slomp of absurde bewijzen bij te pas 
komen. 

In de Kamer heeft de V.U. bij monde 
van Mik Babyion nog op 16 juli deze 
stelling verdedigd. Nadat hij erop 
gewezen had dat de RMZ, die met 
astronomische bedragen te maken 
heeft, soms haar doel voorbijschiet 
(zoals bij de ziekteverzekering, waar 
kleine bedragen worden terugbetaald 
en zeer zware onkosten slechts zeer 
gedeeltelijk gedekt zijn), brak hij een 
lans voor de meest onterfden die door 
geen RMZ gedekt zijn. Hij verwees 
daarbij naar de wet op de sociale hulp 
in Nederland, waar men sedert 1965 de 
juiste richting is ingeslagen door het 
recht op hulp officieel te erkennen. 

Het vastleggen van een wettelijk 
levensminimum zou natuurlijk best 
gepaard gaan met een grondige hervor
ming van de K.O.O. Deze wordt sedert 
jaren bepleit, maar blijkbaar tever
geefs. De oorzaken daarvan liggen mis
schien daar, waar voor enkele jaren 
Kamerlid Michel, verslaggever van de 
kommissie van Volksgezondheid, ze 
situeerde : dat de K.O O 's in veel 
gevallen zijn afgegleden naar instellin
gen waar men mensen een postje geeft 
die bij de gemeenteraadsverkiezingen 
door de mand vielen .. Dit zeggen wij, 
oppozitionele en negatieve extremisten, 
niet; wij citeren maar een waals 
C.V.P.-er, 
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PARLEMENTAIRE D E M O K R A T I E 
Wij moeten het ons niet ontveinzen dat de viaamse bevolicing geen onver

deeld gunstige houding aanneemt noch tegenover het parlement, noch 

tegenover de parlementsleden. 

Zich aan kritiek blootgesteld weten is overigens de beste steun tot nood

zakelijke zelfkritiek. 

Het komt mij echter voor dat wij twee dingen goed te onderscheiden heb

ben : het principe van de politieke demokratie; het funktioneren van onze 

politieke demokratie in België. 

POLITIEKE DEMOKRATIE 
Zij is gegiond\es t op het b e i i u h i e « alle 

macht komt uil het volk ». 
En hier moeten wij to th wel aan vast 

lioiidcn ! De polit ieke demokrat ie is alles 
te samen « de minste slechte regeiings-
\ o i m ». Voor 80 o£ 90 t. h. wordt 's lands 
beleid beheerst door okkulte machten die 
beslist noch vlaams- noch volksgezind zijn. 
Zelfs met alle zonden Israels beladen is het 
par lement het enige tegengewichl en in het 
par lement een part i j als de Volksunie, de 
fraktie die — ook weer alle tekorten ten 
spijt — vertegenwoordigers telt die meest 
allen totaal « vrije mannen » zijn. Het is 
een heerlijk gevoelen, om als vrij man te 
k n n n e n opt reden zonder een andere verant
woording te- moeten geven dan de dienst
baarhe id van het eigen geweten tegenover 
zijn volk. Zelfs als men vergissingen begaat 
zal men nooit de wroeging voelen te heb
ben misdaan of verraden. 

Men kanker t w-el eens op de diskutabele 
waarde van het par'eTuentair personeel. H e t 
komt mij voor dat een volk he t parlemen
tair personeel heeft dat het verdient. 

Hoevelen zien in « h im » volksvertegen
woordiger alleen maar « h u n popula i re 
m a n > ? 

Ongetwijfeld dient een mandatar i s een 
voor tdurend , levend en menselijk kontakt 
te onde rhouden met zijn kiezers. Hi j mag 
geen « technokraat » worden ! De kiezers 
en vooral de mil i tanten die de samenstel
l ing van de lijsten bepalen, mogen van h u n 
kan t echter toch eens denken aan de poli
tieke bekwaamheid en kennis van zaken 
van de eventueel verkozenen. Ook zij die 
de Wetstraat als een slecht befaamde buu r t 
beschouwen weten, da t nationalistische ver
kozenen vooral daar Vlaanderen te dienen 
hebben. 

« Alle macht komt ui t het volk J> bete
kent nu precies niet dat de massa gelijk 
heeft en dat de weg die de meerderheid 
van de kudde uit wil, de goede is. De min
derhe id die meerderheid kan worden zou 
wel eens gelijk k imnen hebben. 

Zij moet de kans krijgen dat te bewijzen 
en daarom is de behandel ing die de V.U. 
in B.R.T. en in het par lementa i r bedrijf 
ondervindt^ ondemokiat isch. De meerder
heid kan de minderheid niet missen. 

Evenmin kunnen het staatsmansinzicht en 
de ervaring van leidende figuren en kan de 
wetenschap van geleerde deskundigen wor
den gemist, maar ten slotte komt het al
tijd uit dat de par lementaire besluitvorming 
de minst slechte is. 

O p vele gebieden zijn wij Vlamingen nog 
de minderen in de staat; alleen in getal
sterkte zijn wij de meerderen. Als zwakkere 
groep hebben wij meer dan de anti-Vlamin
gen dus de par lementai re demokrat ie no
dig. 

De kommimisten stellen voorop dat, als 
overgangssituatie, de zwakkere par t i j (in 
het Rusland van 1917 was dat het proleta
riaat) de d ik ta tuur moet uitoefenen, zo no
dig met geweld. Men gewaagt dan van het 
recht van de « demokratische elite ». La
ten wij daar toch maar huiverig tegenover 
staan. Wij weten met hoeveel bloed en tra
nen zulks kan gepaard gaan. De ware elite 

is de elite van de dienstbaarheid en niet de 
groep die zichzeit de label « elite » toe
kent. 

Men kan gerust beweren dat het staats
gezag een sterk gezag moet zijn om orde 
en recht te doen heersen, maa r eigens moet 
dat alles uiteindeli jk door het volk kun
nen worden gekontroleerd. Zo niet mond t 
men uit in de alleenheerschappij van één 
persoon of één groep of par t i j . De vergis
singen en misdaden die dan begaan wor
den, kunnen niet worden afgeremd dan 
door een nieuwe hekatombe en zo gaat het 
maa r door. In de leiderskliek van een al-
leenheersende groep (el i te!) valt men ge
makkelijk van de ene paleisrevolutie in de 
andere . 

Is de demokrat ie een hoer waar iedereen 
zich van bedient of is het een onbereikbaar 
fata morgana ? Noch het een noch het an
der ! 

De p>erfekte demokrat ie , nl . het samen
gaan van de politieke, de sociaal-ekonomi-
sche en de kul turele demokrat ie en de de
mokrat ie van de volken (nationali tei ten-
beginsel), zal wellicht nooit perfekt bereikt 
worden (evenmin als de hei l igheid) . Maar 
het streven ernaar is een hoge deugd, de 
hoogste deugd van 's mensen politiek ge
drag — van s mensen gedrag om eerlijk 
en rechtvaardig in gemeenschap te leven. 

Wie echtei niet inziet dat onze huidige 
politieke demokrat ie een onvoltooide sim-
fonie is, moet ziende bl ind of van kwade 
t rouw worden geacht. 

He t is kinderachtig of seniel te menen 
da t men de kwaal zou kunnen genezen door 
alleen maar verbeteringen aan te brengen 
aan de werking van het par lement , aan het 
reglement van Kamer en Senaat. 

H e t kwaad ligt dieper. 

De fouten van onze par lementai re demo
krat ie mogen ons niet onverschillig laten 
onder voorwendsel dat het om een belgisch 
par lement gaat. Denken wij erom dat het 
par lement van een vlaamse deelstaat deze 
belaste nalatenschrip welcens zou kunnen 
erven. 

Wij zijn beslist niet op het einde van 
ons Lati jn indien wij morgen of ovei mor
gen door het federalisme een eigen vlaam
se wetgevende vergadering toegesmeten 
krijgen. 

Fundamentce l moet on» streven naat fe
deralisme dan ook samengaan met een sne
ven naar een betei funktioneren van de 
politieke demokrat ie als middel tot een \o l -
waardige betere (zij hei nooit pcifeki be
reikbare) ordening van het leven in ge
meenschap. 

Enkele punten (onder \e!e andere) zijn 
terloops aan te stippen. 

DE KIESPLICHT IS ONDEMOKRAT'SCH 
Onze voorvaderen hebben iiaid gcxoch 

ten voor het verplichte enkeho i id ig kies
recht en zij hebben daar goed aan^^daan. 
Maar de tijden veranderen. 

T o en men het censuskiesstelsel invoerde 
waarbij alleen de weistellenden en de in-
tellektuelen mochten kiezen, deed men da t 
ui t demokratische overwegingen; men was 
er nl. bevreesd voor da t met een veralge
meend kiesrecht de massa van het volk zou 
beschonken worden door de kasteelheren 
en gemanipuleerd door de klerus en dat er 
alzo een reakt ionair regime zou ui t de bus 
komen. In die tijd "viel daar wel iets voor 
te zeggen, maar een halve eeuw later oor
deelden de socialisten (zeer terecht! ) dat 
de sociale ontvoogding langs de weg van 
de politieke macht moest lopen en dus : 
één man, één stem. 

Nu staan wij weer voor een andere si
tuat ie . In onze « welvaartstaat » is de massa 
zich zo zelfvoldaan gaan voelen, dat zij po
litiek gevoelloos wordt . Verui t de meeste 
kiezers, vooral de ouderen, stemmen tra
ditioneel en zonder overtuiging noch ken
nis van zaken. In onze ingewikkelde maat
schappij en konsumptieve « welvaartstaat » 
voelt men het onrecht niet meer aan den 
lijve. Och ja, men kan blanco stemmen. 
Maar als men er toch verplicht toe wordt 
het hokje te betreden, wil men er ook 
« iets doen ». 

Vele kiezers die eigenlijk tegen h u n zin 
gaan stemmen, volgen vaagweg de indruk 
die een simpalieke kop maakt op een affi
che en in de T V , of brengen eenvoudigweg 
uit traditie hun stem ui t op « h u n part i j >. 
Hoeveel oude kerkgaande mensen die zich 
de vroegere banbliksems her inneren ten 
voordele van de katolieke par t i j , stemmen 
maar liefst « katoliek ». omdat zij menen 
zodoende een toegangskaan voor één van de 
zeven hemelpoorten op zak te hebben ? 

België is een van de weinige landen waar 
kiesplicht bestaat. Ieder burger moet het 
recht hebben mee te beslissen over 's lands 

' zaken, maar mag er niet toe onder druk 
gezet worden door hem met de politicagent 
naar het stemlokaal te sleuiren waar hij dan 
« toch maar stemt » om niet als blanco
kiezer zichzelf een brevet van onkunde toe 
te kennen (en dat wil n i emand) . Het zijn 
niet de blanco-kiezers die de onverschilli
gen zijn; blanco-stemmers zijn integendeel 
kiezers, die — uit verschillende achtergron
den — tegen het sisteem zelf willen stem
men ofwel perfektionisten of individualis
ten die, omdat er geen enkele part i j in h u n 
ogen de perfektie bereikt, er zich niet bij 
neerleggen,de part i j te vertrouwen die h u n 
ideaal het dichtst benadert . 

In vele studies over de meest adekwate 
funktionering van de politieke demokrat ie 
wordt de kiesplicht als ondemokiat isch be
stempeld. De kiesplicht bevoordeligt de ge
vestigde machten en daarom willen de bon 
/en er niet van afzien. 

ZEÏEI.AAHPASSING 
Een andere zaak is de berekening van het 

aanlal zelcls m de kiesdislrikten volgens 
het aanlal inwonen , bui tenlanders inbe 
oiepcii 1 Het komt er op neei dat de brus 
selse dames en renteniers, omdat zi) duizen
den arme gastarbeiders voor het vuil werk 
inipoilereii. o\f,'i mééi kiesrecht besthikkcn 
dan de andere Belgen. 

H e t komt er op neer dat de~ duizenden 
vreemde gastarbeiders in de waalse arron
dissementen mede gerekend worden om het 
aantal zetels te bepalen. 

KIESRECHT VOLGENS GENERATIE 

Hoe zouden de vette politieke ganzen 
van de grote parti jen niet opschrikken 
moest men een sisteem invoeren : kiezers 
18-21 jaar = 1 stem, kiezers 21-55 jaar 
= 2 stemmen, kiezers ouder dan 55 jaar 
= 1 stem ? 

Een gelijkaardige regeling zou nochtans 
het ware demokratische recht op inspraak 
waarborgen ! He t is de opkomende genera
tie en het zijn de generaties in h u n volle 
levenskracht, die het meest recht hebben te 
zeggen « hoe het moet ». 

He t is niet helemaal waar dat het « ons 
allen aan gaat s>. 

Een aantal zaken waar ik mij als parle
mentslid uit hoofde van mijn mandaa t 
moet om bekommeren, gaan mij individueel 
als 65-jarige aan den lijve persoonlijk hele
maal niet aan en ik zie niet in dat ik als 
oudere kiezer moet mee beslissen ovei din
gen die maar effekt sorteren over tien of 
twintig jaar. 

Ik kan het niet goedkeuren dat de ouders 
de meubelen en het huisgerief van h u n 
t rouwende kinderen gaan kopen. Het ver
loofde paar moet uiteindelijk zelf beslissen. 
Dat weze in staatszaken niet anders. 

Geen kiesplicht ! Her niet mederekencn 
van de vreemdelingen ! Een groter recht 
van de jongere generaties dan voor de ge
pensioneerden ! 

Zulke dingen zouden al een veel juister 
beeld geven van de ware volkswil. 

Men kan zich nog meer diepgaande wij
zigingen voorstellen in het funktioneren 
van de demokratie. Men belandt dan op 
gebieden als de publiekrechterli jke bedri]fs-
organizaties en de medezeggenschap van de 
arbeiders in de bedrijven. 

In één sektor ziet men reeds betrekkelijk 
klaar hoe het moet, nl. wat de uni\ei>ilei-
ten betreft. He t is duidelijk dat ei daar 
slechts vernieuwing en vooruitgang moge
lijk is als naast de inrichtende machien 
(verpolitiekte ministeries, bisschoppen \ a n 
België en andere conseils d'adminisira-
tions) werkelijke demokratisch gestruktu-
reerde curatoria het heft in handen zou
den nemen. 

Wel te verstaan, deze enkele tips m.b.t. 
het beter funktioneren van de demokrat ie 
zijn. slechts schamele voorbeelden, alleen 
bedoeld om te zeggen dat het niet \olstaat 
te kankeren tegen het parlement of alleen 
maar te ijveren voor federalisme, maar dat 
het wel de tijd wordt dat wij volksnationa
listen ons beraden over de vraag : welk 
Vlaanderen } Dat hei geen verkleinde * Bel-
gique » kan zijn, is sedert vele geneiaiies 
van nationalisten duidelijk. 

Om het de V.U toe te laten zich op deze 
terreinen te engageren (wat ik dooi dit ar-
likel uitdrukkelijk niet doe) , ware hel wen
selijk Cl in onze vergadeiingen gespicks-
avonden aan te wijden. 

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

- HET FUNKTIONEREN 

VAN DE PARLEMENTAIRE DEKOKRATIE 

file:///olstaat
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dev\^erelcl 

KRUITDAMP OVE 
De artillerieduels — waarvan er een urenlang duurde — over een front

breedte van 100 km. aan het Suezkanaal vormen het voorlopig hoogtepunt van 

een nieuwe spanning in het Midden-Oosten, het hoogste sinds de juniveldtocht 

van verleden jaar. Egypte blijkt over zijn inzinking heen te zijn als gevolg van 

een snelle herbewapening met russische hulp, een lichte verbetering van de 

ekonomische toestand en de bevestiging van Nassers leiderschap na een zware 

depressie, na een reeks van zuiveringen in leger en administratie en na het mis

lukken van een paar tegen hem gerichte komplotten. Israël van zijn kant moet 

de onmogelijkheid van een arabische kollaboratie in de bezette gebieden note

ren en integendeel, met een in kracht en organizatie groeiende arabische 

verzetsbeweging rekening houden. Nu is duidelijker dan ooit gebleken dat de 

blitzoorlog van vorig jaar niets heeft opgelost. 

dev\^erelcl 

KRUITDAMP OVER SUEZ 

In het arabische kamp werd op de 
bereidwilligheid van de Jordaanse 
koning — de zwaarst getroffene van de 
juni-oorlog — om met Israël tot een 
afzonderlijke regeling te komen, vrij 
spoedig een domper gezet, vooral ook 
omdat de persoonlijke pozitie van de 
vorst zeer zwak was. Indien er een 
diploma van politiek koorddanser in 
het Midden Oosten zou toegekend wor
den, dan zou Hoessein van Jordanië 
zeker in aanmerking komen, wat trou
wens de waardering voor zijn persoon
lijke moed lang niet uitsluit. De aan
wezigheid van de bazes der El Fatah
verzetsbeweging op Jordaans grondge
bied, de Israëlische lucht- en grond-
raids op Jordanië, de legering van 
iraakse en seoeditische troepen — 
waarbij sinds enkele dagen nu ook 
sirische eenheden dienen gevoegd • dit 
alles belet elke verdere poging to( 

DEZE WEEK 

//\ DE WEREJD 
• Moskou en Praag sluiten een akkoord 

over levering van aardgas aan ï^jecho-
Slovakije en andere « ekonomi.^che 
kwesties » Husak, <lovaakse leider, 
wordt meer en meei vernoemd als mo
gelijke opvolger van uartijleider Doeb-
tsjek, die naar Mo^kou's oordeel (e 
lak.s is in de toepa.ssing \an het mos
kous diktaat. 

• Tegenstrijdige berichten over evolutie 
in China, waar de voorstanders van de 
orde samen met de legerleiding aan in
vloed /ouden winnen 

• 12 westerse landen. Frankrijk uitge
zonderd, staan Engeland nieuwe lening 
van 100 miljard fr toe ter ondersteu
ning van het Pond 

• Bomaanslag, toegeschreven aan welse 
nationalisten op R A.F.-bazis te Wales, 
eist voor de eerste maal in de reeks 
een zwaargewonde. 

• Premier Salazar van Portugal geope
reerd voor verwijdering van een bloed-
prop in de hersenen. 

• De Gaulle veroordeelt op perskonfe-
rentie de invazie van Tsjecho-Slovakije 
doch zal zijn politiek van toenadering 
voortzetten in het kader van zijn af
wijzing van het blokkenstelsel in de 
wei-eld De traditioneel geworden uit
val op Amerika blijft uit De generaal 
benadert pozitief de biafraanse seces-
sie. 

• Vijf uren durend israëlisch-egyptisch 
artillerieducl aait het Suezkanaal ver
oorzaakt zware .schade in Suez en 
Ismaïlia. 

afzonderlijke regeling, bijaldien men 
nog een enige wens daartoe bij de Jor-
daniërs kan spreken. 

De recente bijeenkomst van de-arabi
sche landen te Kaïro schijnt trouwens 
de weg te hebben geëffend tot regeling 
van enkele onderlinge geschillen. Met 
name Syrië, Libanon en Irak hebben 
deze topbijeenkomst gebruikt om een 
begin te maken met het opruimen van 
zekere vooroordelen en misverstanden 
Daarentegen mislukte de tunezische 
poging om Jordanië een onafhankelij
ker houding te doen aannemen en trok 
de tunezische afvaardiging zich wrok
kig terug Daarmee is natuurlijk de 
tegenstelling tussen de arabische repu
blieken en vorstendommen geen stap 
dichter bii een oplossing Maar er is 
een vorm van verstandhouding ont
staan die sterker lijkt dan een jaar 
geleden toen bvb Egypte nog verwik
keld zat in het iemenitisch geschil 
waardoor het rechtstreeks en ^elfs ge 
wapfnderhand sekonfronteerr' werd 
met de arabische monarchistische 
machten. 

Een minder verdeeld arabisch front 
dus medio 1968, en aan de overzijde een 
staat die met een reeks steeds zwaarder 
bezettingsproblemen opgescheept zit : 
de reeds vermelde Palestijnse verzets-
organizaties die hun aktie met sukses 
beginnen op te voeren, geleidelijk ook 
vat krijgen op de achtergebleven ara
bische bevolking, die Israël niet zoals 
in 1956 kan verdrijven omdat het men
selijk «vervangingsmateriaal» deze keer 
ontbreekt. En het gaat bovendien ook 
om zoveel grotere «veroverde gebie
den. Het mag dan zijn dat Israël in 1967 
zijn strategische pozitie zou verstevigd 
hebben, er is een vakuum ontstaan dat 
het niet op korte termijn kan vullen. 
Daardoor worden de strategische voor
delen van deze verovering meteen 
teniet gedaan. 

We staan tans in het Midden-Oosten 
verder dan ooit van een kans op vrede
lievende regeling. Dat is het gevolg van 
een reeks vergissingen in beide kam
pen, toen de kansen nog reëel waren; 
de zwaarste van die vergissingen moe
ten Israël aangerekend worden, nl. de 
weigering het arabisch vluchtelingen
probleem op een redelijke wijze te hel
pen oplossen W staan vandaaf, voor 
een zich sterker voelend arabisch kamp 
en een Israël dat inwendig een reeks 
problemen die uit de verovering voort
spruiten en uit het toenemend arabisch 
binnenlands verzet, steeds minder de 
baas kan Voorlopig lijkt een gesprek 
totaal uitgesloten en draait de bewape-
ningsmolen aan weerszij van de gren
zen op volle toeren met steeds sneller 
mekaar opvolgende incidenten, die ook 
in omvang toenemen Zeker geen 
(Geruststellend perspektief in een 
wereld die zich na Praag een eind ver
der van een vredelievende koëxistentie 
bevindt. 

F.nkele jaren geleden werd de hoofd-
redakteiir van « Ons Leven », het leu-
vense studentenweekblad, door de aka-
deinische overheid voor een maand uit 
de stad Leuven verbannen omdat hij een 
artikel gepleegd had onder de titel 
« Waarom geweld ? s>. En dat « geweld » 
was dan een (vlaamse en niet ziiid-ame-
rikaanse) hevige betoging voor amnes
tie. Sindsdien konden zelfs proffen aan 
diezelfde universiteit de lof zingen van 
(^aniillo Torres, oud-student van Leuven 
en priester, die met de wapens in de 
hand als gueriUo sneuvelde. Ons geweld 
is eisenlijk braafheid. Kn het echte ge
weld wordt altijd maar geweldiger, om
dat liet wereldgeweten steeds dover 
wordt. 

Laten we gans Zuid-.4merika buiten 
beschouwing, verwaarlozen we de Ulack 
Power-beweging en de KuKhixKlan ni 
de Verenigde Staten, de geluidloze bin
nenlandse strijd in het Mao-rijk, alles 
wat in Afrika gebeurt, dan blijven in de 
« oude wereld » nog altijd Zuid-Tirol, 
het Baskenland, de Bretoenen en <le 
arabische ondergrondse in de be/ette 
gebieden in het Xabije Oosten. Znid-
Tirol staat er ongetwijfeld liet slechtst 
voor : Oostenrijk (het enige land waar
van de vrijheidsbeweging enige recht
streekse, zij het ook louter morele hulp, 
verwachten kan) is klein en machteloos 
en de regering is bovendien blijkbaar 
zeer ver-veeld met dit probleem. Zuid-
Tirol kan zich bij zijn eisen steunen op 
een internationaal verdrag, dat ook door 
de belgische regering werd ondertekend; 
maar zijn enige beslissende kracht ligt 
in het geweld. (ïewcld dat door geen en
kele regering ter wereld gesteund wordt, 
omdat geen enkele regering er voordeel 
in ziet. Het gevolg blijft niet uit : geen 
enkel i)ersagentschap, geen enkele kran
tentsaar steunt deze ondergrondse. 

