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vmfam Verkrijgbaar bij alle 
dagbladverkopers. 

MR. F. VAN DER ELST 

DE NIEUWE STIJL 
VAN DE REGERING: 

BLUF! 
Toen de huidige regeringskoalitie — na een gevecht in het duis
ter achter de schermehvan de CVP — aantrad, werd den volke 
kond gedaan dat een nieuw tijdperk aangebroken was : het 
tijdperk van de nieuwe stijl. 
Men vroeg zich af waarin deze nieuwigheid zou bestaan. Deze 
vraag kan nu beantwoord worden : de nieuwe stijl is niets 
anders dan grootspraak, bluf en demagogie. 
In het verleden bleef de demagogie voorbehouden aan de poli
tieke partijen, terwijl de regeringen over het algemeen toch een 
poging deden om waardig te blijven en minstens de schijn van 
ernst te redden. 
Met de heren Van den Boeynants en Vanaudenhove (die zich 
gedraagt als super-eerste minister) zijn de demagogen aan bod 
gekomen op regeringsvlak. De vraag is, hoe lang zij er zullen in 
slagen de openbare opinie door hun bluf en hun grootspraak te 
imponeren. Zij moeten zich geen illuzies maken : het wapen dat 
zij met zoveel zwier hanteren, is een boemerang en zal op hun 
eigen hoofd terecht komen de dag dat hun verbaal dynamisme 
door de nuchtere feiten ontmaskerd wordt. 

De liberale partij en haar op
volgster de P.V.V. bezitten een 
ongeëvenaarde traditie op het 
stuk van de mateloze en onbe
schaamde demagogie en mis
leiding. Iedereen herinnert 

zich als een klassiek geworden 
voorbeeld de verkiezingskam-
pagne waarin de liberale partij 
25 % verlaging van de belas
tingen beloofde, belofte die on
middellijk na de verkiezingen 

Het is nog te vroeg om uit te maken, waar de 
verantwoordelijkheid ligt voor de bruginstor-
ting op de Boudewijn-snelweg. De eerste vast
stellingen schijnen er echter op te wijzen, dat 
het gebrek aan nazicht en onderhoud een grote 
— en wellicht de beslissende — rol heeft ge
speeld. Een aantal vaststellingen aan de kanaal
oevers laten reeds thans toe, te besluiten dat 
de oeverversterking uiterst gebrekkig was en 
daarenboven slecht of helemaal niet onderhou
den. 

Zonder de uitslag van het onderzoek te moe
ten afwachten, kan thans reeds gezegd worden 
dat in ieder geval de diensten van Openbare 
Werken op een ergerlijke en onaanvaardbare 
wijze tekort geschoten zijn aan hun taak en 
verplichtingen. Minister De Saeger heeft trou
wens op een perskonferentie reeds toegegeven 
dat inzake onderhoud van kunstwerken en 
wegen, ons land een achterstand heeft van tien 
tot vijftien jaar. Wie is daarvoor verantwoor
delijk ? 

Men zal zich wel weer verschuilen achter 
« het gebrek aan kredieten ». Het is onaan

vaardbaar dat miljarden uitgegeven worden aan 
onnuttige werken (de fameuze route de Wallo
nië, het blufprojekt te Ronquières) en dat de 
enkele tientallen miljoenen die nodig zijn voor 
onderhoud en nazicht, met zouden kunnen ge
vonden worden. Of is de veiligheid van de weg
gebruikers slechts een aangelegenheid van on
dergeschikt belang ? En worden de automobi
listen op allerlei wijzen nog niet genoeg fiskaal 
gepluimd ? 

Wat ook de uitslag van het onderzoek weze : 
de bruginstorting is een schandaal met een po
litieke betekenis! Te Pulle zijn het geen on
voorzienbare faktoren — zoals grote overstro
mingen of andere natuurrampen — die geleid 
hebben tot de bruginstorting. Ergens — bij de 
planning of de bouw, maar waarschijnlijk bij 
het onderhoud — is een fatale fout gebeurd 
die mensenlevens heeft gekost. Een dergelijke 
fout mag gewoonweg niet gebeuren en kan in 
normale omstandigheden ook niet gebeuren. 

Dus dringen zich, na het streng onderzoek, 
onverbiddelijke maatregelen op tegen de schul
digen ! 

ingeslikt werd en verloochend. 
Bij de jongste verkiezingen 

pakte de P.V.V. uit met reus
achtige en peperdure affiches 
om de prijsstijgingen aan te 
klagen. Op spectaculaire wijze 
kondigde de huidige regering 
kort na haar aantreden een 
prijzenstop af. Het was niets 
dan ogenverblinding en bluf. 
Want iedereen weet uit erva
ring dat de prijzen en de le
vensduurte bleven en blijven 
stijgen. Deze strijd tegen de 
prijsstijgingen is zo weinig 
ernstig dat de regering zelf bij 

GROOTSE KADERDAG TE DEURLE A.D. LEiE 

de berekening van de staats-
inkomsten voor 1967 aanneemt, 
dat de prijzen nogmaals met 
3,5 % zullen stijgen (algeme
ne gemiddelde prijsstijging). 

M e t trommelgerof fel en 
trompetgeschal werd aange
kondigd dat de begroting voor 
volgend jaar in evenwicht is, 
dank zij natuurlijk de P.V.V.-
ministers. De heer Vanauden
hove ging zelfs zo ver, op wei
nig faire wijze te verklaren 
dat het de schuld is van de 
C.V.P. wanneer er geen over
schot is ! 

Het is ondertussen duidelijk 
geworden dat het zogezegd 
evenwicht van de begroting 
niets dan schijn is, goedkoop 
resultaat van misleidende 
voorstellingen en verkeerde 
berekeningen. 

Niet alleen wordt dit even
wicht bereikt door een boek
houdkundige operatie waar
door sommige inkomsten van 
de Staat, die einde 1967 betaald 
worden doch in feite bestemd 
zijn voor 1968 (bv. radio- en 
televisietaksen), voor de begro
ting van 1967 aangewend wor
den (in 1968 zal het deficit des 
te groter zijn), niet alleen ont
trekt de Staat zich aan zijn 
verplichtingen door de pen
sioenfondsen te verplichten 
hun rezerves op te gebruiken, 
maar het is duidelijk gebleken 
dat tal van uitgaven onder
schat werden. Dit is zo waar 
dat de regering nu reeds ver
plicht is, amendementen in te 
dienen om de voorziene kre
dieten te verhogen ! 

Na de operat>e « Waarheid » 
van de li^er Eyskens krijgen 
wij thans de operatie « Mislei
ding » : de rekening zal later 
aangeboden worden ! 

Is het zo dat men het ver
trouwen zal herstellen van het 
publiek in de staatsfinancies ? 

Men zwijgt in alle talen over 
de belastingsverhoging die on
der de vorige regering doorge
voerd werd en die 14 miljard 
(lees verder op blz. 3 in kader) 
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slag op de ijzer- en staalnijver-
heid die nu reeds met grote 
moeilijktieden lieeft af te reke
nen. 

Er dient een produktiekern in 
stand gehouden te worden, even
tueel met overheidssteun en een 
aanvang gemaakt met de omscha
keling van deze streken. Aldus 
de studie. 

Wij weten dat Limburg voor 
moeilijke jaren staat. In bevoeg
de kringen spreekt men van Eis
den als eerstvolgende mijn die 
zal gesloten worden. 

K.d.B.. Genk. 

TWEETALIGHEID 

Mag ik U vragen de storende 
zetfout te willen rechtzetten, die 
geslopen is in mijn op 5 novem
ber gepubliceerde lezersbrief ? 
De B.R.T.-studiedienst wordt ge
leid door de h. I^ik Hoedemae-
ckers (en niet Raedemaeckers !). 

Voorts : proficiat voor de pu-
blikatie van de « dokumenten > ! 
Het voorlaatste in de reeks, de 
brief waarin de Rijksmiddelbare 
school te Heverlee de ouders 
aanzet hun kinderen supplemen
taire F"ranse les te laten volgen, 
is m.i. nog in een tweede opzicht 
een dokument. 

De brief toont zwart op wit 
aan dat sommige direkteurs van 
Vlaamse scholen heel wat meer 
bekommerd zijn om de zgn. twee
taligheid, dan om het gebruik 
van een onberispelijk Neder
lands. De brief is een opeensta
peling van taal- en stijlfouten en 
een aanfluiting \an wat de laat
ste tijd in Vlaanderen gedaan 
wordt om tot een sierlijk taal
gebruik te komen. 

Dank u, mijnheer de direkteur 
van lieverlee. U hebt ons « toe
gelaten » nog maar eens te zien 
waartoe « een zekere tweetalig
heid > in Vlaanderen leidt. Jam
mer voor de leerlingen die van 
die tweetaligheid niets moeten 
hebben en toch tot 12 uur moe
ten wachten tot dat de « ran
gen > de school mogen « verla
ten >. 

J. R., Wemmei. 

VOERSTREEK 

In de subkommissie van de 
Kamerkommissie van Justitie 
werd door de Luikse P.V.V.-
volks vertegenwoordiger Defrai-
gne een amendement ingediend 
betreffende de overlieveling van 
de Voerstreek naar Luik inzake 
gerechtelijke omschrijving. Dit 
in afwachting « dat de Voer
streek toch definitief naar Luik 
zal overgeheveld worden >, vol
gens Defraigne. 

De Luikse kaderleden van de 
drie partijen onderschreven het 
beginsel van dit amendement. 
Voor wanneer gaan die drie « na
tionale partijen » een klare lijn 
trekken? Xu: Waalse en Vlaamse 
mandatarissen van eenzelfde par
tij voor en tegen in dezelfde aan
gelegenheid, op bazis van een-
lelfde programma en doktrine I 

R.V.D., Brussel I. 

VOORLICHTING 

Hef nieuws ons gebracht door 
Wim .h)rissen, dat de V.tJ. plan
nen heeft om aan een ruimere 

voorlichting te doen, heeft mij 
ten zeerste verheugd. 

Op het stuk van de voorlich
ting zou elke lezer van een 
Vlaamsgericht weekblad de 
Vlaamse zaak kunnen dienen 
door : ofwel zijn weekblad door 
te geven aan vriend of kennis ; 
het op te sturen naar personen 
van wie hij vermoedt dat ze eni
ge belangstelling hebben voor de 
Vlaamse problematiek (postzegel 
0,15 fr) ; het links of rechts te 
bussen, of het achter te laten in 
trein, bus of tram. 

Kortom, wij moeten met ons 
weekblad trachten, andere perso
nen voor de Vlaamse gedachte te 
winnen. Dit vraagt een kleine in
spanning, maar om de volgende 
verkiezingen met klank te win
nen, is naar mijn bescheiden me
ning een gezamenlijke inzet van 
alle V.U.-gezinden noodzakelijk. 

K.M., Ganshoren. 

DE NODIGE AANDACHT 

Maandag 24 oktober bracht 
eerste minister Vanden Boey-
nants een blitzbczoek aan Lim
burg. Hij liet optimistische noten 
klinken : « Als ik de Limburgse 
problematiek vergelijk met deze 
van de andere gewesten, bijvoor
beeld Henegouwen, stel ik vast 
dat — uitzondering gemaakt voor 
het speciaal geval van de mijn-
nijverheid — Limburg vooral ge-
kon f ronteerd wordt met groei-
problemen ». 

Is de sluiting van de zinkfa-
briek te Rotem soms een groei-
probleem ? En de dreigende 
mijnsluitingen dan ? 

Tijdens de voorbije 10 
jaren heeft Limburg enkele 
honderden n i e u w e arbeids
plaatsen als uiteindelijk rezul-
taat kunnen boeken. In de ko
mende 10 jaren zullen er zich 
jaarlijks gemiddeld een 8.000 ar
beidskrachten op de Limburgse 
markt aanbieden, terwijl men nu 
al niet weet hoe men de 3 a 4000 
jaarlijkse nieuwe arbeidskrach
ten zal kunnen plaatsen. VDB 
zegde « aangenaam verrast » te 
zijn door « het realisme >, waar
mee men in Limburg de zaken 
aanpakt. 

Dat realisme wordt bedenke
lijk als men de hogervernielde 
cijfers in acht neemt. En laat 
dan nog dat er veel « realistische 
plannen » op papier bestaan voor 
Limburg, dan missen de Lim
burgse politiekers toch politiek 
realisme. Dat Limburgs politiek 
realisme zou alleen kunnen be
staan in de door VDB geprezen 
< konstruktieve geest >. En dan 
weten wij wel wat die konstruk
tieve geest betekent : schaapjes
mentaliteit, spreken als het niag 
en zwijgen als het moet. 

Om een voorbeeld te geven : 
hoeveel jaren zaagt Limburg nu 
al om de E .30 ? Opnieuw werd 
de aandacht van VDB op deze 

NATIONALE LOTERIJ 
EEN SUPERHOOG LOT VAN 

7 MILJOEN ! 
1 lot 
1 lot 
l l o f 
2 lofen van 

12 loten van 
42 loten van 

van 2.000.000 F 
van 1.000.000 F 
van 500.000 F 

200.000 F 
100.000 F 
50.000 F 

84 lofen van 25.000 
240 loten van 10.000 
420 loten van 5.000 
600 loten van 2.500 

3.600 loten van 1.000 
12.000 loten van 500 

60.000 loten van 300 F 

+ 50 t roostpr i jzen van 10.000 F 

IN HET 
TOTAAl 50.400.000 
Het biljet: 140 F 

F IN 77.054 
LOTEN 

Het tiende : 15 F 

aangelegenheid gevestigd. De eer-
ste-minister zal er in nieuwe stijl 
weer « de nodige aandacht » aan 
besteden. 

Senator Leynen schrijft dan 
wel in zijn Belangengazet : 
« Moesten we ondervinden dat 
we te Brussel op onwil of op on
verschilligheid stuiten, dan zul
len wij niet aarzelen op tijd en 
stond de publieke opinie in Lim
burg te alerteren >. 

Dat alerteren is machtig ! En 
die onwil of onverschilligheid 
van Brussel, dat moet nog afge
wacht worden natuurlijk, want 
daarvan heeft Leynen nog geen 
ervaring ! Maar dés te meer de 
Limburgse bevolking. Die is méér 
realist dan haar politiekers. 

N.V.M., St Truiden. 

LOUVAIN 

MIJNSLUITINGEN 

Aansluitend bij uw vraagge
sprek met een mijnwerker vorige 
week kan ik nog meedelen dat, 
volgens een studie van Ektmo-
mische Zaken (« De schematische 
en voorlopige energetische ba
lans voor de jaren 1964 en 1965») 
de mijnsluitingen dienen te wor
den bespoedigd. De kolenkrizis 
is onoverkomelijk en de sanering 
dient te worden bespoedigd. Dit 
kan slechts gebeuren door ver
snelde sluitingen op halflange 
termijn, daar een prijsverhoging 
onmogelijk is, gezien de weer-

Uit de rede «Louvain» onlangs 
te La Louvière uitgesproken door 
prorektor Massaux, licht ik de 
volgende zinssnede (versie Libre 
Belgique ) : « Louvain doit voir 
grand et large dans une pers
pective non seulement régionale 
et nationale, mais Européenne et 
mondiale ». 

Deze ideële en goedkope voor
uitzetting (die inmiddels de kern 
van het Vlaams feit voorbij
streeft) is één der kenmerken 
van de frankofone dialektiek in 
het Leuvense kontroverso. 

Zij verkiezen — en met reden 
— het geval « Leuven » niet re
gionaal te zien beschouwen. Zij 
blijven liever zich nestelen over 
hun grenzen, dit omdat zij meer 
« nationaal » voelen dat wij (!) 
en wel zodanig dat ze de aldaar 
geschapen abnormale toestand 
openlijk gaan aanzien — op 
grond van louter institutionele 
argumenten — als een onver
vreemdbaar recht (vgl. de aan
spraken van de O.A.S. op Alge-
rië). Deze gang van zaken maakt 
een zuiver imperialistisch mis
drijf uit. 

Men wil ons verwijten « nog > 
regionaal te denken in deze sterk 
evoluerende tijdsspanne. Maar 
pas nu, onder de zw'eepslag van 
de V.U., heeft Vlaanderen de 
drang en de kracht gevonden om 

zijn eigen lot te behartigen en 
als eisende partij op te treden. 
In dit verband is het ondenkbaar 
dat institutionele bezwaren en 
belangen opwegen tegen het na
tuurrecht van het volk op wiens 
bodem deze instelling zich be
vindt. 

H.M., Antwerpen. 

DIENST DER SCHEEPVAART 

Voor enkele wieken heeft «WIJ» 
een artikel gepubliceerd i.v.m. de 
dienst der scheepvaart en de dis-
kriminatie inzake behandeling 
van de Waalse en Vlaamse tra-
jekten. Naar het schijnt is de 
C.V.P. nu ook bereid, zich wat 
met de zaak te gaan bemoeien. 

Naar ik vernam, was men in 
de hogere regionen van de dienst 
op de tenen getrapt door bedoeld 
artikel. Zelfs de B.O.B, schijnt op 
zoek te zijn geweest naar wie die 
« staatsgevaarlijke » praat ver
kocht heeft. Hetgeen bewijst dat 
men bij de dienst wel schrik 
heeft om met open kaart te spe
len en dat er dingen zijn, die niet 
pluis zijn. Iedereen moet zwijgen 
en afgelopen is de zaak. Zo me

nen zi.i I 

Reeds lange tijd — meer dan 
een jaar — is er een akfie bezig 
in de dienst voor een aangepast 
statuut en herwaardering der 
wedden. 

Alhoewel het een parastatale 
dienst betreft, worden de perso
neelsleden niet als staatsagenten 
beschouwd, hetgeen een gewel
dige diskriminatie meebrengt 
tussen het personeel van de 
Scheepvaart en dit van Bruggen 
en Wegen. 

T.D., Hasselt. 

De redaktie draagt geen Terant-
wroordelijkheic* ¥Oor de Inhoud 
der gepublioeerdf lezersbrieven. 
Ze behoudt zich het recht mn 
keuze en inkorting »oor Over de 
lezersrubriek wordt geen brief
wisseling gevoerd. 

TREKKING OP 21 NOVEMBER 

van de redaktie 

Brusse l , 17 november 196̂ ^̂ , 
B<ïtr, : in de rand van do schokakt i« . 

Het i s nifit a l t i j d p r e t t i g , n a de Jo<^rnallr,tifike 
dagtaak *s avonds nog te moeten bf>ginnon nnn f>en 
tweedo werkdag : vorgadorin,';;on on .spr^okbourten. 
Als jö to 13 u op de rodaktifl buitonstapt <̂n je 
rijdt naar Maaseik waar je om middernai-rht go
daan hobt (er staat te Maaseik een kilometerpaal 
die je zegt dat jo stukkon dichter bij Dussf*!-
dorf bent - waar je niet \jez^ moot - dan bij 
£r»mbodegem - waar je woont), d;in wordt hot wel 
eens vloeken. Zo is hot echter niot altiid. 
Verledxon week waren we te 3t Gil "lisOendermonde 
waar we een afdelingsfeest-met-etentje moesten 
storen met een oproep vo^r de abonnemontenslng. 
Ket werd een meevaller van bolang I We maakten 
er een door de afdelin.o; z*lf verzor;-:de ontspan
ningsavond mee om de duimen bij nf te likken.Op 
onze spreekbeurt volgde het optreden van een 
studenten-kwintet ("Aurora" hopt het ; we kunnen 
het aanbevelen en hot adres hebben we op de re
daktie) dat Z66T mooi on zoor voornaam folk.songs 
uit de helft van de wereld in een heleboel ta
lon zong. Er was iemand die voordroeg (noen,niet 
de toren die eenzaam en grijst boven ons rijst); 
hij vertelde op meesterlijke wlJ7,e een grandioze 
thriller van Hitchock. 
St Cillis-Dendermonde is voor eon Heiibmans na
tuurlijk het putteke van Menapie. Dat onze Vlaams
nationalisten er een "wereldwijd" Icultunr- en 
ontspanning slaven op na honden, zal geen 'enkel 
Zir»neke ooi t geloven I 
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De C.V.P. en het hultmtrheleid. 

«fs-

c.v.p.-
voorzitter 
een rem 

[(f.v.d.e.) Het is nog niet te laat om en
kele beschouwingen te wijden aan de 
studiedag die de Vlaamse C.V.P. onlangs 
te Antwerpen gehouden heeft en waarop 
problemen van het kultuurbeleid bespro
ken werden. 

Het zal wel niemand verrassen dat de 
vaststellingen die gedaan werden, weinig 
bemoedigend waren voor wat het kultuur
beleid van de Belgische Staat betreft. Er 
werd nog maar eens bewezen aan de hand 
van cijfers hoe Vlaanderen benadeeld 
wordt : voor kulturele gebouwen werd 
door de Staat in de periode van 1960 tot 
1965 meer dan 1 miljard uitgegeven in 
Brussel, 284 miljoen in Wallonië, en in 
Vlaanderen tot 1964 niet meer dan 27 mil
joen... Toen werd een krediet van 100 mil
joen ingeschreven om te komen tot 127 
miljoen. 

Al deze klachten maken het nogmaals 
duidelijk, waar wij staan en wat er terecht 
gekomen is van de kulturele autonomie... 
die sedert 1945 in het C.V.P.-programma 
geëist wordt. 

Deze mizerabele toestand is de illustratie 
van de onmacht der Vlaamse unitaristen, 
die ook nu volledig in gebreke blijven ons 
te zeggen hoe zij denken binnen afzienbare 
tijd iets essentieels te wijzigen aan de be
staande en aangeklaagde situatie. 

Bizonder leerrijk was de diskussie over 
het brandend probleem Brussel. 

Het heeft zijn historische betekenis dat 
op deze studiedag openlijk de volslagen 
mislukking van de tot nu toe gevolgde po
litiek toegegeven werd. Vergeten we niet 
dat nog vóór enkele jaren, na Hertoginne-
dal, alles verwacht werd van de traditio
nele politiek van smeken en overtuigen. 

Uit de gedachtenwisseling bleek ook de 
verwarring en het gebrek aan een politiek 
tegenover Brussel. De slotsom van het de
bat werd als volgt geformuleerd : « Wij 
zien nog niet klaar in de mogelijke oplos
singen >. 

De voorzitter van de Vlaamse C.V.P.-
vleugel, notaris Vandekerckhove, bewees 
nogmaals door zijn tussenkomst dat hij ïe-
genover de Vlaamse problematiek staat als 
een buitenstaander, zonder dieper inzicht 
in de Vlaamse strijd en zonder Vlaams re-
fleks : hij vond er niets beter op dan voor 
te stellen, het Vlaams onderwijs te Brussel 
tweetalig te maken. Deze voorzitter wekt 
weinig vertrouwen en zijn taak schijnt vee
leer te zijn de Vlaamse vleugel af te rem
men, dan leiding te geven. 

• Onmacht, veriuairing en stuurloosheid. 

dat zijn 
hun 
bondgenoten 

(f.v.d.e.) De onmacht, de verwarring en 
de stuurloosheid waarvan de Vlaamse 
C.V.P. blijk geeft ten overstaan van het 
belangrijkste probleem wellicht waarmee 
de Vlaamse gemeenschap thans gekonfron-
teerd wordt, is pijnlijk en ontgoochelend. 

Uiteindelijk moeten de Vlaamse unita
risten (en dat zijn de Vlaamse C.V.P.-ers, 
zelfs tegen wil en dank, want hun partij 
verdedigt het unitarisme en verwerpt het 
federalisme) aan de Vlaamse openbare opi
nie eens duidelijk zeggen wat hun oplos
singen zijn en hoe zij die oplossingen zul
len verwezenlijken binnen afzienbare tijd. 

Indien de Vlaamse C.V.P.-ers en de mar
sen op Brussel, toen er inderdaad in Brus
sel een begin van kentering te bespeuren 
was, toen de vrees hel begin was van de 
wijsheid en Brussel zich rekenschap begon 

te geven van de Vlaamse meerderheidsposi
tie in dit land, het been stijf gehouden 
hadden, desnoods de regering hadden laten 
vallen, in plaats van te kapituleren en door 
de knieën te gaan, dan zou het probleem 
Brussel zich thans anders stellen. 

Zolang de Vlamingen de moed missen 
zich te doen respekteren, moeten zij niet 
verbaasd zijn dat men te Brussel geen res-
pekt voor hen kan opbrengen. 

Het Fransdol en anti-Vlaams offensief 
woedt te Brussel in alle heftigheid. Maar 
de Vlaamse C.V.P.-ers zijn de bondgenoten 
in de regering van de voornaamste aan
stokers en verantwoordelijken, de P.V.V.-
eis. 

Wat kunnen zij van de huidige regering 
verwachten voor de oplossing van het pro
bleem Brussel ? De eerste daad die van 
hen verwacht wordt indien zij het eerlijk 
menen is, zonder verwijl een einde te 
stellen aan de koalitie met de P.V.V. 

Er zal helaas niets gebeuren. De verfran-
sing van Brussel en van gans Vlaams Bra
bant gaat verder. De taalwetten bestaan 
doodgewoon niet. 

ledere sanktie ontbreekt. 
Het zal zolang duren tot gans Vlaande

ren in opstand komt en de Vlaamse open
bare mening het duidelijk maakt, ook aan 
de Vlaamse C.V.P., dat heï welletjes is. 

• De kiizis van het Belgisch socialisme. 

rik de man 
en de 
b.s.p. 