De ondergrondse in Znid-Tirol i.s 
reeds vele jaren aktief, de ondergrondse 
in het land van de Bretoenen al vele 
maanden. Wij horen er echter slechts 
toevallig iets over : als een aantal wa
gens van de beruchte CSU vernietigd 
worden (enkele maanden geleden) of 
als zoals vorige week het geweld 7ich 
scherp en krachtig doet horen. Maar ook 

HOEVEEL GEWELD? 

OPDUIKENDE 
ONDERGRONDSE 

hieiover hebhen we tevergeefs een titel 
gezocht die de aandacht zou trekken. Er 
zijn nochtans persagentschappen genoeg 
die graag alles wat de Gaulle moeilijk
heden bezorgt in het licht stellen ! Maar 
wij willen natuurlijk « goede buren » 
zijn. En Bretanje is niet groot en geen 
enkele aardoliemaatschappij heeft er be
langen te verdedigen... 

Sinds enkele weken zijn ook de Bas-
ken « gewelddadig » geworden. En zij 
hebhen het voordeel dat allen die Fran
co niet kunnen vergeven dat hij straks 
al dertig jaai' de macht in handen heeft, 
voor hun publiciteit zorgen. Echter niet 
zonder bewuste pogingen om deze na
tionale beweging om te buigen tot een 
louter (d.w.z. uitsluitend en alleen ) 
sociaal-ekonomische beweging. Maar van 
waar die hulp ook komt : hoe meer hulp 
er komt, des te meer kans is er dat het 
baskische geweld minder geweldig 
blijft dan van deze dinamitero's kan 
verwacht worden. 

\l enkele weken na de nederlaag van 
(Ie arabische staten is de arabische on-
(Ier4r()ndse aktief geworden in de be-
zclte gebieden. Maar daar, meer dan el
ders, was het wachtwoord « we houden 
het stil ». Israël meende met zijn ge
weldige militaire macht en organizatie, 
mot de vestiging van kibboetzim. na en
kele weken of maanden zijn overwinning 
•if te ronden. De arabische ondergn 'nise 
üroeide echter van week tot WCOK Ze 
bleek steeds minder en minder te be
staan uit onontwikkelde vluchtelingen 
uit de armoe-kampen, en steeds meer uit 
univer-sitaire en technisch geschoolden. 
De geweldige slag van juni 1967 schijnt 
de woordenstroom, die gewoonlijk uit 
arabische monden komt. omgevormd te 
hebben tot taaie, samenhangende, bijna 
inbegrijpelijk hardnekkige aktie De 
agnsligen jn het hart van het eigenlijke 
Israël, Tel Aviv, klonken zo luid dat de 
sehele wereld er van is opgeschrokken. 

De verheerlijking van de ondergr<ind-
se, die sinds twintig jaar beoefend 
wordt, kan niet zo maar ongedaai- ge
maakt worden omdat die ondergrondse 
nu niet « nuttig » is. Daarom trachl men 
ze dood te zwijgen. Dat zwijgen wordt 
doorbroken door de ontploffende bom
men, door steeds verdergaande aansla
gen. Geen geweld is verheugend, in Zuid-
Tirol niet, in Bretagne, in het Basken
land, in het Nabije Oosten evenmin. 
Maar de doofheid en de blindheid — de 
'ichleloze en gewilde, de bedrogene en 
de bedriegende doofheid en blindheid 
— van onze tijdgenoten zijn al evenmin 
verheugend. 

Hoewel er tekenen van enige verzwakking van de Mao - personen kultus in 
China zijn woidt de oogst toch bij het uitstallen van zijn portret en 'iitspraken 
van de nieuwe « boedda » binnengehaald. Intussen trekt'de pers van leer tegen 
hen die aan poker en meisjes de voorkeur geven in plaats van aan Mao's rode 

btmlcje... 
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fiAMCKE 

De ti jdens de oorlog beken-
Se duitse parachutis tengene-
jÉaal Ramcke is gestorven. Een 

^ u wel in onze streken verge-
^ ^ n beroemdheid. Maar als 

ten he t leven van deze m a n 
i'erweegt, bli jkt dat hij méér 

liWas dan een moedig soldaat. 
rflai 1946 werd hij door de Ame-
^ ï ikanen aan het franse gerecht 

jfwergeleverd. Tot 1950 zat hi j 
voorarrest, wan t het onder-
k vlotte niet. Of waren er 

isschien geen voldoende be-
ijzen ? Toen werd hij vri jge-
t e n en kon naar Duitsland 

;erugkerén. In 1951 vernam hi j 
|3at twee kameraden voor h e t 
jfranse gerecht verschenen e n 
R a m c k e kwam vrijwillig naas t 
i ien zi t ten op de beklaagden-

Ifcank. Hij kreeg toen 5 jaar en 
'dan nog op grond van zeer 

,^Srwakke getuigenissen en on-
'danks de lof van de ameri-
"kaanse officieren die zijn te
genstanders waren rond Brest, 

R a m c k e had al 57 maanden 
gevangenis achter de rug — hij 
moest ook nog de drie overblij
vende maanden uitzi t ten. . . 

Maar Ramcke schreef zonder 
(Enige haa t : « Ik verlang van 

In Israël en 'de door Israël bezette gebieden doet zich week na week het gewapend verzet der 
Arabieren sterker voelen (zie ons artikel op pag. 10). Deze Israëli toont een aantal wapens, 

buitgemaakt op El Fatah. 

PROF. ANDERGASSEN 
op 12 juni van dit jaar werd in Italië 

'door twee verschillende rechtbanken vonnis 
geveld in twee zaken, die de Italiaanse pu
blieke opinie vrij sterk hadden beroerd. De 
beide gerechtzaken hadden voor het overige 
niets gemeen : de ene betrof een vidgair en 
wansmakelijk misdrijf van gemeenrecht; de 
andere was een politieke zaak. 

In Alessandria moesten de rechters oor
delen over een man, die beschuldigd werd 
van moord. De aangeklaagde was van be-
i\}ep vrachtiuagenchauffeur. Op een van 
zijn ritten had hij kennis gemaakt met een 
baan-prostituée die kort daarop in zijn aan
wezigheid stierf, onder méér dan verdachte 
omstandigheden. De chauffeur werd aange
houden en ging onmiddellijk over tot ge
deeltelijke bekentenissen : hij verklaarde 
dat hij ruzie gemaakt had met de prostituee 
en dat deze daarop een zelfmoordpoging 
zou hebben ondernomen. Zijn aandeel in 
de hele affaire was, naar hij toegaf, dat hij 
de stervende geen hulp had geboden. Deze 
versie werd niet bevestigd door het onder
zoek, dat sterk in de richling van moord 
bleef wijzen. 

Het element dat tijdens het proces meest 
de aandacht van de rechters trok, was het 
proces-verbaal van het verhoor onmiddel
lijk na de feiten. Het bevatte de tezis die 
hierboven werd uiteengezet en wemelde van 
tegenstrijdigheden. 

De vrachtvoerder werd nochtans vrijge
sproken. En de vrijspraak was niet het ge
volg van het pleidooi van de verdediging, 
neen : het was de logische konsekwentie van 
het standpunt, ingenomen dc*3r het open
baar ministerie zélf. De aanklager zegde dat 
de beschuldigde wellicht de moord had be
dreven, maar dat ieder sluitend bewijs ont
brak. Men kon de beschuldigde niet veroor
delen omdat hij tegenstrijdige dingen ge
zegd had tijdens het politieverhoor. De be
kentenissen aan de carabinieri, die door de 
beklaagde later herroepen werden, achtte 
het openbaar ministerie een element zonder 
voldoende bewijzen; dientengex\}lge advi-
zeerde hij de vrijspraak. 

Dezelfde dag viel te Milaan na een lang 
proces de uitspraak van het geding in be
roep tegen de Zuid-Tiroler prof. Andergas-
sen én 57 mede-beklaagden, die er van be
schuldigd werden aan terreur en bommen-
leggerij gedaan te hebben. Een uiterst be
langrijk element in dit proces waren de pro
cessen-verbaal van de eindeloze ondervra
gingen, die de aangeklaagden onmiddellijk 
na hun aanhouding hadden ondergaan in 
de carabinieri-kazernes. Het was algemeen 
bekend — en men dierj het zelfs niet offi
cieel loochenen tijdens het proces — dat 
een deel van de 38 beschuldigden mishan

deld werden. Tijdens de ondervragingen 
werden Oo een aantal bekentenissen afge
legd (of afgeperst!); degenen die in de ka
zernes bekend hadden, herriepen later en 
verwezen naar de mishandelingen waarvan 
zij het slachtoffer waren geweest. 
. Niets mocht baten : prof. Andergassen 
werd veroordeeld tot 30 jaar tuchthuis; voor 
de hele groep werden in het geheel 384 jaar 
9 maanden en 29 dagen gevangenis uitge
sproken — hetzij een gemiddelde van méér 
dan 10 jaar per beschuldigde... 

Uit deze feiten kan een eerste besluit ge
trokken. Niet alleen in Italië, maar overal 
in de zogenaamd « beschaafde » wereld — 
zotvel in Oost als in-West — kan de vast
stelling gedaan worden dat beschuldigden 
in een politiek proces er (k>orgaans zwaar
der vanaf komen dan gemeenrechtelijke de-
linkwenten. In landen die het er zich laten 
op voorstaan, hun politieke gevangenen 
« menselijk » te behandelen, komt die 
* menselijker > behandeling doorgaans, 
slechts tot uiting in een ietwat komfortabe-. 
Ier celregiem; de duur van de straf echter 
staat in omgekeerde verhouding tot de 
« menselijkheid ». Ook vandaag nog weegt 
het opiniedelikt <of het politieke misdrijf 
doorgaans zwaarder in de balans dan de 
gemeenrechtelijke misdaad... 

In het proces te Milaan < bewees » de 
openbare aanklager trouwens, dat de be
klaagden niet alleen gewone boeven waren, 
maar daarenboven nog landverraders. Zijn 
stelling was een pareltje van cinisme : Zuid-
Tirolers, zegde hij, zijn Italianen net zo 
goed als de Sicilianen of de Lombarden, 
Zuidtiroolse terroristen moesten dus beoor
deeld worden vanuit de dubbele aanklacht 
dat ze ten eerste misdrijven hadden ge
pleegd en ten tweede, dat hadden gedaan 
met anti-vaderlandse bedoelingen. Zoals 
men heeft gezien, pasten de rechters op de
ze dubbele misdaad een dubbele maat toe... 

En dan dringt zich nóg een konkluzie t)p. 
Waar in politieke processen de Rechten van 
de Mens vaak met de voeten getreden wor
den, zijn er toch nog altijd een liga en eert 
internationaal handvest van die naam die 
het individu '(^ms...) kunnen beschermen 
tegen al te grote excessen. Wanneer het 
individu echter behoort tot een etnische 
minderheidsgroep, dan ziet de zaak er méér 
dan bedenkelijk uit ; geen enkel Handvest, 
geen enkele Proklamatie beschermt de min
derheden en de leden van de minderheids
groepen in plurinationale staten tegen ver
drukking en willekeur. 

Dit is een der ergerlijkste en belangrijk
ste leemten in de internationale konven-
ties en afspraken. 

A.N. TOVANO. 

ganser har te een goede ver
standhouding met het franse 
volk. Ik heb er buitengewoon 
edele en rechtgeaarde mensen 
leren kennen.» 

TÜNEZISCH WITBOEK 
Zelfs de franse kranten heb

ben er ongeveer niets over ge
publiceerd, en iri onze pers 
werd dit « Witboek » helemaal 
niet vernoemd. Er was deze 
laatste maanden ook zoveel 
nieuws.. , (Ook in de dode we
ken voor de krizis rond Tsje-
cho-Slovakije ?) Het tunezische 
dokument klaagt de ondermij
nende aktiviteit aan van trots
kistische, kommunistische en 
chinese groepjes in de uni
versiteit van Tunis. Met name 
wordt Lapassade, professor in 
de sociologie te Nanter re (ge
denk Cohn-Bendit), die lange 
tijd in Tunis les gaf, aange
klaagd. In maar t van dit jaar 
zou Alain Geismar een «be
zoek» hebben gebracht aan de 

universiteit — heel duidelijk 
een «werkbezoek». Wie zou 
dat betalen ? 

WALLACE KANSHEBBER ? 
De twee grote kandidateö 

voor het prezidentschap in de 
Verenigde Staten Nixon en 
Humphrey zijn nu bekend. 
Over hun kansen is met zeker
heid niets te voorspellen, ook 
al omdat het sisteem daar zo 
ingewikkeld is. Over de derde 
kandidaat Wallace wordt wei
nig gesproken. Heeft hij kans ?, 
Waarschijnlijk praktisch geen, 
maar misschien toch wel meer 
dan men denkt. De « Financial 
Times» meent dat hij met 
zekerheid rekenen kan op de 
staten Alabama, South-Caroli 
na, Georgia, Louisiana en Mis 
sissipi, en dat hij zelfs niel 
zonder kans is in Florida, KeO' 
tucky, Tennesee en Texas... 

En dat zou nog niet alles 
zijn. Behalve Texas is er geen 
enkele belangrijke staat bij. 
Bovendien komt daar nog bij 
dat ten minste 20 % van da 
kiezers in de V.S. tot geen en
kele partij behoort. 

KLEIN BIAFRA ? 
Op 12 oktober wordt de 

Spaanse kolonie Guinea onaf
hankelijk. Een paar weken ge
leden heeft de inlandse bevol
king met een meerderheid van 
70 % de grondwet en de onaf
hankelijkheid aanvaard, dia 
door Spanje werd voorgesteld, 
Guinea was nooit een bevol-
kingskolonie, zodat er enkel 
een beperkt aantal blanken in 
dit kleine gebied wonen. De 
nieuwe staat die — vanzelf
sprekend — onmiddelijk lid 
zal worden van de Uno, bestaai 
uit het eiland Fernando Po er 
een eveneens klein gebied oji 
het vas te land De innerlijke 
tegenstellingen zijn echtei 
groot én afrikaans. 

Eens onafhankelijk en lid 
van de Uno is het niet uitgeslo
ten, dat daar de zoveelste afri-
kaanse tragedie ontstaat ! 
moorden zonder einde. Mei 
winstopleverende wapens en 
zonder dat wij zelfs maar een 
hand uitsteken om er iets aan 
te doen. 

Oost-Europa en Biafra hebben even de aandacht afgeleid van 
Zuidoost-Azië, waar de Vietnamoorlog onverminderd voort-
woedt. Het leven in de streek tussen de I7e en 19e breedtegraad 

<ipeelt zich bijna helemaal ondergronds af. 
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Weken, maanden hebben de Grimbergenaars zich bezorgd afgevraagd waf 
d a t « d i n g » daarboven op die abdij stond te doen. 
Een schoorsteen ? Veel te fleurig en te dik en te dicht langs boven. 
Een watertoren ? Staan daar schuifdeuren aan ? 
Een doodgewoon stom « kot » ? Moet dat rond zijn, met een piepklein 
deurtje en zonder vensters ? 
Het ding bleef daar maar staan te staan, de Grimbergenaars raakten eraan 
gewoon, ze bezagen het niet meer en lieten het waar het goed voor was. 
Pas toen zij in de gewijde kolommen van het parochieblad konden lezen 
dat een pater van « 't klooster » op het dak van het kultureel centrum 
van de abdij, het Fenikshof, een volkssterrenwacht had opgericht, viel hun 
€ nikkel ». Maar véél wijzer waren ze nu nog niet. 

inv^anfleren 

tionele tekens van de dierenriem en een 
reusachtige, prachtige foto van de maan. 
Alles modern, sober "smaakvol. Links 
het zaaltje dat dienst doet als kantoor, 
sludiekamer, biblioteek en vergaderlo
kaal van de hier gevestigde studiekring 
liefhebbersastronomen. Het zit volge
propt met boeken, foto's, kaarten, kij
kers en andere instrumenten, maai het 
geheel is even aantrekkelijk als de hall. 
Ontwerp en uitvoering : het nichtje van 
de pater. 

Rechts de konferentiezaal met de 
daarin horende elektronische uitrusting. 

In de zoldering een planetarium, 
waarin de pater met oneindig geduld 
ee.i kleine tweeduizend sterretjes hun 
juiste plaats heeft gegeven. Werk dat 
ons herinnert aan het legendarische ge 
duld van de middeleeuwse monniken, 
heel hun leven gebogen over manuskrip-
ten en miniaturen, maar dat bij pater 
Pieraerts een eerder zure herinnering 
schijnt op te roepen. 

TE VEEL LICHT OP HET NOORDEN 

Buiten het terras, van waarop ge zo
veel meer sterren kunt zien dan « van 
b i | ons » (zegt de bezoeker) en waarop 

de medewerkers van Mira zich iedere 
avond staan te ergeren over de straat
lantarens die hinderlijk zijn voor waar
nemingen in noordelijke richting. Maar 
daar wordt wel eens iets aan gedaan. I n 
de ene hoek van het terras een reusach
tig metalen geraamte met zes meter dia» 
gonaal, voorstellend de zg. fundamen
tele cirkels, als meridiaan en parallel, 
ekwator en ekliptika, horizont en aar
das (maar dat is geen cirkel). Middenin 
een wereldbol, waar doorheen men pre
cies op de poolster kijkt. 

In de andere hoek de koejjel met de 
grote teleskoop Een fonkelnieuw toe
stel, nog dit jaai speciaal voor Mini ge
bouwd in Duitsland, naar plannen van 
de beroemde ir Kutter. Het toestel is, 
ook voor wie niets afweet van kijkers, 
een lust voor het oog en de begrijpelijke 
trots van de Mira-mensen. Om toch één 
technisch gegeven te verstrekken : het is 
een 2.5 cm spiegelteleskoop. 

Verder op het terras overal stenen ta
feltjes waarop ten gerieve van de be
zoekers allerlei kleinere instrumenten 
kunnen geplaatst worden 

Na deze rondgang scharrelen we weer 
naar de hall (en het bier), om van pa
ter Pieraerts het doel van Mira te vci ne
men. 

BEZOEK AAN 

VAN ASSYRIE TOT PIEN... 

« Waarom dus, pater Pieraerts, een 
volkssterrenwacht ? Wat is dat ? Van
waar die naam Mira ? ». 

De pater moest eerst nog een paar 
struise pinten abdijbier, zacht en « trei
ter », laten aanrukken en dan kwamen 
wij het allemaal te weten. 

Hijzelf is altijd gefascineerd geweest 
door de wondere wereld van sterren en 
planeten, net zoals miljoenen mensen in 
alle tijden. Assyriërs en Babyloniërs, 
Chinezen en Egyptenaren van duizenden 
jaren her zijn beroemd om hun kennis 
over en belangstelling voor de geheim
zinnige ruimte, die zich iedere avond 
een beetje ontsloot boven hun nog zo 
onbegrijpend hoofd. Maar nooit is de 
belangstelling voor sterren en kosmos zo 
groot geweest als heden ten dage bij de 
— ach, zo bescheiden — aanvang van 
het ruimtetijdperk. 

De ruimtevaart, de wetenschap, de te-
levizie en Armand Pien — trouw bezoe
ker op Mira — hebben die belangstel
ling fel opgedreven en de mens boorde
vol vragen gepropt over de hem omrin
gende wereld. Zowat ieder mens loopt 
rond met het verlangen iets méér te ver
nemen over dat alles en eens met een 
sterke teleskoop in de richting van de 
sterren te kijken, in de vage hoop wel
licht daai spektakulaire dingen te zien. 

STER UIT DE WALVIS 

Om aan dat verlangen tegemoet te ko
men, heeft^men in het buitenland ovei-
al zg. volkssterrenwachten opgericht, 
waar het publiek met zijn vragen en 
nicuvvsgieugheid terecht kan. Hier in 

België bestond iets dergelijks tot dus
ver niet. Er was wel Ukkel, maar de we
tenschapsmensen daar hebben de be
schikbare instrumenten en tijd — met 
ons klimaat zeer bef>erkt — broodnodig 
om hun werk te doen, zodat zij zich ab
soluut niet om het publiek bekommeren 
kunnen. 

T o e n dus de norbertijnerabdij te 
Grimbergen haar kultureel centrum 
ging bouwen, oordeelde pater Pieraerts, 
en de hele abdijgemeenschap met hem, 
dat een volkssterrenwacht op het dak 
ervan wel een waardige bekroning zou 
zijn. Dat werd dan Mira, naar de naam 
van een ster uit de Walvis : toepasselijke 
naam omdat hij zoveel betekent als « de 
wonderbare », want Mira is een zg pul
serende ster met voortdurend wisselende 
helderheidsgraad of magnitude. 

Het epos van de ui tbouw van Mira 
gaan we hier niet dichten. Pater Pie
raerts glijdt er ze!^ lichtvoetig overheen, 
al hoorden wij van anderen dat hij min
der lichtvoetig heengleed over de tonnen 
beton die hij eigenhandig stortte, de 
oppervlakten vloer die hij legde, de mu
ren die hij schilderde, de rasters die hij 
t immerde en karboliende, de massa's 
materialen allerhande die hij versjouw
de en de duizenden kilometers die hij 
voor alles en nog wat diende af te leg
gen. 

HET NICHTJE VAN DE PATER 

Mira is er. Het rezultaat van al die 
arbeid mag gezien worden. 

Het begint met een heuse draai i rap, 
u i tmondend in een stemmige hall, vol 
muziek, gemakkelijke banken en moei
lijke stoelen. Tegen de wand de konven-
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HOBBY EN WETENSCHAP 
Het is tweeledig. Enerzijds de kring 

liefhebbers-astronomen, die zich hier ge
stadig ontwikkelt, de gelegenheid bie
den in de beste omstandigheden hun 
hobby en wetenschap te beoefenen, ia 
gamenwerkmg met binnen- en buiten
landse verenigingen. Anderzijds wil Mi-
ra voldoen aan de belangstelling van 
het grote publiek, vulgarizatie van de 
goede soort verstrekken over sterren» 
kunde en aanverwante wetenschapf>en, 
de mensen de flonkerende pracht van 
de sterren laten ontdekken, in één woord 
•— en de pater schrikt zélf een beetje bij 
dat zware woord — aan volksopvoeding 
doen en een klein beetje bijdragen tot 
de kulturele verheffing van ons volk. 

« Of pater Pieraerts dat helemaal al
leen klaarspeelt? » 

Voor het wetenschappelijk aspekt van 
de zaak, voor de studiekring dus, zijn 
er liefhebbers in overvloed. Om een 
avondje op te offeren om het publiek te 
ontvangen en te leiden, zijn de liefheb
bers minder talrijk. Reeds echter is men 
op Mira volop bezig met het opleiden 
van een stel jonge mensen, die in de 
nabije toekomst een handje zullen kun
nen toesteken. En in ieder geval, nu 
reeds wordt ieder bezoeker goed ont
haald en krijgt hij waarvoor hij komt. 
Van oktober tot juni zijn er zo een 
kleine tienduizend gekomen, uit alle 
hoeken van het land, vlaams- en frans-
taligen, mensen alleen of in groep, 
vreemdelingen op doorreis (tot Ameri
kanen en Chinezen toe), mensen die op 
de hoogte zijn, mensen die er net een 
artikeltje over lazen en vooral mensen 
die er geen barst van afweten Sommi
gen zijn een tikkeltje ontgoocheld, om
dat ze niet de sensatie en het spekta
kel kregen dat zij verwachtten (en voor-
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al het sensationele niet bemerken waar 
het is). De meesten opgetogen en komen 
terug Worden zelfs zowat abonnees op 
Mira Dit zijn vooral jonge menben. 

HET MISTERIE DER CENTEN 
« Het zijn eigenlijk onze zaken niet, 

maar wie betaalt dat allemaal • » 
Ue uiteenzetting van pater Pieraerts 

werd hier zeer vaag, maar we meenden 
toch te snappen dat het inderdaad on
ze zaken niet zijn, dat het voor de pater 
ook niet het belangrijkste aspekt van de 
zaak IS, dat hi] een grenzeloos vertrou
wen heeft in de kapitaalkracht van de 
abdij, dat de staat enige subsidie ver
strekt m ruil voor een berg paperassen, 
dat er een bal werd georganizeerd « niet 
zonder sukses », en tenslotte dat alles 
wel m orde komt 

Op dat ogenblik kwam een groep be
zoekers, leden van de V.T B — goede 
klanten van Mira — de trap opgestom-
meld waar wij bij aansloten om ook 
eens een geleid bezoek mee te maken. 

In de konferentiezaal gaf een eerste 
medewerker een korte uiteenzetting 
over alles wat er in het heelal zoal reilt 
en zeilt — en dat is heel wat — en waar 
wij dat allemaal kunnen vinden Op het 
planetarium dan. 

Op het terras leerden de bezoekers 
weer wat lengte en bieedte is, zomer en 
winter, het geheim v^i de steeds voort-
tikkende klok. Zij werden een beetje 
Wegwijs gemaakt tussen de sterren en 
ondekten met verrukte gilletjes de Gro
te Beer en Cassiopeia Verder hepen de 
meesten verloren en gingen wat door 
kleine kijkers gluren, in afwachting dat 

pater Pieraerts de deur van zijn heilig 
dom, de koepel, ojsentrok met een 
waarschuwend « let op voor uw hoofd ». 
In de draaiende koepel kregen sommige 
bezoekers een raar gevoel in de maag, 
maar ze kregen hangend aan een ladder 
ot m de onmogeh)kste bochten onder 
de kijker geplooid te zien (en we schre 
ven het op m het twijfelathtige licht 
van een rood lampje) ' de maan met 
kraters vlakten bergen nbtiels en stha 
duwen de poolster die er twee zijn, ^n 
Mizar die er drie 7ijn de gesloten ster 
renhoop van Hercules en de open ster 
renhopen van Perseus, de prachtige 
tweekleurige dubbelster van de Zwaan 
en de Jachthond de Andromedanevel 
die een heel melkwegstelsel schijnt te 
zijn een slordige 1,5 miljoen lichtjaren 
of (papiertje) 15 000 000 000 000 000 000 
km van ons verwijderd Er werden hon 
derden vragen gesteld soms snuggere 
meestal minder snuggere doorgaans be 
antwoord, af en toe niet, omdat de pater 
ook niet weet hoeveel kilometer van ons 
de grens van het heelal ligt en of er in 
die Andromeda I vei ook een aarde 
ronddraait met mensen erop. 

SLECHT WEER 

Het was nacht eer wij terug in de hall 
stonden en toch nog gauw moesten vra
gen wat er gebeurt als waarnemingen, 
bij betrokken hemel, onmogelijk zijn. 

In dat geval wordt het waarnemen 
\ervangen door een bezoek — met uit
leg — aan de teleskoop en een voor
dracht met lichtbeelden over het ont
staan van sterren en dies meer Enkele 
van die lichtbeelden kregen we te zien. 

Ongelooflijk prachtig en — natuurlijk 
— made in Ü.SA. 

Boven aan de trap deelde pater Pie
raerts ons nog gauw mee dat de sterren
wacht weer open is voor het publiek 
vanaf I september, iedere avond met of 
zonder zichtbaarheid. De eenzame be
zoeker moet zijn komst niet melden, 
maar 20 fr. afdokken. Groepen moeten 
hu.i bezoek wel aankondigen (Sterren
wacht Mira Grimbergen, tel. 02. 
591280) maar komen er vanaf met 15 
fr., per man wel te verstaan. En vanaf 
einde september wordt iedere vrijdag
avond een zeer wetenschappelijke kon-
ferentie gehouden door binnen en bui
tenlandse specialisten. Voor inlichtingen 
daarover • Mira 

Meer dan goed was voor onze veifig-
heid hebben wij in het naar huis rilden 
Piens raad opgevolgd en omhooo gelee-
k'en. Zowaar we vonden Grote Beer en 
Cassiopeia terug Ze stonden noq op de
zelfde plaats, of ongeveer Maar toen 
we de sleutel op onze huisdeur staken, 
toen viel de twijfel als een nat laken 
over ons: waarom verandert de helder-
Reid van Mira voortdurend ? 

Wil moeten terug. Wij moeten dal 
gaan vragen. 

Ziet ge wel, dat Mira in een behoefte 
voldoet. En aan volksopvoeding doet, 
En zo Vlaanderen weer een stukje rij'-
ker maakt. 

BIJ DE FOTO'S 

Eèn stukje planetorium met cirkels voor het bepalen van deklinatie en 
zo. (blz. 12 boven). 

De trots van M i r a : een fonkelnieuwe spiegelteleskoop, speciaal ontwor
pen en gebouwd door ir. Kutter, volgens een omstreden doch meer en 
meer ingang vindend procédé, (blz. 12 onder). 

Moeder Aarde, wentelend langs de ekiiptika. (blz. 13). 

file:///ervangen
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EMANCIPATIE IN AFRIKA 
Over de toestand van de vioiiw in Oost 

Ajrika verscheen enkele weken geleden een 
verslag van de UNO, dat inzicht veischaft 
tn de moeizame stujd voor de ontvoog
ding van de vrouw in dit reusachtig ont-
viikkelwgsgebied Opvallend daaibij is de 
geli]k\jpendheid met de onlunkkehng die 
men in de geittduH)lah eeide huiden 
heeft gekend en die m sommige opzichten 
nog bestaat, met dien verstande dat men 
m de ontwikkelingslanden uiteiaaid met 
dezelfde moeilijkheden woidt gekonfion 
teerd doch dan op veel giolci schaal Dit 
de emancipatie van de vrouw nauw ver 
band houdt met de opvoeding, hoeft geen 
nader betoog Ook in du veiband zijn de 
tmtuihkelingshinden zuaar geJiandikapt 
VooTal ual Afiila betieft is ei Uinlolle 
nog de familiesl)iikluui die lui piobUein 
er met gemakkelijlei op maakt, al slaat 
men soms voor venassiiinen 

Een van die veiiassmgen is bib dat n 
landen onder islaniili (he imloed — uuai 
dus ook de pohgainic i^ toegelaten — vele 
vrouwen zich met als geexploiteeiden van 
de man gevoelen, op i\30iu aarde dat de 
vrouiven m een gezin mekaai helpen zo
wel thuis als op het veld Men mag hier 
met uit het oog verhezen dat m landen als 
Ettopu Kenia, Malawi e a nog steeds liet 
aantal bijvi ouwen de sociale status van de 
echtgenoot bepaalt De ongehimde man m 
deze landen ervaatt trouwens zijn celibaat 
als een oneer, omdat het voorti \>eit uit 
zijn ekonomische zwakheid Toch '^lell iii n 
een (zeer trage) veiaudering vast als ge
volg tan de stijging der kosten voor een 
bruidichat en ook omdat een zeker aantal 
vrouwen ekonomnch heel of half zelfslan 
dig gaat worden Daaichor is de slabilüeit 
van het op eeuuenoude geplogenheden 
steunende afnkaanse huwelijk bedteigd 

Terwijl vroeger de vrouw nauu elijks 
meetelde (wat onder a7ider bleek ui* het 
totaal gemis aan ondciwijs) is daaitn ook 

een tamelijk vlugge en lans veisnelde ver-
andenng nigetiedcn De alsnog vooilo 
mende veittagtngen zijn mei altijd te aij 
ten aan pnncipiele beziuaien, doch veelal 
aan ekonomische In deze onterfde gebieden 
spelen K) a de giole afstanden tuisen uo-
n lis: en school een belangt ijke lol loih 
i d liiiiddpaal niet louoveikomilijl al^ 
men vaststelt dat in bepaalde stieken de 
oudeis hun meisjes (en jongens) voor een 
hele week naar school stuien too i n i ui 
de nodige pTOtiand De leeiliii^en aoidcn 
nabij de srho^^l ondei^ebtaehi in hutten en 
moeten zelf hun potje koken Ze komen 
reeds de zondagnamiddag aan en vertrekken 
de viijdag naar huis V\anneei de oogst 
utt^ondeihjk slecht is, gebeurt het vaak dal 
de luidden reeds donderdags huisuaaits 
gestuurd uorderi Doch de zondag daarop 
zijn ze weer piezerit ' 

Een der voor naamste elementen in liet 
orideruijs toor meisjes tn Oyjst Afrika be
staat in de looiluhliiig 1 oli^ i lul l AO 
verslag worden de opgroeiende inenjes op 
school looral op hun rechten attent ge 
maakt, zoals bvb in Soedan, waar m de 
scholen een kampanje zieid georganneer d 
tegen de vrXyegttjdige huwehjken, een de r 
bijzonderste remmen op de vrouwelijke ont 
voogding, vooral door de te vroegtijdige 
zware kinderlast 

In een kontinent dat zich sprongsgeu ijs 
onliiikkelt, hoeft men met verbaasd te staan 
over flagrante tegenstellingen De emanci
patie gaat soms te vlug omdat bvb de ma
teriele omstandigheden de geuenste uit-
iKruw met toelaten 7o uerden tn Malawi 
vrouuen met betere lezultaten in het toe-
latirrgseksarnen dan hun mannelijke kol-
legas niet tot de technische school lor-^ifi 
laten wegens plaatsgebrek en negens de 
grote werkloosheid onder de mannelijke be 
volkirig (gexiolg van een te geringe techni
sche scholing) Dl 111 Olmen moesten niet 
meer uijl/ii voor hci xari oiidsliei ^e-ies 

iigde begrip « mannen gaan iVor •», doch 
loor de eis, zoveel mannen mogehjk na 
scholing aan het werk te kunnen zetten. 

Het soci lal statuut tan de vrouw m Af-ri-
ka wordt dus m zijn opbouw gehinderd 
door de specifieke etsen van de algemene 
ontwikkeling als zodanig De afnkaanse 
vrouwen zijn ook nog te weinig georgam-
zeerd, behalve dan tn de sociale en intellek-
tuele elites, die nos zeer gering in omvang 
^ijii en tl 111^ lil loed uitoefenen op lo
kaal vlak Op lager niveau wordt de vrouw 
bijna volledig m beslag genomen door de 
stnjd om het naakte bestaan Ook het stam
menonder scheid treedt remmend op. Toch 
ontslaan gelcidelijl terenigmgen, hetzij als 
onder afdehngen van internatiSjnale oigarn-
zalies, hetzij als nationale oiganizaties, al 
dan niet vermengd met de verenigingen die 
tn de koloniale tijd ontstonden Met deze 
lerentgmgen u ei ken UAO en UAESCO zo 
nauw mogelijk samen Het ontioogdings-
ueik bhjft echter zeer moeilijk door het 
toor lieven van oude vooroordelen en de so
ciale dispariteit Het Uh O verslag stipt 
hur teieehl aan « dal men overbelaste en 
ondervoede vrouuen met aan het studeren 
kan zetten » Staaltjes van persoonlijke in
zet zoals de jonge stagiaire tn Oeganda, die 
twee dagen na de geboorte van haar eerste 
kind en ondanks de reire xerplaatsmg zrch 
voor haar etndeksamen verpleegster aan
bood en slaagde, -ijn de uitJondertng die 
de regel bevestigen. 

Fr IS nog enor m veel te doen voor de 
ajiikaanse vrornu maar er tiordl reeds veel 
gedaan De m te lopen achterstand is bijna 
onoverzichtelijk Doch ts dat veruonderlijk 
wanneer men vaststelt dal ook in Europa 
en hoord Amerika de vrvutcelijke eman
cipatie nog lang niet is venuezenlijkt? 

Een woerd ts mooier dan een eend Dat is onbetwistbaar en we willen er alleen 
maar mee zeggen dat in de diereit» er eld de mannetjes dooi gaans netter uitge
dost zijn dan de wijfjes. Blijkens deze foto gaat het bij hei mensdom ook dte 

richting uit.^ 

GEEN « PISTOLETS » 

In West-Duitsland mag 's nachts geen 
brood meer gebakken worden Om hun 
khenten toch de gegeerde «pis tole ts» 
te bezorgen hebben sommige westduit-
se leveranciers zich moeten wenden tot 
belgische, nederlandse en .. oostduitse 
bakkerijen, vooral m de grensgebieden. 
Zodat men er tans broodjes van diver
se «nat ional i te i t» kan eten bij het 
ontbiit 

WONDERLIJK ? 

Een moeder en dochter werden in 
Detroit op heterdaad van diefstal 
be t rapt in een grootwarenhuis De poli
tie trof in haar handtassen geen nylon-
kousen, toiletartikelen, schoonheids-
kreem of iets dergelijks aan. Wel een 
kompleet stel schroefdraaiers, een klei
n e elektrische boormachine, een schaaf 
en vier beitels De rechter veroordeelde 
beide dames tot het helpen van de t im
merman bij het inrichten van een 
nieuw justitiegebouw Overdag, want 's 
nachts moesten ze brommen. 

STONDEN HUN MAN 

De tsjechische en slovaakse radio-
omroepsters stonden tijdens de recente 
krizisdagen m hun land, overweldigd 
door de Sovjets en hun knechten, flink 
hun man m het verzekeren van de kon-
tmui te i t der illegale radio-uitzendm-
gen Ook de vrouwen die met in de 
radio-nieuwsdiensten werkten doch 
kulturele, kinder- en damesrubrieken 
verborgen, sprongen hun kollega's van 
de nieuwsdiensten bij om deze af te 
lossen en zelf nieuws mededelmgen en 
oproepen om te roepen. 

Zweden is een vooruitstrevend 
land. Dat bltjkt nu ook u^,. het feit. 
dat twee zweedse xM}etbalklubs vrou
wen als trainer hebben aangeworven. 
De blonde Ltsbeth Karlsson werd een
parig door bestuur en elftal van de 
voetbalklub te Almunge (nabij Up-
sala) tot trainer benoemd. Ze is moe
der van drie kinderen en echtgenote 
van de middenvoor van de klub. De 
vrouwelijke trainer had zoveel van 
voetbal geleerd door haa-r huwelijk 
dat ze nu met ijzeren hand haar elf
tal van de ene overwinning naar de 
andeie leidt. Daar TX echter de kabi-
nes, waar de spelers zich tijdens de 
pauze omkleden, niet mag betreden 
maakt ze haar y>pmerkingen over tak-
tische en strategische fouten, begaan 
tn de eeiste speelhelft, over aan haar 
man, die het dan zijn kollega's diets 
moet maken. 

De voetbalklub van Vasterhange 
(bij Stokholm) was van mening dat 
haar spelers met soepel genoeg voet
balden De negerdanseres Diane Gray, 
van een bekend stokholms ballet, 
uerd aangeworven, om de stijve jon
gelui van Vasterhange m te wijden 
tn de geheimen van balletspi ongen 
en katachtige lichaamsbeuegingen. 
Tweemaal per week trainen de blon
de Vikingers met de ebbenhoutkleu-
rige schone uit Afrika. Op de ionen 
van jazz muziek. 
Maar niet alleen tn de sport speelt de 
vrouw tn Zweden een vooraanstaande 
rol (er ztjn tn de internationale rang
schikking meer zweedse sportvrouwen 
met gouden en zilveren medailles dan 

TRAINER 

EN 

LICHTMATROOS 
mannelijke zweedse atleten), ook tn 
de justitie boekte de zueedse vrouw 
promotie : vorige maand werd tnder-
aaad de eerste vrouwelijke rechter in 
Zwedens hcMgste rechtskollege be 
noemd, mevrouw Ingrid Garde Wi-
dernar, bekende voorvechtster van de 
viouweltjke emancipatie. 

Niet slechts aan de top, of in 
de spott, doch ook aan de bazis 
breekt de skandinavische vrouw door, 
al ts het de waag, of het hier ook 
om een letale promotie gaat. De 
noorse scheepvaartmaatschappijen 
zijn kort geleden overgegaan tot de 
aanwerving van vrouwelijke Itchtma-
trozen, omdat er met voldoende man
nelijke kandidaten voor dit overigens 
niet zo licht beroep zijn als de bena
ming laat vermoeden. Op de « As-
trid * en de ^ Sonja » zijn tans 11 
meisjes aan het werk : drie als Itcht-
matrck>s, drie tn de machinekamers, 
en vijf als stewardes. Er waren 50 
kandidaten. De kapiteins zijn zeer te
vreden en zijn van mening dat met 
de komst van de meisjes het leven aan 
boord aangenamer ts geworden. Er 
wordt evenwel zeer streng de hand ge
houden aan de geslachtelijke apart
heid Ondervraagd over de reden van 
hun nieuwe beroepskeuze antwoord
den de meeste meisjes, het leven op 
zee opwindender te vinden dan m fa
briek of kantoor. 

Hun mannelijke kollega's hebben 
er natuurlijk al moppen op getapt 
Een ervan luidt : wat kocht Kaun 
vooraleer ze inscheepte op de « Son
ja '» * Pillen natuurlijk, tegen zee 
ziekte 

En zeggen dat de vrouwelijke han 
denarbeid tn de ontwikkelingslanden 
en tn sommige oosteuropese landen 
door de voorstanders van de vrouwe
lijke emancipatie als « hinderlijk » 
voor deze ontvcfogdtng wordt be 
schouwd... 
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het doek gaat op 
ue magie van net koiitiiKiijKe woora, van net voetlicht en — waarom met — 

van de due klasiLcke, doffe kloppen voo)aleer het doek opgaat heeft weer dui

zenden ni de ban en zal er straks nog meer geboeid doen kijken en luisteren. 

Toneel in Vlaanderen niet het leeuwenaandeel voor het klassiek repertoire — 

klassicileit in de ridme zin van het woord — in de officiële schouwburgen en 

met de avantgarde in het kelder-, zolder en sinds enkele tijd ook in het kroeg

toneel. 

Het beroepstoneel schijnt de TV-ziekte wel te hoven te zijn; alleen het lief

hebberstoneel is er aan ten offer gevallen omdat uiteindelijk de toneelliefhebber, 

zo hij al dan naar zijn oude liefde wou terugkeren, dat liever deed door het 

bijwonen van voorstellingen door beroepsgezelschappen dan door « amateurs ». 

Dat het juist de « amateur'; » geweest zijn die het vlaams publiek hielpen in zijn 

kulturele ontvoogding en het de liefde voor het toneel bijbrachten mag dan met 

deze dezertie de zoveelste illustratie zijn van het « ondank is 's werelds loon ». 

Geplaatst tegenover de TV-konkur-
rent ie en de gewijzigde levensvormen 
is het begrijpelijk dat ons toneel ?ich 
slechts schoorvoetend aan nieuwe stijl
vormen en aan nieuwe toneelopvattin
gen waagt. Toen tijdens de periode tus
sen beide wereldoorlogen het vlaams 
toneel met de expressionistische ver
nieuwing faam tot buiten onze grenzen 
verwierf, waren de omstandigheden 
gans anders : dit baanbrekend werk 
werd mogelijk door het gemis aan een 
konkurren t en ook omdat het publiek 
voor deze vorm van protest tegen de 
oorlog warm liep, terwijl de stijl ervan 
een minder grote breuk betekende met 
wat het toneel voor 1914 had gebracht 
dan met hetgeen zich tans m het kader 
van de toneelvernieuwing voordoet 

Met het repertoire der jongste jaren 
sluit het toneel in Vlaanderen geleide
lijk en betrekkelijk voorzichtig aan bij 
het internationaal repertoire. Er wer
den veel vertalingen gebracht, de 
anglo - amerikaanse toneelproduktie 
bleek grote aantrekkingskracht uit te 
oefenen, niet het minst ook onder 
invloed van de film die zekere toneel
werken populair of gangbaar maakte. 
He t zou uiteindelijk ook wel zo met de 
TV kunnen verlopen, want stellen we 
bij vb niet vast dat de TV ondanks de 
schijn ook het lezen prikkelt Bij de 
avant-garde doen het behalve de Angel-
saksers ook bepaalde europese auteurs 
heel goed. De kleine gezelschappen 
nemen hier de rol van gangmaker op 
zich : wanneer bepaalde werken van 
m m d e r bekende auteurs of van ver
nieuwende auteurs het bij het beperkt 
publiek van dit zolder- en keldertoneel 
doen, gebeurt het niet zelden dat het 
«g ro t e» toneel deze stukken een paar 
jaar later op de affiche plaats 

Het oeuvre van eigen auteurs neemt 
in de opvoeringscykli een eerder gerin-
gf olaats in Vlaamse toneelschrijvers 
zijn er niet zoveel en de bekendste 
onder hen blijken in Vlaanderen zelf 
niet het sukses te oogsten dat ze bii vb 
in franse vertaling of in Nederland boe
ken . Hier moet men *rouwens kunnen 
erkennen dat de middelen, waarmee 
sommige van deze auteurs sukses 
nastreven vaak van twijfelachtig allooi 
ziin omgekeerd evenredig aan de 
inhoud en de «original i tei t» van hun 
werk 

Het beroepstoneel in zaalopvoering is 
overgebleven, de twee andere vormen 
ervan (het liefhebberstoneel en het 
openluchttoneel) zijn praktisch ver
dwenen Deze laatste vorm kor. men 
trouwens geen eigenlijk .oneel noemen 
het werd show massa-spektakei Het 
komt alleen nog aan bod bij speciale 
gelegenheden en dan nog vermengd 
met andere showtechnieken zodat men 
hier nog bezwaarlijk van toneel kan 
spreken Het bekendste van deze massa-
shows, het brugse H Bloedspel. zal niet 
meer opgevoerd worden hetgeen deze 
evolutie ten volle onderstreept. 