(f.v.d.e.) De enige politieke denker van 
formaat die het socialisme in België gehad 
heeft was Hendrik de Man. Door zijn ver
blijf in Duitsland was hij trouwens uitge
groeid bo\en de denkwereld van het Bel
gisch socialisme. 

Het is, in het licht van de diepe krizis 
die het socialisme nu doormaakt, betekenis
vol dat de Man reeds zeer vroeg de leem
ten en de tekortkomingen van het socia
lisme ingezien heeft en gepoogd er aan te 
verhelpen. 

In 1925 publiceerde hij zijn boek met 
de veelzeggende titel : « Au delk du Mar
xisme ». In 1931 schreef hij zijn brochure 
« Nationalisme en socialisme >, waarin hij 
de verhouding van het socialisme ten over
staan van de Vlaamse Beweging onder
zocht. De Man erkende in het Vlaams-na-
tionalisme een bevrijdingsnationalisme en 
sprak zich toen uit voor de ruimst moge
lijke autonomie « als 't maar in een fede
ralistisch staatsberband mogelijk is ». 

In zijn eerst in het Duits, daarna in het 
Frans vertaalde boek « L'idée socialiste > 
deed hij een poging om het socialisme te 
herdenken en het los te maken uit de tra
ditionele, enge materialistische visie door 
o.m. een antwoord te geven op de vraag • 
« waï is een socialistische kuituur? > en 
de ontwikkeling te schetsen van de pro-
letariër tot de socialistische mens. 

De opvattingen van de Man hebben niet 
bevruchtend gewerkt, zij zijn niet aan
vaard geweest en gingen verloren. Het so
cialisme in België was te laag bij de grond, 
te materialistisch ingesteld om de Man te 
kunnen volgen. 

Zelfs als voorzitter van de partij is hij 
ei niet in geslaagd, zijn zienswijze en zijn 
opvattingen te doen aanvaarden. 

Na de oorlog werd de Man uitgestoten 
en verloochend en sindsdien werd geen 
enkele poging meer gedaan om het socia-
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lisme te vernieuwen. De B.S.P. teert voort 
op een verouderde doktrine, die men in 
feite stilzwijgend grotendeels heeft moeten 
verloochenen omdat zij niet meer past bij 
onze huidige samenleving. De krizis van het 
socialisme is in de eerste plaats 'n geeste
lijke krizis, de innerlijke onmacht om van 
uit een oude doktrine een geldig antwoord 
te geven op de problemen van vandaag, 
op de vraag naar de samenleving van mor
gen. Het is zeker niet door de konformis-
tische verklaringen van ministrabele salon
socialisten dat men de/e kiizis zal te bo
ven komen. Het verlangen van enkelin
gen naar een ministerportefeuille werkt nu 
eenmaal niet bezielend op de massa. 

• VeiJiuizen, ja! Maar waarheen? 

namen 
of 
waver ? 

(m.v.d.b.) In het Staatsblad van 18 okto
ber 1966 is het K.B. verschenen waarbij 
mag worden overgegaan tot onteigeningen 

voor openbaar nut op het gprondgebied van 
de stad Waver en van de gemeente Corroy-
le-Grand, met het oog op de uitbreiding 
van de Katholieke Uni\ersitcit ^an Leuven, 
Let wel, in het K.B. is er sprake van uit* 
breiding, niet \an o\erhe\ehng. Laten we 
aannemen dat op het ogenblik dat, in het 
raam van de wet op de universitaire ex
pansie in 1965, de wetgever besloot het kani 
ton Waver toe te zeggen aan de K.U.L., de 
Vlaamse openbare opinie niet voldoende 
waakzaam was of niet voldoende ingelicht 
werd over wat achter de schermen werd 
bekokstoofd, met name de verdeling van 
de invloedssferen tussen Brussel en Leuven, 
en de aktie van de francofonen in Vlaan^ 
deren en vooral in Brussel om de fransta^ 
lige afdeling van Leuven zo dicht mogelijk 
bij de hoofdstad te vestigen, ten einde het 
de Brusselse fils-è-papa zo gemakkelijk mo
gelijk te maken. De Vlaamse openbare mei 
ning was niet voldoende gesensibilizeerd om 
daarop de gepaste reaktie te vinden, en er 
is loslippigheid van Woitrin nodig geweest 
om ons de ogen te openen. In ons blad van 
20 augustus hebben wij de vestiging van 
Frans-Leuven naar Namen, en niet naar 
Waver bepleit; anderen zoals o.m. de heer 
Van Haegendoren, hadden dit reeds voor 
ons gedaan. Maar in de talloze moties die 
in geheel Vlaandeien na het afdreigende 
mandement van de bisschoppen dd. 13 mei 
1966 zijn aangenomen, werd jammer genoeg 

(Vervolg blz. 4)̂  

c/e nieuwe stijl: bluf 
(vervolg van blz. 1) nieuwe inkomsten bezorgde aan de Staat . Niette
genstaande deze verzwaring van de fiskale d ruk is de financiële toes tand 
nauweli jks verbeterd : he t j a a r 1965 eindigde met een deficit van 8,3 
mil jard, doch volgens de gegevens waarover wij thans beschikken zal 
he t j a a r 1966 eindigen m e t een deficit van 7,3 mil jard spij ts de 
nieuwe belast ingsinkomsten. 

De heer Vanaudenhove verkondigt op zijn perskonferentie da t de PVV 
zich verzet tegen iedere belastingsverhoging. Maar in de toelichting bij 
de r i jksmiddelenbegrot ing s taa t te lezen dat de regering nieuwe inkoms
ten ten bedrage van 1,5 mi l jard verwacht van belastingsverhogingen, 
terwij l op hypokrie te wijze d r u k uitgeoefend word t op de gemeenten 
om de gemeentebelast ingen te verhogen ! Ook worden tariefverhogingen 
aangekondigd voor post , telefoon, telegraaf, enz. 

Met de grootspraak die h e m eigen is, verklaar t de heer Vanaudenhove 
nog da t een gedeelte van de gewone inkomsten van de Staa t moet aan
gewend worden om openbare werken u i t te voeren, wa t in de gegeven 
omstandigheden zuivere demagogie is . 

De P.V.V. heeft de vorige regeringen verweten de inflatie in de hand 
te werken door geld te lenen in he t bui tenland. Wat doen de huidige 
P.V.V.-ministers van financies anders ?Zo pas nog is gebleken ui t de 
weekstaa t van de Nationale Bank, da t zij meer dan 1 mil jard in het 
bui tenland geleend hebben ui t geldnood. 

De jongste staatslening heeft he t aanzienlijk bedrag van 12 mil jard 
opgebracht (geld dat reeds opgebruikt i s ) , doch nooit heeft een regering 
7 % in t res t gegeven. 

Daardoor word t he t geld duurder , worden de maatschappi jen verplicht 
mins tens 8 % te geven, wa t voor velen h u n wins tmarge overtreft. Het 
gevaar dreigt da t de noodzakelijke investeringen in he t gedrang komen. 

Dezelfde bluf wa t de openbare werken betreft : een groots vijfjaren
plan, doch de werkeli jkheid is anders . Het bli jkt o.m. da t de verhoogde 
kredieten in de sektor waterweggen ( + 2 mi l ja rd) bi jna volledig opge
slorpt worden door de aan gang zijnde werken, waarvan de kosten t e 
laag geraamd werden. Eenzelfde verschijnsel moet zich voordoen in de 
andere sektoren. De uitvoering van het plan is dan ook zeer problema
tisch, m a a r he t word t me t veel publiciteit afgekondigd. 

Op sociaal gebied dezelfde bluf-politiek : terwijl de regering zich aan 
haar sociale verplichtingen ont t rek t (niet s tor ten van de dotaties aan 
de pensioenfondsen, alles samen meer dan 1 mi l ja rd) , terwijl noodzake
lijke maatregelen (o.m. aanpassing van de belastingsschijven aan de 
prijsstijgingen en de gestegen levensduurte) uitblijven, worden een paar 
kleine verbeteringenopgeblazen tot een grote sociale pol i t iek! 

Wij begri jpen best de gemengde gevoelens, waarmee men in de C.V.P. 
de regeringspolit iek gade slaat en de onbeschaamde wijze waarop de 
P.V.V. zich alle « verdiensten » toeeigent. 

Wij spreken dan niet eens van de onbet rouwbaarhe id van deze regering 
in Vlaams opzicht. Meer dan ooit zit de Vlaamse C.V.P. hopeloos in het 
defensief zonder enig vooruitzicht, ook m a a r iets positiefs te kunnen 
verwezenlijken. Onder tussen voert de P.V.V. openlijk een woest anti-
Vlaams offensief, eist de afbraak van de taalwetgeving van 1963 en 
schept in Brussel op demagogische wijze een onhoudbaar klimaat. 

Het is nu wel duidelijk dat de P.V.V. een publiek gevaar is in Vlaan
deren, dat de mandatar i ssen van deze par t i j onbe t rouwbaar zijn en 
bereid (zoals de s temming over de inoverwegingneming van het wets
voorstel Verroken bewezen heeft), de Vlaamse belangen zonder meer 
op te offeren. 

Een tegenoffensief is dan ook noodzakelijk, waarbi j in de eerste 
plaats de bluf-politiek van de regering moet on tmaskerd worden. 

Op de C.V.P., vooral de Vlaamse C.V.P., weegt de zware verantwoor
delijkheid Van den Boeynants eerste minis ter gemaakt te hebben en de 
P.V.V. in de regering te hebben gebracht . Hoe lang zullen de Vlaamse 
C.V.P.-ers deze regering blijven s teunen ? 

Onze opdracht is duidelijk : het anti-Vlaams offensief van de P.V.V. 
beantwoorden met een krachtig tegen-offensief, gericht tegen deze par t i j . 

F. Van der Eist. 
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Enkele weken geleden heeft 
eerste-minister Van den Boey-
nan t s op een rede te Menen 
verklaard « dat de uitvoerings
beslui ten bij de taalwetten 
vóór 15 november zouden ge
publ iceerd worden, of dat er 
geen regering meer zou zijn ». 

De fatale da tum ging voor
b i j , de uitvoeringsbesluiten 
•waren nog met verschenen, 
m a a r de regering bleef doodge-
•woon aan. 

Op het woord van een gentle
m a n gelijk V d.B. kan men im
m e r s kerken b o u w e n ! 

G E S C H I P P E R 

V.d.B. t racht thans aan de 
konfrontat ie met zijn eigen be
lofte te ontsnappen door te be
weren dat hij te Menen eigen
lijk alleen maar de « hoop » 
u i tgedrukt had, dat op 15 no
vember alles zou gereed zijn 
voor de publikatie. « En », zegt 
h i j , « het is nu nog slechts een 
kwest ie van dagen. Over een 
of twee dagen willen wij niet 
redetwis ten ». 

Indien hij er niet wil over 
redetwis ten, wij wel ! 

Alle kranten hebben desti jds 
de Menense belofte van de pre
mier in grote opmaak ge
brach t ; de Vlaamse C.VP.-bla-
den haalden er zelfs hun heel 
gro te titels voor uit de kast. 
V.d.B. heeft nooit en naar geen 
enkele krant een logenstraffmg 
gestuurd. Waarom ook ? Ferme 
verklaringen en formele be
loften-op-termijn behoren tot 
de vaste middeltjes die hij ge
b ru ik t bij de opbouw van zijn 
« image » : de stoere knaap die 
Gordiaanse knopen doorhakt 
alsof het macaroni is. 

Nu de waarheid op 15 no
vember eens te meer de leugen 
achterhaald heeft, is meteen de 
werkeli jke « image » van V.d.B. 
weer eens scherper geworden : 
een achterbakse slager die 
knoeit met de prijs en de ge
wichten van zijn « marchan-
dies ». 

GEEN VLAMINGEN 
Zoals alle dagbladen die niet 

willen bezwijken onder de 
d r u k van de « S tandaard »-
groep, richt « Het Volk » grote 
wedst r i jden in waai aan belang

ri jke geldprijzen zijn verbon
den. 

De jongste uitgave van deze 
wedst r i jd werd gewonnen door 
de heer Beckers uit 's Graven-
voeren die, naar hijzelf ver
klaarde, « Het Volk » reeds ne
gen j aa r leest. Tweede was de 
heer Antoon Decroix uit Ko
men, sinds twintig j aa r lezer 
van « Het Volk ». 

Zoals men weet beweren de 
wall inganten en de zinnekens, 
dat er in de Voerstreek en in 
de streek Komen-Moeskroen 
geen Vlamingen leven ! 

A N D E R E L E U G E N 

Wij hebben twee weken ge
leden gemeld, dat V.d.B. in een 
interview met het weekblad 
« De Post » een paardeleugen 
over ons blad vertelde. Hij be
weerde namelijk dat wij het 
gerucht zouden verspreid heb
ben, dat de « S tandaard »-joer-
nalist Manu Ruys door hem of 
door de regering « gekocht » 
zou zijn en dat onze redakt ie 
terzake een rechtzet t ing van 
hem had ontvangen. 

De twee beweringen waren 
allebei vals. We hebben dat ge
signaleerd aan het weekblad 
« De Post », dat onze verkla
ring opnam als lezersbrief. 

We zijn ui ters t benieuwd of 
V.d.B. zal reageren en hoe hij 
dat zal doen, nu hij door ons 
publiek als leugenaar werd ge
b randmerk t . 

Indien zijn reakt ie niet van
zelf komt, zullen wij hem bin
nenkor t openlijk uitdagen, zijn 
beweringen ofwel in te t rekken 
ofwel waar te maken. 

Weest gerust : het zal intrek
ken zijn 1 Of leugenaar blij
ven ! 

O P E N G E S P R E K 

Op een arrondissementeel 
kongres van zijn part i j te Haal-
ter t bij Aalst heeft C.V.P.-voor-
zitter Houben de remedies op
gesomd die volgens hem moe
ten gebruikt worden om België 
te genezen van de kwalijke ge
volgen der Vlaams Waalse te
genstellingen. Eerste remedie : 
een « open gesprek tussen de 
drie gemeenschappen ». 

De derde gemeenschap is, 
naast de Vlaamse en de Waal 
se, natuurl i jk niet de duitstali-
ge; C.V.P.-voorzitter Houben 
bedoelde er Brussel mee. Want 

het behoor t tot de lievelings-
takt iek der uni tar is ten, de 
Brusselaars op te peppen tot 
het derde « volk » van België. 

Wat een originele, knalnieu-
we vizie heeft die meneer Hou
den toch op het probleem ! 
Men moet werkelijk onder een 
feniks ui tgebroed zijn om na 
136 jaar dovemanspraat , waar
heidsverdraaiing, slechte wil 
en sabotage nog met « het open 
gesprek » als toverformule uit 
te pakken. 

En wij die dachten dat het 
al in lengte van jaren tijd was 
om eindelijk de woorden eens 
te ruilen voor daden ! 

PAUZE 
l edere ochtend, iets na acht 

uur , wijden we een vrolijke ge
dachte aan p remier Van den 
Boeynants . Op dat ogenblik 
zendt de radio namelijk het da
gelijks persoverzicht uit en 
kunnen we telkens weer vast
stellen, hoe de dikke helft van 
België's joernal is ten dag aan 
dag hoofdart ikels en nevenbe-
schouwingen schrijft over de 
Vlaams-Waalse verhoudingen. 

Zoals men weet had de Brus
selse po t senmaker in zijn re
geringsverklaring gedekre teerd 
dat de Waals-Vlaamse verhou
dingen voor twee j a a r moesten 
« bevroren » worden. 

Het vriest inmiddeld zo hard , 
dat het langs alle kan ten 
kraak t . 

HET G R O E N E H O U T 

Te Oostende vergaderden 
verleden zondag de Jong-Socia-
listen. Over dit kongres waar
de af en toe een fikse Vlaamse 
wind. Een der kongresdeelne-
mer s verklaarde o.m. : « Jon
geren in Vlaanderen die, hoe
wel vooruitstrevend, toch de 
Volksunie s teunen, moeten in 
de Vlaamse B.S.P. een altexna-
tief vinden ». 

Inmiddels hebben al duizen
den jongeren definitief geko
zen voor het Vlaams én het so
ciaal alternatief dat de Volks
unie hen biedt. Tallozen onder 
hen zijn naar de Volksunie ge
komen in de eerste plaats niet 
omwille van het Vlaams alter
natief, m a a r omda t de verstar
de en verburgerl i jkte B.S.P. 
ook op sociaal gebied geen al
ternatief meer is voor vooruit
s t revende jonge mensen. 

Dat zelfs jongeren, die nog 
aktief in de J.S. s taan en naar 
de kongressen gaan, met het 
probleem blijken te worstelen, 
wijst er op hoe diep de V.U. 
reeds in de socialistische gele
deren is doorgestoten. 
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Het bureau tijdens de namiddagvergadering van de kaderdag. V.l.n.r. : Guido De Roo, prov. voor
zitter Oost-V laanderen; Toon van Overstraeten, hoofdredakteur « Wij »; Edgard Bouwens, natio
naal ondervoorzitter, voorzitter van de kaderdag: Mik Babyion. volksvertegenwoordiger; Nik Van 
Bruggen, redakteur « Wi] »; M. Coppteters, volks i ertegenwoordiger. 

eerste tussenrezuitaat 
van de schokaktie 

OOST - EN WEST-VLAANOEREN 

VOORSPRONG OP DE TIMING 
(tvo) op de prachtig geslaagde kaderdag van de Oost- en West-
vlaamse Volksunie verleden zondag te Deurle aan-de-Leie was 
het mogelijk, voor het eeist een belangiijk tusseniezullaat van 
de schokaktie op te maken, althans toch voor wat deze beide 
ptovtncies betiejt. 

Voor de aanvang der veigadering en tijdens de middagpauze 
waien er nog altijd afdelingen, die de alleilaatste rezuttaten over
maakten aan de airondissementele voorzitters en sein etai issen. 

De cijfers waren maar definitief, toen de namiddagvergade
ring al begonnen was. 

Oost- en West-V laanderen samen moeten zorgen voor iets 
meer dan de helft van de 2.500 over heel Vlaanderen te winnen 
abo7inementen : 1.265 stuks namelijk. Daarvan waren er verleden 
zondagmiddag reeds 481 gemaakt. Dat kwam er op neer dat, na 
veiloop van één derde van de tijd der schokaktie, er reeds 38 t. h. 
van de norm verwezenlijkt was : een lichte vooispiong op de ti
ming dus. In werkelijkheid lag het aantal nieuwe abonnementen 
reeds hoger; een paar arrondissementen hadden echter niet alle 
gegevens kunnen centraliseren en over het algemeen hield men 
ook geen rekening met halfjaatlijkse en due maandelijkse abon
nementen. 

Hieionder in omgekeeide volgoide, te beginnen dus met het 
momenteel slechtst geplaatste aiiondissemenl, de iangschikking 
der tien Oost- en Weslvlaamse ariondissementen. 

10. ST. NIKLAAS 
Een heleboel andeie aktiviteiten hebben tot nog toe belet 

dat de Waaslanders zich eens etnstig met de zaak gingen bezig
houden Ze gaven verleden zondag 13 nieuwe abonnementen op, 
wat 9 t. h. van hun norm betekent. Ze vei telden er nonchalant 
bij, dat er wel « enkele tientallen » méér waren, maar dal de tijd 
ontbiak om de mventaiis op te maken. 

Zolang een goed arrondissement als St. Niklaas de rode lan
taarn draagt, kunnen we heel gekust zijn . die halen dat daai op 
hun één been ! 

9. GENT 
Gent is de hekke?isluiter van de giote middengroep met per

centages eigens lussen 20 en 30. De Gentenaars hadden veileden 
zondag 71 abonnementen, hetzij 23 t. h. van de norm, binnen
gehaald Onder de goede afdelingen tvezen vermeld . Waarschoot, 
Wondelgem, Merelbeke, Gentbtugge St. Amandsberg, Gent, 
Deinze. Dr Wannijn en provincieraadslid Van de Kerckhove zul
len in hun streek het heilig vuur eens moeten aansteken! 

5. BRUGGE 
Dertig nieuwe abonnementen, hetzij 24 t. h. van de streef-

norm. Een pluim voor Assebroek en St. Kruis. 

7 ROESELARE-TlELT 
De afdeling Tielt gaf tot nog toe het voorbeeld. Tot op ver

leden zondag 50 nieuwe abonnementen, hetzij 27 t. h. van de 
sireefnoi m. 

6. OUDENAARDE-RONSE 
Dit moeilijke taalgrens-arrondissement, dat reeds een zeer 

goede plaats tn de algemene rangschikking over heel 1966 had, 
maakte 16 nieuwe abonnementen, hetzij 28 t. h. van de stieef-
noim. 

5. AALST 
De Aalstenaars — tot nog toe sinds jaren de piimussen van 

ledere abonnementenslag — doen het voorlopig kalmpjes-aan. Ze 
rekenen waarschijnlijk op de eindsprint. In ieder geval hadden 
ze veileden zondag reeds 53 nieuwe abonnementen, hetzij 33 t. h. 
van hun streefnorm binnen schot. 

Vooral Herzele drukte dit tussenrezuitaat naar omhoog. 

4. IEP ER 
Eveneens een moeilijk arrondissement. Met weinig mensen 

werd toch al 33 t. h. van de norm veiwezenhjkt. Nog 20 nieuwe 
en de eindmeet is bereikt! 

3. KORTRIJK 
Een goed tussenrezuitaat, met een harmonische spieidmg 

over heel het arrondissement : 52 nieuwe abonnementen, hetzij 
43 l. h. van de streefiioim. 

2 OOSTENDE VEURNEDIKSMUIDE 
Naar dit arrondissement is er « nooit omziens ». Men doet 

daar aan werving met de stugge en met-aflatende regelmaat van 
eei. boer die zaait of ploegt. Het tussenrezuitaat liegt er niet om . 
82 nieuwe abonnementen, hetzij 74 t. h. oan de stieefnoim. 

1. DENDERMONDE 
De (vooilopige en misschien wel definitieve) primus is het 

arrondissement Dendermonde, waar 104 nieuwe abonnementen 
weiden gemaakt, hetzij 129 t. h. 1 Hel daverend applaus van de 
deelnemers op de kaderdag was méér dan verdiend Voor dit 
rezultaat {althans vooi een deide ervan) is de afdeling Lebbeke 
onder haar dtnamtsche voorzitter en sekretaris verantwoordelijk. 

Het werkelijk schitterend rezultaat van -dit arrondissement 
bewijst eens te meer dat, wanneer alle kaderleden dei partij 
tien percent deden van wat de beste kaderleden doen, we de 
abonnementen niet op tijd zouden kunnen lellen 1 
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S T A N N E K E . . . 

Reeds vele j a ren zit Antwer
pen verveeld met he t p rob leem 
van he t Sint Anna-Strand, 
waa r nog honderden gezinnen 
gehuisvest zijn voor he t ogen
blik. In 1969 moet he t s t r and 
volledig on t ru imd worden, o m 
plaa ts te maken voor een re-
kreatie- en groene zonegebied, 
waarvoor de plannen op he t 
Antwerpse s tadhuis zouden be
rus ten . Geen zinnig mens zal 
zich verzetten tegen sanerings-
en verfraaiingswerken, behalve 
de s t randbewoners zelf. Zijn 
zij dan zulke onredeli jke men
sen ? 

Helemaal n i e t ! Maar zij 
worden zonder één frank scha
de- of onteigeningsvergoeding 
op s t raa t gezet. Als m e n weet , 
da t etteli jke woningen en bun
galows een waa rde hebben van 
een half miljoen en meer , dan 
is de pan ieks temming die op 
he t s t r and heerst , alleszins te 
begri jpen. 

. . . O N D E R 

S L O P E R S H A M E R S 1 

Tot hier toe heeft n iemand zich 
ingezet om op een menseli jke 
bazis de zaak van de onteige
ningen te beplei ten bij de be
voegde instant ies ( Imalso en 
he t SchepenkoUege van Ant

we rpen ) , behalve de V.U.-ge-
meenteraadsfrakt ie . Toppun t 
van schijnheiligheid is wel, d a t 
én Imalso én Antwerpen de 
verantwoordel i jkheid op me
kaa r s schouders afwentelen. 
Nochtans is de voorzi t ter van 
de Raad van Beheer van de In-
t e rkommuna le tevens schepen 
van Schone Kunsten... Men kan 
zich voorstellen, welke i nd ruk 
dit misselijke gedoe m a a k t op 
de honderden slachtoffers van 
deze onverantwoorde polit iek. 

D E H O O F D V O G E L 

De hoofdvogel werd afge
schoten, toen enkele weken ge
leden 54 gezinnen bevel kregen, 
vóór 31 maar t 1967 (dus in vol
le win te r ) hun woning te ver
laten, gezien éen kampeer te r 
re in moet ui tgebreid w o r d e n ! 
Meer dan de helft van de be
dreigde gezinnen, bes taa t u i t 
gepensionneerden en sociaal 
zwakkeren, die h u n laa ts te 
spaarcent jes bes teed hebben 
aan hun woning. 

De V.U. van Antwerpen volgt 
van zeer nabij de si tuat ie o p 
he t s t rand en laat niets onver^ 
let om de benadeelden te steu
nen, w a a r zij ook m a a r enigs
zins de kans heeft. 

KOMMISSIE 

E K O N O M I S C H E Z A K E N 

Op de jongste kommissiever
gadering voor ekonomische za
ken stelde senator Jor issen en
kele vragen en drong hij aan 
op bepaalde oplossingen. 

Vooreers t vroeg hij rationali
sering bij de toepassing van de 
wet op de regionale ekonomie . 
He t gaat niet op da t v reemde 
fabrieken me t s taa tss teun star
ten in minde r ontwikkelde ge
bieden wanneer er al soortge
lijke fabrieken bes taan , opge
r icht zonder s taa tss teun. Dit 
leidt tot afbraak in p laa ts van 
to t opbouw. 

Hij drong eveneens aan op 
de ui tbreiding van de verlaag
de tarieven voor de benzine
pri jzen tot andere gebieden als 
die waar he t n u al het geval is . 

Hij vroeg de vlugge invoe
ring van he t n ieuwe indexcij
fer, m a a r dan een ernst ig in
dexcijfer da t door een beschou-

Het middagmaal op de kaderdag te Deurle. 

wing van vele p roduk t en en 
door een onderl inge ju is te we
ging ervan de echte levens
duur t e zou weerspiegelen. 

LIMBURG 

Senator Jor issen vroeg an
derzijds meer inlichtingen over 
de vooropgezette fuzie van de 
Limburgse mijnen. Hij vroeg 
dat voor taan elke sluiting lang 
bij voorbaat zou aangekondigd 
worden en begeleid zou zijn 
door een duidelijk omschake-
lingsplan. 

Wat Rotem betref t vroeg hij 
de minis ter , welke p lannen hij 
heeft voor de omschakeling. De 
indus t r iegrond is er immers en 
de arbeiders ( thans werk loos) 
ook. 

Eveneens vroeg hij de mi
n is te r of hij geen initiatief kon 
nemen voor een be te re markt -
s tudie in he t bu i ten land voor 
de afzet van he t inlands fruit. 
E r word t h ier immers veel 
vreemd fruit ingevoerd, m a a r 
de ui tvoer is gering. Dit k o m t 

door een tekor t aan markts tu-
die in he t bui tenland. 

V L A A M S E A R B E I D E R 

IN V L A A M S E FABRIEK 

Tegenover enkele Waalse 
kommissieleden die m e e r 
s teun vroegen voor de ekono
mische omschakeling van Wal
lonië, beklemtoonde senator Jo
r issen de t ipische nood van de 
Vlaamse pendelarbeiders die 
niet alleen op pendelarbeid op 
lange afs tand aangewezen zijn, 
m a a r ook slechts werk vinden 
in anderstal ige gebieden. Dit 
verklaar t de grote kul ture le 
ach te rs tand van de Vlaamse ar
beider. Senator Jor issen noem
de dit vraags tuk he t sociale 
vraags tuk n u m m e r é é n in 
Vlaanderen. Hij vroeg de mi
nis ter een ui tgewerkt p lan op 
halflange afstand om het be
ginsel « de Vlaamse a rbe ider 
in een Vlaamse fabriek » te 
verwezenlijken. 

De minis ter zal vogende 
week an twoorden . 

EEN V L A A M S E STEM 

De kran ten hebben veel gt 
schreven over het kongres van 
het A.C.V. van zondag voor 
acht dagen. De Walen waren e r 
veeleisend, de Vlamingen zwij
gend : dat gebeurt meer . Een 
gewone Vlaamse mil i tant ver
dedigde echter een Vlaams ei
senprogramma. De kranten , be
halve « Het Volk », hebben zijn 
n a a m genoemd: Theo de Block 
ui t Willebroek. 

Zal het A.C.V. thans de 
Vlaamse eisen op sindikaal 
p lan durven stellen ? Afwach
ten. Want één zwaluw m a a k t 
de lente niet, al werd Theo d e 
Block s tormacht ig toegejuicht. 

Hij verdiende he t overigens 
wel. 

Hij gaf vroeger al bl i jken 
van moed. Theo de Block is 
immers een V.U.-kandidaat u i t 
he t a r rondissement Mechelen 
en het meest aktief bes tuurs l id 
van de VU-afdeling Willebroek. 
Zo'n mannen hebben wij méér 
nodig. De Vlaamse sindikale 
wereld heeft er alle baa t b i j . 

KADERDAG TE DEURLE 
« Een der beste kadervergaderingen die 

de Volksunie ooit heeft gehad ». Dat was 
het doorsneeoordeel van de meer dan 250 
Oost- en Westvlaamse kaderleden die ver
leden zondag in « Riva » aan de oevers 
\ an de Leie, waren bijeengekomen. 

Inzake opkomst was de kaderdag beslist 
een groot succes. En ook inzake spreiding 
van de opgekomen kaderleden : ieder ar
rondissement had gezorgd voor een tal
rijke af\aardiging, zodat werkelijk de 
hele Oost- en Westvlaamse Volksunie ver
tegenwoordigd was. Veel jonge mensen en 
veel nieuwe gezichten : de getrouwe 
w eergave van de sterke groei die de partij 
de jongste jaren kende. 

Ook inzake organizatie was deze kader-
dag een model : de timing werd geëerbie
digd, er was een gezellig middagmaal, het 
samenvallen van de verschijning van het 
kaderblad met de vergadering werd ten 
zeerste gewaardeerd. 

En dan was er de inhoud. Partij-onder
voorzitter Edgard Bouwens die de verga
dering leidde, \erleende in de voormiddag 
eerst het woord aan mr. F. Van der Eist, 
die in een korte toespraak het belang van 
de kadervorming onderstreepte en dan 
handelde o\er de poUtieke toestand. Hij 
verklaarde, dat de Volksunie het anti-
Vlaams offensief van de P.V.V. niet onbe
antwoord zal laten en hij kondigde voor 

de eerstkomende weken de inzet van het 
tegenoffensief der Volksunie aan. 

De heer Gies Eeckhoudt, nationaal ver
antwoordelijke voor dienstbetoon, hield 
daarop een referaat over de werking van 
de afdeling. Dan was het de beurt aan 
Wim Jorissen die op de hem eigen geest
driftige wijze handelde over de admini
stratieve taken op het vlak der afdelingen 
en arrondissementen. 

Gelijk het in een open demokratische 
partij behoort was er na deze drie spreek
beurten, als slot van de voormiddagzit
ting, uitgebreide gelegenheid tot debat en 
bespreking. Tal van kaderleden kwamen 
tussenbeide in het debat, dat op een zeer 
hoog en degelijk peil stond en dat voor
treffelijk geleid werd door Edgard Bou
wens. 

Inmiddels was de eerste aflevering van 
het kaderblad onder de aanwezigen ver
spreid en tijdens de middagpauze zou 
blijken, dat de belangstelling daarvoor 
buitengewoon groot is : de inschrijvingen 
stroomden binnen op het kaderdag-sekre-
tariaat. 

Het middagmaal aan de lange tafels, 
waaraan iedereen een plaatsje naar zijn 
zin had gekozen, verliep in uitstekende 
stemming. De arrondissementsvoorzitters 
en -sekretarissen hadden tussen de soep 
en de kip nog de banden vol met het 

noteren van de laatste ingekomen nieuwe 
abonnementen : straks zou immers het 
eerste tussen rezultaat van de schokaktie 
bekend gemaakt worden. 

De namiddagvergadering begon met het 
zeer degelijk referaat van onze redakteur 
Nic van Bruggen over propaganda. De 
heer Van Bruggen is een publiciteits-vak-
man en het was dan ook op een uiterst 
onderlegde wijze dat hij het tema propa
ganda aansneed. Dit referaat zal binnen 
afzienbare tijd op de een of andere wijze 
— waarschijnlijk via het kaderblad — 
onder de kaderleden verspreid worden. 

Mik Babyion had het over de bazisakti-
viteiten in de propaganda : huisbezoek en 
kolportage. Dinamisch van toon, degelijk 
van inhoud stoelde dit referaat op de 
jarenlange ervaring die onze jongste 
volksvertegenwoordiger opdeed in de 
strijd voor de V.U.-doorbraak in West-
Vlaanderen. 

Ir. Guido de Ro, pro\inciaal voorzitter 
van Oost-Vlaanderen, sprak over de ver-
gaderings- en diskussietechniek. Hij wees 
op het belangrijkste knelpunt voor de 
vergadertechniek in een partij als de 
Volksunie : het feit dat in onze partij 
mensen samenkomen uit zeer ver uiteen-
liggende ervarings-, vormings- en status-
gebieden. 

Toon van Overstraeten, hoofdredakteur 
van « Wij », behandelse het tema van de 
Vlaams-nationale pers e ' van de abonne
mentenslag. Hij kondigde o.m. aan dat 
einde januari of begin februari 1967 een 
« nationale redaktievergadering > zal ge
houden worden met alle uitgevers en re-
dakteurs van de plaatselijke Volksunie-

pers, met als doel de koördinatie van de 
middelen en de tema's. Hij besloot met 
proklamatie van het eerste tussenrezultaat 
der schokaktie. 

De bespreking die op deze drie refera
ten volgde, stond weer op een zeer hoog 
peil. Verschillende tussenkomsten brach
ten waardevolle suggesties naar voor, die 
dan ook voor de toekomst weerhouden 
werden. 

Het slotwoord op de kaderdag werd ge
houden door drs. Maurits Coppieters : 
een bezielend hooggestemd slotwoord dat 
de technische referaten in een menselijke 
dimensie plaatste. Deze slottoespraak was 
in de eerste plaats een vurig pleidooi voor 
een Volksunie die werkelijk naar alle 
kanten zou openstaan en die het aandurft 
en aankan, te leven in haar tijd en voor 
de toekomst van de Vlaamse mens in een 
betere wereld. Deze schitterende en door 
een hoge menselijkheid gedragen rede 
werd door heel het kader geestdriftig toe
gejuicht. 

In de eerstvolgende weken reeds zal uit
voering gegeven worden aan tal van ini
tiatieven die op deze kaderdag werden 
in het vooruitzicht gesteld of die gestalte 
kregen tijdens de vruchtbare besprekin
gen. Het Oost- en Westvlaaras kader der 
Volksunie heeft verleden zondag bewezen, 
klaar te staan om de zware taken van de 
komende maanden aan te kunnen. 

Na de kaderdag van morgen, zondag, te 
Heist-op-den-Berg, zullen we in ons blad 
een uitvoerige nabeschouwing brengen 
over de konkrete rezultaten van deze voor 
de nabije toekomst der partij zo beshs-
sende vergaderingen. 
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ANTWOORD AAN CRAEYBECKX 
Brussel , 14 november 1966 

Mijnheer de Burgemeester en 
Waarde Collega, 

Opgeschrikt door de krasse uit lat ingen van 
OW parti jgenoot Simonet over de fatale ver-
fransing van Brussel zijt gij in uw pen geklom
men. Uw oprechte vlaamsgezindheid brengt e r 
U toe, te protesteren. Doch volstaat het te pro
tes te ren ? Is er ooit door woorden iets veran
derd aan feiten ? Mij dunkt dat een gewetens
onderzoek zich opdringt en dat ook aan U de 
vraag mag en moet gesteld worden wat gij in 
u w reeds lange politieke loopbaan daadwerke

lijk gedaan hebt om de fatale verfransing tegen 
te gaan. 

De ziekte aan de Zenne dateer t niet van nu 
en de beruchte olievlek heeft zich steeds verder 
uitgebreid, alle verbale protes ten ten spijt. 
Reeds vóór de eerste wereldoorlog pro tes teerde 
u w parti jgenoot August Vermeylen in veel 
kracht iger bewoordingen dan gij U veroorlooft. 

Hebben al deze pro tes ten iets veranderd aan de 
noodlott ige ontwikkeling ? 

Het is voldoende bekend, welke beslissende 
ro l he t onderwijs speelt in de verfransing, de 
denationalisat ie. In 1943 zaten in de kleuter
scholen en de lagere scholen van de Brusselse 
agglomeratie nog 45 % der kinderen in Vlaam
se klassen. Sedertdien is het van jaar tot j aa r 
achterui t gegaan. Ik las onlangs dat het percen
tage nog 3 % is in de kleuterscholen van de 
Stad Brussel. De waarheid is, dat de taalwet 
inzake onderwijs nooit toegepast geweest is 
en steeds een dode let ter gebleven is. Tever
geefs hebben de taal inspekteurs jaar na jaar de 
overtredingen aangeklaagd; nooit werd aan hun 
rappor ten enig gevolg gegeven, werd enige 
sankt ie toegepast. 

Hebt gij als volksvertegenwoordiger ooit ge
weigerd, deze politiek goed te keuren ? Hebt 
gij ooit aan de verantwoordel i jke minis ters uw 
ver t rouwen, u w goedkeuring geweigerd wan
neer uw par t i j aan het bewind was ? Ik meen 
van niet. 

Wat was uw houding , toen het Vlaams pres
tige op Hertoginnedal een zware slag toege
brach t werd ? Voor mij lijdt het geen twijfel 
da t de huidige rampzalige situatie voortvloeit 
uit de Vlaamse zwakheid waarvan Hertoginne
dal het simbool is, waardoor het misprijzen en 
de overmoed van onze tegenstanders ten top 
stegen. Een morele nederlaag is erger dan een 
fysieke nederlaag in een str i jd zoals deze die wij 
te Brussel moeten voeren. 

Neem me niet kwalijk dat ik zo s tout ben 
ook te wijzen op het niet gering aandeel dat 
u w par t i j , de B.SP., heeft in de verfransing van 
de Vlaamse arbeider te Brussel. Uw par t i j 
heeft steeds meegedaan en doet volop niee aan 
de verfransingspolitiek. E r bestaat in de sociale 
instellingen die van u w part i j afhangen geen 
het minste respekt voor de taal van de kleine 
Vlaamse man. In de socialistische klinieken te 
Brussel worden de Vlaamse zieken behandeld 
door geneesheren die hun taal niet vers taan. Ik 
daag U uit, bekend te maken hoeveel genees
heren te werk gesteld in socialistische instel-
üngen van de Brusselse agglomeratie een Ne
der lands diploma bezit ten en of de franstaligen 
ooit verzocht werden het bewijs te leveren van 
een voldoende kennis van de taal van de 
Vlaamse arbeider. Draagt gij daarvoor geen ver
antwoordel i jkheid als invloedrijke persoonlijk
heid in de B.S.P. ? 

De kapitale vraag is of de heer Simonet geen 
gelijk heeft met zijn vaststellingen. Op een stu
diedag die de Vlaamse C.V.P. zeer onlangs te 
Antwerpen heeft gehouden, werd openlijk toe
gegeven dat de toes tand te Brussel uitzichtloos 
is en dat men geen oplossingen heeft. Hebt gij 
soms een oplossing ? 

De « fatale verfransing » bedreigt niet alleen 
Brussel , niet alleen de Brusselse agglomeratie. 

m a a r ook de Vlaamse randgemeenten en in een 
nabi je toekomst ook Leuven en gans Vlaams 
Braban t . Dat is de bedreiging waa rmee wij ge-
konfronteerd worden . 

Geloven de oprechte Vlaamsgezinden in de 
uni ta i re par t i jen werkeli jk nog da t zij deze ont
wikkeling door taa lwet ten die niet toegepast 
worden zullen tegenhouden ? De heer Simonet 
zou wel eens gelijk kunnen hebben dat m e n 
deze ontwikkeling niet met « d w a n g w e t t e n » 
kan tegengaan. Noch met klachten, noch m e t 
ijdele bedreigingen, noch met protes ten , noch 
met taalwet ten of andere lapmiddelen lost m e n 
het probleem Brussel op. Dat weet gij ook. He t 
is diep beschamend wanneer een volk door 
taa lwet ten moet beschermd worden . Geef aan 
ons volk nat ionaal bewustzijn, nationale fier
heid, laat het eindelijk toe zich zelf te zijn. 

Maar het was u w part i jgenoot, de heer 
Vranckx, die zich nog zeer onlangs als minis te r 
van binnenlandse zaken verzette tegen het er
kennen van het bes taan van dit volk, van onze 
Vlaamse gemeenschap, in de benaming van de 
« Kommissie voor de verbeter ing van de be
t rekkingen tussen de Belgische taalgemeen
schappen ». « Hij drong er op aan, alle bewoor
dingen te vermijden die kunnen wijzen op he t 
bes taan van meer dan één natie in België » 
(Senaat , 1965-66, doe. 19, blz. 9) . 

Zeg mij hoe men aan een volk zelfbewustzijn 
en fierheid kan geven wanneer men zelfs zijn 
bes taan weigert te e rkennen ? Dat is de Belgi
sche werkeli jkheid in deze uni ta i re s taat . 

Gij schrijft in u w art ikel dat gij nooit de 
Vlaamse zaak « boven en voor alles » hebt wil
len stellen (ik meen nochtans dat gij dit in u w 
jeugd wél gewild heb t ) en dat is belangrijk. He t 
leidt er toe U de vraag te stellen of de un i ta i re 
s t r uk tuu r van deze staat , niet eens de S taa t 
zelf, voor U « boven en v o o r » het Vlaamse 
volksbelang gaat, of gij bereid zijt én Brussel 
én in de toekomst een groot deel van Vlaams 
Braban t op te offeren aan het behoud van de 
uni ta i re s t aa t s s t ruk tuur . 

Dit schrijven is niet tegen U persoonli jk ge
r icht . Maar gij hebt mij de gelegenheid gegeven 
een brief te schrijven, die even goed aan vele an
deren zou kunnen moeten geschreven worden . 

Met oprechte hoogachting. 

F. Van der Eist . 

De Brusselse B.S.P.-volksvertegenwoordiger 
Simonet, tevens burgemeester van Anderlecht, 
zegde onlangs dat niets de totale verfransing 
van de Brusselse agglomeratie in de weg kon 
staan. Lode Craeybeckx reageerde op deze uit
lating door een artikel, dat verscheen in « Le 
Soir» en « Volksgazet ». De brief van mr. F. 
Van der Eist werd deze week geschreven, naar 
aanleiding van Craeybeckx's hogervermeld atr 
tikel. 

de p.v.v. en de 

onpartijdigheid der 

openbare diensten 

Door de .socialisten, die de jongste tijd 
een klein beetje wakker geschoten zijn, 
V, orden tal van aanvallen op de P.V.V. 
gericht in verband met benoemingen en 
aanwervingen in sommige departcrien-
teii, o.m. Onderwijs en P.T.T. Van rode 
zijde komende, klinken deze beschuldi
gingen eerder vals, wanneer men weet 
hoe de 15.S.P.-kameraden in hun glorielijd 
bv. het departement van Openbaar Onder
wijs zo volgepropt hebben met hun krea-
turen, dat nu zelfs P.V.V.-minister (h-oot-
jans zich bij al wie het horen wil be
klaagt dat hij zoveel tegenwerking van 
zijn administratie ondervindt... 

Indien er een parlij is die vrijuit gaat, 
dan is hef enkel en alleen de Volksunie. 
Alleen wij hebl)cn het volste recht elke 
partijdige benoeming, elke aanwerving 
van vriendjes aan te klagen. En zou het 

dan al niet zijn omdat we « beter > zijn : 
we kregen eenvoudig de kans niet. Dit 
dan voor de sceptici gezegd zijnde ! 

Vooraleer de vakbonden der ojjenbare 
dienslen hierover enige mededeling had
den gedaan, had ik reeds een vraag aan 
de minister van Financiën gericht op 29 
september 1!)6G. Vermits het hier ging om 
de aanwerving van tijdelijke opstellers 
in een departement waar traditioneel 
nooit enige partijinvloed heeft gegolden 
en waar thans juist C .or de P.V.V. aan 
een schandelijk favoritisnic weid gcdann, 
heb ik gevraagd om deze kwestie monde
ling te laten beantwoorden door de minis
ter in openbare kamerzitting. Dit is moge
lijk door het inroepen van art. 72 van het 
reglement der Kamer, wat ik ook deed. 

Tot mijn verbazing kreeg ik geen mon
deling antwoord, maar slechts een schrif

telijk, via het Bulletin van Vragen en Ant
woorden (deel 39, blz. 1865). Bovendien 
•was mijn vraag slechts op 7 oktober ge
dagtekend in plaats van op 29 september. 
Deze eigenaardige handelwijze was er de 
oorzaak van, dat de rode sindikaten hun 
perskonferentie eerst nog konden houden 
en dat veel minder ruchtbaarheid aan dit 
V.U.-initiatief werd gegeven, hoewel het 
in feite een primeur was. 

Ik heb dan ook geprotesteerd bij de 
Griffier der Kamer tegen de behandeling 
van mijn vraag. 

Voor wat de grond der zaak betreft, is 
het antwoord van de mini.ster van Finan
ciën Henrion (P.V.V.) beschamend. Waar 
niet wordt ingegaan op mijn nadrukke
lijke insinuatie dat de aangenomen kandi
daten hoofdzakelijk een blauw kleurtje 
vertoonden, antwocjrdde de minister even
min op mijn vragen betreffen<le het ont
breken van een datuin op het inlichtings-
fornuilier dat onder de kandidaat-inschrij
vers diende verspreid. Formulier waarop 
lierhaaldtlijk werd verwittigd dat men op 
de datum moest letten... 

Door talrijke kandidaten die onmiddel
lijk na ontvangst der formulieren inteken
den, werd als reakfie van het departe
ment de mededeling ontvangen dat ze te 
laat waren* ! De eerst toegekomen kandi
daturen konden slechts weerhouden wor
den. Een gegrond vermoeden bestaat dan 
ook dat door indiskreties vanuit het minis

terieel kabinet aan favoritisme werd 
gedaan. 

Ten slotte blijkt uit het antwoord van 
de minister dat in totaal 3.143 aanvragen 
binnenkwamen, waarvan praktisch geen 
enkele werd weerhouden. Immers heeft 
men eerst de wervingsrezerve van een 
vorige inschrijving uitgeput, daarna kwa
men de bevoorreclite kategorieën (oor
logsslachtoffers en oud-kolonialen), en 
uiteindelijk schoot praktisch niets meer 
o\er. De « Standaard > van 3 november, 
die uitgebreide echo's bracht over deze 
kwestie (zonder nochtans te vermelden 
dat het om een parlementaire vraag der 
V.l'. ging), stipte dan ook terecht aan dat 
zulke handelwijze van een ongehoorde 
lichtzinnigheid getuigt en dat bij meer dan 
3.000 jonge mensen ijdele hoop werd 
gewekt. 

Het gaat hier niet om een alleenstaand 
incident. Het gaat om een rotmentaliteit, 
die al te zelden in het klare daglicht zicht
baar wordt. En het is des te spijtiger dat 
juist het ministerie van Financiën tot 
doelwit gekozen werd door diezelfde 
P.V.V., die mét de sanering der Openbare 
Financiën de onpaitijdigheid der open
bare diensten heeft geproclameerd ! Xu 
ja, de vroegere liberalen werden ook niet 
zo rap beschaamd... 

B.B.C.-Vanaudcnhove liaalt eer van zijn 
partij. Mede aan ons te zorgen dat ze de 
zure vruchten zal plukken ! 

dr. II. Goemans. 



NIEUWS VAN DE VOLKSVNIEPARLEMENTSFRAKTIES 
BOUWPREMIE 

Om een bouwpremie te ver
krijgen dient de belanghebben
de een bewijs voor te leggen 
dat afgeleverd wordt door de 
Administratie der Belastingen, 
waaruit blijkt dat het inkomen 
van de aanvrager een bepaald 
bedrag niet overschrijdt. Land
genoten die in Kongo verble
ven, hebben met deze formali
teit heelwat last. Volksverte
genwoordiger Schiltz vroeg de 
minister van Volksgezondheid 
of hier geen mouw kon aan ge
past worden. 

Deze antwoordde dat na de 
gebeurtenissen van 1960 voor 
de teruggekeerde kolonialen 'n 
speciale regeling werd getrof
fen om het inkomen van de 
aanvragers te kunnen vaststel
len. Daartoe wordt de helft 
van het bruto-inkomen van 'n 
referentiejaar in Kongo geno
men, waarbij dan nog de in 
België van toepassing zijnde 
aftrokken worden afgehouden. 
De regehng blijft van kracht 
voor de (volgens de minister) 
zeldzame aanvragen thans nog 
ingediend door personen die 
uit Kongo teruggekeerd zijn. 

TELEFOONGIDS 

In de telefoongids staan vele 
abonnees uit de gemeente Dil-
beek vermeld met een Franse 
straatnaam. Dr Anciaux liet de 
minister van P.T.T. opmerken 
dat dit niet wettelijk is en 
vroeg gepaste maatregelen. 

De minister gaf de geopper
de bezwaren toe en zegde dat 
de diensten werd opgedragen 
ter gelegenheid van opneming, 
wijziging of aanvulling, geen 
andere dan de officiële straat
namen meer te aanvaarden. 
Voorlopig mogen niet-officiële 
straatnamen die voorkomen in 
bestaande vermeldingen waar
in geen wijziging moet worden 
aangebracht, nog behouden 
worden; vanaf de uitgave 1968 
zullen ze echter dienen te ver
dwijnen. 

Goed opgemerkt van de Vic 1 

DRS COPPIETERS 
VOLKSVERTEGENWOORDIGER: 

MILITAIRE KAARTEN 

Als burgemeester van Velze-
ke ontving volksvertegenwoor
diger Van Leemputten een staf
kaart waarbij het militair Car-
tografisch Instituut vroeg wij
zigingen of verdwenen namen 
te willen opgeven. De aandui
dingen op de stafkaart zijn al
len in het Frans; onze volks
vertegenwoordiger vroeg in 
dat verband inlichtingen aan 
de minister van Landsverdedi
ging. 