Ons toneel houdt het dus bij een 
tamelijk konservatief stramien (het 
verschijnsel is ten andere niet alleen in 
Vlaanderen na te gaan), niet alleen uit 
vrees, door een te bruuske koerswijzi
ging het publiek van zich te vervreem
den doch wegens het ontbreken van 
een kultuurbeleid, dat die naam ver
dient. Met deze vaststelling stampen 
we open deuren in, maar het kan geen 
kwaad ze in verband met het toneelle-
ven in ons land nog eens te herhalen. 
Een werkelijke kulturele autonomie 
zou daarin een wijziging ten goede 
afdwingen, al hangt ten slotte alles af 
van de mensen die het moeten doen. 
De infrastruktuur is verouderd er zijn 
te weinig moderne toneelzalen, onze 
steden zitten nog steeds opgescheept 
met de 19e eeuwse «schouwburgen» 
terwijl kleine centra, die vroeger nooit 
over een konvenabele toneelzaal be
schikten, hier en daar kunnen pronken 
met een eigentijdse konstruktie. al 
kunnen die het niet halen bij Neder
land. Ook het s tatuut van het spelend 
personeel is nog onaangepast wat de 
regelmatige uitwijking van knappe 
toneelelementen naar het Noorden ver
klaart al blijkt deze de jongste tijd te 
zijn verminderd 

We kunnen slechts vaststellen dat 
men nog steeds achterhaalde normen 
er opvattingen nahinkt. mede door de 
nog altijd zwaar doorwegende centra
listische hipoteek die een eigen kultu
rele ontplooiing verhindert en, of ver

traagt. Dat wordt des te duidelijker 
naarmate men Brussel nadert , waar ook 
vandaag nog een zogenaamd Nationaal 
Toneel slechts een verlengstuk van 
Pari js blijkt te zijn, waar men fransta-
lige taaldiktatuur « nat ionaal» durft te 
noemen en ballet met toneel verwart 
(al gaat het dan om een vernieuwing in 
dit vizueel-auditief onderdeel van het 
lirisch toneel, dat echter naar een zelf
standige kunstvorm evolueert en tegen 
welke vernieuwing niemand, die voor 

regelmatige verjonging is gewonnen, 
iets kan inbrengen, altans niet princi
pieel). 

De toneelvernieuwing en aanpassing 
in Vlaanderen zal er des te vlugger 
komen naarmate wij de volledige kul
turele autonomie afdwingen. We bezit
ten de mensen die dat aankunnen, we 
bezitten het talent en het publiek 
ervoor. Kortom, alles bijeen genomen : 
we staan klaar en wachten slechts op 
het groene licht. 

TONEEL TE BRUSSEL 
K.V.S. 

In liet kadci i'Un hel lestivat van 
P laanUeien speelt de K.V S. ah voor
seizoen en in sainenwetking mei de 
B R.T., « De avontmi tl van de bia-
ve soldaat Schwe}k », een loneeibe-
weikmg door de Isjech Pnvei Ko-
Iioet van de onxiottooide roman van 
Jarostai Hasek ui de neder lundsc 
aanpassing van tred Engelen 

Hasek was een ls]eihisch revolutio 
nair. die bezeten was door de liefde 
voor zijn volk eri dooi een opslandig 
gevoel legen de dwang ivanrondei de 
1 sjechen gebukt gingen De eersU 
wereldoorlog die hij als viipvilbget 
meemaakt, om naai de Ruisen — dil 
slavisch broedervolk: — wei Ie lo 
pen, leverl hem genoeg stol om zi; i 
< Schwejk » te scheppen. 

« Schwejk » kan men aanzien als 4e 
meester die — bewust of onbeunisl — 

hel misverstand op ongeëvenaarde 
manier hanteert om zich uit de slag 
te hekken, hij laat alles ovei zich 
heen gaan en roept de stogam mee 
om met rrist gelaten te worden — 
hutten met de wolven m 't bos — 
zonder et <fok maai tets van te gelo
ven Hei komt er de auteur op aan, 
het absrirde van gegeven bevelen het 
dwaze van menselijke hoogmoed, het 
tegennatuurlijke van hel militarisme 
aan de kaak It \li hen. 

De naïeve — ot de riaievileit ge
meend ts oj met > — iichwejk over
wint innerlijk, vooral wannen hij 
zich uiterlijk onderwerpt en kei on
recht of de onrerhtvaaidigheid en de 
hardvochtigheid van ztjn tegenstrever 
o/ vijanct aanklaagt en ontmaskeit 
!*joi deze met zijn dubbelzinnige dia-
rkliek schijnbaar m 't s;eltjk te stel

len. 
Men kan in dergelijk werk de na-

diuk lengen op het biltere z'an de 

aanklacht tegenover wantoestanden 
of op de revoluttonane achlergrona 
of op de kluchtige ztjde van enkele 
taferelen O.t. heeft regissew Anton 
Peters deze laatste te zeei aangedikt. 
Hasek was geen klucht en blijspel
schrijver, maar een revolutionair die 
de lachwekkende taferelen slechts ge-
biuikte om zijn ideeën voim te ge 
ven. Hiervan afgezien dient getuigd 
dat de opvoering iran dit zwaar werk 
tot een mcfoie prestatie ts uitgegroeid 
waaraan moeite noch geld werd ge
spaard, zodat ze in het Festival van 
Vlaanderen op haar plaats ts. 

In de grote bezetting vallen vooral 
de twee gastakteurs op : Luc Philips 
als de hondenkoopman Schwejk 
waarmee hij als het ware vergroeid ts 
en Werner Kopers tn dne verschillen
de, raak getipeerde en sterk weerge
geven figuren. De Bob-Boon-Singers 
zorgden met brfo voor de hekelende 
bijtende liederen, een passende scha
kel tussen de afwisselende taferelen. 
Het tekenfilmpje van Bob Van der 
Steen, op zich zelf knap werk, von
den we minder gelukkig in het ge
heel. 

JV. 

Ploegwerk in de kun-it : te Nice stelde beeldhouwer Morettt zijn iongste 
produkt voor een konstruktie van 20 m lang en 7 tn. hoog uit ntetaai hout, 
papier en glas met vaste en mobiele gedeelten. Een ploeg timmerlieden sme
den, glazenmakers, elektriciens en fotografen besteedde er 20.000 werkuren aan. 

Morettl zelf deed over ontwerp en uitwerking 2 jaar. 

'E BRUSSEL 
het misverstand op ongeëvenaarde 
manier hanteert om zich uit de slag 
te trekken, hij laat alles ovei zich 
heen gaan en roept de slogam mee 
om met rust gelaten te worden — 
hutten mei de wolven tn 't bos — 
zonder er <x>k maai tets van te gelo
ven Hei komt er de auteur op aan, 
het absurde van gegeven bevelen het 
dwaze van menselijke hoogmoed, het 
tegennatuurlijke van hel militarisme 
aan de kaak It \li hen. 

De naïeve — ol de riaievileit ge
meend IS oj met > — iichwejk over
wint tnneilijk, vooral wannen hij 
zich uiterlijk onderwerpt en het on
recht ol de onrerhtvaaidigheid en de 
hardvochtigheid van ztjn tegenstrever 
o/ vijand aanklaagt en ontmaskeit 
!*joi deze met ztjn dubbelzinnige dia-
fkliek schijnbaar m 't s;eltjk te stel

len. 
Men kan tn dergelijk werk de ria-

diuk lengen op het biltere z'an de 

aanklacht tegenover wantoestanden 
of op de revoluttonan e achlergrona 
of op de kluchtige ztjde van enkele 
taferelen O.t. heeft regissew Anton 
Peters deze laatste te zeei aangedikt. 
Hasek was geen klucht en blijspel
schrijver, maai een revolutionair die 
de lachwekkende taferelen slechts ge-
biuikte om zijn ideeën voim te ge 
ven. Hiervan afgezien dient getuigd 
dat de opvoering van dit zwaar werk 
tot een mcfoie prestatie ts uitgegroeid 
waaraan moeite noch geld werd ge
spaard, zodat ze in het Festival van 
Vlaanderen op haar plaats ts. 

In de grote bezetting vallen vooral 
de twee gastakteurs op : Luc Philips 
als de hondenkoopman Schwejk 
waarmee hij als het ware vergroeid ts 
en Werner Kopers tn dne verschillen
de, raak getipeerde en sterk weerge
geven figuren. De Bob-Boon-Singers 
zorgden met brfo voor de hekelende 
bijtende liederen, een passende scha
kel tussen de afwisselende taferelen. 
Het tekenfilmpje van Bob Van der 
Steen, op zich zelf knap werk, von
den we minder gelukkig in het ge
heel. 

JV. 
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DE DICHTER POL 
Pol Leroy heeft tot op heden niet de waardering (gekregen die hij krachtens 

zijn werk verdient. Gisteren niet en ook nie* vandaag. 
Gisteren : toen hij nog in een meer traditionele vorm, maar reeds met een

zelfde poëtische kracht als nu, « Getuigenissen » of « Vuur zingt » ^1943) schreef, 
waarin reeds de latere magische doorbraak en de invloed van het surrealisme 
zouden aanwezig zijn. Vandaag : nadat hij met verscheidene bundels («Lucifer» 
en « Geboorte der poëzie » in 1952, « Regina » in 1954, « Lava » in 1958, « Tellu
risch » in 1963) zijn uitzonderlijk lirisch talent, zijn persoonlijkheid en zijn 
woordkracht had bewezen. 

In 1965 werd hem de eerste driejaarlijkse Blanka Gijselenpnjs voor poëzie 
toegekend en in 1967 werd « Spel en Spiegel » met de dr. L. Philipsenpiijs voor 
literatuur bekroond. Betekent dit de eerste stap naar de erkenning van een 
waarachtig dichter ? 

Met de zeer lijvige bundel « Spel en Spiegel » waarin het onuitgegeven werk 
tussen 1946 en 1966 bijeengebracht werd, krijgt Pol Lerov nu echter een zulk-
danige « presence », een literaire aanwezigheid dat het welhaast onmogelijk lijkt 
om de man nu nog over het hoofd te zien... 

« Spel en Spiegel» bevat, naast enke
le afzonderlijke stukken, acht dicht
bundels waaronder de bekroonde «Va 
Banque» Het hele werk is ingedeeld 
in twee grote delen : «Boogbrug» dat 
de bundels « Ogief », « Silvio», « Bij 't 
murmelen van de beek» en «Homo 
Ludens » bevat In het tweede gedeelte 
« Lasso » zijn de bundels « Dieptezon » 
« Va Banque », « Normandische Suite » 
en «Antaios» samengebracht Het 
geheel is tamelijk kronologisch opge
bouwd — waarbij echter wel gedichten 
uit een vorige bundel later ontstaan 
zijn dan sommige uit een volgende 

De opbouw van de hele verzamelbun
del beantwoordt aan een evolutie, of 
beter • aan een voortschrijden, zowel in 
de gedachtelijke en gevoelswereld van 
de dichter als aan een evolutie in het 
formele. 

Wat heeft de man ons te vertellen ? 
Wat is zijn wereld, zijn droom, zijn 
ervaring ? Aan welke waarden hecht 
hi.1 belang, welke verwerpt hij, wat is 
zijn were ldbee ld ' En in de tweede 
plaats vraagt de lezer zich af : hoe doet 
hij dat ? Is de manier waarop dat 
gebeurt wel adekwaat, d.w.z wekt zij 
dezelfde of altans gelijkgerichte gevoe
lens op bij de lezer ? 

Sprekend over Leroy"s poëzie moeten 
WIJ beginnen met te zeggen dat het 

«moeilijke gedichten zijn Zijn ze 
daarom — evenals zijn wereld — her
metisch ? 

Elk gedicht moet ontsloten worden en 
de dichter kan het je daarbij gemakke
lijk of moeilijk maken. Leroy is niet 
vrijgevig met zijn sleutel en menig 
gedicht dient werkelijk doorworsteld te 
worden, al wéét de lezer : hier is waar
achtige poëzie. Reeds in de titel ligt een 
vmgerwijzigmg voor het benaderen 
van de wereld achter het woord : spel 
en spiegel Spel der poëzie, der vormen, 
woorden, beelden, flitsende associaties. 

Maar er is ook de zelfbevestiging 
tegenover wereld, mensen, maatschap
pij, met de grote hunkering naar een 
metafizische overzijde. Het antwoord 
op de probleemstelling wordt in het 
eigen wezen gevonden. Enerzijds is er 
de dionizische levensbevestiging die de 
normen van een tot beschaving verstar
de kuituur afwijst, anderzijds is er de 
wanhopige hulpschreeuw uit demoni
sche verworpenheid naar goddelijke 
onsterfelijkheid. 

Wat Leroy met zijn poëzie bedoelt ? 
Zijn pozitie als dichter wil die van een 
getuige zijn : een getuige ten laste 
vaak, een moralist tegen de konventie-
moraal, iemand die de spiegelwaan der 
dingen stukstoot 
Wat deze twintig jaar aan levens

vreugde en ontgoocheling, hunker ing 
van lichaam en ziel, grootheid en klein
heid, afkeuring en geloof in menselijke 
en goddelijke waarden betekend heb
ben voor de dichter, daarvan vinden 
wij de uitgepuurde poëtische kern weer 
m deze verzen. Hun vorm is — en hier 
komen wij op het tweede punt — 
modern. Dit « moderne » ligt niet zozeer 
in het rijmloze der verzen, het meer 
associatieve dan diskursieve van de zin, 
het frappante en soms schokkende van 
het beeld, het hortende r i tme of zelfs 
het aritmische der woordschikking, het 
versluierende in plaats van verhelde
rende der beelden en metaforen, het 
suggestieve en magische van de taal. 
Het berust ook in een wijze van bena
dering der dingen, die de stof en het 
hulsel van het gedicht leveren. Deze 
benadering is niet t ipercnd voor de 
moderne kunst alleen. Het onderscheid 
met de dionizische, irrationele wijze 
van benaderen zien wij best geïllus
treerd m het aanwenden van het 
natuurbeeld, dat van zijn romantische 
glans ontdaan tot koel obj'-kt wordt. 
Verder doorgetrokken zien Vv'ij hoe de 
levenloze dingen in hun kc^'le gevoel
loosheid het overwicht nemen : kristal. 

[ 

steen, ijs, erts, rots, marmer. . . 
Hier stoten wij op de dualiteit van 

de dichterlijke persoonlijkheid Leroy. 
Naar de vorm grijpt hij naar he t 
moderne dat zich erop beroept «Aus-
druck der Zei t» te willen zijn en dat 
wantrouwig en afkerig staat tegenover 
sentiment en romantiek : een kunst die 
naar Valérys woord «diep-sceptisch» 
wil zijn, met een dichtertype dat E. 
Langgasser de «denkende Lyr ike r» 
noemde. Maar anderzijds is Leroy naar 
aard en wezen géén rationalist, géén 
apollinische natuur. Al is zijn poëzie 
overwegend abstrakt, toch openbaart 
menig vers door zijn dionizisch vitalis
me de ware aard van een rubensiaans 
Vlaming, wiens woordgeweld zich ook 
doorheen verkoelende beheersing mani
festeert. Deze dualiteit wordt ook dui
delijk in het protest van de dichter 
tegen de technische beschaving, tegen 
deze — juist door het rationele alléén 
gerichte — maatschappij. 

Leroy vond voor deze apollinisch-dio-
nizische spanning een surrealistische 
brug tussen modern rationalistisch 
vormbeleven en hunker ing naar he t 
irrationele. Zijn werk is een bestendig 
pogen naar de harmonizering van dit 
apollinische van zijn dichterlijke aan
leg met het dionizische van zijn aard 
en wezen. 

Pol Lerov : « Spel en Spiegel» — 

345 hlz. Uitgeven] De Roerdomp. 

E recht. Fr 350. 

Zondag had te Weiteren een poëziemarkt plaats Een vijftigtal poëten — waar 
onder enkele erkende grootheden — verkochten er in kramen of op tafeltjes hun 
gewrochten verpakt in repen chokolade of andere snuiterij. Doel : de kunst 
dichter bij den volke. Zowel de producenten als de konsumenten bleken opge 

togen na de markt. 

MOMENTOPNAME 
EUROPESE VOLKSKULTUUR 

Einde dezei maand heeft te Ant-
u'eipen de 5de Einopeade voor Votks-
kiiltuHT plaats, waaiaan ca 3500 jon-
geien uit 16 velschillende landen 
deelnemen met een demonstratie van 
hun eigen, nat nate volkskunst. Onze 
vlinmse jeugd zal ei uitpakken met 
eigen vlaamsnationate demonstiaties. 
De hoofdblok bestaat voornamelijk 
uit hedeien en dansen. Het piogtam-
ma voorziet (in grote ttekken) <op 
zate) dag 28 september van 14 uur af 
demonstraties van de buitenlandse 
volksknnslgi oepen, waarna om 16 uur 
ruim 150 gioepen, muziekkorpsen en 
koren in feeststoet opmarseien. 

Om 20 uur heeft in de stadsfeest
zaal en tn de handelsbeurs een euro
pees bal plaats (hiervoor zijn kaar
ten te bekomen op het V.V.K B.-
7 refpunt. Matkgravestiaal 17 te Ant-
xverpen) Zondag 29 september om 
14 uur 30 begint dan de eigenlijke 
Eiii\>peade. 

Het wordt een boeiende en kleur
rijke, volkse europese ontmoeting. 

VRIJE AKTIEGROEP ANTWERPEN 
Er ontstond een zekere deining 

rond deze groep naar aanleiding van 
het feit dat de pers de aandacht ves
tigde op zekere praktijken op en rond 
het Conscience plein te An'werptn, 
dat parkingvu] gemaaltt weid onder 
üruk van deze akliegroep. 

Men bleek van bepaalde ziple de 
VAGA (zoals de akliegroep zich zelf 
in afkorting i\>emtj te ivtllen vereen
zelvigen met de op dit plein liggende 
en rond zwervende haschisch-rokers 
en andere « piogressisten ». De VA-
GA wijst een dergelijk verband af 
en refereert aan haar programma 
en ook aan het feit dat met alleen 
de antwerpse doch ook de centrale 
kulturele diensten te Brussel een 
vorm van samenwerking met deze 
groep voorstaan. Zo werd reeds einde 
'lugustus tn het antwerps muzeum 
\'jor Schone Kunsten een x>ertoning 
van tsjechische tiims gevolgü door 
debat geoigantzeerd en worden al-
naar elke -aterdagnamidaag debat-
middngen en andere manifestaties 
voor-Jen (w o. uiteraard ook van 
beeldende kunst). lU dit laatste ver
band mag de kunstmanifestatie « Not 
'or salf art » vermeld, een openhrrhl 

tentoonstelling die zaterdag 28 sept. 
a s op het Corrscienceplein zal plaats 
hebben. 

BELANGSTELLING VOOR PERMEKE 
Het Per ineke-muzeum te Jabbeke 

(provinciaal bezit van West-V laande
ren) kent ondanks zijn afgelegenheid 
van grote centra en wegen een stij
gende belangstelling. Tijdens het 
voorbije seizoen noteerde men zelfs 
een daggemiddelde van 150 bezoekers. 
Het muzeurn is de grote villa, die de 
meester van het vlaams expressionis
me daar liet U'juwen, met wijd uit
zicht op de velden en twee ateliers, 
waarvan een zeer ruim, omdat hij er 
zijn grote beelden boetseerde. Het 
gebouw weerspiegelt in zijn massa 
iets van het hoekige dat de meester 
van Jabbeke in omgang en werk ken
merkte. 

Het provinciaal bestuur van West-
Tlaanderen zal tans grote kleurenre-
produkties van Permeke's werk op de 
markt brengen evenals een nieutoe 
reeks kleuneproduklies op postkaart
formaat. Uit een en ander blijkt een 
blijvende belangstelling voor een der 
grootste figuren uit een belangrijke 
periode van de vlaamse beeldende 
kunsten. 

PROLOOG 
De vierde reeks van de « dagen van 

het vlaamse lied » (15 februari tol 2 
maart 1969) krijgt een proXjog te 
Antwerpen met vijf opvoeringen van 
het zangspel « Op de pur pre hei > 
van Ar mand Preudhomme in de ant-
uerpse KVO, nl. op 22 en 23 oktober 
en op 4, 6 en 19 november, m de al
gemene regie van Renaat Verbrug
gen. De voornaamste solisten zijn 
Berthe Van Hyfte, Sylvam Der uwe 
en Robert Van Helvert. Deze opvoe
ringen worden meteen een goede in
zet van de viering van de 63ste ver
jaardag van de toondichter, een der 
prvduktiefsle lieder komponisten in 
Vlaanderen Men kan voor deze op
voeringen kaarten bestellen bij de h. 
Bruno Aerts, sekretans « Vrienden 
van Scheut ^, die er het initiatief toe 
namen. Oude Beurs 27, Antwerpen. 
Een langspeelplaat van « Op de pur
pre hei > IS tegen 258 tr. te verkrij
gen bi] het VVKB, Markgraveslraat 
17, Antwerpsen of RQelanduiigaven, 
" Woodstraat 12 te Borger hout. 
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Martin Van Zundert en Julienne De Briiyn in het T.V.-spel «De Meeuw» naar het toneelstuk 
van Anton Tsjechov — Dinsdag 17 september om 20u35, Brussel Ned. 

STEDEN VOOR DE TOEKOMST 

Hoe onze steden — vooral de 
wereldsteden — in de 21e eeuw 
er uit zullen zien is een pro
bleem waaraan de progressieve 
urbanisten en andere specialis
ten reeds een hele kluif heb
ben. De dokumentaire «Steden 
voor de toekomst y benadert 
vanuit verschillende aspekten 
het nijpend probleem « Steden 
• - planning». Men kan voor
eerst de urbanizatie-planning 
bestuderen en uitwerken van
uit het standpunt schoonheid. 
Brasilia, de nieuwe hoofdstad 
van Brazilië, is hier een tref
fend voorbeeld van. Urbanisten 
zijn eveneens de mening toege
daan dat het oude en het nieu
we in eenzelfde stad best kan 
worden verzoend. Als voor
beeld werd de restauratie van 
de « Society HiU » buurt in de 
stad Philadelphia (U.SA) ge
filmd. Tenzo Tange, een van 
de meest bekwame Japanse 
architekten, heeft een origi
neel plan uitgewerkt om de 
miljoenenstad Tokio uitbrei
ding te kunnen geven. Hij ont
wierp een plan om een reuzen-
kompleks te bouwen boven de 
baai van deze stad. 

Chandighar, de hoofdstad 
van de staat Punjab, een parel 
wat architektuur betreft, is 
terecht de nationale trots van 
de Indiërs. In deze uitzending 
wordt eveneens aan deze stad 
een bezoek gebracht. 

Zondag 15 september om 
19u30. (Brusssel Ned.) 