Het blijkt dat het hogerge-
noemde instituut thans bezig 
is alle bestaande stafkaarten te 
herzien en aldus de medewer
king vraagt van de betrokken 
gemeentebesturen teneinde de 
huidige schrijfwijze en de juis
te plaats te kennen van de wa
terlopen, gebouwen, wegen 
enz...; ook om de toponymi-

sche benamingen die door de 
inwoners niet meer gebruikt 
worden te vervangen door de 
huidige benamingen en een 
juiste kaart op te stellen o.m. 
met de benamingen in de 
streektaal. De oude kaarten 
vóór dertig of veertig jaar op
gesteld, bestaan enkel in de 
Franse versie; de toegezonden 
e k s e m p l a r e n dienen be
schouwd te worden als werk-
dokument dat het Instituut 
onderandere moet toelaten 
voor het Vlaamse landsgedeel
te een nieuwe kaart in onbe
rispelijk Nederlands op te stel
len en de oude (franstalige) 
kaart te vervangen. 

Voor éénmaal dus geen ver
gissing. 

OVERHEVELING 

Begin van het jaar verzocht 
R. Mattheyssens de minister 
van Nationale Opvoeding hem 
de stand te willen mededelen 
van de overheveling van de 
Rijkslandbouwschool te Vil
voorde. Er werd hem toen ge
zegd dat later zou worden ge
antwoord. 

In een nieuwe vraag herin
nerde onze volksvertegenwoor
diger aan deze belofte. 

De minister antwoordde la-
koniek dat « tot op heden geen 
oplossing kon gevonden wor
den » en « het onderzoek wordt 
voortgezet ». 

Tot St Juttemis waarschijn
lijk ! 

NIEUWSGIERIGE 

RIJKSWACHTERS 

Het gebeurt dat politie-funk-
tionarissen en o.m. leden van 
de B.O.B, de postboden onder
werpen aan ondervragingen 
nopens de personen die zij be
dienen, o.m. in verband met 
hun gezindheid, de aard van 
uitnodigingen die zij ontvan
gen en de korrespondentie die 
zij voeren. Het Postbestuur 
herinnerde de betrokkenen on
langs aan het verbod dergelij
ke inlichtingen te verstrekken; 
zelfs aan politieagenten of 
rijkswachters in uniform die
nen deze geweigerd, met uit
zondering evenwel wat betreft 
de vorderingen — in de ver
eiste vorm — door de gerech
telijke overheid opgesteld. 

Volksvertegenwoordiger Cop-
pieters wilde van de minister 
voor P.T.T. meer inlichtingen 
over deze kwestie vernemen. 

Het blijkt dat verschillende 
leden van de rijkswacht in uni
form zich hadden bezondigd 
aan een al te grote nieuwsgie
righeid en dat zij bij het post-
personeel inlichtingen inwon
nen zonder in het bezit te zijn 
van de in het reglement voor
ziene vordering. Vandaar een 
rondzendbrief van het Postbe
stuur aan het personeel om 
terzake zeer omzichtig te zijn. 

POSTREKENING 

Volksvertegenwoordiger Leys 
maakte zijn beklag over de 
moeilijkheden die houders van 
postrekeningen de jongste tijd 
ondervinden bij het uitvoeren 
van bewerkingen op hun reke
ning. Met voorbeelden haalde 
hij aan hoe zeer hachelijke si
tuaties kunnen ontstaan wan
neer dergelijke « vergissingen » 
gebeuren op de rekening van 
gerechtsdeurwaarders : schul
denaars die hun schuld veref
fenen langs de postrekening 
zien — wanneer de ontvangst 
niet gemeld wordt — het ge
recht verder zijn loop nemen. 

De minister van P.T.T. 

vroeg meer inlichtingen om 
passende beteugelingsmaatre-
gelen te nemen; in het alge
meen liggen meerdere oorza
ken aan de basis van de (toe
gegeven) verslechtering bij het 
uitvoeren van het werk : de 
organisatie heeft een grote 
vlucht genomen tijdens de 
jongste jaren, budgettaire be
snoeiingen hebben het nor
maal aanwerven van perso
neel praktisch stopgezet en de 
aanvulling geschiedt met per
soneelsleden die (volgens de 
minister) minder geschikt zijn. 
Een en ander vloeit ook voort 
uit de geleidelijke automatise
ring der diensten. 

JEUGDKOMITEE 

De leden van het Jeugdbe-
schermingskomitee van het ge
rechtelijk arrondissement 
Brussel werden benoemd sinds 
september van dit jaar. Volks
vertegenwoordiger V. Anciaux 
vroeg de minister van Justitie-
waarom er geen twee komitees 
werden opgericht in het be
lang van de jeugd en rekening 

houdende met het bevolkings
cijfer alsmede met de regiona
le behoeften of de noodwen-
digheden op taalgebied. Hij 
verzocht eveneens om opgave 
van de taalrol der aangeduide 
en voorgedragen leden. 

De minister antwoordde dat 
er besloten werd zich geduren
de de proefperiode te beperken 
tot de oprichting van een en
kel komitee per gerechtelijk 
arrondissement. De ervaring 
zal uitwijzen waar twee of 
meerdere van dergelijke komi
tees zullen dienen opgericht te 
worden. 

Wat de taalrol betreft, die 
bestaat er niet. Bij de aanwij
zing werd er rekening gehou
den met de noodzaak van een 
gezond taalevenwicht. Op zijn 
Belgisch waarschijnlijk l 

POLITIE 

Dr Anciaux vroeg de minis
ter van Binnenlandse Zaken of 
een burgemeester het recht 
heeft te weigeren een proces
verbaal — opgesteld door een 
van zijn politieagenten — door 

te sturen aan de bevoegde 
gerechtelijke overheid. Mag hij 
zonder enige reden, een vast
benoemde politieagent verbie
den zijn uniform en wapen te 
dragen ? 

De minister antwoordde dat 
het proces-verbaal door een 
politieagent opgesteld binnen 
de perken van zijn bevoegd
heid, altijd aan de gerechtelij
ke overheid dient overgemaakt. 
Er kunnen geen redenen zijn 
die het dragen van een uni
form kunnen verbieden vep-
mits dit een uitwendig teken 
van de toegekende macht kan 
zijn. Het dragen van een wa
pen kan wél door de burge
meester verboden worden. Op 
een bijkomende vraag van on
ze volksvertegenwoordiger 
meldde de minister nog dat 
zich voor het jongste door zijn 
departement uitgeschreven ek-
samen, 14 kandidaten hebben 
laten inschrijven (3 franstali-
gen en 11 nederlandstaligen); 
10 kandidaten hebben zich aan-
gemeld en 5 zijn geslaagd ia 
het eksamen voor het brevet 
van kandidaat-politiekommis-
saris. 
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Een onverwacht meevallertje tijdens de 
abonnementenslag : de Rijkswacht en vooral 
haar plaatselijke Bijzondere Opsporingsbri
gades deden mee aan de schokaktie en maak
ten ons een reeks bestelbons over, waarvan 
hierboven één is afgedrukt. We danken de 
jongens hartelijk voor deze milde steun aan 
de Vlaamse beweging. Onze dank is echter 
niet onvermengd : waarom immers moeten 

bestellingen van de centrale Rijkswachtin
stanties en van de plaatselijke B.O.B.'s in 
het Vlaamse land, bestemd voor een neder-
landstalig weekblad, in het Frans uitgevoerd 
worden ? Het is vooral omwille van deze zo
veelste «vergissing» dat we de bestelbon 
waardig achten, in onze dokumenten-galerij 
een plaatsje te krijgen. Voor de rest : har
telijk welkom in onze lezerskring! 
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d e v\^erelcl 
De regering en de politieke leiders van Israël hebben steeds beweerd dat zij 
indertijd geprovokeerd werden tot de invazie in de Egyptische woestijn, nu tien 
jaar geleden. Zij hebben sindsdien een soort rechtvaardiging gevonden voor hun 
aanval in oktober 1956 op Egypte, in de nu 10 jaar durende schijnbare vredestoe-
stand langs de grenzen van de Sindiwoestijn. 
Tien jaar na deze invazie, die op hetzelfde ogenblik als de Hongaarse opstand 
plaats had, hebben de Israelis weer last aan hun grenzen. Ditmaal weliswaar 
aan de andere zijde : de Syrische en de Jordaanse grens. Het zijn Arabische 
guerrillastrijders die provokaties en sabotage plegen aan deze grenzen. 

en de gezamenlijke vijandigheid ten op
zichte van de indringer Israël, ook kans 
op vervulling ? 

Slechts ten dele ! In de tijd van de 
Suez-krizis wel; nu is dat minder waar
schijnlijk. 

De verhoudingen binnen de Arabi
sche wereld zijn lichtelijk veranderd. 
De dominerende pozitie van Nasser is 
sterk ondermijnd door zijn hoogst kos
telijke en naar het punt van uitputting 
strevende oorlog in Yemen. De Arabi
sche wereld is daarenboven grondig 
verdeeld in een monarchistisch kamp 
— men zou het ook konservatief kun
nen noemen — en een links blok. De 
eersten worden vertegenwoordigd door 
Saoedi-Arabië, Jordanië en Tunesië; de 

Tot voor kort beperkten de gremincidenten zich tot patroelje-aktiviteiten, een paar vuurschoten en hoogstens 
eens het overlopen van een Arabische piloot naar Israël (foto hierboven). Deze week werd het aan de grens met 

Jordanië weer ernstiger... 

Wat gebeurde er tien jaar geleden ? 
Maanden lang steeg de spanning m het 
Midden-Oosten. Nasser had zopas het 
Suez-kanaal in beslag genomen. De 
Egyptenaren, in een roes van machtsbe-
wustzijn, vierden hun triomf over de 
Britten die tot dan toe het Midden Oos
ten beheersten via hun macht langs en 
over het Suez-kanaal. Dit machtsbe-
wustzijn leidde Palestijnse vluchtelin
gen er toe, hun haat tegen de Israelis 
bot te vieren in aggressieve infiltraties 
in het Smai-gebied. De andere Arabi
sche staten volgden Nasser's voorbeeld 
door scherpe aanvallen te richten op de 
jonge Joodse staat. 

Op 29 oktober, bij het morgenkrie-
ken — zoals dat heet — vielen de Isra
ëliërs echter bij verrassing zélf aan. 
Hun flink getrainde en door verbeten 
idealisme bezielde troepen overschre
den de Egyptische grens. En in minder 
dan een week veroverden zij het hele 
Sinai-schiereiland. 

De Israelis maakten korte metten 
met het Egyptisch leger, maar prak
tisch geen slachtoffers. Gelukkig voor 
hen sprongen de Britten en de Fran
sen in het vuur van de militaire aktie 
tegen Egypte. 

Engeland en Frankrijk zonden troe
pen naar Egypte om de kanaalzone te 
bezetten. Beide landen hadden andere 
en in ieder geval minder begrijpelijke 
redenen tot vechten dan Israël. 

De Verenigde Naties kwamen in al
lerijl bijeen en het rezultaat was dat 
zowel de Verenigde Staten als Rusland 
elkaar steunden in een rezolutie waar
bij de invazie van de Israelis in Egypte 
veroordeeld werd. Ingevolge de UNO-
rezolutie trokken de troepen van de 
drie aanvallende landen zich terug. 
Waarna een schijnbare vrede volgde 
langs de Israëlisch-Egyptische grenzen. 
De UNO-« Emergency Force » — die 
toen naar Egypte gezonden werd — 
verblijft daar nu nog altijd. 

Kan men een paralleel trekken tus
sen de toenmalige Egyptische infiltra
ties, de nu sinds geruime tijd aan de 

gang zijnde infiltraties en de aktie van 
Israël tegen een Jordaans dorp ? Ge
deeltelijk. 

De huidige incidenten aan de grens 
gaan e i g e n l i j k terug tot begin 
1965. Van toen af aan reeds infil
treerden kleine groepjes van twee tot 

laatsten door de Verenigde Arabische 
Republiek, Syrië en Irak. 

De scheiding van de Arabische we
reld in deze beide kampen is eigenlijk 
van weinig belang ten opzichte van het 
bestaan van Israël te midden van Ara
bische staten. De monarchistisch en 

zatie er thans in, te zorgen voor een 
betrekkelijke rust voor een tijdje. Een 
oplosing, of een einde aan de plagerij» 
en is er echter geenszins in het zicht. 

Op dit ogenblik zit Israël ten volle m 
een ekonomische recessie die ernstige 
omvang aanneemt. Het is zelfs zo erg 
gesteld dat — wanneer er geen omme
keer komt — de politieke toekomst van 
het land op zichzelf een probleem zou 
kunnen worden. Zelfs de optimisten 
zijn van mening dat het reeds « vijf na 
twaalf » is. Praktisch alle ekonomische 
waarnemers zijn het er over eens, dat 
Israël op een kritisch punt is geraakt. 

De problematiek van Israel's ekono-
mie ligt voornamelijk in het feit dat de 
ekonomische struktuur van het land ge
vangen zit in een keurslijf van strenge 
kontrole- en spaarmaatregelen, die het 
gevolg zijn van de opotferingspolitiek 
in de moeilijke beginjaren van deze 
kunstmatige staat. Deze kontrole-poli-
tiek werd, mede door de Mapai-partij 
die aan de bazis lag van alle recente 
koalitieregeringen, langzamerhand af
gebrokkeld zodat het vrije initiatief een 
kans kreeg tot ontwikkeling. Maar de 
Mapai, die een sociaaldemokratische 
politiek voerde ter bevordering van de 
éénklasse-staat, realizeerde zich te wei
nig dat het arme land plots het stadium 
kon bereiken van de welvaartsstaat en 
bijgevolg aan de wetten van de wel-
vaartsekonomie onderhevig werd. 

Op de wereldmarkt is Israël echter 
niet meer in staat tot konkurrentie en 
daardoor is duidelijk geworden dat het 
land 18 jaar lang heeft geleefd in een 
abnormale situatie, die door de inter
nationale kapitaalstroom tot stand ge
bracht werd. Dit kleine staatje van 2,5 
miljoen inwoners ontving sedert 1948 
naar schatting ongeveer 4 miljard dol
lar. Deze inkomsten (de helft uit Ame
rika : inzamelakties, leningen; één mil
jard uit West-Duitsland : herstelbeta
lingen, wedergoedmakingsbetalingen 
e.d.) kon de jonge staat echter uitge
ven, zonder vooraf deze bedragen in fei
te wezenlijk verdiend te hebben. Israël 
leefde als dusdanig boven zijn stand : 
de ekonomie draaide op volle toeren, 
doch de afzetmarkten zaten en zitten 
niet stevig. De staatsuitgaven stegen 
ongewoon hoog, alhoewel het nationaal 
produkt slechts met zes tot zeven pro
cent steeg. De belastingen stegen bij
zonder hoog, zodat Israël vandaag een 
van de hoogste inkomensbelastingen en 
indirekte belastingen heeft (nodig voor 
de hoge defensie-uitgaven en de sociale 
politiek). Daarmee ontbrak het de in
dustriëlen aan investeringsmogelijkhe
den. Het gevolg daarvan was een enor
me inflatie, tengevolge van loonsstij-
gingen en prijsverhogingen. Wat het 

ISRAEL IN MOEILIJKHEDEN 
drie man in Israël, meestal via Jorda
nië en Syrië, om wegen te saboteren 
of huizen en gebouwen op te blazen. 

Men weet in Israël reeds lang dat 
deze terroristen voormalige inwoners 
van Palestina zijn die het land heel 
goed kennen, en dat zij gesteund wor
den door Arabische landen. 

Men weet in Israël tevens wat deze 
terroristen te verklaren hebben wan
neer zij eventueel gevangen genomen 
worden : « Wij kunnen niet wachten 
totdat de Arabische regeringen het ge
past achten om Israël binnen te vallen 
en ons vaderland te heroveren. Wij we
ten dat wijzelf Israël niet kunnen her
overen, maar wij kunnerj ondertussen 
de zaak zover drijven dat wij door pro-
vokatie een vergeldingsaanval door Is
raël uitlokken, waarin Nasser van zijn 
kant een aanleiding zou kunnen vinden 
om Israël aan te vallen ». 

Dat is in korte woorden de essentie 
van de talrijke grens-infiltraties : Is
raël in een val lokken, Israël het leven 
lastig maken, zodat het voor het oog 
van de wereld de agressor wordt. Tot 
zover kwam het deze dagen bijna. Dit 
jaar opereerden de terroristen bijna 
uitsluitend via Syrië en Jordanië en het 
is sinds de jongste zomer dat het Sy-
risch militair kommando er een hel
pende hand in heeft. Biedt de hoop van 
de infiltranten, gevestigd op de reali
teit van de Arabische samenhorigheid 

bijgevolg konservatief gerichte Arabie
ren staan vijandiger tegenover Israël 
dan de links-gerichte. Die vijandigheid 
is echter traditioneel en nog steeds al
gemeen. 

Israël heeft aangeklaagd dat geen en
kele van de grote machten druk heeft 
uitgeoefend op Damascus om een einde 
te maken aan de grensgeschillen. Israël 
steekt thans niet meer onder stoelen 
of banken dat het zelf voor dit pro
bleem zal moeten zorgen — desnoods 
militair. De aktie van de voorbije dagen 
was een duidelijke waarschuwing. Ook 
diplomatiek is de zaak nu wel aan het 
rollen; de vroegere Israëlische klacht 
bij de Verenigde Naties wordt nu ge
volgd door een reeks Arabische klach
ten; wellicht slaagt de Volkerenogani-

vat nu echter doet ovelopen, is het na
kende einde van de Duitse herstelbeta
lingen — die echter gevolgd worden 
door een forse « ontwikkelingshulp » — 
en de vermindering van de Amerikaan
se hulp, alsook de vermindering van 
buitenlandse investeringen. 

Ieder zinvol ekonomisch programma 
van deflatiepolitiek is tot nu toe op een 
klip gestrand, omwille van de politieke 
onuitvoerbaarheid. De Mapai-partij 
heeft geen meerderheid en moet met 
koalities rekening houden, die iedere 
drastische oplossing — dit betekent : 
het einde van de zogezegde welvaart
roes — tegen houden. 

Israël staat werkelijk voor zware 
problemen. 

Erik Van Zandweghe. 

deze week in de wereld 
• Zwaar incident aan de Jordaans-Israëlische grens (zie ons artikel hierbo-

ven). 
• Podgorny oefent tijdens zijn bezoek aan Wenen druk uit op de Oosten

rijkse regering, om haar te beletten een handelsverdrag met de E.E.G. af 
te sluiten. 

• Geslaagde Gemini-vlucht. 
• Brandt verklaart, dat een C.D.V.-S.P.D.-regering niet tot de mogelijkheden 

behoort. Kiesinger kandidaat-kanselier van de C.D.U. 
• Roemenie eist een kommunistische topkonferentie over het Chinees-Rus-

sisch geschil. 
• Dramatische situatie in Italië, waar het noodweer bleef voortduren. 
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I He t blad « Goloss Rodiny », 
da t te Moskou word t uitgege
ven ten behoeve van de Russen 
in het bui tenland, p ro tes tee rde 
in zijn sep tember -nummer te
gen de onlangs te Wenen ge
draa ide film « H e t kongres 
dans t ». Goloss Rodiny neemt 
geen vrede met he t beeld da t 
i n de film opgehangen w o r d t 
Lvan tsaar Alexander I : volgens 
[het blad was de t saar al ler 
(Russen helemaal niet de drin-
Skebroer en nacht r idder , die 
Curd Jurgens e r van m a a k t . 
•Het Russisch ti jdschrift vindt , 
'dat Jurgens er meer uitziet als 
een moezjik dan als een Rus-
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Italië herfst 1966 : de vlucht voor de natuurkrachten. 

VON CHOLTITZ 
Praktisch op hetzelfde ogenblik dat de 

fihn 'ü Paris brüle-t-il ? > in première ging, 
overleed in Duitsland na een langdurige 
ziekte de 72-jarige generaal Dietrich von 
Chollitz, tijdens de laatste weken van de 
jongste wereldoorlog militair bevelhebber 
van bezet Parijs en een der sleutelfiguren 
bij de bevrijding der Franse hoofdstad. 
Hel is von Choltitz niet meer gegeven ge-
iL'cest, zichzelf — in de gedaante van Gert 
Froebe dan en in een rol die past bij René 
Clement's vizie op de bevrijding van Parijs 
— op het scherm te zien. Bij leven en ge
zondheid zou hem dat niet veel moeite ge
kost hebben : de superproduhtie « Paris 
brüle-t-il? >, die met veel publicitair om
haal op de markt werd gegooid^ wordt be
slist ook in de Bondsrepubliek een kasstuk. 

De rolprent zal ongetwijfeld een groot 
succes kennen vooral bij dié Westduitsers, 
die in het feit dat een Duits bevelhebber 
Parijs zou gespaard hebben voor een Füh-
rer-oekaze troost en verlichting zoeken bij 
de « Bewaliigung der Vergangenheit >. 

De troost en de verlichting berusten in 
dat geval dan toch op een reusachtig, maar 
ha7tdig opgezet en in leven gehouden mis
verstand. De rol die von Choltitz toebe
deeld kreeg in de film en in de « officiële > 
geschiedschrijving, is een schoolvoorbeeld 
van berekende en geleide legende vorming. 

Het is een rol, die von Choltitz met veel 
overtuiging heeft gespeeld. Hij had er im
mers alles bij te winnen : de reputatie van 
een dapper man, de status van « goede 
Duitser », de lanu'eren van een menselijke 
manier van oorlogvoeren. Kort voordat de 
film in première ging, bracht het West-
duitse weekblad « Der Stern » een tekst 
van de toen zieke generaal, waarin deze 
ijverig doorging met pozeren voor de red-
der-tegen-alles-in « van de mooie stad die 
me was toevertrouwd >. Hij vertelde om
standig, hoe hij op eigen verantwoordelijk
heid en riziko de bevelen uit Hitlers hoofd
kwartier naast zich legde, hoe hij weigerde 
zijn soldaten opdracht te geven om de 
Franse hoofdstad te herscheppen in een 
ruïnenveld. Hij stak een stokje voor de 
plannen der Luftwaffe, die Parijs in een 
grootscheeps bombardement met de grond 
gelijk wilde maken. Enzoverder... 

Von Choltitz gaat dus officieel door voor 
de man, die Hitlers bevel om Parijs in 
brand te steken bewust saboteerde. Nu is 
het zéér opvallend, dat nooit en nergens 
enig spoor werd gevonden van een derge
lijk bevel. We twijfelen er niet aan dat de 
man die zijn eigen hoofdstad door de Rus
sen in puin liet schieten en de Duitse in
dustrie de lucht in wou laten jagen, zijn 
hand niet zou omgedraaid hebben voor 
het lot van Parijs : indien het Duitse op
perbevel of Hitler er kaas in zouden gezien 
hebben dat Parijs van de kaart geveegd 
werd, dan zouden ze zonder aarzelen dat 
bevel gegeven hebben. 

De titel van de film is een vraag, die 
Hitler in de mond wordt gelegd : hij zou 
op 22 augustus 1944 zelf met von Chol
titz getelefoneerd hebben en bij die gele
genheid — allhans volgens de generaal — 
briesend gevraagd hebben « ob Paris schon 
brennt *. Zoals men ziet : een uiterst twij

felachtig getuigenis van één man, op de 
koop toe dan nog iemand die alle baat 
had bij de legendevorming. 

Maar kom, laat ons de veronderstellingen 
over Hitlers houding terzake gerust ter zij
de leggen : het spel werd — zoals we zul
len uiteenzetten — immers niet in de 
Wolfsschanze of te Berlijn, maar wel te Pa
rijs gespeeld. 

De officiële geschiedschrijving vertelt de 
bevrijding van de Franse hoofdstad in 
grote lijnen als volgt. Toen de geallieerden 
oprukten naar Parijs, kwam de bevolking 
der hoofdstad op grote schaal in opstand 
tegen de Duitse bezetter. Overal in de ag
glomeratie werd er hardnekkig gevochten; 
de film loont trouwens « historische » beel
den van deze gevechten legen hele tank-
zivermen. Op het dramatisch hoogtepunt 
van de slag besloot de Gaulle, zijn Franse 
bevrijdingsdivizie — desnoods tegen de 
Amerikanen in — versneld naar de stad te 
doen oprukken om er het verzet te steunen 
en te ontlasten. De bevrijding gebeurde, 
dank zij de « goede » von Choltitz, zonder 
al te veel stukken en brokken. 

De werkelijkheid zag er ivet enigszins 
anders uil. Zowel de Duitsers als de Ameri
kanen en de Vrije Fransen hadden een ge
meenschappelijk belang, een punt waar
over ze hel roerend eens waren : de machts
overdracht in Parijs moest zo vlug mog» 
lijk gebeuren, in ieder geval vlug genoeg 
om te beletten dat de weerstand (of de 
kommunisten, maar dat was in die dagen 
vaak hetzelfde) het roer in handen zou ne
men. De Duitse ontruiming van Parijs en 
de bevrijding van de stad gebeurden dan 
ook « in onderling overleg » op een zeer 
vlugge en efficiënte manier. 

Tot grootscheepse gevechten tussen de 
bevolking en de Duitsers kwam het niet; 
hel was inderdaad juist dat — de heruitgave 
van een « Kommune van Parijs > — die 
zowel de bezetters als de bevrijders wilden 
verijdelen. De Gaulle trok, in het kielzog 
van zijn Franse divizie, de hoofdstad bin
nen en alle getuigenissen zijn het er over 
eens dat hij zich uiterst koel en afivijzend 
gedroeg tegenover de leiders van het ver
zet. Eén van zijn historische uitspraken ter
zake : « Zij hebben buitengewoon veel ko
lonels ». Er werd trouwens in bevrijd Pa
rijs, tijdens een te Deum in Nolre-Dame, 
naar de Gaulle geschoten; de daders van 
de aanslag loerden nooit ontdekt. 

De rol van von Choltitz in dit alles? Hij 
voerde zijn deel van de overeenkomst uit 
en was daarbij vooral bedacht op eigen 
veiligheid en welzijn. Hij verzuimde zo 
ongeveer alles, wat een bevelhebber voor 
zijn eigen troepen moet doen. In laatste 
instantie was hij er verantwoordelijk voor 
dat, nadat zijn officieren en manschappen 
ontwapend waren, er onder hen een waar 
bloedbad werd aangericht. 

De vlc'te wijze waarop hij zich steeds ge
schikt heeft in zijn « officiële > rol, wijst 
er op dat hij een bekrompen man was die 
zich weinig of niet bekreunde om de doden 
die de bevrijding van Parijs dan toch, aan 
beide zijden der barrikade, gekost heeft. 

A.N. Tovano. 

sische tsaar . Het had t rouwens 
reeds geprotesteerd bij de pro
ducer van de film, die ant
woordde « dat de his tor ische 
werkel i jkheid van onderge
schikt belang is in een muzika
le komedie» . Goloss Rodiny 
stelde de vraag, of de film wer
kelijk slechter zou geworden 
zijn indien men de t saar er 
waardiger en koninkli jker in 
had voorgesteld. 

De tijd dat de tsaren door 
de kommunis ten afgeschilderd 
werden als bloeddorst ige mon
sters , half-idiote wellustelingen 
en onbeschaafde slavendrijvers 
is lang voorbij . Reeds Stalin 
ontdekte t i jdens de « grote va
derlandse oorlog » het nut van 
de nat ionale simboliek; sinds 
die dagen zijn de Russische 
tsaren weer hoog in (nationa
listisch ?) aanzien gaan staan. 

NATIONALISME D O O D 7 

Binnenkor t zal mgr Casaroli, 
de pauselijke diplomaat in de 
landen achter het IJzeren Gor
dijn, te Praag ui ters t delikate 
onderhandel ingen gaan voeren 
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m e t de kommunis t i sche rege
ring. De verhoudingen tussen 
Praag en Rome worden mo
mentee l beheers t door twee 
vraags tukken. T e n ee rs te 
wens t Praag twee bisschopsbe
noemingen, die Rome liever 
zou vermijden. En vervolgens 
eisen de Slovaakse katol ieken 
een eigen kerkprovincie met ' a 
eigen aar tsbisschop. De Praag
se central ist ische regering is 
me t deze nationalist ische eis 
van de Slovaakse katol ieken 
niet opgezet. 

Steeds weer in Oost-Europa 
bli jken de nationale aspira t ies 
nog altijd (of opnieuw ?) een 
grote rol te spelen, ondanks 
meer dan twintig jaar kommu
nist ische gelijkschakeling. 

KORRUPTIE ? 

In tegenstelling met wa t 
men zou denken, is het instor
ten van de autosnelwegbrug t e 
Pulle geen wereldpremière . I n 
Oostenri jk s tor t te nabij Salz
burg een brug in, kor t nadat ze 
in gebruik was genomen. 

Bij het onderzoek naar de 
oorzaken van he t ongeval 
kwam aan het licht, dat er om
koperij in het spel was. De 
aannemers gebruikten te wei
nig of helemaal geen voorge
schreven mater ialen en ver
dienden miljoenen, door op d e 
kwaliteit te besparen. De amb
tenaren knepen, mi ts de nodi
ge vergoeding, een oog dicht e n 
lieten betijen. Een aantal an
dere ongevallen en gebreken 
aan Oostenri jkse autosnelwe
gen brachten aan het licht, da t 
een groot deel van de bouwfir
ma ' s bij dit korrupt ieschan-
daal was be t rokken. 

Het omkopen van de ambte
na ren gebeurde in kl inkende 
m u n t of met Perzische tapi j 
ten, dure auto 's , woninginrich
tingen, pelsmantels en vakan
tiereizen. 

iciiiiiitiiÉ^iiiiÉ 

Verkiezingen op z'n Amerikaans : zich laten zien en handjes 
geven, Boven : de goeverneur van New-York, Nelson A. Rocke
feller, tijdens een straatmeeting. Onder : Franklin D. Roosevelt 
trachtte het klaar te schoppen door handjes-geven in Harlem 

en door z'n naam. 
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O SCHELDE! (1) 
Deze kreet kan veel beduiden. Bij Peter Benoit drukte 

hij jubel uit om de « machtige prachtige stroom », bij 

anderen zal hij enige vrevel, ontgoocheling misschien 

tot ui tdrukking brengen. En daarmee wordt dan in de 

eerste plaats bedoeld het vrij groot aantal lieden die be 

gaan zijn met de bevaarbaarheid van wat in hun ogen 

vooral een scheepvaartader is. In die optiek begint onze 

redakteur Staf De Lie een reportage-reeks die de voor

naamste facetten bestrijkt van dit vraagstuk : de basis 

zelf van de moeilijkheden, de oplossingen die voorge

steld worden en het uittesten van sommige dezer oplos

singen zelf, vooral in het waterbouwkundig laboratorium. 

(I 
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Over de Schelde is er in de loop der eeuwen al heel wat te doen geweest. Deze 
slioom die door de Nederlanden vloeit en eigenlijk een binding zou behoren te 
zijn IS er zelfs een der oorzaken van geweest dat een scheiding ja zelfs ongehoorde 
strijd tussen de « broeders » ontstond. Nog vandaag is hij in zekere zin het voor
werp van een machtsstrijd : Nederland bouwt haven-inrichtingen dichtbij zijn 
monding. Gent wringt zich naar voren om via Terneuzen zijn steentje mee te pik
ken en Antwerpen doet al wat mogelijk is om langs deze reusachtige « slokdarm » 
de schepen naar zich toe te trekken. De bevaarbaarheid van de Schelde is in heel 
deze kwestie van zeer grote betekenis want er komen niet alleen steeds méér sche
pen de st)oom op en af gevaren, de omvang en de diepgang ervan wordt steeds 
groter. 

Meer schepen inderdaad. Sedert het 
einde van de tweede wereldoorlog is de 
uitbreiding van de Antwerpse haven bij
voorbeeld dermate toegenomen dat het 
verkeer in vergelijking met 1938 meer 
dan verdubbeld is. Rekende men voor 
de oorlog op een tonnemaat van 24 mil
joen Belgische netto-ton, dan werd dit 
in 1965 meer dan 55 miljoen of in 1938 
totaal 11.762 schepen en in 1965 meer 
dan 18.000. Rekening houdend met het 
scheepvaaitverkeer van en naar Terneu
zen, Gent e.a dient men onder ogen te 
nemen dat de totale beweging op de 
Schelde beslist op meer dan 40.000 zee
schepen per jaar mag geraamd worden 
of een gemiddelde van 110 eenheden 
per dag ' Bij deze cijfers wordt de bin
nenscheepvaart volledig buiten beschou
wing gelaten maar het is wel even nood
zakelijk er op te wijzen dat b.v. te Hans-
weert meer dan 80.000 binnenschepen, 
die in en uit het kanaal door Zui-Beve-
land varen, de hogervermelde 40 000 
zeeschepen op de Schelde moeten krui
sen. 

G R O T E R 

De schepen werden ook steeds groter. 
Men mag rekenen op een « vergroting » 
\ an 50 t. h. gemiddeld tegenover de 
schepen van voor de oorlog. In 1938 liep 
er bij voorbeeld geen enkel schip met 
meer dan 15 000 netto ton de haven van 
Antweipenbinnen; in 1965 bereikte hun 
aantal de 482 eenheden. Het aantal dat 
grotere omvang had dan 40.000 bruto 
tonnemaat liep van 61 in 1963 op tot 
215 in 1965 en de neiging om steeds 
grotere superschepen in te leggen, na
melijk voor het vervoer van massa-goe
deren als ruwe olie, ertsen, kolen, gra
nen of kunstmeststoffen, wint steeds 
meer veld. Dit is overigens van ekono-
misch belang voor de maatschappijen 
uit het oogpunt van lagere bouw-, be-
mannings en algemene uitbatingskos-
ten. 

Niet alleen de tonnemaat is echter 
voor wat de bevaarbaarheid van de 
stroom aangaat van betekenis, veel be-
Jangiijker is wellicht de diepgang die 
eveneens zeer snel toeneemt. 

Indien als voorbeeld de schepen van 
meer dan 35 voet diepgang worden ge
nomen (wat overeenstemt met een tan

ker van 35.000 ton) dan zien wij dat in 
1957 slechts 5 dergelijke schepen de ha
ven van Antwerpen aanliepen maar dat 
hun aantal in 1965 tot 490 is opgelopen. 
In 1953 kwamen tijdens het ganse jaar 
slechts twee schepen met 33 voet of meer 
te Antwerpen aan; in 1965 zijn het er 
ongeveer twee per dag of 691 voor het 
ganse jaar. Deze stormachtige ontwikke
ling zou waarschijnlijk nog veel grotere 
omvang aangenomen hebben moest de 
Schelde — door uitgebreide baggerwer-
ken reeds aanzienlijk verbeterd — nog 
meer mogelijkheden kunnen bieden 
hebben. 

KLUIF 

En daarmee zijn we dan aan een kluif 
die reeds ontelbare malen het vooiwerp 
is geweest van de meest verscheidene 
« knaagpartijen ». To t in den treure 
werd er inderdaad reeds gepalaberd over 
de mogelijkheden die de Schelde zou 
dienen te bieden en zou kunnen bieden. 
Immers op dit ogenblik is de stroom 
bevaarbaar tot Antwerpen voor schepen 
van ongeveer 50.000 ton of een diepgang 
van 38 tot 39 voet, rekening houdend 
wel te verstaan met getijen en winden 
Maar, zo luidt steeds weer het s tandpunt 
van velen die de ontwikkeling van de 
scheepsbouw in het oog houden, er wor 
den steeds groter superschepen gebouwd 
en alleszins schepen die voor wat het 
vervoer van massa-goederen betreft. 
méér meten dan 50 000 ton Inderdaad. 
uit een overzicht van de in aanbouw 
zijnde tankschepen blijkt 4 a t in 1964 
meer dan 85 t. h. en in 1965 meer dan 
94,5 t. h. van de tankers die over gans 
de wereld in aanbouw of in bestelling 
zijn, groter is dan 50 000 ton 

De maksimum-capaciteit van de Schel
de tot Antwerpen wordt verre in de 
schaduw gesteld wanneer men bedenkt 

dat thans reeds de havens van Rotter
dam en Le Havre toegankelijk zijn voor 
schepen tot 100.000 ton en meer, ter
wijl in het vooruitzicht wordt gesteld 
dat hogergenoemde havens weldra tot 
130.000 en wellicht tot 180.000 ton zul
len kunnen gaan. 

Nu blijkt het wel van levensnoodzake
lijk belang te zijn voor de te Antwer
pen gevestigde raffinaderijen dat de 
Schelde zou bevaarbaar gemaakt worden 
voor schepen tot 75.000 ton die in 1964 
een percent van 52,7 t. h. en in 1965 
van 38 t. h. ui tmaakten van de tank
schepen in opbouw of bestelling. Het op
voeren van de bevaarbaarheid is hier 
niet alleen van belang voor de konkur-
rentiepositie van de Antwerpse raffina
derijen en voor het verzekeren van een 
normale omzet t.o.v. de miljardeninves
teringen die hun opbouw heeft gevergd, 
maar vooral ook voor een goedkope 
brandstof-aanvoer voor gans het land en 
voor de gelijklopende ontwikkeling van 
de petro-chemische nijverheid. 

VERHUIS 

Het feit dat de nabuurhavens als Rot
terdam en Le Havre in staat zijn sche
pen van veel grotere tonnemaat te ont
vangen maakt het Antwerpen uiterst 
lastig. Er zijn reeds verschillende voor
beelden van trafieken of industrie-vesti
gingen die voor Antwerpen verloren 
gingen ingevolge de zwakke pozitie ont
staan door de slechte bevaarbaarheid van 
de stroom. Zelfs bestaande bedrijven 
hebben zich verplaatst. Zo heeft de Ame
rikaanse groep Esso Standard, die te 
Antwerpen over een belangrijke raffina
derij beschikt, er reeds enkele jaren ge
leden de voorkeur aangegeven om een 
volledig nieuwe uitbat ing in Rot terdam 
te bouwen in plaats van de te Antwer
pen bestaande verder uit te breiden. 

Dit vooibeeld werd zopas nog ajevolgd 
door B P die een aandeel van .50 i. h. 
heeft in de Antwerpse raffinaderij 
S.I.B.P en die eveneens te Rot terdam 
een nieuwe raffinaderij gaat opbouwen. 
In beide sjevallen ligt de oorzaak in de 
onmogelijkheid om te Antwerpen sche
pen van meer dan 50 000 ton binnen te 
krijgen wat in de andere genoemde ha
vens wel het geval is. 

Ook in de bouw van ertsschepen is 
een gelijkaardige ontwikkeling merk-

in Vlaanderen 

baar. Over gans de wereld zijn verschil
lende bulkcarriers, zoals deze erts-masto
donten genoemd worden, in aanbouw 
met een tonnemaat van 65.000 tot 80.000 
dw. en meer. De aangroei van de eerst
genoemde tonnemaat is vooral duidelijk: 
op 1 januar i 65 was dit 13 t. h. en een 
jaar later reeds iets meer dan 35 t. h. 
Deze ontwikkeling heeft allemaal v\ter 

viaam 
va 

eens te maken met besparingen : inder
daad de aanvoer van overzeese ertsen 
naar Antwerpen met schepen van 
65.000 ton in de plaats van het huidige 
gemiddelde maksimum van 45.000 ton, 
zou een besparing betekenen van gemid 
deld 15 fr. per ton en zelfs 20 fr. voor 
de verst afgelegen bestemmingen. Reke-
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ning houdend met het feit dat in 1965 
ongeveer 8 miljoen ton erts werd aan
gevoerd komt men voor Antwerpen op 
een besparmg van 120 miljoen fr per 
jaar en rekening houdend met de steeds 
stijgende aanvoer zou dit voor 1970 zon
der overdrijving 240 miljoen worden. 

Een en ander samengeteld (gesteld dat 
schepen met ruwe ohe tot 75 000 ton 
zouden kunnen binnenkomen) komt 
men tot een totaal bedrag van 600 mil
joen fr T e schrijven op de bevaarbaar
heid van de Schelde Anderzijds weze op
gemerkt dat de investeringen voor het 
uitdiepen en aanpassen tot dergelijke 
maat, op drie miljard frank geschat wor
den 

Evenals in de petroleumnijverheid, 
hebben verschillende ondernemingen 
uit de ertsensektor reeds een \ oorkeur 
laten blijken om zich te vestigen in an
dere dan de Vlaamse (aan de Schelde 
gelegen) havens 

HINDERNISSEN 

Welke zijn de voornaamste hindernis
sen die bestaan op de v\eg naar de zee? 
Daar is in de eerste plaats het beruchte 
Nauw van Bath, een bijna haakse bocht 
in de Schelde tussen het schorrenland 
van Saaftinge en Bath, ontstaan inge
volge de wijzigingen die de loop onder
ging na de grote overstromingen van de 
jaren 1500 en alwaar de vaargeul zeer 
nauw IS en ondiep De superschepen 
schuren hier vaak met de kiel over de 
bodem, de loodsen hebben hier alle h u n 
eerste grijze haren gehaald Ten tweede 
zijn er de gevaarlijke dwarsstromen die 
vooral merkbaar zijn aan de Zimmer-
manpolder Oude schippers noemen de
ze plaats sinds onheuoelijke tijden het 
« hondengat n omdat het er steeds ruw 
water is en omdat er al veel schepen ver
gaan zijn T e n derde is er nog de krib 
van Walsoorden, die zou dienen mge-

kust in de Noordzee Ook hier heeft men 
te kampen met verzanding, vooral in de 
geulen die « dwars » liggen op de getij 
destroom Onder andere omdat de 
Scheur de meest schuinliggende geul 
vormt en dus het meest profiteert van 
een zekere ui tschunng door de stroming 
werd deze vaarweg uitgediept en open 
gesteld op 21 maart 196S Bij laag wa 
ter heeft deze geul thans een diepte 
van 8,5 tot 9 meter en bij hoog wa
ter van 12,5 tot 13 meter Dit heeft voor 
gevolg gehad dat grotere schepen m éen 

te komen In opdracht van de stad Ant 
werpen heeft de gekende ingenieur 
Bonnet indertijd een plan uitgewerkt 
dat tot doel heeft door een versterking 
van de hydraulische kracht, de Schelde 
bevaarbaar te maken voor schepen van 
100 000 ton Velen beschouwen dit plan 
als utopisch maar dhr Bonnet dient al 
lenzins meegegeven dat hij gelijk haalde 
toen hl] opperde dat de Scheur de meest 
geschikte vaargeul naar de Schelde uit
maakte ook al omdat dit doorheen de 
loop der eeuwen steeds zo geweest was 

havens in nauwe 
Seul-schoentfes 

kort te worden en waaraan nu enkele 
baggerwerken worden uitgevoerd Zeer 
belangrijk is ook de toegangsv\eg tot de 
eigenlijke Schelde, namelijk de Scheur, 
een der drie geulen (de andere zijn de 
Wielingen en het Oostgat) die als het 
ware de voortzetting vormen van de 
stroom midden de ondiepten voor de 

tij naar Antwerpen konden varen waar 
ZIJ vroegei de afstand in twee tijen dien 
den te « doen ». 

PLANNEN 

Intussen worden er te allen kante 
voorstellen gedaan om tot een oplossing 

en dat hij het ook goed vooihad toen 
hij meende dat de Schelde wel kon uit
gebaggerd worden tot 50 000 ton waar 
het departement van Openbare Werken 
destijds meende dat de Schelde niet kon 
opengesteld worden voor schepen van 
35 000 ton of 35 voet diepgang 1 

Verder is er het plan De Bock dat 
een kanaal voorziet, evenwijdig met de 
stroom van Waarde (omgeving Hans-
weert) naar Zandvliet, ten einde het 
Nauw van Bath te vermijden Aan de 
andere kant en in verband hiermee zijn 
er in het Gentse reeds stemmen opge
gaan die zeggen dat het dan beter ware 
geweest het kanaal Gent Teineuzen op 
grotere diepgang te brengen Men had 
er beter aan gedaan de Zandvliet sluis 
(met 100 000 ton de grootste van de we
reld) in Terneuzen te bouwen en de kos
ten voor allerlei oplossingen die Ant
werpen moeten openstellen voor grotere 
tonnematen, te besteden aan de vergro 
ting van het Gentse zeekanaal 

Anderen gaan nog verder zij stellen 
een superkanaal voor dat van Zeebrugge 
over Genf naar Antwerpen zou lopen 
en dat in eén trek de drie Vlaamse ha 
\ens zou verbinden en de mogelijkheid 
scheppen voor een giote nijverheidsuit-
bouw in het noorden van Vlaanderen. 
T e n slotte is er nog een plan dat de af-
damming van de Schelde voorziet in het 
raam van de Nederlandse deltaweiken 
De stroom zou gewoon omgevormd 
wolden tot een groot en langwerpig wa 
terreservoir waarin geen getijden meer 
voorkomen en waarbij de schepen \ ia 
een reusachtig sluizenkomplcks in de 
dam 7ouden versast worden Wi | hopen 
een en ander in een volgende afleveimg 
nader uiteen te /etten 

Bekqkt men de stelliiioen die in Ant

werpse havenkringen, midden al deze 
bedenkingen en plans, worden veide-
digd, dan komt men wel tot de vaststel
ling dat hier geroeid wordt met de ne
men die men heeft, zonder dat men dan 
weer van al te overdreven durf kan 
spreken, vooral te opzichte van de een 
trale (Brusselse) oveiheid Men houdt 
het aldaar bij een opvoering van de be
vaarbaarheid tot Antwerpen van 67 000 
ton en geleidelijk tot 75 000 en 80 000 
ton Men zou dan in de eerste faze kun
nen komen tot een toegang voor sche
pen van een vrij courante tonnemaat 
die tussen de 65 000 en de 70 000 ton 
ligt wat belangrijk is voor de eitsver-
werkende en petroleum nijverheid. 

DR. WANNIJN 
VOLKSVERTEGENWOORDIGER: 

De taggerwerken die hiervoor nodig 
zijn, dienen door de Staat te worden 
verricht en daar ligt het kalf gebonden. 
Reeds in 1960 werden beloften afgelegd 
voor het aanvatten van de werken tot 
uitdieping voor schepen van 65 000 ton 
in de loop van het jaar 1962 De achter
eenvolgende ministers herhaalden de be
loften maar er kwam zeer weinig schot 
in de wei ken zelf 

Op de begtoting 1966 werd 75 miljoen 
vooizien voor de (normale) jeibieduig 
en uitdfping van de Scheur, 60 miljoen 
voor hei verbeteren van de iooivaarl te 
Walsoorden, 50 mtljoe t vooi het Nauw 
van Bath en 30 miljoen too) de rede van 
Zandvliet Samen maaki dit 215 miljoen 
uit Een peulschtlletje, een aalmoes 71 an-
neer men weet dat de weihen tot xer-
heteung i an de hevaathaaiheid van de 
Scnelde met alleen i'oor inlaeipen lan 
behing zijn maar ook lOoi de giole tiij-
veiheden in gans het land 

Stal De Lie. 
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Ik geloof beslist dat de politiek er 
tussen zit, vriendjespohiiek snap je? 

Een andere veiklaring is er met 
voor het feit dat de inrichters van 
het jongste « Salon der Uitvinders > 
mijn inzending gewoonweg hebben 
geweigetd, zonder een woord uitleg, 
zonder een enkele verontschuldiging. 

Nu heb ik genoeg zelfkennis om 
te beseffen dat ik met die Griek ben, 
hoe heet-ie nou weer, de vent die m 
zn badkuip « Enka > nep toen-ie z'n 
zeep m het schuim zag drijven. Ik 
spéél tiomvens niet in bad; tk was 
me. En ook een Columbus wil ik 
niet wezen. Trouwens, nou moet je 
me eens vertellen, wat die vent ei
genlijk heeft ontdekt. Het ei dat-ie in 
z'n toefje op de « Santa Maria > — 
of was het de « Pinta > ? — tegen 
de tafel tikte en dat toen stond, was 
netjes haid gekookt — acht minu
ten op de zandloper; met eens een 
krachttoer maar doodgewoon bedrog. 
Ameuka ontdekte hij slechts per ver
gissing, want eigenlijk had hij op de 
V-V.V. van Calcutta moeten wezen. 

Neem dan mijn uitvinding! Nee, 
ik wil niet bluffen, maar neem een-
voudigiveg mijn uitvinding eens in 
de hand, betast ze, gebruik ze, zeg er 
gerust je mening over en dan moet 
je me gelijk geven : hoe in godsnaam 
hebben ze het durven weigeren? Zie 
je wel da-je me gelijk geeft! Zal tk 
je vertellen, hoe ik op het ideetje 
kwam ? 

Vorige zomer was tk met vakantie 
in Spanje. Niks speciaals, helemaal 
akkoord, iedereen gaat tegenwoordig 
naar Spanje. Maar er is toch een ver
schil. De hele bende gaat zo maar 
liggen zonnebakken aan de costa do-
rada : wentelteefjes en heren met 
haar op d'r borst bijeen gelijk ka
detjes op een bakblik. 

Niets voor mij : ik pleeg name
lijk te denken, ook tn vakantie. 

Zoals reeds gezegd dus scheen daar 
in Spanje dag-tn dag-uit een vrese
lijke zon. Gewoonweg om over dag 
niet uit het huis te komen. Je zou 
dan ook zo'n hele stomme vakantie 
zakdoekwuivend in de patio huizen, 
ware het niet dat de Spanjaarden er 
tets op gevonden hebben om die 
mooidende zon te keer te gaan. Langs 
alle straten — de calle Mayor, de 
rambla del Generalissimo, de ram-
bla Antonio Primo de Rivera of hoe 
ze ook heten en ze heten allemaal 
zo — hebben de winkeltjes en de 
huizen aan schuine stokken tentzeilen 
gespannen (zonneschei men noemen 
ze dat), die je toelaten om zelfs op 
de m.'ldag koel in de schaduw te lo
pen. Ombra y sol, de Spaanse oplos
sing voor een eeuwenoud probleem. 

Daar wandel ik op zo'n middag (de 
lucht hing te trillen boven het as 
fah) op de stoep onder de zonneten 
ten. Af en toe (waar een dwarsstiaat 
op mijn rambla uitgaf of waar het 
zeiltje met neergelaleti was) werd tk 
veipltcht, enkele tientallen meiers in 
volle zon te lopen : etg onaangenaam 
as-je het me vraagt. Ik denk zo bij 
m'n eigen : < is daar nou echt hele
maal mets aan te doen ' ». 