HUMORESKEN 

Naar aanleiding van het Hu
morfestival te Heist-Duinber-
gen werd dit programma, gete

kend Nest Jansen, in de 
Humorhal opgenomen. Het 
werd — en dat wordt het ook 
op uw scherm nog eens — een 
avond zonder kabaret of varié
té van een welbepaald genre, 
maar wel met veel humor en 
bonte afwisseling van lach en 
muziek voor natgeregende va
kantiegangers. De kartoonale 
gezien door Gaston Durnez 
vormt alvast één van de ingre
diënten van dit vakantiemenu. 
Louis Verbeeck brengt verder 
een parodie op de bekende 
zanger Jacques Brei en een 
liedje over De Padvinder. De 
twee Donati's, een Italiaans 
duo — halen allerlei halsbre
kende toeren uit, met muziek, 
terwijl Zwi Kanar, de bekende 
mime-artiest ook iets in petto 
heeft. Nog parodieën van Bue-
no de Mesquita, een Nederlan
der met een alles behalve ne-
derlandse naam. En tenslotte 
krijgt u van Paul Ghyssels die 
samen met Regine Clauwaert 
de nummers aan elkaar praat, 
nog wat fantazie over ontwik
kelingshulp. 

Zondag 15 september om 
20u40 (Brussel Ned.) 

DE MEEUW 
Anton Tsjechov werd op 17 

januari 1869 geboren, precies 
één jaar vóór Alexander II in 
Rusland de lijfeigenschap op
hief. Zijn jeugd was grauw en 
triest met een vader die dronk 
en zijn kinderen regelmatig 
afranselde. Toch is Tsjechov 
erin geslaagd geneeskunde te 
studeren in Moskou. En inmid
dels moest hij de kost verdie
nen voor het hele gezin, want 
zijn vader, wiens kruideniers
zaak was failliet gegaan, wilde 

niet meer werken. Door zich 
aan het schrijven te zetten 
heeft Tsjechov zijn familie uit 
de brand geholpen, en ook la
ter hiermee zijn eigen finan
ciële noden gelenigd. 

«De Meeuw» werd ge-
kreëerd in 1968; het is het 
tweede grote stuk van Tsje
chov. Op de première in Sint-
Petersburg werd het slecht 
onthaald, het werd zelfs een 
mislukking genoemd. Later 
werd het echter een triomfan
telijk sukses in het Kunsttea-
ter te Moskou. 

«De Meeuw » speelt zich af 
op het landgoed van de oude 
vrijgezel Sorin, landgoed dat 
beheerd wordt door de gepen
sioneerde officier Sjamrajev. 
De vrouw van Sjamrajev, Po-
lina, heeft een verhouding met 
dokter Dorn. Sjamrajevs doch
ter, Masja, wijst de attenties af 
van de onderwijzer Medved-
jenko... omdat zij verliefd is op 
de jonge dichter Trepljev. Deze 
Trepljev, zoon van Sorins zus
ter Arkadina, verblijft ook op 

het landgoed... en hij is ver
liefd op een buurmeisje : Nma 
Zaretsjnaja.. Het eentonig le
ventje van deze luitjes wordt 
eens per jaar verhelderd door 
de gebeurtenis : het bezoek 
van de beroemde aktrice Arka
dina die haar vakantie op het 
landgoed van haar broer Sorin 
komt doorbrengen. En, sensatie 
te meer : ditmaal is ze niet al
leen gekomen : ze heeft haar 
minnaar meegebracht... Trigo-
rin, die als schrijver reeds heel 
wat faam verworven heeft... 

Het stuk schetst momentop
namen uit het leven van al 
deze mensen. Voor Trepljev 
eindigt het met zelfmoord, 
Masja, tenslotte toch getrouwd 
met de onderwijzer Medved-
jenko, is niet gelukkig en zoekt 
vergetelheid in de drank en 
Nina, die een kind heeft van 
Trigorin is een onbeduidende 
kleine aktrice geworden, ter
wijl zij nochtans gedroomd 
had van een heel ander leven... 
De titel is ontleend aan een 
scene die het stuk een simbo-
lische betekenis geeft : Trepl
jev heeft toevallig een meeuw 
geschoten die opgezet zal wor
den maar die niemand eigen
lijk nodig heeft. 

Dinsdag 17 september om 
20u25. (Brussel Ned.) 

SABRINA 
Met deze prent maakte Billy 

Wilder een pittige echt ameri-
kaanse filmkomedie; daarbij 
uitstekend gediend door de 
meer dan verdienstelijke ver
tolking van Audrey Hepburn, 
William Holden en vooral 
Humphrey Bogart. 

Het verhaal, een soort mo
dern sprookje, vertelt over de 
zachtzinnige en mooie Sabrina. 
Zij is de dochter van een 
chauffeur van een steenrijke 
amerikaanse familie. Ze is 
knettergek verliefd op de jong
ste zoon, David, een kerel die 
het leven van de goeie kant 
neemt en reeds een aantal hu
welijken achter de rug heeft 
Maar daar kan vader het niet 
mee eens zijn en stuurt doch
ter lief naar Parijs voor een... 
kookkursus. Als Sabrina terug
komt is het lelijke eendje een 
prachtige zwaan geworden. Nu 

wordt David op haar verliefd. 
Wat niet wegneemt dat ze uit
eindelijk de bruid wordt van 
de vlijtige, oerdegelijke Linus 
Larraber, de oudste broer van 
David. 

Vrijdag 20 september om 
20u25. (Brussel Ned) 

Vlaamse T. V. 
ZATERDAG 14-09-1968 
18 50 : Zandmonnet ie — 18 55 ; Ja 
zuster, nee zuster (I) De geschieden» 
van een njsthuis vol herrie — 19 52 : 
Zoekl icht — 19 57 : Franse toolwenken. 
— Mededelingen — 20 00 : TV nieuws 
— 20 25 : Brustem Show — 2 1 3 0 ! 
Echo — 22 00 : Mannix : The Girl i n 
the Frame — 22 50 : TV-nieuws — 
23 00 t o t 24 00 : Israëlitische dienst t « 
Antwerpen n o v het Joodse nieuwiaore-
feest « Selighot t 

ZONDAG 15-09-1968 
14 30 : De gordel van slangeleer • Da 
gordel weer terecht — 14 45 : Tiener
k lanken presenteert : Dos lunge Orches-
ter (I) — 15 15 t o t 17 15 : Binnen en 
bui ten — 18 15 : Klein, k le in k leuter t je 
— 18 35 : Sportreportage — 19 05 t 
Ben de Beer ; De gebroken rui t —• 
19 30 : Geschiedenis van de XXIe eeuw. 
Documentaire Ie deel : Steden voor da 
toekomst — 19 55 : Mededelingen — 
20 00 : TV-nieuws — 20 15 : Sportweek
end — 20 40 : Humoresken — 21 45 ! 
Het leven van Carovaggio ( l i l ) ^ 
22 55 : TV-nieuws 

MAANDAG 16-09-1968 
18 55 : Zandmonnet ie — 19 00 : Zorro 1 
Zorro rides alone — 19 25 ' Vergroot 
glas op de postzegel — 19 40 • Open
baar kunstbezi t « Landschap met loch t -
taferelen > door Hans Bol — 19 50 : 
Hier spreekt men Nederlonds — 19 55 : 
Mededelingen - De Weerman — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 : High Choporral : 
De geschikte man — 21 15 : Ten huiza 
van André Demedts, let terkundige — 
22 05 Juhe Felix z ingt . volksliederen 
en protestsongs — 22 35 : TV nieuws, 

DINSDAG 17-09-1968 
18 55 : Zandmonnet ie — 19 00 • Tiener-
k lonken — 19 25 : Kl ik en kook Pro
gramme voor de vrouw — 19 50 : Zoek
l icht — 19 55 : Fronse toolwenken -
Mededelingen — 20 00 : TV nieuws — 
20 25 * De meeuw Toneelstuk door A n 
ton Powlovitsj Tsiechov, ver taald door 
Charles B Timmer — 22 50 TV nieuws. 

WOENSDAG 18-09-1968 
17 00 t o t 18 00 • Televisum — 18 55 i 
Zandmonnet ie — 19 00 • Wereld zonder 

'grenzen — 19 25 • Arena — 19 50 s 
Hier spreekt men Nederlands —- 19 55 ! 
Mededelingen - De Weerman — 20 00 ! 
TV-nieuws — 20 25 : De werkwinkel . 
Kleinkunstprogrommo — 21 20 : De o n 
dergang von de Lusitonio — 22 10 Jl 
Volksconcert — 22 45 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 19-09-1968 
18 55 : Zandmonnet ie — 19 00 • Tie
nerklanken — 19 35 • Filmmuseum van 
de schaterloch : De kelner, met Stan 
Laurel — 19 50 : Zoekl icht — 19 55 : 
Franse too lwenken - Mededelingen ~— 
20 00 : TV nieuwï — 20 25 : Peyton 
Place Laatste 2 of leveringen : De o n -
mogeli ike terugkeer Het verleden 
wreekt zich — 21 15 : Zomercarrousel 
( I I I ) — 2 2 3 0 Première — 23 05 : 
TV-nieuws 

VRIJDAG 20-09-1968 
18 55 : Zandmonnet ie — 19 00 Pro
testants godsdienstige ui tzending — 
19 30 ; Z ie t u er wat in ? — 19 50 : 
Hier spreekt men Nederlonds — 19 55 ! 
Mededelingen - De Weerman — 20 00 ! 
TV nieuws — 20 25 • Bogart retrospec
t ieve Sabrina — 22 20 • TV-nieuws —• 
22 25 t o t 23 25 : Spoleto 1967. 

|[R]RESOCUBI 
H A.DEKERPEL K F I J K F N S • • & ZONEN N.V. r \ t I L L J r \ l ^ l \ I O H 
^ ^ 1 EREMBODEGFM ^ H 
^ ^ B 053/67898-67899 ^ H In de druk bekeken reeks Bogart-retrospektieve komt de komedie « Sabrina » van Billy Wilder 

aan de beurt, met behalve de grot^ Humphrey A udrey Hepburn en William Holden in de hoofd
rollen — Vrijdag 20 septem ber am 20u25. Brussel Ned. 
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s:P:O:r:t 
ALS AMAAI 

« Sport 68 » vertelde dat onze 
Merckx vóór het wereldkam
pioenschap wist dat hij zijn 
kans niet mocht gaan, anders 
gezegd in dienst van een ita-
liaans ploegmaat moest rijden. 
Van Looy zou dit pas tijdens 
de koers vernomen hebben. La
ten we nu even denken. 

Als Merckx wist dat hij niet 
mocht rijden en als de andere 
belgische renners dat niet wis
ten, op welke bazis is men dan 
in de belgische ploeg aan het 
onderhandelen geweest ? Op 
een bazis van bedrog ? 

Mogen wij besluiten dat 
« men » — Merckx heeft daarin 
waarschijnlijk niks in de pap 
te brokken - door te trachten 
belgische renners zogezegd ten 
voordele van Merckx om te ko
pen, in feite die mannen heeft 
omgekocht om voor een Ita
liaanse Faema t t rijden zonder 
dat zij dit zelf wisten ? Heeft 
men Merckx gebruikt om de 
belgische « belangen » aan de 
Italiaanse op te offeren d u s ' 
Kan ons nfet schelen, hoor, 
maar als dat inderdaad zo is, 
dan IS-het toch sterke koffie! 

m PERCENT 

Is het u al eens opgevallen 
dat ge bijna geen foto's kunt 

- zien met een paar renners 
of ergens op de foto grijnst 
ook de geldhongerige rimpel-
kop van Jan van Buggenhout, 
de manager die hier in ons 
land wellicht de volstrekte 
meerderheid van de wieler
wedstrijden kontroleert ? 

Dat die «Jan-tien-percent », 
zoals men hem wel eens noemt, 
in het wielerwereldje een se
rieuze machtspozitie inneemt, 
is duideliik. Dat is ons weer 

opgevallen toen we lazen dat 
hij weer het grote woord voert 
bij de besprekingen tussen 
Faema, Merckx en Driessens, 
in verband met de post van 
sportdirekteur bij Faema, die 
Merckx graag aan Driessens 
zou toegeken i zien. Wat ge
noemde Jan daarmee te maken 
h e e f t ' Wel, naar het schijnt 
wil hij van Brussel de hoofd
stad van het merckxisme ma
ken (aldus «Les Sports») , 
door naast een sterke Faema-
ploeg in Italië, ook een sterke 
Faema-ploeg in België te vesti
gen. Hij ziet er waarschijnlijk 
brood in. 

En overigens, Faema-hege-
monie in Italië en België : 
sportgenot gewaarborgd. 

SUP SINDIKAAT 

Verleden week schreven wij 
nog dat naar onze mening in 
het fameuze rennerssindikaat 
dat in Italië gesticht werd te 
veel «vede t t en» zetelen En 
dat dit wel een zeer slappe 
waarborg is voor de verdedi
ging van de belangen van de 
«gewone piot ten», belangen 
die doorgaans absoluut niet 
stroken met die van de halve 
of hele goden van de velo Als 
werknemer zouden wi^ ook 
niet het rninste vertrouwen 
hebben in een «s indikaat» , 
waarin de lakens uitgedeeld 
worden door de werkgevers en 
hun vertrouwelingen 

De meerderheid van de ren
ners blijkt dezelfde mening 
toegedaan Men staat eerder 
weigerig tegenover dat fameu
ze sindikaat (dat trouwens eer
der lijkt op een aktiekomitee 
tegen het dopingsonderzoek) 

Daarenboven schijnen de 
«bestuurs leden» nu niet be

paald de simpatie weg te dra
gen van de meeste renners En 
ook dat is best begrijpelijk. 

Al met al verwachten wij 
bijgevolg niet veel van het 
nieuwe sindikaat. 

WAAROP WACHTEN WIJ 

De Zwitsers hebben dan ook 
maar de grote stap gezet en 
hun dames toegelaten tot de 
voetbalvelden. Niet als spelers 
of supporters, maar als scheids
rechters. Dit in navolging van 
Groot-Brittannië, Z w ' d e n , 
Duitsland. Denemarken en 
misschien nog andere landen. 

Ons komt het natuurl i jk 
nogal gek voor, zo'n vrouwe
lijke arbiter, maar dat zal in 
die andere landen ook wel het 
geval geweest zijn. Tot bleek 
dat de dames over het alge
meen uitstekende scheidsrech
ters zijn 

We hopen dat men hier, voor 
de miniemen en kadetten, het 
Zwitsers voorbeeld zal volgen. 
We zien er niks dan voordelen 
in, onder meer al dat die da
mes misschien enige verfijning 
en charme zullen kunnen bren
gen tussen die jongelui. 

NÜR STOEF ? 

Taccone. één van de Italiaan
se renners uit het wereldkam
pioenschap, zou beweerd heb
ben dat hii tijdens de Ronde 
van Italië op een bepaalde dag 
twaalf tabletjes van een be
paald dopingsprodukt zou ge
nomen hebben, evenals een 

kollega, en dat de dopingskon-
trole nochtans duidelijk nega
tief was. Eenvoudig omdat he l 
fameuze produkt geen sporen 
zou nalaten. 

De Italiaanse wielerbazen 
zitten met he t geval wel e r^ 
verveeld naar he t schijnt. En 
men verwacht er zich aan da l 
Taccone zal verzocht worden 
een woordje uitleg te geven. 

« M e n » beweert nu {lat er 
allemaal niks van waar is en 
dat Taccone dat allemaal m a a r 
zou gezegd hebben om een 
beetje de grote jan ui t te han
gen. 

Dat is natuurl i jk één uit leg, 
maar wij zouden er ons toch 
niet zo gemakkelijk vanaf ma
ken. Er wordt wa t al t e veel 
gesproken over die spoorloze 
dopingsprodukten. Het wordt 
tijd dat men daar het fijne 
gaat van weten. 

KONTRARIE EN DWEERS 
Nu zijt gij, f laminganten, 

wel tevreden zeker, als de vol-
leybalklub ook mee mag n a a r 
de olimpische spelen, ve rmi t s 
ze hoofdzakelijk uit Vlamin
gen bestaat ? Aldus een brus-
selse vriend. 

Wel, om het vlakaf te zeg
gen : neen. 

We vonden het onverant
woord de hockeyploeg mee t e 
geven. En we vinden hetzelfde 
van de volleybalploeg, hoeveel 
wij ook voelen voor diè spor t 
en voor de mensen die ze pro
pageren. 

Kost het voor de stokslagers 
veel te -veel om in Mexiko 
niets te gaan verrichten, het
zelfde geldt — naar onze per
soonlijke mening — voor de 
volleybalmannen. Men moest, 
vinden wij, zowel de ene als de 
andere thuislaten. 

Het kleine miljoen, nodig 
om naar Mexiko te gaan, had 
men beter kunnen gebruiken 

E77tile Bodard, tot op dat ogenblik volslagen onbekende voor het aanleggen van enkele 
vertegenwoordiger van « Ie muscle wallon » won verrassend de voUeybalvelden ten behoeve 
wielermaraton Bordeaux-Parijs. Het wezé hem gegund; het van nieuwe klubs, die ons veel 
moeten niet altijd de kopmannen zijn die « tn een zetel» naar duurbaarder zijn dan belgische 

de overwinning rijden. delegaties. 

BROOD MET HESP 
Gust kxvatn na de besliiuisvergade-

IIlig van < de voetbal » bij de Chaiel 
nog rap een pint dnnken. Niet dat 
hl] dorst had — allee allee, na een 
veigadering — maai hij moest iels 
zeggen. Dal zaagt ge zo aan zijn wreed 
seiieus, officieel gezicht. Of hij pio-
blemen had ? 

« Heu'el ja », zei hij, « de speleis 
willen opslag ». Dat lua? een setieus 
geval 

tn gelijk dat in een staminee past, 
weid het dadelijk grondig besproken. 

De spelers viagen opslag. Men 
dacht aan stakingen, kweddelen, uit
sluitingen, degiadatie en ontbinding. 
De ene zei dat hij al meet dan vijf
tig jaar opslag vioeg en nog gene ge
kregen had. De andere vond dat men 
moest toegeven, vermits het bestuui 
wel zoveel sigaren kon smoren en 
pinten dunken. De deide zou de « he
ien » doodgeuMon laten naar de... 
lopen. Maai de Gust, die bleef maai 
met zijn pioblemen zitten. 

Hei bestuui zon wel iets meer wil
len betalen, want de driehondeid 
iiaiik die ze nu kiegen, dat was niet 
leel. Ze bezoigeu zij zoveel mensen 
toch alle zondagen hun plezieike en 
ze mogen zij daarvoor tets hijgen. 
Maai de klub had al negentigduizend 
fiank poef. En nu nog vijftigduizend 
frank meei aan « prtms T> besteden, 
waar moest het vandaan komen 7 En 
de spelers vei stonden geen lede en 

gijlie kunt allemaal gemakkelijk klap 
pen. 

« Ik zal u daai ne keet iets over 
vei tellen, zie > zet nonkel Georges. 
« Ge kunt daai misschien iixu piofijt 
uit opdoen, maai misschien ook met, 
want 't is lang geleden waai ik over 
spreek, en de wereld is zo vciandeid, 
zegde gijlte altijd ». 

En hij begon aan zijn zoveelste wa
re, stichtende veitelling... 

't Ging over Lowie, de legtndaii-
sche boer-buigemeester voetbalpiezi-
denl, en Luppe en Bettes, twee aller
beste voetballers uit onze gemeente, 
die samen met nonkel Geoiges speel-
aen — in piomotie — zo rond de ja-
len lunntig. Zij speelden toen vooral 
tegen ploegen uil de W alenkolee, ge 
ziet van hier ivat een avonturen die 
vei plaatsingen tn die tijd waien. 

< Geld om onderweg ergens te gaan 
eten hadden wij niet, en de klub ook 
niet. Lowie betaalde zoveel als het 
kon uit de klubkas en de rest uit ztjn 
eigen zak, onze verplaatsingen en on
ze pinlen ondeiweg, nogal behoorlijk 
veel. En van veigoedmgen was er ver 
der geen spi ake Voor eten zorgde hij 
ook. Do, gijlie kent hem^ moest ie 
dere zondag mee op verplaatsing om 
de valies met eten te dragen Een he
le valies vol grote boeienboterham-
men, bij Lowie thuis gebakken, dik 
belegd met gezouten boerenhesp, van 

Loii'ie zijn vaikens, af en toe met een 
koppel pensen erbij, s Middags aten 
we de helft van die boterhammen op 
ergens tn een station of op de tretn, 
's avonds, na de match ergens in een 
met te dure staminee met teder een 
fles geuze. Doeme, nu ik erovei 
spieek, komt mij het iaat ei m de 
mond •». 

« Toen, op zekere dag, hadden 
Luppe en Belles hoi en zeggen dat in 
de steden de voetballers al betaald 
weiden, en zij vonden dat iij goed 
genoeg waien om daarvooi ook in 
aanmeiking te komen. En toen wij 
naar Charleroi reden, op de tretn, 
vioegen zij aan Lowie of zij ook niks 
konden tiekken, want dat ze anders 
lietier tn Biusset ot zo gingen spelen. 
Lou'ie zei eeist niks. Ah, zet htj dan, 
gijlie wilt daghuur En of er nog zo 
luaien. heen. Hoeveel die mannen 
vei dienden op hun weik ? Bekans 
twee 11 ank per uur. Hawel dat is 
g\)ed. zei hij, ik zal u twee uien beta
len en spreekt ei mij niet meet over. 
En effektief na de match betaalde htj 
aan Bettes vijl trank — ik zie hem 
dat stuk nog uit zijn gileevest halen 
— en aan Luppe vier frank Gij hebt 
slecht gewerkt vandaag, zei hij, dan 
moete gij ook zoveel met verdienen. 
En Luppe had slecht gespeeld. Htj 
zweeg dus. maar 't stond hem toch 
niks aan •». 

«Na de match gingen xvij onze boter
hammen met hesp opeten, en Luppe 
en Bettes dachten ook een boterham 
te nemen, gelijk dat altijd gebeurd 

was. Maar Loivie zei : hela, gijlte 
blijft van mijn biood hé, gijlie zijt 
betaald. Gaat zelf eten kopen als g' er 
moet hebben. De twee mannen, heel 
vei\}ngelijkl, wisten daar niks op te 
zeggen >. 

« En toen de bazin met de rekening 
kwam — dertien flessen geuze — sei 
Lowie : elf, want die twee mannen 
daar werken vooi eigen rekening, 't 
n as precies of hij over vreemden 
spiak Luppe en Bettes betaalden met 
een lang gezicht zelf hun geuze >. 

« En om het nu heet kort te ma
ken, de keer daarop zeiden ze dat ze 
nog liever nen boteiham met geuze 
hadden dan die vijf frank. Arrè, daar 
hebde die van verleden keer terug. 
Er IS tot na de laatste ooi log niet 
meer over betalen gesproken >. 

En wat wilde nonkel Georges daar
mee nu allemaal zegs,en at)« Gust 
weten. 

« Niks », zei nonkel Geoiges, « niks. 
Ik heb alleen gezegd hoe Loivie zijn 
af f au es oploste. En de uwe, dat moet 
gij weten >, Nonkel Georges naar 
huis. 

« Maar ik kan nu begot toch met 
geen valies boterhammen gaan rond-
sleuien, zeker? >, zet Gust toen hij 
buiten was. 