En toen kwam het, mijn bloedei
gen Enka, mijn petsoonltjk et van 
Kolumbus. Het kwam als een heldere 
ingeving, de briljante idee van een 
ogenblik : hou ze vaHof zó ts ze weg. 
Ik vasthouden maar en de idee ver
der uitwerken. Stel, dacht ik bij me 
zelf, stel dat iedereen nou zelf eens 
voor z'n eigen zonnetentje zou zor
gen. Hij kan het gewoon op z'n kop 
zetten en dan kunnen al die dure zei
len aan de huizen lekker weg Dat 
bespaart een heleboel centen en 
moeite. En as-je je eigen zonnetentje 
op je eigen kop hebt, loop je immers 
altijd tn de schaduw. 

Ik broedde nog op de idee toen tk 
terug thuis kwam. Ik wierp een ruwe 

(Vervolg kader kol. 4) 

haar ei 

Grasduinend op de B.B. (we krijgen 
te veel B.B.'s, je kan ze niet meer uit 
elkaar houden : B.B. je-weet-wel, B.B. 
van de zuivel en het kunstmest en B.B. 
eenmaal per jaar, met Kamiel Huys-
mans — zorgvuldig gekoesterd en be
hoed als een bb — in een titelrol), 
grasduinend op de Boekenbeurs dus 
liep ik Neeltje Maria Mm tegen het lijf. 

Heb je ze ook gezien, desnoods in de 
T.V. ? Jos de Haes interviewde ze voor 
kijkend Vlaanderen en het streelde 
mijn vrouwelijke ijdelheid dat zij het 
er nogal wat beter van af bracht dan 
haar voorganger in het programma, een 
man : de verwarde en verwarrende 
Marcel Van Maele. Het gesprek tussen 
Jos de Haes en Neeltje Maria Min 
kwam — in een programma dat door
gaans van zwaartillerigheid slagzij 
maakt — als een verpozing, een anti
dotum van haast kinderlijke eenvoud. 
Zo heel veel had Neeltje wel niet te 
vertellen; wat een opluchting zeg, ein
delijk eens iemand die het aankan om 
in een letterkundige literaire uitzen
ding te verschijnen Zonder Boodschap 

Zoals gezegd dus liep ik Neeltje op 
de Boekenbeurs tegen het lijf. O na 
ik ontmoette ze niet in levende lijve 
ik schafte me slechts — gedreven doo 
ik weet niet welke vrouwelijke hidden 
persuader — haar dichtbundeltje aan 
« Voor wie ik liefheb wil ik weten ». 

Ken je het niet ? Spijtig, maar dan 
ben je niet «in ». In Nederland wordt 
er rond Neeltje al bijna evenveel (niet 
helemaal onberekende) drukte ge
maakt als destijds rond Jan (van de 
onverbiddelijke bestseller) Cremer. 

Neeltje Maria Min is een debutante 
Op dit tijdstip van het jaar is dat ee 
wel eventjes verwarrende hoedanij 
heid : debutanten immers plegen in d 
herfst aan de arm van dekoratieve va
ders die zó uit een advertentie voor 
MM-Extra komen, gracieus binnen te 
schrijden in de omspiegelde balzaal 
waar hen on the rock-jongens in avond-
kledij opwachten om hen binnen te 
leiden in wat voortaan « het leven » zal 
heten. Zo 'n debutante is Neeltje hele
maal niet. Ze debuteerde in de poëzie, 
maar daar had ze op slag dan ook méér 
succes dan welke uit de modebladen 
geknipte prinses-van-één-avond ook op 
het debutantenbal. 

Op welke oplagen plegen poëziebun
dels van debutanten te verschijnen ? 
Moet je aan mijn echtgenoot vragen. 
Hij zegt : ontzettend klein. Maar dan 
mag ik toch niet de zolder opklimmen, 
want dan stel ik vast dat de ontzettend 
kleine oplage van het bundeltje dat hij 
«in eigen beheer » de markt opgooide 
— of liever : wou opgooien — nog al
tijd twee stapels vormt die tot in het 
duister boven de hanebalken reiken. 
De zesentwintig verkochte natuurlijk 
niet meegerekend. 

Neeltje's « Voor wie ik liefheb wil ik 
heten » verscheen meteen op duizend 
exemplaren; blijkbaar had ze een uit
gever getroffen ofwel met een ontzet
tend goede neus ofwel met een blind 
en beaat vertrouwen in het mensdom. 
Het bleek een goede neus te zijn : op 
heel korte tijd vlogen de duizend bun
deltjes de boekhandeltjes uit en de uit-
ge\erij moest zich reppen voor een 
tweede editie : zevenduizend stuks, 
zeg! Nooit gebeurd met gedichten! 
Eén van die zevenduizend het zich op 
de B.B. door mij op de kop tikken en 
later in het boekenrek stoppen. 

Terecht zal je — schrander — op
merken dat een debutante met een 
oplage van zevenduizend ofwel heel 
wat poëzie in d'r mars moet hebben, 
ofwel een uitgever achter haar die 
méér weet van reklame dan maar zo'n 
beetje liefhebberen. Laat het er ons bij 
houden, dat de twee elementen door 
mekaar lopen. Neeltje hééft inderdaad 
wat te vertellen en de jongens van ra
dio, pers en T.V. steken dat niet onder 
stoelen of banken. 

Maar ik geef er me plots rekenschap 

We geven grif toe dat het witte marmer van Rodin's « Kus » niets om het lijf 
heeft, in tegenstelling met de mannequins die in Tate Gallery de jongste kreaties 
van de Engelse mode showden. En zo héél veel hebben die Britse lady's nou ook 
niet om het lijf, tenminste als je de kerstboombollen aan hun oorlel niet mee
rekent. We zijn er van overtuigd dat Rodin's « Le Penseur » zijn hoofd zou schudr 

den om zoveel insulaire losboUigheid... 

van, dat ik tot nog toe verzuimd heb 
je Neeltje Maria Min voor te stellen. 
Zij is tweeëntwintig, ongehuwd en 
moeder van een tweejarig zoontje. Ze 
komt uit een katoliek midden, hele
maal zonder enige kulturele of artis
tieke achtergrond. Ze liep maar school 
tot haar veertien en ze woont te Ber-
gen-bij-Alkmaar bij haar ouders in met 
nog een heel stel zusters en broers. 

Ze is beginnen gedichten schrijven 
zomaar : een natuurtalent dat uit een 
misterieuze innerlijke aandrang de 
simpele dingen uit het simpele leven 
ging zeggen in de taal van de poëzie. 
Het rezultaat is alleszinds de moeite 
waard, vooral als je er op let dat Neel
tje tot dan toe geen enkele relatie had 
met het wereldje van literatuur en 
kuituur. 

Die relatie is inmiddels gekomen, in 
hele kudden nog wel. Horden van in
terviewers en reporters belegeren nu 
om de haverklap het huis te Bergen. 

Wat het verder worden zal ? Ach 
wat, je denkt aan een versgeplukte 
abrikoos, met de dunne en efemere 
dauw nog op de broze huid. Hou ze 
niet te lang vast, draai ze niet in je 
warme pollen : zó is het frisse van het 
pas-gerijpt zijn geloken. 

Weet je het nog — iedere vergelij
king loopt ergens een eind mank — 
maar weet je het nog van Minou 
Drouet ? De tijd heeft vreselijke tan
den in zijn bek staan. Wordt Neeltje 
Maria Min opgevreten door het beest ? 
Of temt zij het, gelijk dat andere na
tuurelement het deed, de Oostenrijkse 
dichteres Christine Lavant ? 

Neeltje Marja Min — een naam die 
zélf al het begin is van een gedicht .. 

Lieve. 

(Vervolg van kader kol. 1) 
schets op de achterkant van een 
briefomslag en toen zette tk me aan 
het werk. Ik sneed eerst een ovaal uit 
een vel vilt en middenin dat ovaal 
maakte ik een opening, ongeveer ze 
groot als de omtrek van mijn hoofd 
Vervolgens fatsoeneerde tk uit een 
ander stuk vilt tets wat best op een 
soort omgekeerde kaasstolp leek, de 
onderste rand ervan pastte precies tn 
de opening die tk in het ovaal uit
gesneden had. Ik naaide de twee 
stukken aaneen en — je zal het met 
geloven — het ding deed het hem. 
As-je het gewoonweg op je hoofd zet, 
loop )e lekker tn de schaduw van de 
rand. 

De naam van het vooruerp dank in 
aan m'n xjrouw. Ik ben nooit erg 
steik geweest tn het bedenken van na 
men, maar m'n vrouw had het zó ge
vonden. Dat ding, zegde ze, dient om 
je tegen de zon le behoeden. Waarom 
noem je het dan niet een hoed ? 

Een hoed dus. Ik kan je verzeke 
ren, man, dé uitvinding van de twin
tigste eeuw Heel de reis van Cabo de 
Salou naar huis toe zat ik tn m'n 
mercedes en m'n eigen te denken . 
jonge-jonge, daarmee maak je nog 
fortuin, daarmee moet je naar het 
uitvinderssalon. 

En zeg nou es eerlijk : dat ze hem 
geweigerd hebben, daar kan toch. 
mets andey: achter zitten dan vriend 
jespolittek. Een echte smeerlapperij 
meneer ! 

Idt. 
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" STOP EEN TANKER IN UW HAVEN" 
Zijn we bezig ons blind te staren op minder belangrijke problemen ? En verliezen 
wij zodoende de evolutie van even wezenlijke dingen uit het oog 7 Deze vragen 
tullen door het ingenieurstrio Mertens (vader André en zonen Johan en Nico, uit 
St Andries-Brugge) ongetwijfeld met een volmondig « ja » beantwoord worden. 
Het, misschien te weinig onderstreept, uitgangspunt van hun rekwisitoor « Stop 
een tanker in Vw haven » is heel eenvoudig het nuchtere feit dat met de opgang 
van de ertsschepen (bulkcarriers) en supertankers een einde is gesteld aan de 
binding tussen de zware industrie en de vindplaats van het erts. Onaf gezien nog 
van de uitputting der mijnen, was met dit blote feit alléén de Waalse industrie 
veroordeeld. Ir André Mertens zei het ergens eens lapidair : het verschijnen van 
de eerste bulkcarreir op de wereldzeeën valt samen met de eerste stagnatie-ver
schijnselen in de Waalse zwaar-industrie. 

Uit deze vaststelling volgt dan ook de 
gevolgtrekking, dat de welvaart van de 
maritieme gewesten (waaronder Vlaan
deren) bepaald wordt door hun bereik
baarheid door zeeschepen van zeer 
grote tonnemaat. 

Op de vraag « is de Schelde voor deze 
schepen nog bereikbaar », geeft het trio 
Mertens het statistisch, wiskundig en 
nautisch gefundeerd antwoord : neen! 

Het is bekend dat geen enkele admi
nistratie (en zeker de Belgische niet!) 
de aanwezigheid van originelen duldt. 
Ir André Mertens is een origineel 1 Ten 
bewijze daarvan het doordrukken van 
industriezones in tal van Westvlaamse 
steden en gemeenten ten tijde dat het 
woord « industriezone » nog enkel dien
de voor buitenlands gebruik. Ten be-

TONEEL TE BRUSSEL 
BEURSSCHOUWBURG 

De Beursschouwburg heeft het 
« Studio Amsterdam » uitgenodigd 
met een eigentijds stuk < Eh ? •*, van 
de Engelse schrijver-akteur Henry Li
vings. We willen aannemen dat een 
deel van het teateipubliek graag eens 
wat anders ziet : iets nieuws, iets dat 
speciaal aan onze tijd is aangepast; er 
worden trouwens zeer verdienstelijke 
pogingen in deze zin gedaan. 

< Eh ? > IS echter dit soort absurd 
teater waai aan het teater, dat het 
toch reeds moeilijk genoeg heeft, 
moet kapot gaan, omdat men er ver
veeld zit naar te kijken, niettegen
staande het als amuzement bedoeld 
is. Als een stuk moet gered worden 
door geroep, getier, geraas, oorver
dovend lawaai van machines zodat 
de tekst verloren gaat, heen en weer 
geloop, akrobatie en holle zinspelin
gen op seks en seksualiteit, betvijst 
het door zichzelf dat het maar wei
nig om het lijf heeft. 

De mening van het publiek dat 
door de direkteur na de voorstelling 
werd ondervraagd, was — zacht uit
gedrukt — zeer verdeeld. Ons ant
woord op de vraag of dergelijk to
neel nog moet vertoond worden : 
ja! eens om de drie jaar, als bewijs 
van wat het toneel niet moet zijn en 
om het absurde van het grootste ge
deelte van het absurde teater te on
dersta epen. 

Over de vertolking kunnen we 
zeer entoesiast zijn : de spelers ver
dedigden dit werk met hait en ziel, 
ook — tijdens de korte causerie — 
tegen de mening van het publiek in. 

Later in het seizoen komt « Studio 
Amiteidam » nog tweemaal terug : 
we hopen met werk waai we meer 
houxmst aan hebben ! 

K.V.S. 
De welken van de thans veel ge

speelde Zwitserse, Duits-schrijvende 
auteur Fiiediich Diirrenmatt zijn een 
mengelmoes van groteske taferelen, 
kabai el scènes, onzin, gekheid, eks-
pressionistische uitbarstingen, sur
realistische simboliek. Ze weiden wel 
als « Nervenstiapaze > (zeniiwafmat-

wijze daarvan ook het projekt (anno 
1948!) voor de E-3, door de adminis
tratie ondervangen met de studie voor 
de « Route de Wallonië » ! Ten bewijze 
eveneens het hernemen van het voor

meer voor ogen begint men zich af te 
vragen of Vlaanderen niet wéér een 
kans aan het missen is om zijn wel
vaart op het sluitstuk van het Europees 
midden-gebied te vestigen. 

Het werk van het trio Mertens — 
wellicht te weinig toegankelijk voor le
ken, wellicht te véél geschreven uit een 
persoonlijke bewogenheid — verdient 
de indringende aandacht van iedere 
flamingant en zal vroeg of laat degenen 
die hier nog regeren (gouverner, c'est 
prévoir !) tot een andere aanpak dwin
gen. 

G. van In. 

Galgeboekje nr 13 : « Stop een Tanker 
in uw haven », door André, Johan en 
Nico Mertens (1966). De Galge, Brugge, 
85 fr, 239 blz. 

Een kanjer van 91.000 ton. 

stel van een kanaalverbinding Antwer-
pen-Kust. Dit alles rezulterend in het 
opzij schuiven van betrokkene door de 
administratie en in het onvermoeibaar 
verder ijveren en publiceren rond het 
Kanaal-projekt. 

Het boek (eerder : het pamflet) 
« Stop een tanker in Uw haven », is dan 
de vrucht van deze inspanningen. Geen 
nuchter mens kan tegenover deze som 
aan bazis-gegevens onverschillig blij
ven. Eerder zal men — Antwerpen, al
le Vlaamse havens en gans Vlaanderen 
ten bate — entoeziast worden om er
gens de letargie van de admmistratie 
mee te helpen bestormen. Wanneer Ne
derland in het projekt « delta-haven » 
het Antwerps belang negeert, wanneer 
vaststaat dat zoveel jaar baggei^en aan 
de bevaarbaarheid van de Schelde niets 
heeft veranderd, wanneer wiskundig 
wordt uitgekiend dat het verrichten 
van normalizatie-werken op de Schelde 
het getij zal vertragen en daarmee de 
verzanding zal vergroten, wanneer voor 
U uitgerekend wordt dat de haven-uit-
breiding ten noorden van Antwerpen 
(geprojekteerd op de linker Schelde-
oever) reeds het kanaal voor de helft 
had waar gemaakt, wanneer blijkt dat 
het kanaal-projekt in feite niet méér 
omvat dan wat de Nederlanders met 
hun Nieuwe Waterweg hebben verwe
zenlijkt ; met dit alles en nog zoveel 

BUY88E 
In de reeks «Ontmoetingen» van Desclée-

De Brouwer \eischeen < Cyriel Buysse > 
door Mare Galle. 

Het boekje is een geslaagde poging om 
een waardige weerg-ave van deze auteur en 
zijn werk te geven • een auteur die niet 
steeds de waardering kreeg waarop hij toch 
ais een der voornaamste Vlaamse proza
schrijvers recht heeft. 

Na enkele bladzijden over Buysse als po-
lemist (waarin sommige uitspraken o\er de 
Vlaamse bewepjing en hun latere herroeping 
worden aangehaald) volgt tenslotte een 
korte ontleding \an enkele sti uktuur aspek 
ten van Buvsses weik : de evolutie van 
« Het Re<ht van de Sterkste » tot « Tan
tes ». welk boek als een begin van de nieu
we Vla.Tmse romankunst kan beschouwd 
woidcn Bu\sse's verhouding tot de Vlaam 
se beweging heeft aanleiding gegeven tot 
kritiek /onder hem tot nationalist of radi-
kaal fkimingant Ie konsakreien. blijkt ech
ter uit iijn v\eik en zijn uitlatingen dat 
zijn lerhtvaardiglipidsgevoel hem deed pro-
lesteien zowel tegen de geeslelijke aimoede 
('Tl nationale verduikking van zijn volk als 
tegen de mateiiele ellende en de sociale ver
worpenheid, die hij in menig weik heeft 
getekend. 

tingen) bestempeld, maar getuigen 
toch (vooral de jongste werken) van 
een grote diepte en een menselijke 
moraal : zijn wereld loopt over van 
rijke, soms wel ekstravagante ideeën. 

In de « Meteoor > roept hij er, als 
in geen ander stuk, een reeks lugu
bere scènes bij die hij zodanig ver
werkt en voorstelt dat ze lachwekkend 
worden : deze samenbundeling van 
teatrale effekten onthullen zijn zoe
kende, veel omvattende, onrustige, 
verbluffende geest, die de maat
schappij ontleedt en ze haar gebreken 
en zwakheden voor de voeten werpt. 
Men heeft zijn werk terecht een slag
veld van wereldbeschouwingen ge
noemd. Ook hier is het een voortdu
rend filozoferen en een opeenstape-
len van satiren, uitspraken, zinspe
lingen, harde xuaai heden. De grond
idee van « De Meteoor > is een 
vondst : een Nobelprijswinnaar die 
sterft, uit de dood opstaat om in zijn 
eerste schildersatelier op de dood te 
wachten; hij wacht echter tevergeefs, 
terwijl de anderen, die hem benade
ren, het hoekje omgaan, waardoor de 
auteur er toe komt het tragische en 
het komische op hetzelfde ogenblik 
voor te spiegelen en onweerstaanbare 
effekten bereikt. 

In de grote bezetting komen op het 
voorplan : Anton Peters in de hoofd
rol, die hij wel persoonlijk opvat 
maar die zeer genietbaar is; Gerda 
Marchand, 'Alex Cassiers en Bert 
Struys. 

Een vlek op de homogene vertol
king is het optreden van Nand Buyl, 
die eerder aan een krantenjochie 
doet denken dan aan een beroemd 
chirurg; in zijn kort samenspel mei 
Anton Peters haalt hij het peil naar 
beneden door deze laatste mee te 
slepen in een revuenummertje : lou
ter cabotinage en een belediging voor 
de auteur, waar regisseur Jo Dua 
wel een stokje had mo"en voor ste
ken... 

J.V. 

WALTRA 
We bezochten voor de eerste maal 

het Waltra-teater : een prettig, in
tiem zaaltje boven een drankgelegen
heid aan de Arduinkaai, vlak naast 
de K.VS. 

Brustukadorusch zette er zijn twee
de jaargang in; op zichzelf al een 
merkwaardige prestatie voor een 
kabaret-gezelschap van studenten 
(van het Lljks-tolkeninstituut). 

Het nieuwe Brustuktulorusch-pro-
gramma is een zeer onevenwichtig 
geval. Er zijn enkele goede nummers 
die spijtig genoeg praktisch allemaat 
vóór de pauze vallen, zodat het twee
de deel van de avond stukken min
der genietbaar wordt. Onder de goe 
de nummers : een geestig geschreven 
en vlot door Suzanne de Pauw ge
bracht < Sprookje » dat het Hof als 
groot mikpunt heeft; « Vlaanderen 
mijn land >, een aanval op heilige 
huisjes; het Christus-nummer en de 
grafrede voor een doorsnee-flamin
gant (dat een overblijvertje is van 
verleden jaar). Zeer slecht ; de 
« preek » van de pater-jezuiet. O] 
was het de bedoeling, even duidelijk 
te maken hoe kabaret in geen enkel 
geval mag zijn 7 

De hele avond is gehouden in een 
nihilistisch-anarchistische geest, waar
voor de Brustukadorussen te rade 
zijn gegaan bij het Duits kabaret an
no de twintiger jaren. Dat moet men 
op de koop toe nemen. Dat daarbij 
de goede smaak een paar maal ge
weld wordt aangedaan, zullen we 
maar op rekening van de jeugdige 
overmoed schrijven. Inmiddels gun
nen we de jongens en de jongedame 
(die blijkbaar het heilige vuur heb 
ben, af en toe een goede tekst en 
soms zelfs heel goed kabaret) steun 
en belangstelling. Volgende vooistel-
lingen : 21, 25, 26 en 27 november, 
2 december: telkens om 20 uur 30. 

T.V.O 
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geert van beek 

HET MEXIKAANSE PAARDJE 

Van de Noordnederlandse auteur Geert Van Beek (1920) verscheen zopas bij 
Desclée-De Brouwer de derde verhalenbundel * Het Mexikaanse paardje ». De 
vorige bundels « Een hand boven de ogen « en «De gekruisigde rat» werden 
door de kritiek zeer gunstig onthaald, evenals de novelle « Buiten Schot» die 
bekroond werd met de Anne Frankprijs. De bundel verhalen « De gekruisigde 
rat» ontving de prijs der Grootkempische kultuurdagen en de meest diverse 
kritici — Greshoff, Kemp, Ivo Michiels, Jas Panhuysen, C. Dinaux, W. Brandt — 
getuigden voor zijn talent en kunstenaarschap. 
Een eerste lezing reeds van zijn verhalen en van zijn novelle overtuigt dat hier 
een schrijver aan het woord is met een taalbeheersing en taalvermogen dat ver
mijdt te vervallen in het nogal eens banale, het grijze en eentonige, stereotype 
van menig modern prozaschrijver. Geen krachtpatserij, maar een zuiver aanwen
den van het woord. Daarmee is echter alles niet gezegd. 

Hoe positief de kritiek ook tegenover 
Van Beeks werk staat, toch ontkomt 
men bij een kritischer beschouwen van 
tematick en uitwerking af en toe niet 
aan een zeker onbehagen, een gevoel 
van het herkauwen van details, omwil
le van het steeds weer projekteren van 
gebeurtenissen op het scherm van het 
religieuze, van het evangelie-verhaal. 
Wij denken hierbij bv. aan de gekrui
sigde rat in het gelijknamige verhaal, 
aan 't gekruisigde jongetje Jean Pierre, 
aan de vermoorde kindertjes in «De 
ontspoorde haan ». Heel de novelle 
« Buiten Schot» lijkt wel geweven op 
het stramien van een evangelie-verhaal, 
hoewel hier de tekening niet zo sterk 
en soms té duidelijk-opzettelijk is als 
in de verhalen. 

De verhalen in « Het Mexikaanse 
paardje» lijken me een verwijdering 
van dit al te zeer vasthangen aan op
zettelijke geesteskonstrukties die de 
realiteit projekteren op een historisch-
religieuze achtergrond, hoewel de ver
bindingen tussen de wereld der reali
teit en die van het geloof steeds nog 
getrokken worden, hun echte of schijn
bare oppozities steeds nog aangeduid. 

De algemene tematiek blijft echter 
bestaan evenals de « leitmotive », de al
gemene simbolen die Van Beek steeds 
weer gebruikt voor het psichische en 
die wij, in zoverre zij zijn intuïtieve, 
psichische reaktie onder vorm brengen, 
de « archetypen » van zijn denk- en ge
voelswereld zouden kunnen noemen. 

Het zijn, benevens de reeds aange
duide religieuze simboliek, en dan voor
al Kristus' lijden, de dood en de oorlog. 

Het lijden en de dood van Kristus 
worden simbolisch voor het leed der 
mensheid en der wereld : « der Mensch-
heit ganzer Jammer fasst mich an... ». 
Dat in dit leed en door dit leed de 
mens hard wordt en onbegrijpend voor 
de dingen achter leed en dood, wordt 

ROGER D'EXSTEYL 
De tallo/en die graag wandelen in de 

fantastische, beklemmende wereld van de 
grote Gentenaar John Flanders (Jean Ray) 
mogen niet verzuimen, kennis te maken 
met het werk van diens viiend en opvolger 
Roger d'Exsteyl (de fan's hebben trouwens 
niet op deze aanbeveling gewacht om d'Ex
steyl in het spoor van Flanders te ontdek
ken). D'Exsteyl — eveneens van Gent — 
speelt de niet banale krachttoer klaar, een 
epigoon te zijn die de meester én opioept 
én tegelijkertijd doet veigeten. Het grieze
lige universum, de makabere humor, de 
grijze atmosfeer van Flanders hebben bij 
diens opvolger een nieuwe en zelfstandige 
dimensie gekregen. Roger d'Exsteyl heeft 
echter meer dan één koord op zijn boog : 
in de bundel « Souper met Vleermuizen > 
kan men niet alleen kennis maken met 
korts erhalen in het fantastisch genre 4 la 
Ray, maar tevens met science fiction die 
niet moet onderdoen voor de Anglo-Ame
rikaanse giootmeesters (Roger d'Exsteyl, 
« Souper met 'Vleermui/en » — Vlaamse 
Pocket nr 178. Hcidcbuul — S5 fr.). 

best geïllustreerd in een verhaal als 
dat van de stervende Lucas en het in
nerlijke monoloog van diens vrouw : 
« ik ken geen geest die Lucas heet; ik 
kende alleen een man die Lucas heette 
en die bestaat niet meer... ». 

Een ander, meer uiterlijk herhaalde
lijk, weerkerend detail is het landschap
pelijke : in menig verhaal waar de geo
grafische achtergrond is aangegeven, is 
dit een landschap waar het landelijke 
en het industriële in elkaar overgaan : 
de Limburgse mijnstreek. 

Wat onze verwijzing betreft naar het 
dooreenweven of naast elkaar stellen 
van het historisch-religieuze en het ak-
tuele, is dit slechts in zoverre kritisch 
bedoeld als het ons te opzettelijk lijkt : 
daar waar de katolieke auteur te zeer 
lijkt te streven naar een « katoliek» 
verhaal en waar de verbinding tussen 
zijn — hoewel kritisch ingesteld — ka-
tolicisme en het naturalistisch over
haalde té gewild lijkt. 

Erger is echter de tendens, die de 
auteur zelf wellicht niet zo sterk be
vroedt en die (zonder het wellicht te 
zijn) opzettelijk aandoet : het steeds 
herhalen van bepaalde oorlogsmotieven. 
Het feit dat heel de modern-doende li

teratuur grijpt naar oorlogsmotieven 
om als simbool te dienen voor de men
selijke ontsporing en de menselijke 
wreedheid, getuigt van weinig fantazie 
of van zoveel onwetende of wetende 
eenzijdigheid, dat zij er zich tenslotte 
belachelijk mee maakt — wat nu pre
cies toch niet de bedoeling is. Bij Van 
Beek is bijvoorbeeld de figuur Sale-
man in het laatste verhaal van « Het 
Mexikaans paardje » tragisch bedoeld. 
Door het teveel in de verf zetten van 
de gebeurtenissen wordt deze figuur 
echter ongeloofwaardig, komisch. Zinkt 
het tragi-komische dan nog af in de 
melodramatiek, een zich nuchter geba
rende, klinisch-observerende melodra
matiek zoals die vermoorde kindertjes, 
(weer een paralleel met Evangelie en 
kindermoord van Betlehem) dan lijkt 
ons het overdadig aanwenden van deze 
oorlogssimboliek een beetje « des guten 
Zuviel ». Men ontkomt daarbij niet aan 
het gevoel : « dat heb ik nog ergens ge
lezen ». 

Wij hebben de punten die wij het 
zwakste achtten, aangestipt. Dit bete
kent niet dat Van Beek geen talentvol 
auteur zou zijn. Wij wezen er reeds op 
dat in de jongste novellenbundel af
stand genomen werd van het vorige 
sterk-naturalistisch proza, dat met een 
zekere « katolizerende » tendens door
weven was. In de jongste verhalen is 
deze tendens niet meer zo uitgespro
ken, al blijft het paralleel bestaan. Het 
titelverhaal en «Aan de andere kant 
van de mist» (m.i. het beste uit de 
bundel) dragen hun uiterlijk-realisti-
sche kenmerken over in een surrealis
tische droomwereld, waarin de doden 
herleven en de levenden dood zijn en 
waar zij over de dood heen weer met 
elkaar in verbinding komen. In « Aan 
de andere kant van de mist » schuilt 
veel meer dan de zoon-moeder verhou
ding, het herdenken van een verhou

ding op de dag van het eeuwige a^ 
scheid. 

Wanneer wij het talent als schrijver 
van Van Beek onbetwistbaar achten en 
geloven dat hij met dit talent een be
langrijke plaats kan innemen in onze 
literatuur, dan bedoelen wij daarmee 
naast taalvermogen ook gedachtewe
reld, inhoud en verhaalkonstruktie. Hij 
heeft iets wat in het Noorden bij me
nig felgepropageerde jongere, in het 
Zuiden bij de meeste over 't paard ge-
tilden grotendeels of helemaal ont
breekt : hij heeft iets te zeggen en hij 
doet het als een talentvol prozaschrij
ver. Dat hij het soms iets té nadruk
kelijk doet, is slechts een kleiner eii-
vel : ook dat weet hij te overwiimea 
zoals uit zijn jongste bundel blijkt. 

Geert Van Beek : 
« Het Mexikaanse paardje » - novellen 
136 blz. - ingen. 85 fr - geb. 110 fr 
Desclée-De Brouwer, Brugge. 

FONOPLATEN 
TWEEMAAL BACH 

De wiskundige Bach: 
inventionen. 

Met zijn vijftien tweestemmige en 
vijftien driestemmige < Inventionen > 
heeft Bach een « Vorgeschmack von 
der Composition > willen geven. Het 
zijn diis klavieroefeningen (BWV. 
772-801) in de echte zin van het 
woord. 

Elke inventie staat in een andere 
toonaard : van C-gioot tot h-klein. 
In deze meesterlijke reeks korte stuk
jes kunnen we de bouwmeester be
wonderen, zoals er voor of na hem 
niet veel zijn geweest. 

Het is niet doenlijk in deze recen
sie elk der 30 oefeningen te bespre
ken : op de keerzijde der besproken 
plaat staan trouwens uitstekende 
technische toelichtingen voor de ge
ïnteresseerde luisteraar. Zeggen we 
hier enkel dat de bouw gekarakteri-
zeerd wordt door drie delen : eerst 
het motief dat zeer eenvoudig wordt 
gehouden, dan de omkering : sopraan 
wordt bas en omgekeerd, en ten slot
te de inventie, de nieuwigheid die 
Bach uitvond, namelijk de omkering 
in spiegelschrift van het motief. 

Hoe droog dit alles mag klinken, 
bij het beluisteren van deze hemelse 
muziek geniet men van de zuivere 
schoonheid der kleine maar wonder
mooie thema's en hun variaties. Voor
al wanneer, zoals hier het geval is, 
niemand minder dan Helmut Wal-
cha aan het klavecimbel zit. 

De opname werd verwezenlijkt 
door Odeon (nr. 0.80.633), kost 
slechts 149 fr. en kan zowel mono 
als stereo afeestieeld worden. 

De vrolijke Bach: 
Boeren- en Koffiekantate. 

Een totaal verschillende zijde van 
het oertalent dat J.S. Bach heet komt 
aan het licht bij het beluisteren van 
de bekende kantates « Schweigt stille, 
plaudert nicht » (Koffiekantate 
BWV. 211) en « Mer hahn en neue 
Oberkeet > (Boerenkantate BWV. 
212). Hier vindt men de stijl en 
vooral de sfeer terug van die feest
avonden, toen de zeer uitgebreide en 
muzikale Bach-familie ergens samen
kwam ' K liederen en grappen elkaar 

afwisselden. 
De geestige teksi {vouikomend op 

de hoes) wordt door een rijke melo-
dieènschat gedragen, terwijl de in
strumentale begeleiding van de Ber
liner Philarmoniker de moeite van 
een aandachtig beluisteren loont. 

De zangers in deze opname (Elec-
trola. His Master's Voice, nr. E. 
80.618, slechts 149 fr.) zijn : Lisa Otto 
sopraan, Josef Traxel tenor en Die
trich Fischer-Dieskau bariton. Namen 
die klinken en die een vlekkeloze uit
voering waarborgen. 

Stef. 
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E e n ogensch i jn l i j k b raa f e n 
b e d a a r d stel zusters weeft t e r 
w i l l e v a n h e t ge ld e e n g r u w e 
l i jk n e t v a n sch i jnwerke l i jk -
h e d e n o m e e n welges te ld n i ch t 
j e . D i t is i n twee w o o r d e n h e t 
t h e m a v a n deze t h r i l l e r d o o r 
C h i e m V a n H o u w e n i n g e , v o o r 
d e N e d e r l a n d s e V a r a in b e e l d 
g e b r a c h t d o o r Kees v a n Perse l 
m e t in d e h o o f d r o l l e n E r i k 
S c h u t t e l a a r (George ) , K a r i n 
M e e r m a n (Ane t t e ) , R i e k 

F r a n c k (Gab r i e l l e ) , J a a p W i e -
r i n g a ( R a m o n ) e n C a n c i Ge-
r a e r d t s ( F r é d é r i q u e ) . 

D i t tv-sj>el is geg roe id u i t d e 
t r a d i t i o n e l e j aa r l i j k se s amen
w e r k i n g tussen d e V a r a e n d e 
A m s t e r d a m s e T o n e e l s c h o o l , 

w a a r een b e g a a f d e l ee r l i ng d e 
o p d r a c h t k r e e g to t h e t schr i j 
v e n v a n een tv-spel. D e a u t e u r 
b lee f i n dage l i jks c o n t a c t m e t 
d e reg isseur e n m e t d e ac t eu r s , 
d i e zoals h i j e i n d - e x a m e n l e e r -
h n g e n v a n d e t o n e e l s c h o o l 
z i jn ( d i n s d a g 22 n o v e m b e r , 21 
u u r , Brusse l N e d . ) . 

grafiek 
Vier j o n g e a f g e s t u d e e r d e n 

v a n h e t St . L u c a s i n s t i t u u t t e 
Brusse l s l aan af e n toe d e h a n 
d e n i n e l k a a r o m a a n d e we
r e l d m e d e te d e l e n w a t g ra f iek 
is e n w a a r u i t h u n a a n d e e l i n 
d e graf iek b e s t a a t . O m du i s 
t e r e r e d e n e n n o e m t h e t \ i e r t a l 
zich G r o e p Y. H e t zijn : Jozef 
Ve t s (a l ias Stev, w i n n a a r v a n 
d e C a r t o o n w e d s t r i j d v a n T i e -
ne i k l a n k e n 64-G5), L u d o Me
lis (2de in dezel fde w e d s t r i j d ) . 
J a n v a n Gas t e l e n L u d o d e 
V l a m . Zij m a k e n v a n deze ui t 
z e n d i n g g e b r u i k o m u i t d e doe
k e n te d o e n w a a r u i t d e graf iek 
b e s t a a t e n e e n o r i g i n e e l ver-
v o l g \ e r h a a l te t e k e n e n . (T ie 
n e r k l a n k e n , d o n d e r d a g 24 n o ; 
veml^er, 19 u u r 25 , Brusse l 
N e d , ) . 

stasera rita 
D i t I t a l i a a n s e a m u s e m e n t s 

p r o g r a m m a van A n t o n e l l o Fal-
q u i m e t R i t a P a v o n e in de ti
t e l ro l w e r d o p h e t j o n g s t e Fes
t iva l D e G o u d e n R o o s \ a n 
M o n i r e u x b e k r o o n d m e t e e n 
ee rvo l l e v e r m e l d i n g . 

A n d e r e g r o t e n a m e n n a a s t 
d e c h a p l i n e s k e R i t a P a \ o n e 
zijn A d a m o , G i n a L o l l o b r i g i -
d a , G i a n n i M o r a n d i , Bice Va-
l o n i , M i n a e n D o n L u r i o , d i e 
e v e n e e n s d e cho reogra f i s che 
l e i d i n g h a d . H e t o rkes t w o r d t 
g e d i i i g c e r d d o o r F r a n c o Pisa-
n o . B u i t e n h a a r i m i t a t i e s v a n 
C h a i l i e C h a p l i n b r e n g t R i t a 
P a v o n e ook h a a r versie v a n een 
f i l m v a m p u i t H o l l y w o o d , A l 
J o h n s o n , M i n a e n T h e Do l ly 
Sis ters . A d a m o v e r t o l k t « L a 
N o i t e » terwij l G i n a L o l i o b r i -
g i d a d e s c h a d u w z i j d e n \ a n h e t 
f i l m b e r o e p b e z i n g t . G i a n n i 
M o r a n d i z ingt « Se n o n avessi 
p i u te » w a a r o p R i t a P a v o n e 
spec iaa l v o o r d e k i n d e r e n 
« P l i p » v e r t o l k t , w a t hoofd
zakel i jk e e n spel le t je niet d e 
v i n g e r s b l i jk t te zi jn. D e ac
t r i ce Dice Va lo r i spee l t vervol
g e n s d e ro l van d e inoede i v a n 
d e j o n g e s t a i l e t , d i e l iaar doch
t e n je wil b c s c l i e i m e n . N a Ri 
t a in (( R i g h t N o w » b r e n g t 
D o n L u r i o e n k e l e d a n s n u m -
m e r s e n M i n a h o r e n we in 
« U i l b a v i o è t r o p p o poco » e n 
« A d d i o )). R i t a P a \ o n e en h e t 
k w a i i e t T h e ' J a l i s m e n bes lu i 
t en d e show ( z o n d a g 20 no
v e m b e r , Iti u u r , Brussel N e d . ) . 

D i t o p h e t e i l a n d V l i e l a n d 
ge f i lmd p o r t r e t v a n d e c h a n -
sonn iè r e L i e s b e t h Lis t is d e 
N e d e r l a n d s e b i j d r a g e i n d e 
r eeks c o - p r o d u k t i e s u Sep t e t », 
w a a r a a n o o k Belg ië , D e n e m a r 
k e n , F i n l a n d , I e r l a n d , N o o r 
w e g e n en Z w e d e n m e d e w e i k e n . 

L i e s b e t h , d e e n i g e d o c h t e r 
v a n d e v u u r t o r e n w a c h t e r v a n 
V l i e l a n d , w e r d g e b o r e n o p 12 
d e c e m b e r 1941 in een J a p a n s 
c o n c e n t r a t i e k a m p te B a n d u n g 
( I n d o n e s i ë ) . H a a r v a d e r vest ig
d e zich n a 1945 o p V l i e l a n d . 
T o e n v o o r L i e s b e h t d e school 
j a r e n a a n b r a k e n w e r d ze n a a r 
H a r l i n g e n g e s t u u r d . O p 7-ja-
r ige leeft i jd k r e e g ze h a a r eer
ste p i ano l e s sen . H a a r eers te 
m u z i k a l e l iefde b e t ro f v o o r a l 
d e k lass ieke m u z i e k e n in ' t 
b i j z o n d e r d e o p e r a ' s v a n Ver
d i . A c h t e r a f sloeg d i e h a r t s 
t o c h t ove r o p jazz e n l iedjes . 
O f s c h o o n ze u i t s l u i t e n d o p d e 
r a d i o was a fges temd o m n i e u 
w e m u z i k a l e i n d r u k k e n o p te 
d o e n , k e n d e ze o p 16-jarige 
leef t i jd ta l loze l iedjes v a n G i é -
co, B é c a u d , A z n a v o u r e n T r e -
n e t v a n b u i t e n . T o e n ze 19 
w e r d , bes loo t ze h a a r ge luk te 
b e p r o e v e n in A m s t e r d a m , Vvaar 
ze zangles k r e e g b i j Bep O g t e -
r o p . V a n d a a r k w a m ze t e r e c h t 
o p r a d i o e n te levis ie , t r a d o p 
i n d e R o b d e Ni js -show, waa r 
u i t L o u v a n R e e s h a a r n a a r 
R a m s e s Shaffy's « Shaffy C h a n -
t a n t » o v e r b r a c h t . 

D a a r L o u v a n R e e s e n d e 
Beke r v o o r z a n g v o o r d r a c h t v a n 
K n o k k e in N e d e r l a n d een be
g r i p sch i jnen , lag h e t v o o r d e 
h a n d d a t L i e s b e t h Lis t o p d i t 
i n t e r n a t i o n a a l t reffen m o c h t 
^ e r s c h i j n e n . D e koge l was d o o r 
d e ke rk . L i e s b e t h k r e e g g r o t e 
k o p p e n in d e pe r s . Ze was e e n 
v e d e t t e g e w o r d e n ( w o e n s d a g 
2.". n o v e m b e r , 20 u u r 2 5 , Brus
sel N e d . ) . 

Onze 
selectie 

20 u u r 50 B r u s s e l N e d . 
Cmizonissuna (derde uit de 
reeks voor-schiftingen i.v.m. 't 
Eurovisie-songfestival 1967). 

Z O N D A G 2 0 N O V E M B E R 

16 u u r 00 B r u s s e l N e d . 
Stasera Rita (ontspanningspro
gramma met OM. Rita Pavone, 
Adamo en Gina LoUohrigida; 
bijdrage 1966 van de Italiaan
se T.V. tot De Gouden Roos 
van Monireux). 
20 u u r 40 B r u s s e l N e d . 
Het licliaam en de ziel (drama
tische speelfilm met Deborah 
Kerr en Robert Mil chum). 

M A A N D A G 2 1 N O V E M B E R 

19 u u r 15 B r u s s e l N e d . 
Tienerklanken (ongeveer een 
half jaar lang volgden de ca
mera's het wel en wee van 
vreemde jonge arbeiders in 
Limburg en Luik). 
21 u u r 40 N e d e r l a n d I 
Klank klaar Nederlands (mu
zikaal programma met zang 
door Conny van den Bos). 

D I N S D A G 2 2 N O V E M B E R 

20 u u r 25 B r u s s e l N e d . 
Turkije, land en volk (vierde 
deel van een reportage door 
Omer Grawet, ditmaal over de 
Turkse gastarbeiders). 
21 u u r 00 B r u s s e l N e d . 
Huil maar even bij mij uit 
(thriller door Chiem van Hou
weninge; programma van de 
N.T.S.-V.A.R.A.). 
22 u u r 00 N e d e r l a n d I 
Cabaret (uitzending van uit het 

Liesbeth List, geportretteerd op 23 nov., 20 uur 25 Brussel Ned. 

café-chantant van Henk Elsink 
te Amsterdam). 

W O E N S D A G 2 3 N O V E M B . 

20 u u r 25 B r u s s e l N e d . 
Liesbeth List (gefilmd portret 
van de zangeres Liesbeth List, 
vervaardigd op het eiland Vlie
land). 
22 u u r 45 D u i t s l a n d I * 
Rezepte aus der Gruselküche 
(Alfred Hitchcock te gast in 
Frankfurt). 

D O N D E R D A G 2 A N O V . 

20 u u r 30 B r u s s e l F r a n s 
V Homme d l' impermeable 
(film van J. Duvivier met Fer-
nandel). 

V R I J D A G 2 5 N O V E M B E R 

21 u u r 30 B r u s s e l N e d . 
Gala-avond van Unicef (recht
streekse reportage vanuit het 
AUiambrateater te Parijs met 
o.a. Danny Kaye, M. Chevalier, 
Marlon Brando, Raymond De-
vos, Hildegarde Knef, Luscero 
Pena, Lisa Minelli, Shirley 
McLaine, The Kings, Guy Bé-
art, Juliette Greco; Eurovisie -
O.R.T.F.). 

Vlaamse T. F. 
Z A T E R D A G 1 9 N O V E M B . 
13 00 Rechtstreekse leportage van 
de aankomst van Sinterklaas m de 
Nederlandse havenplaats Harhngen 
— 16 00 Volksuniversiteit — 18,55 
Zandmannetie — 19 00 • Mister Ma-
Boo, getekend tv-feuilleton voor de 
jeuKd (Ie afl ) — 19 2a : Autorama 
— 19 55 : Hier spreekt men Neder
lands — 20 00 : TV-nieuv?s — 20 25 : 
Grlndl. meld voor alle werk 5e afl. : 
De dubbelgrangster — 20 60 : Can-
zonlssima, derde van een reeks voor
selecties met het oog op het Eurovi
siesongfestival 1967 te Wenen — 
2135 Echo — 22 05 • De onkreuk-
baren 31e afl • De meedogenloze 
bende — 22 55 : TV-nleuws 

Z O N D A G 2 0 N O V E M B E R 
UGO Protestantse kcrkd.enst — 
14 30 Voor boer en tuinder — 
15 00 Axel Nort Herhaling van de 
2e episode — 15 30 : Volleybal. 
Rechtstreekse reportage van een ge
deelte van de wedstrijd Racmg 
White -Barreeltie — 16 00 • Stasera 
Blta Amusementsprogramma \an 
Antonello Falqui — 17 00 : Basket
bal, Rechtstreekse reportage van de 
wedstrijd Racmg Mechelen - V G. 
Oostende — Omstreeks 17 20 • on
derbreking voor Volleybal — 18 30 • 
Klein, klein kleutertje — 18 50 : De 

gestolen postzegels — 19 35 : De 
Flmtstones. 155e afl, • Gezagscrisis 
— 20 00 : TV-nieuws — 2015 : 
Sportweekend — 20 40 : Speelfilm : 
Het lichaam en de ziel, met Debo
rah Kerr en Robert Mitchum — 
22 25 • Diapason Vandaag : Fran-
Qois Glorieux, van wie <c Mouve-
ments » wordt uitgevoerd — 23 00 : 
TV-nieuws. 

M A A N D A G 2 1 N O V E M B E R 
14 05 • Schooltelevisie — 18 5,3 : 
Zandmannetje — 19 00 ; De vallei 
van de koningen, Ie episode : Jak
halzen m de woestiin •— 19 15 Tie
nerklanken — 19 55 : De Weerman 
— 20 00 • TV-nieuws — 20 25 : The 
world of Tim Frazer Vierde episode 
— 21 00 : Speel een woord — 21 30 : 
Goa vier jaar later. Documentaire 
uit de N D R -reeks « Geschichter 
Asiens » — 22 10 • Gastprogramma. 
De katholieke gedachte en actie — 
22 40 . TV-nieuws. 

D I N S D A G 2 2 N O V E M B E R 
14 03 • Schooltelevisie — 18 55 : 
Zandmannetje — 19 00 : Flipper 
27e all , Koi aalkoorts — 19 25 : 
Filmmuseum van de schaterlach 
Gekke inkopen, filmklucht met 
Stan Laurel — 19 40 : Kwart-Eefje 
— 19 55 • Hier spreekt men Neder
lands — 20 00 TV-nieuws — 20 25 : 
Turkne. land en volk { IV) — 21 00, 
Huil maar even bij mii uit, thriller 
door Chiem van Houweninge — 
22 00 : Medium — 22 30 : TV-
nieuws. 

W O E N S D A G 2 3 N O V E M B . 
17 00 • Televisum — 18 26 • School
televisie — 18 55 Zandmannetje — 
19 00 • Tijd voor u — 19 25 : Arena 
— 19 55 • De Weerman — 20 00 : 
TV-nicuw's — 20 25 : Liesbeth List. 
Een Kctilmd poi tiet van de chanson-
nieie Liesbeth List — 20 60 : Op 
de man af — 21 40 • Angst en ellen
de van het Derde Rijk Eerste en 
tweede episode • - Het verraad (Bres-
lau 1933) - Rechtsgeding (Augsburg 
1934) — 22 10 Gastprogramma Het 
vnie woord : Lekenmoraal en -filo
sofie — 22 40 ; TV-nieuws, 

D O N D E R D A G 2 4 N O V . 
14 05 Schooltelevisie — 18 55 : 
Zandmannetie — 19 00 : Hobo, de 
zwerver (4e afl ) — 19 25 : Tiener
klanken — 19 55 Hier spreekt men 
Nederlands — 20 00 • TV-nieuws — 
20 25 , De lange hete zomer 16e afl : 
Teneur over de stad — 21 15 : 
Premiere — 22 45 ; TV-nieuws 

V R I J D A G 2 5 N O V E M B E R 
18 25 , Schooltelevisie — 18 55 : 
Zandmannetje — 19 00 : Vergroot
glas op de postzegel — 19 10 Zoek
licht — 19 25 , De Weei-man — 
19 30 : Voetbal Rechtstreekse re
portage van de wedstrijd Antwerp -
Racing White — Tiidcns de rust, 
omstreeks 20 15 • TV-nieuws — 
21 15 Tales from Hoffnung 
— 21 30 • Gala-avond van de 
UNICEF Rechtsticekse reportage 
vanuit het Alhambra-theater te 
Parijs Medewerkenden : Dannv 
Kavf, Maurice Chevalier, Marion 
Brando, Raymond Devos, Hildegarde 
Knef, Luscero Pena, Lisa Mmclli, 
Shirley McLaine, enz — 22 30 TV-
nieuws — 23 00 : Gala-avond van 
de ONICEP (Toortzettlng). 

TOERISME 
BRUSSELS 
STADSMUZEUM 

Het Biussels stadsmuzeum 
aan de Gtote Mai kt is mis
schien niet zo erg gekend maai 
toch het bezoeken waai cl. Hel 
bevat opvallende getuigenissen 
van de lokale geschiedenis en 
oudheidkundige schatten 
waaronder een prachtige ver
zameling Biusselse keiamiek, 
goudsmecdiceik en kant. Hier 
kan men zich ook onledig hou
den mei liet bekijken va?i de 
uitgebteide en schilderachtige 
veizameling tunieken waai mee 
men in de loop der jaren Man
neke Pis heeft omgord. De ga
lei ij van oude schilderijen 
weid onlangs veirijkt met een 
schildeiweik van Pieler Breu
ghel de Oudere, met name zijn 
< BI uidssloet ». Dit xreik, op 
liout uitgevoerd, werd ge
maakt tijdens de laatste jaren 
van het leven van de kunste
naar, juist in de woning die 
hij aan de Hoogshaal beliok 
en die op dit ogeiiblik geres-
taureeid luoidt. 