Er zal dus niks anders opzitten dan 
de spelers meer te betalen en de poef 
wat gioter te maken, gelijk ze overal 
doen 

Of er 2» een mens Itjk Lowte-zalt-
ger bijhalen. Maai waar vindt ge die 
nog ? 
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ÉÜiüHUa WIJ 

PERS 
spiegel 

« De moordenaars blijven onder ons », Har-

mei had geluk dat welvaartstaat België en 

sïJB volksvertegenwoordiging op verlof 

( moest ». Zijn stukje cinisnie over Biafra 

en de belgische wapenleveringen werd « weg

gezond > in juli aan de Azurenkust o{ de Ba

learen. Deze week opnieuw een toppunt. 

Vanuit de haven van Antwerpen worden 

scheepsladingen wapens naa r Biafra ge

voerd... en de minister weet weer van niets. 

Het cinisme van de zeer-kristelijke Harmei 

k dat van zijn poIitburo-koUegas uit Moskou 

waard. 

L E P E U P L E 

Londen - Washington - Moskou - Kaïro de 
vier hoofdschuldigen die toelaten dat de zich 
kolonel noemende sadist Gowon uit Nigeria 
met zijn volkerenmoord in Biafra kan voort
doen. Oorlogsmisdaden, Nurenberg : waar is 
de tijd dat de « groten » aan internationale 
moraal deden. Zelfs de schijn wordt nu niet 
meer gered. 

«t De doodstrijd van Biafra wordt nog ver
lengd, en het is niet zeker dat het offensief 
van de lederale troepen die Aba zouden ver
overd hebben, de laatste belangrijke stad die 
nog in handen was van de Biafranen, er een 
einde aan zal stellen in de komende dagen. 
Zelfs indien de secessie tot het verleden be
hoort wat de geografie betreft, zal de strijd 
van de Biafranen zich nog lange tijd voort
zetten onder de vorm van een guerilla, in de
zelfde aard als de guerilla die Kameroen 
heeft geteisterd gedurende jaren... 

In werkelijkheid, en met een totale min
achting voor het lot van de burgerbevolking, 
werd de hulp aan die mensen volkomen on
dergeschikt gesteld aan zuiver militaire be
langen Het is hetzelfde afgrijselijke spel dat 
doorgaat. Men zou kunnen" zeggen, zoals de 
betogers tegen Vietnam het deden : « Hoe
veel kinderen zijn er weer gedood vandaag, 
generaal Gowon?.. . » 

D E N I E U W E GIDS 

Bolledoos Bollingier maakt ook een inter
nationale kode : u de zwakken hebben onge
lijk ». Het volstaat niet d»t een volk van 12 
miljoen mensen zijn onafhankelijkhheid uit
roept nadat zijn staatsbroeders 30.000 Ibo's 
hadden vermoord voor die onafhankelijkheid. 
Volgens Bollingiers logika moeten de Tsje
chen het misschien ook militair kunnen ha
len van de Russen, om gelijk te krijgen. 

« Te Parijs is gezegd dat Biafra verdiende 
onafhankelijk te zijn en die verdienste had 
verworven door zijn hardnekkige strijd maar 
tot erkenning van de regering van kolonel 
Ojukwu is het Elysée niet overgegaan. 

Heeft Biafra zijn recht op onafhankelijk
heid bewezen ? Naar het oordeel van de 
meeste regeringen niet \enii i ts zij Lagos blij
ven erkennen. 

Onafhankelijkheid, de capaciteit om zijn 
eigen lot in handen te nemen, zelfbestuur 
zijn dmgen die het best bewezen worden 
door te zijn. Welnu, sinds kolonel Ojukwu in 
mei van vorig jaar besloot tot de afscheiding 
van zijn provincie en er een onafhankelijk 
land van maakte, is van die mogelijkheid 
voor Biafra om zich zelf te zijn en zijn eigen 
lot in handen te nemen, weinig gebleken. 
Het duurde immers niet lang of het werd 
duidelijk dat het Ibo-leger, zijn moed en 
kampvaardigheid ten spijt, de federalen geen 
partij kon leveren. 

Sinds de tijd dat de vijandelijkheden een 
aanvang namen, hebben de Ibo's gestadig 
moeten wijken, hebben zij hun voornaamste 
steden, o.a. het kapitale Port Harcourt, ver
loren en zijn ze nu volkomen in het nauw 
gedreven. 

Men zal zeggen dat de overwinning van de 
federalen niet zo wonderbaar is vermits het 
regime te Lagos de meeste regeringen op 
haar hand had en zich overvloedig in het 
buitenland van wapens wist te voorzien. 

Dit is juist inaar kolonel Ojukwu moest 
die eventuele gang van zaken hebben voor
zien toen hij tot secessie overging. » 

HET VOLK 

Wie bedriegt wie ? Opnieuw blijkt het dat 
vanuit Antwerpen wapens worden vervoerd 
naar Nigeria, a Per schip is veiliger », zal 
Harmei zeggen, « schepen kunnen niet val
len zoals Ss^enavliegtuigen 9, 

Daarmee mag onze regering in de rij gaan 
staan voor een toekomstig Nurenberg. 

« Nadat wij via een persbericht van het 
agentschap Belga vernamen dat de « Umbe-
na » uit Antwerpen afgevaren was, met naast 
geneesmiddelen en medicijnen voor Biafra, 
een lading oorlogswapens voor Nigeria aan 
boord, is reporter Karel Sender aan de ant-
werpse haven op speurtocht gegaan. 

Rezultaat van dagen en nachten jacht op 
informatie is een sensationele reportage die 
u zeker niet mag missen. Onze reporter ont
dekte niet alleen op v.elke wijze en in welke 
kamouflage-verpakking ontzaglijke hoeveel-
he<len wapens gesmokkeld worden. 

Hij ontmoette ook enkele mensen die er 
méér van wisten. Onder meer een officier 
van een pools schip, die zei : « Slagen kan 
je krijgen... information nicht ! ». 

Vei-der een MM, een « munition manipula
tor ï (een wapensjacheraar), die zijn afkeer 
voor (I snuffelaars » nog krachtiger onder 
woorden bracht : a If you write that story, 
you'll never live long enough to see it in 
print » (Als je dat verhaal schrijft, zul je 
niet lang genoeg leven om het gedrukt te 
zien). 

Toch publiceert « Ons Zondagsblad » deze 
week het eerste deel van dit even sensatio
neel als beschamend verhaal onder de titel 
« Voedsel voor verhongerden en wapens voor 
hun moordenaars, in hetzelfde schip ! ». 

Overschakelend naar Tsjechen en Slovaken 
een kommentaar in diezelfde krant over het 
prachtig stukje T.V. dat Maurits De Wilde 
weer eens gepresteerd heeft in Praag. Had 
hij door onze BRT-traagheid wel de tijd te
gen zich, de top-reporter kwam weer kijken 
door zijn werk. Zatopek, een leider van de 
literaire verzetsbeweging en een hoofdredak-
teur van een sluikkrant voor het scherm bren
gen nadat de Moskou-dtktaten reeds waren 
afgekondigd, was weer werk van de bovenste 
plank, 

« In één uur en twintig minuten is Mau
rits Dewilde er op indringende wijze in ge
slaagd de onverwoestbare vrijheidsdrang van 
het tsjechische volk te belichten. Niet alle 
interviews waren even gelukkig en soms werd 
er wel eens herhaald. Maar wat men de sa
menstellers van deze reportage — woord, 
film en klank — zeker niet kan ontzeggen 
IS, dat ze hun oor te luisteren hebben gelegd 
en hun oog te kijken hebben gegeven in bij
zonder delikate — vaak gevaarlijke — om
standigheden. Het vergt inderdaad een niet 
geringe dozis koelbloedigheid te filmen en 
te interviewen in volle straat, wanneer men 
weet dat de Russen jacht maken op foto-ap
paraten en filmtoestellen en er niet /.ouden 
om aarzelen in samenscholende groepen te 
schieten ! » 

GAZET V A N A N T W E R P E N 

« Het uur van Schwejk » is aangebroken 
volgens de e Gazet van Antwerpen ». 

De tijd waarin de Tsjechen weer zacht zul
len moeten emplooien wat niet meer met de 
blote hand kan gebroken worden. 

« De geheime politie heeft nieuwe macht 
gekregen en een uitgebreider taak dan voor
dien. 

Elke ekonomische hulp uit het westen is de 
weg afgesneden; Tsjechoslovakije is nog meer 
dan vroeger aangewezen op de Sovjet-Unie, 
die dankbaar van haar machtspozitie profi
teert om het land verder leeg te zuigen, zoals 
ze dat steeds gedaan heeft. 

Het is weer het Tsjechoslovakije van No-
votny, zij het zonder deze gewillige hand
langer van de Russen. In zijn plaats en in 
die van zijn stalinistische vrienden zijn de 
nieuwe leiders gekomen, als machteloze ma
rionetten in handen van de Russen, wier ver
trouwen ze niet eens hebben 

Wat rest de bevolking van Tsjechoslova
kije anders dan te zwijgen, te ondergaan en 
waar het kan stilletjes te '.aboteren, de be

zetters tegen te werken zonder risico's te lo
pen en te trachten in intieme kring zichzelf 

blijven en him kracht te zoeken in de bit
tere humor van de b ra \e Schwejk: » 

SPECTATOR 

Uit de vele, vele artikels over degene die 
in onze literatuur zovele Schwejks het leven 
gaf, over Ernest Claes schreef prof. Wester-
linck treffende woorden. Ook over de tijd 
toen Nest Claes alleen maar de mildheid van 
zijn glimlach had om de belgische repressie-
dwaasheden en de lafheid van zijn politieke 
kennissen in die jaren over zich te laten gaan. 

Een vraagje. Heeft paradepaard Van Ac
ker (toch ook eerste-minister toen ?) veel ge
daan om de repressiemisdaden te beteuge
len ? Of was hij in Averbode even grote « to
tentrekker » als toen hij aan het Leiemonu-
ment Leopold de Derde ging vieren. 

« Als ik nu zo aan zijn leven denk, valt 
het mij op, welke geestelijk gezonde mens 
hij was, omdat hij steeds voor het geluk heeft 
geleefd. Hi| heeft mizeries gehad, zoals ieder
een. Een laatste harde periode is zijn gevan
genistijd geweest, na de jongste oorlog. Hij 
heeft daar veel onder geleden vooral omdat 
sommige zogeze,gde vrienden, ook politici, 
hem niet hebben gesteund. Maar ja, ook de 
politiek heeft haar aantal lafaards. Claes is 
er gelukkig weer bovenop gekomen, door in
nerlijke krachten : geloof, goedheidsdrang, 
levenslust. Hij heeft het geluk steeds nage
streefd en bewaard Vooral om die reden 
heb ik hem altijd als een verstandig en wijs 
mens beschouwd. Ren wijs mens leeft voor 
het geluk. Claes wist wat dat betekent. » 

LE MATIN 

En met het vertrekken van de zwaluwen 
ziet de antwerpse franskiljons-moniteur de 
politieke stormvogels van « het extrennisme » 
aan de kim opduiken Haar raad : er op 
schieten en ze niet napiepen. 

« Al die leiten doen een stormachtige poli
tieke herfst vermoeden. Maar de twee perso
nen die daarin het hoge woord zullen voe-

• ren, zijn de heren Tindemans en Tei wagne. 
Wat betreft de kommunaiitaire problemen, 
ontsnapt geen enkel probleem of een aspekt 
van ons nationale leven aan de tentakels van 
deze inktvis 

Alleen blijft Brussel de v 001 name scheids
rechter. Alleen Brussel, dat nu weigert de du
pe te zijn, kan tegelijk haar Europese roe
ping en haar betekenis voor de nationale 
verantwoordelijkheden verstevigen. 

Het schijnt wel duidelijk te zijn dat het 
slechts mogelijk zal zijn indien de partijen 
ertoe komen zich te genezen van de angst 
die ze voelen tegenover de nieuwe formaties 
die ze voelen tegenover de nieuwe formaties 
1970, als hun onmacht ongeneeslijk blijkt ie 
zijn. » 

V O L K S G A Z E T 

Onze senator Van Haegendoren bond het 
eerst de Acapsulhat de bel aan met haar 
expansieplannen; die bel is ^aan doorbeieren 
tot in de Volksgazet toe. 

a De angst dal de N\ a.iUi' uni\ci-,iteil, in 
de laatste decennia van de iUste eeuw, te 
bouwen, er moderner zal uitzien dat de 
Vlaamse, die te Leuven met de oude gebou
wen blijft zitten, is gewettigd... maar althans 
tot op zekere hoogte onvermijdelijk. 

Dat zullen de gedwongen verhuizers alvast 
gewonnen hebben aan hun door hun katho
lieke broeders uitgelokte verjaging. 

Er wordt echter nog een andere vraag ge
steld : wil men het niet zo duur mogelijk ma
ken, om al wie betalen moet (en in de eer
ste plaats het Rijk) de schrik op het lijf te 
jarei] en daardoor de overheveling (zedige 
term voor verhuis) zolang mogelijk te ver
dagen ? 

Men kan deze vraag inderdaad stellen, al 
heeft de heetst gebakerde Volksunieman, pri-
vatim, reeds zeei lang toegegeven dat be
doelde overheveling alleszins tal van jaren in 

beslag zal nemen... iets wat natuurlijk niet 
verteld wordt op oi)enbare vergaderingen of 
wanneer de studenten voor « Walen Bui
ten ! » manifesteren, » 

LE M O N D E 

En voor we weer volop moeten terugvallen 
in de politieke draaimolen van elke dag, nog 
even een onvervalste pluim van uit Frankrijk 
voor de inrichters van het Festival vooi; 
Vlaanderen. Het doet ons dromen, wat in 
een zelfbesturend Vlaanderen mogelijk wordt 
als in een grote politiek van volksopvoeding 
onze volksmassa's geleidelijk kunnen opge
tild tot dat peil, toen onze schilders en mu
sici wereldgeschiedenis maakten op de on
derbouw van dit zelfde volk der Fiaminghi. 

« Het noorden van Frankrijk mag dan al 
niet doorgaan als een bevoordeelde streek op 
de kaart van de zomerfestivals, toch zitten de 
muziekliefhebbers niet helemaal zonder : het 
volstaat voor hen wat meer naar het noorden 
te gaan, naar België, 

Eenmaal dat men de slechte gezondheid 
van de frank, de alomtegenwoordigheid van 
de kasseien, en de moeilijkheden zonder re
medie met de Vlaamse taal op de publici
taire folders, noch op de programma's komt 
enige andere taal voor, tenminste in Brugge 
en Gent, heeft aangenomen, ontdekt men eea 
geheel van opmerkenswaardige manifesta
ties; o.a. het « Festival van Vlaanderen » dat 
zich op enige jaren heeft opgewerkt tot op 
een werkelijk internationaal niveau, en dat 
binnenkort de vergelijking zal kunnen door
staan met bijvoorbeeld het festival van H o t 
land of dat van Edinburg. » 

DE S T A N D A A R D 

Na de zomervakantie ontstaat het eersta 
politieke incident. Minister Vlerick staat zijn 
(vlaamse) man. 

« Als meest positieve faktor in het incident 
zouden wij de zakelijke repliek van minister 
\ 'lerick willen onthouden. Tegenover de aan
matigende en holle toon van zijn kollega laat 
hij de taal van de cijfers weerklinken. Hij 
ontzenuwt aldus de Waalse bewering dat er 
in de N'laamse provincies geen ekonomische 
problemen meer zijn. » 

W. LUYTEN. 

Groepen en maatschappijen 
allerhande III 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

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

INTERESSANT 

Avondmaal op vrijdag, 
zaterdag of zondagavond 

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

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

KOELTOGEN /öRGiH DIEPVRIESTUNNELS 
KOELKAMERS 
DIEPVRIEZERS lOVERI 

KAMIONKOELING 
WINKELINRICHTINGEN 

o.Q. VOOK SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEÜRI&SEN PVBA DeWInt^rétraat 24 
Borgerhout/Antv>/erpen Tel.: (03) 36.11.35-36.59.31 

ncPANNACEDIENST ALLER MERKEN 

Inlichtingen ter plaatse 

THIER BRAU HOF 
Leuven Fel (016)46311 

THIER 
Huisfe 

T H I E R 
Antwerpen 

BRAU HOF 
rel (056)71536 

BRAU HOF 
Tel (03)312037 

OE KLAROEN 
Aalst Fel (053)22853 
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VAN DE V.U.-LEIDING 
25-9-1968 : PARTIJSEKRETARIAAT VERHUIST 

Wij vestigen er de aandacht op dat van 25 september a.s. 
ons algemeen sekretariaat in het nieuwe partijge
bouw VOLDERSSTRAAT 71, BRUSSEL 1 (dichtbij de Ander-
lechtsepoort) zal gevestigd zijn. 
Wij verzoeken dus van die datum af alle briefwisseling 
naar dit nieuw adres te richten. 
Het nieuwe telefoonnummer luidt: (02)125.160. 
Tenzij in zeer dringende gevallen, wordt gevraagd aan 
het Algemeen Sekretariaat geen bezoek te brengen de 
eerste twee dagen 25 en 26-9. Iedereen zal best begrij
pen dat alles eerst wat op orde moet komen. 

Vlaams-nationaal Studiecentrum 

Provincieraadsleden aandacht ! 

Op zaleiclag 21 september 1968 wordt in het algemeen se
kretariaat te 15 uur voor de eerste maal een bijeenkomst Inge-
richt van alle provincieraadsleden van de V.U. Ook de parle
mentsleden en de leden van het Partijbestuur worden iiitReno-
(li«d 

Na leii inleiding door mr. Van der KIst o\er de rol van de 
pro\incies in de decentralizatieplannen, zullen de \iil fraktie-
\oorzitters het woord voeren en zal een open gedachtenwisseling 
plaats vinden over techniek en taktiek van de frakties. 

Mr. Verniers, voorzitter van het Studiecentrum, zal het 
slotwoord houden. 

DE ZUIVELKRIZIS 

Het Partijbestuur \.in <lc N'olksunie heeft een onderzoek 
gewijd aan de gevolgen \,iii dr \erniindering niet 'ü et. van de 
melkprijs aan producent. 

Het Partijbestuur van de Volksunie : 
— stelt vast, dat deze prijsvermindering een kalaslrolale weer
slag heeft op de bestaanszekerheid van hel grootste deel van 
onze landbouwers; 
— klaagt aan dat, ondanks vroe.gere toezeggingen, de richtprijs 
aan producent niet kon gewaarborgd blijven; " 
— is van oordeel dat één van de fundamentele oorzaken van de 
prijsxermindering het zuivelbeleid is in enkele K K.(j.-landen, 
<lie zich niet honden aan de iils])raken en overeenkomsten en 
zodoende onze landbouwers een vervalste konkiirrentiepozitie 
opdringen: 
— eist <lat (Ie inlinsl<i \.IM I,.'iiclboiivv tei/.iUt /; ri krachtig zal 
optreden en de nodige maatregelen tol herstel en handhaving 
\an de richtprijs zal treilen. 

Provincieraadsleden aandacht ! 

Op zaterdag 21 september 1968 wordt in het algemeen se
kretariaat te 15 uur voor de eerste maal een bijeenkomst inge
richt van alle provincieraadsleden van de V.U. Ook de parle
mentsleden en de leden van het Partijbestuur worden uitgeno
digd 

Na leii inleiding door mr. Van der KIst over de rol van de 
provincies in de decentralizatieplannen, zullen de \\]i fraktie-
voorzitters het woord voeren en zal een open gedachtenwisseling 
plaats vinden over techniek en taktiek van de frakties. 

Mr. Verniers, voorzitter van het Studiecentrum, zal het 
slotwoord houden. 

DE ZUIVELKRIZIS 
Het Partijbestuur van <lc N'olksiinie heeft een onderzoek 

gewijd aan de gevolgen \aii dr vermindering niet 25 et. van de 
melkprijs aan producent. 

Het Partijbestuur van de Volksunie : 
— stelt vast, dat deze prijsvermindering een kalaslrolale weer
slag heeft op de bestaanszekerheid van hel grootste deel van 
onze landbouwers; 
— klaagt aan dat, ondanks vroegere toezeggingen, de richtprijs 
aan producent niet kon gewaarborgd blijven; " 
— is van oordeel dat één van de fundamentele oorzaken van de 
prijsvermindering het zuivelbeleid is in enkele K K.(j.-landen, 
<lie zich niet honden aan de als])raken en overeenkomsten en 
zodoende onze landbouwers een vervalste konkiirrentiepozitie 
opdringen: 
— eist <lat (Ie iniiiislri van I,.'iidboiivv tei/aUt /; ri krachtig zal 
optreden en de nodige maatregelen tol herstel en handhaving 
van de richtprijs zal treilen. 

ANTWERPEN 

Antwerpen 
TOEKOMSTIGE 
AKTIVITEITEN 

22 sept. werftocht blad « Wij » 
vergezeld van radiowagen in het 
noorden van de stad; 11 okt. uitge
breide bestuursvergadering met al
le leden die op gelijk welk vlak 
hun medewerking kunnen bieden of 
dij in het verleden reeds gedaan 
hebben; 5 okt. gewone kolportage 
met « Wij » op de Meir; 22 okt 
werftocht met « Wij » vergezeld 
van radiowagen in het oosten van 
de stad; 25 nov. kleinkunstavond; 17 
iiOv. werftocht in het noorden van 
de stad namelijk de nieuwe wij
ken Schoonbroek en Hagelkruis; 30 
nov. bal. 

Verder tussen deze data door 
verschillende militantenaktivitei-
ten. 

TE K O O P OP HET 
SEKRETARIAAT 

Oude Koornmarkt 28 Antwer
pen, originele V.L.-autokentekens 
20 fr. (zwarte letter op \\itle 
grond). 

Autokleefplaat niet VL-leeuwen-
simbool 15 fr. en speelkaarten met 
VI -tekst 20 fr. 

Berchem 
GROOT-HERFSTBAL 

12 oktober 1968 ! Hou deze da
tum vr i j ! 

V olksunie Berchem opent het bal-
seizoen in zaal Thierbrauhof, 
Gioenplaats, Antwerpen. 

Toegang 30 fr. Stadskledij. 
Kaarten verkrijgbaar : Volksunie 

Berchem, Grote Steenweg 165, Ber-
t i i tn i en Euroflandria, Prins Boiide-
wiinlaan 3, Berchem. 

Simpatizanten die prijzen wensen 
tt schenken voor de grote tombo
la, kunnen zich tijdens de werkuren 
telefonisch opgeven bij Euroflandria 
Reklanieburo, 0.3-.39.47.65 die voor 
de oi>haiing zorgt. 

VL-AUTOKENTEKEN 
Zwarte letters op witte onder

st ond. 
Stuur 7 zegels van 3 fr. aan Eu

roflandria Reklanieburo, Prins 
Boudewijnlaan 3, Berchem. 

FRANSTALIG ONDERWIJS 
O p de eerstvolgende vergadering 

zal het probleem besproken worden 
van het onwettelijk franstalig on
derwijs in het O.L. Vrouw Insti
tuut en het Sint-Stanislas Kollege, 
uit onze gemeente. Alle leden wor-
tlen uitgenodigd om aan de debat
ten deel te nemen. 

DIENSTBETOON 
Volksvertegenwoordiger H. Goe-

nians, Grote Steenweg 86, Ber
chem, tel. 39.68.81 en provincie
raadslid J . Brentjens, Van Vaeren-
berg.str. 63, Berchem, tel. 39.10.74, 
houden zich steeds ter beschikking. 
Liefst afspraak maken. 

Borgerhout 
WENSEN VAN HERSTEL 

Namens al onze leden wensen we 
een vlug en volledig herstel toe aan 
ons aller vriend Bert Verbeelen, die 
door een pijnlijke ziekte werd ge
troffen. Bij een bezoek vonden wij 
hem reeds flink aan de beterhand. 
Zijn huisgenoten sprongen met over

tuiging in de bres om zijn niet te 
gemakkelijke taak als bestuurslid te 
vervullen, waarvoor onze dank. 

MORGEN ZONDAG 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag komen wij dus te 
10 uur bijeen aan het pleintje aan 
de Vosstraat en Gitschotellei. Met 
onze mikrowagen doortrekken viW 
deze nieuwe wijk. Wij rekenen op 
een grote opkomst en verwachten 
minstens drie nieuwelingen om de 
taak van Bert Verbeelen over te ne
men. Geen woorden maar daden ! 
ZATERDAG 21 SEPTEMBER 
TE 15 UUR 

Verwachten wij al onze leden, le
zers en aangeslotenen van de 
Vlaamse Kring aan het Heemmu-
zeum, in het Otid-Genieentehuis, 
Turnhoutsebaan 110, alhier. 

Wij brengen er een geleid bezoek 
aan de tentoonstelling ingericht 
door de Kring \ oor Heemkunde van 
Borgerhout. 

Toelichtingen door de heren N'an 
Aeken en Vuylsteke. Iedereen wel
kom, toegang xrij ! 
HERMAN VAN DEN REECK 
HERDENKING 

Alle Vlamingen worden verwacht 
op deze herdenkingsplechtigheden. 
Zaterdag 28 september te 19 uur in 
de H, Annakerk, Goedendagstraat, 
zielemis voor Herman Van den 
Reeck en allen die voor Vlaande
ren streden en vielen. 

Aan het orgel Fons Bervoets en 
zang door Fons Peeters. Kanselrede 
K.P. Aelvoet. 

Zondag 29 september te 11 uur 
bezinningsstonde op de begraaf
plaats « Schoonselhof » met samen
zang, bloemenhulde en gelegen
heidstoespraak door drs. Joris De-
nis, voorzitter van het Verbond van 
N'laamse .'\kadeniici te Antwerpen. 

Personen die wensen deel te ne
men aan de bloemenhulde, gelie
ven 100 fr. te storten op postrek. 
5062.04 ten name van Mevr. Schoofs 
te Edegeni. 

Het inrichtend komitee zal ojj de
ze plechtigheden, buiten Herman 
N'an den Reeck, in het bijzonder de 
ons te vroeg ontvallen medeleden 
van het komitee herdenken, nl. on
ze voorzitter Nand Geerts, de stee
vaste Piet Steegmans, de strijder 
Cyriel Rou.sseeu en de letterkundige 
Ernest Claes. 
MALINGENKOLDER 

Deze vlaamse kabaretgroep (de 
beste !) brengt ons een avond vol 
kolder, satire en luisterliedjes, op 
vrijdag 27 september te 20 uur in 
de zaal Pax, Sterlingerstraat. In
richters : Davidsfonds Borgerhout; 
leiding : Lieven Paemen die met 
Lieve Moens, Bibi Poot, Mirra Bo, 
Johny Doners en Fil Foeri, het fijn
ste op de planken brengt. 

Toegangskaarten tegen 50 en 40 
fr. bij de heer Karel Eykens, We-
versfabriekstraat 40 te Borgerhout, 
tel. 35.56.10. 
NUTTIGE ADRESSEN 

Voor sociaal dienstbetoon op alle 
gebied — om het even van welke 
politieke overtuiging men ook is — 
kan men zich steeds wenden tot 
onze mandatarissen : Juul Dillen, 
Lode N'an Berckenlaan 184. Tel. : 
21 ..30.90, Frans Dirks, Karel Van 
den Oeverstr. 26. Tel. : 36.38.94 en 
Mevr. Raets (lid CO.O. ) , Vinfotte-
str. 41. Tel. : 36.79.97. Voorlopig 
laten wij onze vriend Verbeelen met 
rust. 

Voor lidmaatschap (50 fr. hoofd-
lid, 20 ^ fr. bijlid), of een abonne
ment op Wij komt men ook terecht 

I b i j de viienden G. Stornie, Ketsstr. 
90 en Piet Willems, De Winterstr. 
14 — dit alles te Borgerhout. 

ONZE GEMEENTEFEESTEN 
Lopen nog steeds door. Heden 

zaterdag te 14 uur vertrekken de 
(. Reuskens van Borgerhout — aan 
de Lode Van Berckenlaan om zo 
de Turnhoutsebaan te bereiken 
waar ze deelnemen aan de Reus-
kenskarnaval, met doorlopende 
show en Ticker-Tape-Parade, kleur
rijke muziekkorpsen, dans en folk-
loregroepen. 

Morgen zondag 15 september te 
15 uur in het Te Boelaerpark, groot 
kinderfestival en te 20 uur reuzen-
volksfeest dat reeds heden zaterdag 
V an start gaat 

Herenthout 
VOLKSUNIEBAL 

Zaterdag 5 oktober te 8 uur start 
in zaal « Lux » ons eerste « Volks
uniebal » dat tevens het eerste 
N'olksuniebal in de Kempen wordt. 

Wij hopen dat vele vrienden en 
simpatizanten uit de Kempen dil 
initiatief zullen steunen. 

Hoboken 
BAL 

Nu reeds kondigen we ons jaar
lijks bal aan. Wij meenden alzo een 
dienst te bewijzen aan de naburige 
afdelingen en verzoeken hen reke
ning te houden met deze datum. 

Het 7de Volksunie-bal van de afd 
Hoboken heeft plaats op 14 decem
ber in de zaal Breughel, Kioskplaals 
te Hoboken. Prijzen voor de tom
bola mogen reeds binnengebracht 
worden bij de bestuursleden. 
SUKSES 

Dat onze oproep, voor 14 dagen, 
om aan te sluiten bij de Vlaamse 
Ziekenkas en het Vlaams Slndikaat 
sukses heeft, is reeds bewezen. Ver
scheidene leden en simpatizanten 
hebben zich reeds gewend tot de lo
kale afgevaardigde, provincieraads
lid Cleni de Ranter, Steynstraat 106, 
Hoboken. 
WEG DIE V.L. 

De direkteur, van een bekend 
hobokens bedrijf kreeg voor een 
paar weken weer eens een aanval 
van frankofone dolheid. Hij verbood 
zijn personeel nog te parkeren o|) 
de parking van de firma, met een 
V.L. of leeuwevlag op de auto. 

Een algemene verontwaardiging 
bij de arbeiders en bedienden was 
hiervan het gevolg. Eén van onze 
propagandisten steunde deze men
sen door met een reuze-V.L. op het 
dak van zijn wagen, enkele namid
dagen voor dr fabriek plaats te ne
men. 

De redaktie van Wij was zo vrien
delijk ons 60O nummers te bezorgen 
waarin een uitgebreid artikel over 
deze zaak stond. Maandagmorgen 
reeds werden deze aan de fabrieks-
poort uitgedeeld. 

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. 

Merksem 
VL.K. GROENINGHE 

De tentoonstelling « Ik heb een 
hobby » ingericht door de VL. 
Kring « Groeninghe » in het kader 
van de merksemse kermisfeesten, is 
werkelijk een sukses geworden. 
Verscheidene nieuwsgierige kijkers 
schreven in om volgend jaar te kun
nen mededoen. Dit belooft 

Wij wensen het energiek bestuur 
van Groeninghe geluk met deze 
mooie en leerrijke prestatie. 

SPREEKBEURT 
Dr. M. VAN HAEGENDOREN 

Er wordt door onze afdeling een 
flinke propaganda gemaakt voor de 
spreekbeurt te houden door sena
tor Van Haegendoren. 

Wij vragen aan al onze medestan
ders, familie, vrienden en kennissen 
aan te sporen te komen luisteren 
naar deze eminente vlaamse voor
man. 

De spreekbeurt gaat door op vrij
dag 20 september a.s. te 20 uur in 
de zaal van het Vlaams Huis Tijl, 
Bredabaan 298. 

Er is een afzonderlijke ingang om 
in de zaal te komen. 

Tenia « Volksunie zweeppartij of 
toekomstpartij ». 

Turnhout 
GROTE KOLPORTAGE 

Morgen zondag 15 september 
grote kolportage doorheen de voor
naamste straten van het centrum. 

Naast onze verkozenen verlenen 
ook de andere afdelingen van het 
arrondissement en de \'.M.() hier
aan hun medewerking. 

De kolportage begint om 10 uui 
op de Markt en eindigt omstreeks 
12 uur .̂ 0 op het Kasteelplein bil 
liet monument van Jozef Simons, 
waar door de afdeling 2 trommels 
zullen worden overhandigd aan de 
V.M.O 

Alle V.U.-leden en -militanten 
zijn meer dan welkom om deze 
kolportage tot een sukses te doen 
uitgroeien. 

Samenkomst zondag 15 septem
ber om 9 iiui .>() voor het .stad
huis. 
FEDERALISME 

0|> woensdag 18 september om 
20 uur 30 spreekt volksvertegen
woordiger Hugo Schiltz over 
« federalisme » in de boven
zaal van hotel « Terminus », Gro 
te Markt, ï u r n h o u l . 

De uiteenzetting wordt gevolgd 
door een debat. Iedereen is hier 
op hartelijk uitgenodigd. 
V U - B A L 

Op zaterdag 19 oktober jaarlijks 
V.U.-bal in de feestzaal van het 
Linden hof. St Antoniusstraat Turn
hout. Houdt alvast deze datum 
vri j ! 

Schoten 
AAN HET WERK 

Het nieuwe afdelingsbestuur, dal 
zonder er verkiezingen nodig waren 
werd aangeduid, heeft onmiddellijk 
na de vakantie de handen uit de 
mouwen gestoken. 

Een nieuw nummer van « Mal-
pertuus » zal in alle huizen van de 
gemeente worden verdeeld door on
ze fel aangegroeide jjropagandaploe-
gen. Een bijzonder offensief werd 
uitgewerkt voor de wijk Bloemen-
daal. 
DIENSTBETOON 

Het dienstbetoon, dat steeds ver
der uitbreiding nam, wordt inten
sief voortgezet. Belangstellenden 
kunnen met hun problemen steeds 
terecht bij gemeenteraadslid J- Jor-
daens. Paalstraat 49 (tel, 525284): 
gemeenteraadslid E Stockbroeckv 
Meibloemlei (lid van de COO); W 
Verduyn, A. Verhoevenlei 6 (tel. 
525460) of bij de voorzitter W. Naes- ' 

.sens, Paal.slr. 47 (tel. 526445). Ook 
))rovincieraadslid E. Slosse, Elshout-
baan 25 (tel. 517274) is bereid hen 
te helpen. 

zoekertjes 
Wie wil in vrije vertegenwoordi

ging met eigen vervoer in omgev. 
(irool-Antwerpen zelf zijn flinke bij-
verdienst bepalen? (ieen deur aan 
deur verkoop. Tel. 39.48.62 - T 106. 

Te koop : laspost Philips 2.50 amp. 
i.1 z. g staat. Tel. 050-17901 na 5 
uur — T 107. 

HooIdreaaKttuj 

' I vau Overstraete, 
, Alle orlelwlsselind too» re-
'. daKtie naar 

Rotat.vp Sylv Oupuislaan 
110 Brus < rel 3311.98 

Beheer 
Maurice bemonnlerlaas 82. 
Brussel 1. Tei 118218 
Alle Klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres 

Jaarabonnement 300 t l 
Halfjaarlijks 170 fr 
Oriemaandelitlïs 95 Ir 
Abonnement buitenland 

48U tr 
Steunabonnemen' 620 fr 

(minimum) 
Losse nummer» • t fr 
Alle stortingen voor tiet blad 
op Dostrefcenlng 171139 
( Wij t Vlaams-natlonaa week-
j l ad 

Verantw ultg Mr F Van der 
Eist Belzpgemstr 30 Brus 12 

Studiedag Zelfstandigen 
en Landbouwers 
r helft oktober 

file:///oorzitters
file:///erniindering
file:////itle
file://'/kadeniici
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kyy-Hj WEST-VLAANDEREN 

BRABANT 

Brussel 
AKTIVITEITEN 

Z.iteiclag 21 seplembei te 20 mti, 
in de St Rochiis Schoi>lleest/aal, 
An(\veipse steeii\\n! 106, Bi iissel 1 
kainei.icltnbal injjeiicht <lo()i het 
Si l l Maaiteiisloncl'i en Zuvteixei 
ni,nn,cn Toeganij 40 li Oikesl 
1' Philips 

/ a t e i d a s 5 oktoliei te Haien 
Biussel In de /aal « Ons Huis , 
\ erilunstraat 414, eeiste Volksunie 
bal inijeucht dooi de plaatselijke 
aldclinji; en met de niedeweikmi; 
\aii de d u e andeie kantonnale il 
de'un>tn Begin te 20 luri iO Inkom 
30 11 

De speni tocht niet als titel n ktiii 
j,il uw hooldstad Biussel » i^aat ol 
fictel iloor op zondag 1^ oktober 
<i s Kegin te H uui hinde \an Je 
/otktocht te 18 uur l)t speuiw in 
dilms, bedi lagt on!,e\eei b km en 
beloopt het stadscentium met een 
i i i n m u s van 2 500 m per uur 
Sthul t t l i |ke inlichtingen aan per 
sojien en ^eieniningen met de om 
s th ie \en reglementen kriigt gij in 
uw bus einde \an de maand In 
schrijMugen Pletinck\stiaat 38, 
'lel 12 13 74, Biussel I 

Kinde september zal een kanton 
n lie bestuurs\ergadenng gehouden 
wolden ten hui/e \ an een bestuius 
lul del Mer afdehngen Peisoonhjke 
u tnodigingen \ol ,en met de te be 
spil ken punten 

(ïcen lhusb l i | \ e i s a u b 

DANSAVOND 
/ i t i i d m 14 sepleinbci l')h8 om 

?(t uui M\ nchi lit Vlaamse Nuen 
iliiikriny I ^ele haai laailiikse dans 
a\i>nd n /oi ls naai gewoonte iii de 
luiine Itcsl/aal \an hit Spoi ikom 
I î -. (Oudsti nek 1 slaan) 

Oikest P( lei Philips 
I oegani;si)i n» '><) li Si ulskltdii 

\ t i |)lKlitend 
\lle \ olksunic leden en simp iti 

/ lillen welk< m ' 

Vi voorde 
LEOENSLAG 

Vis eeisie in het k.inton \ i l \ooi 
tic oigini /eei t de/c aliUling een Ie 
tlensl ig (lestretld wordt qua leden 
aintal als eeislc aldehng \an hei 
g inse iiiondiss ment te komen 
l i l t ildelingsbestuiii i tkent o|) ele 
uudeweiking \an illcn 

Weerae Êppeyem 
BAL 

e/ii/e aldeling liouelt op /ateidag 
2'' de/er te 21 uiu haai laaihjks bal 
te Lppegeni in de /aal « Rubens 
hol » nabij de kerk Oikest Stan 
Philips Geen \ooi behouden pla it 
sen Het aldelingsbestuui \ ei wacht 
alle leden. sim|)ati/anten en vuen 
den van Weerde, bppegem, Zenist, 
Hewiit en omliggende gemeenten 

KANTONNALE VERGADERING 

Ue eeiste kantonnale vcigadering 
n I het verlof heeft plaats op donder 
uag ? oktober 1%8 te 20 uur in de 
z 1 il o 13e Gouden Vooi n D Hout 
k i.u Ie \ ilvoorde 

Holden op deze vergadering vei 
wacht, buiten de mandataiissen van 
Kinie i , Senaat en Pio\ineie alle 
lil stuiiisleden der aldeling iMache 
len. Holstade Weerde hppegem, 
\ iKooide en Kampenhout Ook Ie 
den en simpatizanten hartelijk wel 
kom 

003T-VLAANDEREN 

Beveren-Waas 
REUZE INZET VAN DE 
KOLPORTAGEPERIODE 

/oud ig 8 sept weid niet o \\ u » 
•,1 kolpoiteerd te Ha isdonk Een 
M I koop van 247 nummeis mag wel 
IC 11 siiks(s\olle stalt heten \an een 
I lil,e \S Ij winlel 

Dendermonde 
CENTRUM VOOR 

DIENSTBETOON » 
/ele op /ateiilag 14 sejit lObS, 

< \ laams Huis », Kloosteistiaat 
>9 ()1 \ an 18 tol 18 uui 45, dooi de 
hh De Biuvne J , Meeit R ge 
w est sekr 

0 \ ei mei e op /ateidag 14 sept 
1'H>8, bij ele h De Pelmenaeie, 
Buig De Liusnessti lat vAn 19 
tot 19 UUI 4>, dooi de bh De Bi f j 
lie 1 en Meeit R gewest sekr 

Buggcnhoul 0|) /oud ig 15 sept 
19()8, bij de h latobs I i Sport 
veldstiaat 38 van 11 tot 11 uur 45, 
door de hh iMeert R , gewest seki 
en Ciapeien K , ziekenfonds « Flan 
d l 11 » 

Gent - Eekio 
BLS 1 UorfSV LKKIEZINGEN 
BIJ DE VUJO 

Ondel giotc belangstelling en on 
del toe/icht van de ariondisse 
ineiilsvooj/itter en de airondisse 
mentssekietai IS van de V U Gent 
Keklo had op (j september jl de 
\ uio bestuuis\ei kie/ing plaats Op 
i> uitgebiat hte geldige stemmen 
behaalde Ronald Calle 49 stemmen. 
Lieve Deseh.inck en lullen laeobs 
4( stemmen, Piel hngelen 43, Jaak 
\ andorpe 44, Piet de Coninck 43, 
iaak De (iioote en \ \ ei ner Vei 
hvle/oon 42, Waltei Saey 41, Lie 
ven Smioens 39, Stelaan Van de 
Keickhove 38 Huguette De Blee 
ekei 24 leddv De Beuckelaei 2.1, 
Mauiits W i l h t i t 21, Jan Pietei De 
paepe 20, Rit.i Popj)c 17 en Luk 
Welleis I J 

De 11 eeiste kandidaten weiden 
lis hestuuislid aangesteld zij ver 
ko/en Lieven Simoens tot vooizit 
lei, laak \ andorpe tot sekretaiis 
en Jaak De Gioote te>t penning 
meester De oveiige bestuursfunk 
ties zullen later veidceld woiden 

Aan het N uio bestu ui Gent 
1 ekio goede \aai t ' 

^«leetjesiand 
VRILWDLNBAL 

We nodigen il on/e viienden en 
stiijelgenoten uit op ons Vlaams 
\ i i endenbal te Waaischoot op /on 
dag 29 seplenibei om 19 uur 30 in 
ele /aal \ictivv Schulteishof, Sta 
tieinsstiaat 50 

f legast senite)! J"ians Baeit 
Oikest . Daniel \ an de Wiele 

toegang 30 li 

Ouuenddfue 
NIEUW BESTUUR 

\ i i | dag b seplembei weid het 
11 euwe aiiondissenientsbestuui ver 
ko/cn in aanvve/igheid van een af 
saiidiging van het paitijbestuur de 
hh Slosse en de Backer 

De luttiedende vooi/itter Gies 
I eekhoudt en sekietaiis Raoul Saj) 
u ei den ojinieuw in hun vroegeie 
lunktie bevestigd 

V ooi de overige lunkties werden 
1 nieuwe kandidaten verkozen • G 
De \ lieghei (o vooizittei), Pol \ a n 
tien Abeele (penningmeester). Mest 
Smet (piojjaijanda), J tak lanin (or 
ganizatie plus studiedienst) 

Wi) wensen het nieuw besluui 
een goede vaait 

KOLPORTAGL 
Moigen /oud ig 1> se|)tenibei 

wordt te Kiuishoutem gekolpor 
teerd, samen met de din imische 
Vujo 

\ e i / amel ing Oudena iule (maiktj 
te 9 UUI 30 Begin kol|>oi tage 
Kiuishoutem (inaikt) 10 uui stipt 
Alle bestuuisleden woielen uitge 
ne)digd zo taliijk mogelijk deel te 
nemen 

St. Hikiaas 
FEDERALISME EN WAT D A N ' 

V olksveitegtnwooieligci llui,o 
Schilt/ komt O]) dondeid.ig 2j sejit 
111 de beneden/aal Meicatoi Si i 
lionsstiaat, om 20 uui spieken uvei 
< 1-edeialisme, en wat d in '' o In 
leiding en diskussie 

In de herlst \ei w.ieliteu wij n o , 
ir Mortelmans ovei de lMinisu|)ei 
haven voor Zccbiugge en senatoi 
\ an Haegendoien ovei ekonenni 
sehe demoki atie 

Voor het winlei pioi^i.iiiima heb i 
ben WIJ reeds zeker een bal mei | 
Maiva op 11 januari en wi| zijn 
leeds druk aan het onele tli indelen 
voor een kle inkunslavonel met i 
llatlckiin I 

Brugge 
WERKING HERVAT 

Het aldelingsbestiiui heeft na het 
vei lol zijn v\eiking hei vat en htett 
0 m het vraagstuk van de aanjias-
singsmogehjkheeien van de haven 
van Zeebiugge ondei zocht Oji 
vooistel \ an mi Guido Van In 
vvoiell momenteel nai i diverse ak 
liemogelijkheden tei zake uitgezien 

De m landelijkse leelenveigadei 
ing zullen einde dezer maand her 
vat wolden fci zal telkens gestieeld 
wolden naar het inlassen van 
een v ooi dracht ovei een wel 
bepaald stedelijk e>f geweste
lijk jiiobleem door een be 
voege! s|>ieker Flke vooidiacht zal 
gevolgd wolden door een debat, /o 
als dat vlak vooi het veilol gcbcui 
de met de uiteen/etting van mr 
\ an In ovei het viaagstuk der 
hl iigse jjoortsti aten en de bi ugse 
vikceismoeil i jkheden De data en 
de ondel wei i>en van de spieek 
beuiten /uilen tijdig bekend ge 
maakt woiden 

Zoals leeels is gebeuid /al ook 
V in de/e sjjreekbeuiten en het 
evenlueel daaroji volgend debat 
een beknopt vei slag aan de leden 
toegestuuid worden Het bestuui 
lekent ei op dat de/e maandehjk 
st leden- en vooiliehtingsvei gaele-
iingen zo talrijk mogelijk buge 
vvoond wolden 

KURSUS EERSTE HULP BIJ 
ONGEVALLEN 

Volgt een kuisus v in herste Hulp 
bij Ongevallen bij het Vlaamse 
Kruis Help Lw naaste in nood ' 

Insein ijv mg bij ele leelen ol bij 
dl J Sjievbiouck, kindeiaits , Spi-
nolaiei, I Veistiaete, algtvaaidig 
de. Oude /ak 28, P De Meester, 
penningmeester, Dvver 2, en in eiiis 
leslokaal, V l ' B , Wollestiaat 28, 
waar op dondeidag 3 oktobei te 20 
uur d t lessen aanvangen 

Inschrijving en kuisus gratis, met 
wettelijk di|)loma na voldoening 

Bij/ondeie aandacht woidt be 
steed ,\,\n de reanimatie 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
1ste week van de ma mei 
M 1 met ig 20 21 uui Assebioek, 

1 em ml 2b tel 348 22 R Re>nieit , 
i,eni 1 i.idslid 

Dinselag 20 21 uui Assebioek, Le 
mini 2(), tel 348 22 R Revmei t 

W oensdag doneleidag 19120 uui, 
St Mich, Levselestr 104 tel 144 11 
I Fiaipont gem laadslid 

Viijdig 14-1b UUI St Andi , Ma 
lutobal J tel 1^5 20, P I e>s, volks 
veitegtnw buigemeester 

19-19 uur 43 Ivnokke, Ilelmweg 
12, tel b52 49, P Levs 

20 21 UUI BI beige, lejjeisti 7, P 
I CVS 

Zatcidag 1112 uui Biugge, Su-
\ eestr 2, tel 350 67, P Leys 

Zondag 9 9 uur 45, Snellegem, 
Fcinegemstr 62b, tel 81414 P 
Leys 

10 11 uur labbeke, A ii trijkestwg 
39, tel 81220, P Levs 

10 12 uui Knokke, I ippensl 159, 
tel 626 77. R Decleree), gem laads 
hd 

10 11 uur Jabbeke, Zandstr 29, 
tel 814 40, A Devitendt, prov 
la.idslid 

2de week van ele maand 
Maandag 20 21 uui, Assebioek, 

Lemanl 28 tel ">48 11 R Rev 
naert 

Diiisd.ig 19 19 UUI 43, Assebie>ek, 
l eman l 26 tel 348 22, P I evs, R 
Podevvn en R Revnaeit 

20 21 uur Rudelei vooide e.ile 
Oud Gemeenlehuis, P l evs 

Woensel.ig dondeidag 19 20 uui, 
St Mich, Levselesti 104 tel 144 11 
I hiaijoiit 

\ i i j d i g 14 16 UUI St Audi Al.i 
lutob.il 3 tel 1)5 20 P Leys 

Zateidag 11 12 uui I5iiig„e, Suve 
stia.it 2 lel 3-)0 67 P Levs 

Zondag 10 12 uui, Knokke, Lip 
pensiaan 1>9 tel b2b 77, R De 
cleicei 

3de week v.m ele ma.inel 
M 1 mdag 20 21 uui , Assebioek 

l emanl 2b, tel 348 22, R Revnaeit 
Dinsdag 20 21 uui, Assebieiek, Le 

111 ml 26 tel 348 11, R Revn.ieit 
Woensd.ig dondeid ig 19 2(1 uui 

Si Mich Levselesti 104 tel 144 
II J Fiai)H>iit 

\ rijd ig 14 Ib uui St Aneli Ma 
nitobil 3, tel 155 20 P Leys 

20 21 UUI loihout Holsti n t 9 
tel UJ )6 P Levs 

Zilcid.ig 1112 uur, Biu,ge Sii 
\eesti lat 2, tel 350 67 (> V in In 

Zond.ig 10 12 UUI, Knokke, Liji 
penslaan 159 lel UIU 77 R De 
e lei cej 

1112 UUI I ilïbekc / ludsti i II 
'>l tel 814 40 \ Deviicndl 

kle week van de m land 
VI I mtlag 20 21 uui Assebioek 

-ml 2b tel 14S 22 R Rev 
Il l e i l 

Dinsdag 20 21 uui , Assebioek, Le 
mant 26, tel 348 22, R Revnaeit 

Woensdag donderdag 19 20 uui , 
St Mich , Lejselestr 104 tel 144 11, 
P I evs, J Fraipont 

Viijdag 14-16 uur, St Andi , M.i 
nitobal 5, tel 155 20, P Leys 

19 20 uui St Kruis, Engelendale 
89, tel 308 39, P Leys en O Dom 
biecht, voor? V U 

Z.ileidag 1112 uui, Bi ugge, Su 
veesti 2, tel 350 67, G Van In 

Zonekig 10 12 UUI, Knokke, Lip 
penslaan l39, tel 626 77, R De-
cleieci 

Kortrijk 
NIEUW WERKJAAR 

N i het V t l lof steken m het .iiion 
dissemeut Ke)itiijk alle .ildehngen 
ojjiiieuw de h.inden uit de mouwen 
De oigam/.itoiische uitbouw en de 
inrichting van het sociaal dienstbe 
toon /ijn de voornaamste taken \<in 
het .iriondissementcel bestum voor 
de eerstkeiinende weken Het . inon 
dissement telt momenteel tien geor 
gani/eeide ildelingen Dit woiden 
ei ele etistkemiende maanden nog 
w.it meer wa.ii onder een .irionelis 
sementele \ ujo afdeling ' 
ARRONDISSEMENTSRAAD 

De eeiste bijeenkomst van de ai 
rondissemenlsiaad na het verlof 
heelt plaats op zateid.ig 21 septem 
ber a s bij de jongste afdeling van 
het anondissement Maike 

F)en gedetailleeide uitnodiging 
volgt 
JAARLIJKS BAL 

Het jaailijks Volksunieb il z.il 
pla.its vinden op zateidag 2b okto 
ber 19b8 in de z lal Ih i t ib i luhol te 
Hulsle (Brugse steen weg) loeg.mg 
50 h 

Kaarten leeds te bekomen in de 
pai tijlokalen « 1302 » te Koitiijk, 
« De Beiaaid » te Menen en bij alle 
bestuui sleden 

Leffinge • Slijpe 
V U O P REIS 

Met een volle bus tiok on/e .ifde 
hng |l /ondag 2 septembei op leis 
De t.imeu/e eliiehoek viii \ \ o i t r i a 
weid aangcd.i in en de nodige on 
deiMnelingtn ojjgedaan Want n 
liet h u t van het Walenland vonde.i 
WIJ ncdeil.mdslalige gidsen, maai m 
dt luines van Villeis la \ illc in de 
piovmcie Biabant spiak de gids 
met het belgisch leeuw tie .illeen 
Flans 

On/e vooi/illei bewees (kit de 
Volksunie noch links noch iechts 
1- Na het land van M.ia' werde.i 
de ro/entuinen van Anntvoie be 
/o th l en natte Vlamingen gemaakt 
Miai het geheim van dit misterieu 
/e lonttmen weid opgelost Nadat 
de sekielaiis een wielewaal olte 
Wa.il op wielen had ontdekt, land 
den WIJ in Maiedsous Het pateis 
bier deed zijn weik en iedereen 
weid steik Onder de kreet « Wij 
gaan naai Hulsle » vei heten wij on 
/e w i.ilse bioeeleis In de Ih ie ib iau 
weid de aldeling ollicieel .lan het 
laliijk publiek voorgesteld en op 
.ipplaus begioet Een speciaal pi o 
gi anima werd ter on/er ei e ojige 
voerd, zoals altijd was ei geen hou
den a in zeidat het wedereini langs 
alle kluten « zindeide » 

Oostende 
VUJO 

Vujtlig 20 seiUembei te 20 nui 
sjiieekt België s jongste volksveile 
gtuwooidigei Luk V.instetnkiste 
(Kot tl Ijk) op uitnodiging v.m de \ u 
lo kein Oostende 

Lokaal o Dei by », iNieiiwpooitse 
steenweg (Vlailakeike) Alle jonge 
len wolden liaitelijk uitgenodigd 
doch ook de inelere leelen en sim 
p.itiz lillen zijn welkom 
V U -HUWELIJK 
Onze leden lohn Aiickx en Lih.ine 

t .ilon staj)|)tn vand.i.ig in het hu 
«eliiksboolje 

Vanwege onze .deltiing \v oi dt liiiii 
van h i i t e goeelt v.iiit toegewenst 
LEDENSLAG 

Van nu al ,>dt\ weiden nieuwe 
leelen ingeschieven voor het ja ii 
19b9 Lielm.iatseha])skaai ten te be 
komen bij ele aldelmgsse k u l ii is 
lel V ei 11 leghe Punsenlaan l'l 

Stene 
SOCIAAL DIENS 1 BETOON 

Like 1ste zateid.i' v.in de m i ind 
eloeii senatoi Leo Van de V\ cghe 
\,in 9 UUI al in de vooimiddig en 
-Ike kle zaterdag v.m de m i.ind 
door piov incieiaadshd Di Kus 
Lambei l van 11 uui al m de vooi 
midel.i!! in eaté o Sportweield o bi| 
hestuuisliel laak V andeistiikken 
Oo'otsti.i it 91 Stene Vooi ille so 
eiale |)ioblemen st.i in voornoemde 
lieIen te uvvei beschikking Alaak 
ei j tb l ink v in en deel het levens 
mede a in viienelen of kennissen 

VEILIGHEID O P DE W E G 
Vanwege het gemeentebestuur 

van Stene kwam een gunstige reak-
lie oj) het sthiijven v.m ons afele-
hngsbestuui eld 2 uigustus 11 be-
ti ellende de wegveihgheid oji onze 
gemeente Ovei al zien wij tans le 
bolden ge|)laatst « Vooi onze kin-
eleien, iijdt vooiziehtig » terwijl >p 
de meest gevaarlijke oversteek-
pl.i itsen zebi .IJl.uien i mgelii .leht 
w e 1 den 

WIJ willen zekei met de pluim e>p 
onze hoeel steken vooi dit initi.itief, 
hoewel wi) oveituigd zijn, d.it onze 
i.inm ining tot KtsjMiediging bij-
di oee, 

ONZE AFDELING LEEFT 
Onze afdeling telt t iiis 107 leden 

het/11 1,10 t h van de tot.ile bevol
king 

Len insji.inning vve>ielt t.ins ge-
da.in om tegen 11 septembei e k 
dt 125 te bei eiken en op die m.i-
niei met twee afgev.i.iidigden na ir 
de airondissementele r i idsverg.ide-
iing te kunnen t i t k k t n Helpt u ons 
el lai bij •* Be/oigt ons elm adi essen 
v.m eventuele simp Ui/.mlen (Drui-
venkian 12 ot tel 80S 41) Wij dcjen 
de I est 

WINTERWERKING 
Dooi het aldehngsbestuui weid 

op woensdag 4 september 11 de kei-
mende wintel wei king btsjii eiken • 
ledenwei ving, abonnementensl n. en 
het inrichten van 4 vooidnichten 
over de Vl.iamse Beweging, opgevat 
als een scholing voor on/e afdelings-
leden Vei dei het starten met kaar-
te isav ouden en het imi th ten van 
een Sintei kla.isteest voeii on/e leden 
met hun kinderen 

YOLKSUNIEJONGEREN 

iNad.it geeUiituele enkele tijd leeds 
m verschillende aiioudissemen en 
V olksuniejongeien zich tot Vujo at-
deliiigen gekontent ieeid hadden, 
weid dooi de paitijiaad een V mo
st.iluut goedgekeuid Dit feit viel 
samen met een initiatiel dat door 
de oudste V ujo-aldehng ^Ge^lt-
l eklo, luim 300 leden) weid op sta-
pel ge/et . de uitbouw van de ii.i-
tionalt V UJO oigani/.itie 

l e Matei weid op 10 augustus een 
uilgebieide nationale Vujoi.iad s.i-
mengesleld, waai na 7 bestuui sle
tten geko/eu werden los Bex (1 eu-
ven), Roland Desneiek (Oeisteneie), 
l'iet F.ngelcn (Gent), Nclly Al i s 
(Si Nikl.ias), iNic van Biuggen (Ant-
werjien), Ainoud V inhoutcgein 
(Brugge) en VV<in(i V ei In v len/oon 
(Gent) 

lot n.ition.iai vooi zit et wei tl Nic 
van Biuggen verko/en en als sekie-
taris Weiner V ei hev len/oon (.i in 
wie .ille koirespondentie P.iviljoeii-
weg 40, St Amandsbeig) De tli e 
algev.iaithgden vooi de jj.iitiji.i d 
vvertlen eveneens <i.ingesteld . iNic 
van Bruggen, Nellv Maes en I.ialc 
V .mtloi pe (Geuti 

De eeiste politieke slellingnameii 
^Mi Viijo betiotlen een vei ooi delen 
van de inva/ie dei VV.usehanpakf-
troejien m Isjechoslavakije, een eis 
tot veil.iging v.in de kiess,eieclili„tie 
Itellijil, een uittlaging tot e tn ojieii-
haai debat over het ledeiahsme a.m 
de jongerenorgam/aties van de .lu 
tleie politieke pai tijen en een pio-
test tegtn het feit dal de ovei hev e 
Img van Leuven Fi.ms met gebeiul 
iia.u het h u t van W.illonie 

Na een wei kveigaelei ing van hel 
bestuui le Gent en ondeilinge kon 
takten weid op de tweede nation.ue 
Vujoi.i.id t)|) 7 septembei beklein-
ttiond el.it het bel ingi ijkste deel v.in 
el( Vujoweiking /al gtb.i/eeiei / in 
op hei veiweiven en veisprt.iieii 
\Mi Ivcnnis en inloimatie Oeik weid 
bestolen tot het ojiiichten van 7 
vverkt,n)ei)en binnenl.indst ()o i-
litk builtnlandse politiek, soc ile 
ekouomie ktimmunikatie, jeugdoe-
leitl, kultuui en intcine wei k ng. 
Hel OJ) g ing biengtn van e!e/e 
wei kgre)epen weid toevei tiouvvd 
i in een .lanl.il veiantvvooidel iken 

dit tegen de volgende V uio laati (12 
oLlobei, Mtthelen) een tintwei p v.i i 
wei king en oigam/alie alsook een 
b i/istlokuine nt v .in de te vei wei . en 
pi >blem.itiek /uilen opstellen i Ik 
v.m tie/e weikgiocjien /al een le-
loep tltien oj) e tn /ell te kie/eii i i id 
V m advies bestaantle uit tleskun-
digen die al dan niet in paitijver-
binil wei k/a.im iijn en uit paitij-
vei.iniwooieleli|keii die op de speci-
litke tlomeinen aktiel /' 

Verder beklemltionde ue V u|o-
t.iad dat het oiganizeieu en uitbou
wen van de Vuio aldelingen het 
«e ik mtiet zijn van tie longeif'i 
/ell, zoals dit trouwens eluielehik 
bli|kl uit tie tekst en de t iesi \ m 
<tt goedgckeurtip statuti i 

\ l deze beni)einin.;t 11 ti •> ssiii-
gt n weiden met een ovt igiole 
met lelei heiel v in stemmen ,enomti i 
ol eenp.iiig aanv.i.ird. 
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m/£N UBESCHIKT OVEIj 
^unt U realiseren.. 

\\e£N Z£E/l MOOI KLEIN BU/iG£f{^HUIS 

^£EN KLEINE MEESTEI^h/ON/NÖ n,e/- (SARfi^GE of HALVE VILLA 

\ 
^E£N KLEINE Va IA Of Al 00/£ MEESTE/iWONINQ 

\ 4 VILLA - MEESTEf^WONING OPBfiENGSTEIQEND. (z APP 

(30QOOS\ 

' ^ 
ZEEfl ^PACIEU5B VILLA , LUXE MEESTE/I-

WON/Nd ,0PBI{ENGSTEI6eND. 3 APPAHTeNI. 

\ 

V 
PRACHTVILLA ,GliOTEIiE OPBRENQSTEIGENDOIA 

wKW 
)i 

'T '1! n w ) h ' *»'<'''*''"'«'«'*̂ <""'/ 

^ 2££/i LUXU£use VILLA - 'O/iÓrt 
) OPBfiENOSTei GENOOM 

opsf-ape/en »$ 

f en etoellooi 

S UP£(i - QfiOn OPflR£N6ST£lGENDOM 

ole tyd knaagh aan 
on^eplaatstf yeldeqj 

^ f ALLB BOUWMOGELIJKHEDEN / 

S ALL£ KOST£N INBEQfiePENl 
G ROND. NO TA fits, 3 TRAA T, HONnr> 

ARCH/reKT, TAKEN , ENZ, 

BOUWT OOK U: 

100.000 F KCNTANT + 5.500 F per maan<f 

95.000 F KONTANT + 4.600 F per maand 

150.000 F KONTANT + 7.900 F per maand 

OP uw GROND 
15% VOLSTAAT 

STEEDS IETS BETER DAN DE ANDEREN 
KOM U OVERTUIGEN 
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BRASSER HET PAULA'S TAALLESSEN 

« Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie spreekt er best Nederlands in dit 
land 7 

Zuster : « En voor alle zekerheid herhaal nog eens : schild en vriend ». 

^ 

-É^^az 

HET. PERKAMENT 
De maharadja van Kwa-hi-Poor 

ging op zekere dag met een groot 
gevolg op tijgerjacht. Toen het hele 
gezelschap aan de rand van een bos
je kwam, bemerkte de prins plots 
een reusachtige tijger die tussen de 
bomen wou verdwijnen. Hij gaf zijn 
paard de sporen en rende het roof
dier achterna. Maar nauwelijks was 
hij tussen de eerste struiken geko
men of zijn paard struikelde over 
een wortel en de prins viel ten 
gronde. Op dat ogenblik keerde de 
tijger zich om en maakt*" zich klaar 
om zijn ongelukkige achtervolger 
te doden, 

Daroe, een van de jagers van de 
maharadja, bemerkte het gevaar, 
gooide zich onverschrokken vooruit 
en ving de sprong van de tijger op 
met zijn kromzwaard. De prins, die 
reeds zijn laatste uur had zien na
deren, sprong verheugd recht, om
helsde Daroe en sprak : « Daar ge 
me het leven hebt gered, moogt ge 
alles vragen wat ge begeert. Geen 
enkele beloning zal te groot of te 
duur voor u zijn ». 

Daroe echter schudde het hoofd 
en antwoordde : « Neen, prins ; ik 
heb slechts mijn plicht gedaan en 
verwacht dus geen beloning. Maar 
daar ik een arm man ben, zou ik u 
toch om één enkele gunst willen 
vragen : geef me de toelating om in 
uw naam duizend roepi te innen bij 

iedere man die schrik heeft van 
zijn vrouw ». 

De maharadja keek verbaasd : 
« Nu, Daroe, daar zult ge wel niet 
rijk van worden. Maar aangezien 
het uw wens is, wil ik hem eerbie
digen ». 

Er werd door de schrijvers van 
de maharadja een perkament opge
steld, waarin Daroe gemachtigd 
werd om in naam van de prins 1.000 
roepi te ontvangen van iedere man 
die schrik heeft van zijn vrouw. En 
gewapend met dat perkament trok 
Daroe de wijde wereld in. 

Er vergingen enkele maanden en 
de maharadja had reeds een paar 
maal gegekscheerd dat hij wel eens 
zou willen weten, in welk deel van 
zijn rijk Daroe aan het omkomen 
was van honger en ellende. 

Op zekere dag schalden de horens 
van de paleiswacht : er was een 
hooggeplaatste bezoeker op komst. 
De maharadja stuurde een bode uit 
om de vreemdeling te verwelko
men. Toen de gezant zich van deze 
taak gekweten had, keerde hij te
rug naar het paleis om verslag uit 
te brengen. Hij vertelde de maha
radja dat de vreemde bezoeker stel
lig een machtige nabob moest zijn, 
want er liepen meer dan honderd 
olifanten in zijn karavaan ; de die
ren waren behangen met de duur
ste tapijten en droegen zetels van 

de kostelijkste houtsoorten en me
talen ; veel muzikanten met vor
stelijke instrumenten waren in de 
stoet. Wie de nabob was, kon de 
bode echter ook niet zeggen : de 
vreemde bezoeker had verscholen 
gezeten onder een baldakijn dat de 
zetel hoog op de otifantsrug moest 
beschermen tegen de middagzon. 

In de late namiddag kwam de ka
ravaan aan bij het paleis. De maha
radja was de vreemde bezoeker te
gemoet getreden tot op het voor
plein. Toen de nabob van de oli
fant gestegen was en nader geschre
den kwam, herkende de maharadja 
hem : het was Daroe. Een Oaroe 
echter die helemaal veranderd was: 
vlot en welvarend, gekleed in de 
fijnste gewaden, omhangen met de 
duurste edelstenen en van kop tot 
teen met de zelfverzekerdheid van 
een man die zijn weg door de we
reld gemakkelijk had gevonden. 

De maharadaj popelde van nieuws
gierigheid. Hij onttrok zich daarom 
echter niet aan zijn verplichtingen 
als gastheer : hij verwelkomde Da
roe plechtig, nodigde hem uit in 
zijn paleis en liet een grote maal
tijd aanrichten. Gedurende al die 
tijd onderhield hij zich, naar prin
selijk gebruik, met zijn gast slechts 
over onbenullige dingen en alge
meenheden. Want eten is voor 
prinsen een ernstige bezigheid die 
niet mag onderbroken en ontluis
terd worden' door zwaartillende 
problemen of zelfs maar door 
nieuwsgierige vragen. 

Tegen dat de laatste rijstwijn was 
getrokken en de resten van de maal
tijd afgeruimd, brandde de maha
radja zozeer van nieuwsgierigheid 

dat hij maar onmiddellijk met de 
deur in huis viel : « zeg eens, mijn 
beste Daroe, waar hebt ge al die 
schatten verzameld en welk geluk
kig gesternte heeft u in het bezit 
gebracht van zoveel rijkdommen ? ». 

Daroe boog : « dit alles, maha
radja, heb ik alleen en uitsluitend 
aan uw oneindige goedheid te dan
ken. Het perkament dat gij mij en
kele maanden geleden gegeven hebt, 
heeft mij toegelaten om een welstel
lend man te worden. Ik ben u daar
voor zeer erkentelijk, alhoewel het 
lang voor mij een probleem is ge
weest, hoe ik u mijn erkentelijkheid 
moest uitdrukken. Wat moest ik 
meebrengen van mijn reis dat u 
zou behagen ? Edelstenen hebt gij 
meer dan ik er in tien levens zou 
kunnen vinden ; de kudden van uw 
olifanten zijn ontelbaar ; nergens 
in Indië zijn er kostbaarder reuk
werken en balsems dan in uw pa
leis. Maar toch heb ik iets gevon
den : ik breng u het mooiste meisje 
mee dat ik tijdens mijn reis ont
moette. Zij heeft de ogen van de ga
zelle, de lenigheid van de tijger, de 
bevalliuheid van de paradijsvo-
gel... » 

Toen Daroe aldus met luide stem 
de schoonheden van het meisje op
somde, onderbrak de maharadja 
hem gejaagd : « zwijg, gij onvoor
zichtige, mijn vrouw moest u maar 
eens horen ». En nadat hij omzich
tig had rondgekeken vroeg hij fluis
terend : « wanneer brengt ge me 
dat mooie duifje ? ». 

Daroe glimlachte breed : « als 
uwe majesteit me de 1.000 roepi die 
hij me schuldig is heeft betaald ». 

Idt. 