Het museum is dagelijks toe
gankelijk tijdens de ivinler-
maanden, van 10 tot 12 uur 
en van 13 tot 16 uur; op zater
dagen, zon- en feestdagen van 
10 tot 12 uur. De toegang^f)i ijs 
voor vohvassenen bedraagt 10 
fr.; kinderen en groepen beta
len 5 fr.; kosteloze toegang op 
zondagmorgen. 

KUNSTGLASRAMEN 

Hoe wordt een kunstslas-
raam gemaakt? Waai om een 
kunstglasiaam in de woning! 
Is de glasschilderkunst een 
zelfstandige en volwaaidige 
kunst ? 

Op deze en andere viagen 
geeft glazenier Ivo Bakelanls, 
waai over wij reeds enkele ma
len schieven en over wiens 
w'eik wij onlangs een repoilage 
brachten, een antwoord tij
dens een rondleiding in zijn 
atelier, Eksteilaar 185, te Deur-
ne. Een bezoek kan aange
vraagd wolden voor minimum 
10 en maksimum 30 personen. 
Het geheel is echt de moeite 
waard en duurt ongeveer twee 
uur; onkosten zijn er niet aan 
verbonden. Men telefoneert 
voor 'n afspraak nr 36.37.57. 

KALENDER 

Te Gent ziet men dagelijks 
het audiovisueel spel < De 
eeuw der Ailevelden >, dtl tot 
31 december. 

Il ie te Antwerpen de Wie
ner Eisrevue nog wil zien dient 
zich te liaasten : tot 20 novem
ber. 

Tekeningen van Jacob Jor-
daens ziet men in het Rubens-
huis aldaar tot 4 december. 

Tol en met 20 november 
loopt te Turnhout de week 
van de speelkaart met o.m. een 
tentoonstelling aan deze Turn-
houtse aangelegenheid gewijd. 

Rik Hamblok uit Lom mei 
stelt zijn werken ten toon tot 
24 november in de V.T.B.-slu-
dio Ie Biussel. 

Theo de Cooremeter brengt 
eveneens zijn doeken onder de 
ogen van het publiek tot 24 
november en teel in de VTB-
studio te Gent. 

Het festival van Belgische 
films loopt van 19 tot 26 no
vember in de zaal tElckerlyc* 
te Antwerpen. 

De meubelbeurs te Brussel 
vindt plaats van 24 tot 25 no 
-.•ember op de Heizel. 

SDL. 



] De Volkscross 
Als nog ergens de Olympische leuze 

«deelnemen telt méér dan winnen» van 
toepassing is, dan toch wel in de ver
schillende grote Volkscrossen die ieder 
j aa r gehouden worden. De grootste van 
alle is die van « Le Soir » : dit j aa r had 
hij meer dan 5.000 deelnemers aan de 
s tar t . 

Wie loopt daar in die onafzienbare 
bende allemaal mee ? 

In de eerste plaats natuur l i jk zij die 
lopen om te winnen : de kampioenen 
van het ogenblik, de aktieve sport lui 
van vandaag. Eugeen Allonsius, de over
winnaar in de cross van « Le Soir », is 
ook voor wie slechts een matige be
langstelling heeft voor sport of atletiek, 
geen onbekende. 

Dan zijn er de echte l iefhebbers. On
der hen is de meest opvallende kategorie 
die van de oude sportglories, die reeds 
lang de sintelbaan, het voetbalveld of 
het crossveld hebben vaarwel gezegd, 
m a a r die ieder j aa r een keert je tec^ug 
opduiken, waarschijnl i jk om fit te Wij
ven en een min imum aan kondit ie te 
onderhouden. In deze kategorie man
nen gelijk Ber t He rmans bijvoorbeeld. 

Een grote groep zijn de piepjongen, 
die eens willen komen kijken of zij de 
afstand en de lange benen van de ou
dere konkur ren ten al aan kunnen. H u n 
waardige tegenhangers zijn de bejaar
den, de mannen van vijftig en meer, die 
telkens de anderen en vooral zichzelf 
er van willen overtuigen « da t het nog 
gaat ». 

En tenslot te zijn er — zeer tot onge
noegen van de inr ichters — de « zwan-
zers », zij die in de onmogeli jkste apen-
pakjes en volbeschreven met de wilds
te leuzen zorgen voor de volks-cross-
folklore. 

Een bonte bende die telkens weer be
wijst, dat sport heel goed kan zijn en 
plaats biedt voor heel gezonde ambi
ties. 

Onder die 5.000 zijn er beslist m e e r 
dan 4.700 voor wie slechts één ding 
telt : tot aan de e indmeet komen Op 
welke plaats , speelt daarbi j geen rol . 

Het 
goede voorbeeld 

De bekende Antwerpse klub Scaldis, 
die t radi t iegetrouw zijn public relat ions 
ui ts tekend weet te verzorgen, is in de 
acht ing der Vlaamse joernal is ten nog 
gestegen. Tijdens de voorbije 1000 m 
van Scaldis werden de aankondigingen 
en voorstellingen der zwemmers en 
zwemsters ui ts lui tend in het Neder

lands gedaan. Dit was bl i jkbaar tegen 
d e zin van de franstalige perslui die ge
wild hadden dat de aankondiging ook 
in het Frans zou gebeuren. Het Scaldis-
bes tuu r was kordaat : « i n Antwerpen 
Nederlands en geen Frans ». Men voeg
de er zelfs aan toe dat men te Brussel 
en Luik ook geen Nederlands spreekt 
en de aankondigingen eentalig Frans 
doet. Waarom wij niet ? 

Een tvaarheid 
als een Koe.,* 

In een Antwerps Brusselse kran t 
heeft Raymond Baete een vraaggesprek 
gehad met de UEFA-selektieheer Louis 
Verboven, over de magere Antwerpse 
oogst. Slechts drie voetballers werden 
weerhouden : Wim Verboom van Ant
werp , Prosper Ringoot en Robert van 
Leeuwen van Scaldis. Raymond Baete 
maak te daarbij volgende bemerking : 
« Erg schit terend is dat niet voor de 
Antwerpse jeugd. Willebroek en Beve-
ren-Waas hebben elk twee kandidaten 
en Anderlecht zelfs vijf ». 

Iedereen weet echter dat niet iedere 
goede UEFA-junior een belofte is voor 
de toekomst. Voorbeelden in het Ant
werpse : Robert van de Sompel en Ju-
lien van Puymbroeck, die als junior 
zeer veel beloofden doch die als senio-
res nooit doorgebroken zijn. Hierover 
zegde Louis Verboven het volgende : 
« Als wij de jongeren afleveren, kunnen 
hun gaven niet worden geloochend. 
Hoeveel breken er door ? Er tussen ligt 
een ruimte, waar in vrijwel al dat talent 
verdwijnt ». Dat is de kern van het pro
bleem van jeugdvoetbal die naar pro
fessionalisme afwijkt! Jongeren wor
den opgeleid maar krijgen nooit de 
kans, vermits ze in eigen ploeg tegen
gehouden worden door vreemde, aan
gekochte spelers. 

Baete voegt er nog aan toe : « Wie 
vindt daarvoor een oplossing ? Voor de 
jeugdleiders ware het om wanhopig te 
worden, indien ze zoveel niet van voet
bal hielden » .. Zo is dan één der pro
blemen behandeld, die over de toe
komst van de voetbalsport zullen be
slissen. 

de "grote" gaat heen 

De fietsende grootvader met schoonzoon Palle Lykke. 

Het zon voor de Wi] lezers een 
beledigtjig zijn, moest ik hen in het 
lang en het breed Rik van Sleen-
beigen vooistellen. De « grote > zal 
nu toch, na een lang « afscheid » 
tn de nabije toekomst het wielren
nen stoppen. 

Men heeft zijn prestaties op de 
piste en op de weg reeds tn alle 
kranten tot in den Ireiue en m leng
te van jaren besproken, zodat aan 
dit alles zeer weinig is toe te voegen. 

De bekende Vlaamse spoitjoeina-
list Achiel van den Broeck heeft een 
lijvig boek van liefst 390 bladzijden 
gescJiieven, xvaarin men letteihjk al
les vmdl dat betrekking heeft op de 
looj>baan van Rik I. 

Het boek « De Mtljoenenfiels i'an 
Rik van Steenbergen > weid uitge
geven door De Brauxveie te Antwer
pen en is veikrijgbaai door sloitmg 
op PCR nr 408.300 van Achiel van 
den Broeck, Cyriel Buyssestraat 120, 
Antwerpen (180 fr.). 

Rik, die zijn loopbaan op de ren-
fiets begon in 1939, heeft gedurende 
27 jaar een foimidabel aantal over
winningen behaald : in het totaal 
1643, 1134 of 1922 al naargelang de 
wijze hoe men de rangschikking op
maakt. Als men een korte bereke
ning maakt is dat meer dan 40 over
winningen pei jaar. Dat is een re-
koul dat we nog met zo gauw zul
len zien breken. 

Cyclo-cross 
Cyclo-cross blijft voor de échte wie-

lerliefhebber een aangename overbrug
ging tussen twee wegseizoenen. Zij die 
« het veloke » geen winter lang k u n n e n 
missen, komen best aan h u n t r ekken 
met de cyclo-cross. In ons land w o r d t 
deze spor t vooral in Vlaanderen beoe
fend; de cyclo-crosskalender is momen
teel al even druk bezet als die van de 
wegwedstr i jden. Verleden zondag bi j 
voorbeeld waren er met minder dan 15 
koersen. . . 

In Frankr i jk be teken t cyclo-cross 
niet alleen voor de wieleliefhebbers 'n 
verzetje in het dood seizoen; ook heel 
wa t gekende wegrenners in teresseren 
zich voor de sport en nemen er aktief 
aan deel. Een perfekter t raining dan 
het eekhoorntjes-gedraai in de sportpa
leizen... 

Achiel van den Broeck, die een 
grote bewondering heeft voor de 
« grote >, is er in zijn boek in ge
slaagd het leven-op-de-fiets van de 
man uit Arendonk te schetsen met 
een zin voor het detail en met een 
volledigheid die respekt afdwingen. 
Achiel zelf was in 1942 de eeiste tech
nische leider van Rik tijdens de Ron
de van Vlaanderen voor juniores. Ver
der ketste de schiijver half Vlaande
ren af met Rik van Steenbergen en 
wist op sportavonden honderden 
mensen de mens m de renner te la
ten ontdekken. Een kollega noemde 
dit lijvig boek * een tezis voor het 
doktoraat in de wtelerkunde >, een 
appreciatie die bewijst dal het ver
zamelde materiaal beslist enig in zijn 
soort is en dat Rik van Steenbergen 
een der eerste renners geworden is 
waarover een volledige biografie met 
volledige koersuitslagen verscheen. 

In het boek wordt natuurlijk uit
voerig gehandeld over de verhouding 
tussen Rik I en Rik U. Bei
de figuren worden te voeten uit 
getekend en de fans van de keizer 
en de « grote » krijgen nieuwe slof 
om het eeuwig dispuut verder le 
zetten. 

Een groot deel van het boek is 
besteed aan wat de schrijver zelf 
€ de prikkels van buitenuit > noem
de : de duigen die nodig waren om 
de renner aan te zetten, de suppor
ters en wielerhefhebbeis waar voor 
hun geld te geven. Hier is Achiel er 
in geslaagd, van de ware Rik van 
Steenbergen, de ambitieuze en reke
nende renner, een gelijkend en < le
vend » poitret te tekenen. 

Nu Rik besloten heeft de fiets aan 
de haak te hangen (zoals dat heet) 
is het mogelijk dat we hem binnen
kort werkzaam zien als sportdirek-
teur van een wielerploeg of een ex
tra sportief merk Of komt hij in 
het spoor van Fred de Bruyne, naar 
de T.V.; van Steenbeigen kan een 
aai dig mondje fnalen, weet Achiel 
van den Broeck. 

Mogelijk neemt Rik, gelijk in 
Fiankiijk Bobet, dt pen tei hand om 
tn een krant zijn kominentaar op de 
wtelergebeurtenissen te geven. 

Rik van Steenbergen, die de kran
ten deed overlopen van berichten 
omtrent zijn heengaan als sportman, 
is thans dan toch vast besloten er 
kom af mee te maken en te stoppen. 

In hem verliest de sportwereld een 
uitstekend renner, een man die spek
takel bood en tot de verbeelding 
sprak. We wensen hem bij zijn af
scheid nog vele gelukkige jaren. Hij 
zit er warmpjes in en zal het dus van 
nu af aan wel op zijn stoffen kun
nen doen! Het ueze hem gegund. 

V.U. 
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ELECTRA BREE 
Boneputstraat 28, 
— B R E F -
Telefoon : 651.88 

r . m- rJy«iiiillBlli Jl BHI B |a i 
fsiM 1 ÓC3 

FX-233L 
-

GELD VANAF 3 , 2 5 % 
Loontrekkenden tot 100.000 F : zelf
standigen, landbouwers 
Auto, grond, eigendom. 
krediet, geen voorschot 

20.000 = 60 z 
50.000 = 60 z 

100.000 = 60 X 
100.000 = 120 z 

tot 500.000 F. 
tof 100 % . 

nodig. 

376 
940 

1880 
990 

Telef. : 03/35.98.85, tot 21 uur of schr. 
F.B. BisscIioppentioflaaD 69 te Deurne-
Antwerpen. — Ik kom thuis. 

0,50 - 0,50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0,50 - 0,50 - 0,50 - S . 

i B E C O 
S K W A L I T E I T S B E N Z I N E EN -GASOLIE T E G E N VEKMINDERDE P R I J S 

AAN DE DIENSTSTATIONS 

B E C O 
B E C O : kwaliteit! aan onze stations: Renault-oliën ! 

B E C O : PRIJS! 
B E C O : BEDIENING! 

Voor l ever ingen van gas- en s tookol ie vanaf 1.000 L,. één ad res : 

p.v.b.a. B E C O - 236 Krijgsbaan 
ZWIJNDRECHT - t e l . : 03/52.81.73 - 32.02.10. 7 

- 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0,50 - 0,50 - 0.50 - 0.50 - 0,50 - 0,50 - 0,50 
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PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L. LUYTEN 

Trooststraat 12 

(Gemeenteplein) 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 

LET 

S De Lie. 
Ook de 
zoeker t jes 

WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
DIT BLAD 
d i e n e n toeges tuurd a a n onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

« Papen hoek » B e r e n d r e c b t TeL (03)73.66.59 

k u n n e n n a a r d i t ad re s gezonden worden. 

Grole Uuï ; 
GLAZEN er» MONTUREff, ŝ  
Gr*lit voor verielerden, '• 
H«rite'ingen >n eigen werUi,tt, 

Waiter ROLAND 
«» Gediplomeerd Optieker — 
Kerkstraat. 58 — Antwerpen 
(Ut « v b op het huiinummer!) 

Tilefoon: 3S 8i 62 

10 % Lorti'̂ 9 op vtrtoon dti*% 

de Dortmunder - Thier • Br'au • Hoven 
November - December 

GROTE RIJNWIJNFEESTEN te Lenvcn -
Antwerpen - Aalst en te Kortrijk met ae 

wijnbouwer J. MOTSEL 
van GAU ALGESHEIM AM RHEIN. 
Al de grote gekende Duitse en Belgische 
orkesten zullen er zorgen voor de stemming. 
In al onze lokalen Is er altijd : originele 
Breugellaalsc stemming - deftige leute en 
plezier • goede bediening beste dranken 
goed en niet duur. 
N.B. AI onze zalen zijn gans de winter ter 
beschikking voor Balg • Banketten - Ver
gaderingen, enz... 

— LEUVEN : 1.000 plaatsen. 

— AALST ! 1.000 plaatsen. 

— KORTRIJK : 850 plaatsen. 

— ANTWERPEN ; 700 plaatsen. 

BAZEN of GERANTS w o r d e n gezocht 
voor 2 mooie Vïaamse s tudenten-cafés 
te Leuven . 

DORTMUNDER THIER BRAU 
IMPORT A B T S 

Tlensesteenweg 128, Korbeek-Lo. 
Tel. : (016) 463.11. 

voortverkopers worden gevraagd. 

TONISSTEINER SPRUDEL 
koopt — bouwt en huurt calés in gans het 
land. — Medewerkers norden gevraagd 

SCHIJIMKI BlJliKMA I HASSKN 
met 
Gebrevet eerde 
bedekkings lagen 

HESSOHlMA IUASSEN 
(Brevet 529768) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

.STAK' 
(Brevet Dl27b7) 

T E Z E L E ( ü . VL.) 
G E W A T l E E K Ü h BKDSPHEIEN 
WOLLEN DEKENS 
TeL (052) t4641 en 44642. 

Indien U i?een verkope i 
in uw j tn t rek kent s tuur 
ons een kaart je en we 
«enden I net adres van 
de d i rb t s biigelegen ver
koper Star Zele 

HERMES 
SGH^ei 54 Zuidlaar 

211 M Lemonn ie r l aan 
Tel 11.00.33. 
BrusseL 

VOLLEDIGE 
SEKUETARIAAT-
KURSUS IN 2 JAAR 

Steno- en 
dak ty logra f ie 
in vier ta len. 
Boekt iouden. 
Sociale wetgeving. 
Moderne t"len. 
Hande l s 
c o r r e s p o n d e n t i e . 

Dag- en avondlessen . 
De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

Beter en voordel iger . 

VOOR ALLE ONROERENDE 
VERHANDELINGEN IN 
BINNEN EN BUITENLAND : 

RUDI VAN DER PAAL 
Jan Van Rijswijcklaan 62, 
A N T W E R P E N 
Telefoon : 03/38.91.24. 

WW xÏÏL / A JIEL JBLB Jaj 

1 0 0 0 - F R . bij 
a a n k o o p v a n e e n 

W E N T E L P O O R T 

type ALU GA 

Standaarcftjitvoering R P F W F T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting D rC C V C I 
in gephosfateerde staalplaat. 5 3 0 9 8 
Zeer lichte bediening. ^ O V/ %7 O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

Z O N H O V E N -
Weierstraat. 2 - TeL 011/132.31 & 132.36 
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persspi egel - per ss 
De nieuwe profeet van Wet Brussels socia

lisme Simonet dreigt afweerketterijen in het 
leven te roepen. Craeybeckx aanvaardt die 
c simonie » niet- Simonie is volgens de cate. 
chismus het verkopen van hogere zaken (in 
dit geval « de socialistische eendracht J) voor 
lagere doeleinden (de vrees voor P.V.V. en 

F.D.F.). 
De « iweeprol » van die Brusselse racisten 

lijkt doeltreffend, zoals enkele bladen be
lichten. 

V O L K S 6 A Z E T 

Craeybeckx vat de stelling samen van zijn 
Brusselse partijgenoot over het Finis Flan-
driae te Brussel, het einde van Vlaanderen. 

« ' Want Henri Simonet, Kamerlid voor 
Brussel en burgemeester van een belangrijke 
gemeente der Brusselse agglomeratie, — op 
dubbele wijze verantwoordelijk dus voor wat 
in de toekomst in Brussel geschieden zal, 
spreekt over de Vlaamse cultuur en taal in 
Brussel een kategoriek doodvonnis uit : Brus
sel wordt verfranst. Brussel zal ook in 't ver
volg verder verfranst worden. Daar is geen 
beteren noch veranderen mee gemoeid. Géén 
Parlement, géén regering kan daaraan iets 
.veranderen. 

Dat zegt hij, zomaar. Niemand is ooit zo 
ver gegaan, niemand gebruikte ooit zulke 
vreselijk klare woorden om de Vlamingen 
te zeggen : verloren moeite al wat ge doet. 
Uw zaak is in de hoofdstad reddeloos ver
loren. 

De Vlamingen hebben vlammend protest 
laten horen toen voor één der Brusselse 
voorsteden in verkiezingstijd de leuze werd 
gelanceerd : Deze gemeente is een « oase 
francophone ». Wat betekende, hier, in deze 
gelukzalige gemeente is het werk al voltrok
ken. AI wat Vlaams is werd hier al uitge-
vaagd : deze gemeente is een oasis, oord van 
wellust en verkwikking, waar alleen de zoe
te Franse taal nog thuis is. 

Henri Simonet gaat verder dan de leiders 
van deze Bru.sselse voorstad : niet in één ge
meente wordt het Vlaams uitgevaagd. In 
héél de Brusselse agglomeratie geschiedt dit. 
Is het werk vandaag niet voltooid, in de ja
ren die komen wordt het voortgezet tot de 
uiteindelijke voltrekking. De terugweg, de 
omkeer op de noodlot'sweg waar de Vlamin
gen on honen, d'p de Vlaminsen willen op
gaan, sluit hij af. Er is geen terugweg meer ! » 

HET VOLK 
Emiel Van Cauwelaerf is even heftig in 

zijn reaktie. Maar het papier is verduldig. 
« Wij zeggen met de burgemeester van 

Antwerpen : zoiets kan geen Vlaming ooit 
aanvaarden. Indien de voorspelling van Si
monet mocht worden bewaarheid, dan zal 
Brussel niet langer de hoofdstad zijn van 
België. 

De Brusselse politii;i spreken de jongste 
tijd over het statuut van de hoofdstad alsof 
zij — en zij alleen — daar oppermachtig 
gaan over beslissen. De reusachtige econo
mische bloei, die Brussel te danken heeft 
aan de goedwil en de edelmoedigheid van 
Vlamingen en Walen, is sommige Brusselaars 
naar het hoofd gestegen. Zij beelden zich in 
dat ze zich voortaan alles kunnen veroorlo
ven, dat al hun wensen zullen in vervulling 
gaan en dat niemand nog bij machte is Brus
sel in toom te houden. 

«r Het kan verkeren », zei Bredero. Dege
nen die het te goed gaat. hebben dikwijls de 
neiging te overdrijven. Dat is niet zelden hun 
ondergang. 

Brussel is op zijn beurt fel aan het over
drijven. Zoals de Antwerpse burgemeester 
terecht opmerkt, is de uitspraak van Simo
net een alarmschel voor de Vlamingen. 

Wij kunnen de h. Simonet en al degenen 

die denken zoals hij. de stellige verzekering 
geven dat deze alarmschel nog lang zal rin
kelen tot in de uiterste hoeken van Vlaan
deren. » 

L A M E T R O P O L E 

In die opbodpolitiek te Brussel waarin 
C.V.P. en B.S.P. de P.V.V. nahoUen wordt 
duidelijk wie de motor achter de schermen 
is : de F.D.F.-partij. 

Wie twijfelde daar weer aan het nut van 
een zweep op de « traditionelen » ? Telt dat 
niet voor de Vlaamse problemen? 

« Nogmaals in verband met de taalbeslui
ten dient ie worden gemeld dat de Brusselse 
P.V.V.-federatie zich vooral schrap zet ten
gevolge van een aanplakcampagne die door 
de F.D.F, op touw werd gezet. 

In sommige Brusselse P.V.V.-kringen wordt 
bevestigd dat het bestuur van de federatie 
bestormd werd door talrijke brieven van le
den die dreigen hun ontslag in te dienen zo 
de Brusselse verkozenen rechtstreeks of on
rechtstreeks de publicatie van de besluiten 
zouden bijtreden. 

Vele leiders van de federatie zouden er 
zeer perplex bij staan. 

Enerzijds zouden zij een wrijving willen 
ontwijken, daar zij menen dat nieuwe verkie
zingen ongelegen zouden komen en dat zij 
tevens vrezen dat de C.V.P. en de B.S.P. 
opnieuw zouden samen gaan. » 

DOORBRAAK 
In al het geratel over de « uitvoeringsbe

sluiten » van de taalwetten is het goed eens 
een nuchter man als Lode Verhaegen in het 
V.V.B.-blad te horen, die duidelijk zegt dat 
niet de datum dan wel de inhoud belang 
heeft. 

« Zullen zij de oorspronkelijke wet naar 
letter en naar geest in werkelijkheid kunnen 
omzetten, of zullen zij de sporen dragen van 
het al te langdurige politieke (?) geleuter? 
Wellicht beter geen dan een ^nadelig uitvoe
ringsbesluit. 

Sinds enkele weken tracht men de publie
ke opinie te troosten met de bewering dat 
ï de » besluiten in de maak zijn, dat de ont
werpen klaar zijn, maar dat zij eerst nog 
doorheen allerlei ogen van allerlei naalden 
moeten... 

Dan moet het ons van het hart dat wij 
niet aanvaarden, dat een stel <f Vlaamsge-
zinde » ambtenaren en personaliteiten zich 
de moeite niet getroosten de ontworpen tek
sten bij voorbeeld door te geven aan betrouw
bare leidende figuren uit Vlaanderen. Deze 
zouden er zich dan kunnen van vergewissen 
welke besluiten ons te wachten staan, hetzij 
nog not;en enige invloed tot verbetering uit 
te oefenen, hetzij bij voorbaat weten dat het 
weinig opportuun is veel herrie te maken tot 
het bekomen van... iets nadelig. » 

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

Ziet de zaken ook als bovenstaand blad. In 
hun slot krijgen ze ook Van Audenhove-kom-
pleksen maar dan nog iets middeleeuwser 
want met galgenpaal in plaats van fusilleer-
paal. 

a In de Brusselse federatie van de P-V-V. 
verbergt men het niet : deze onverzettelijk
heid is absoluut nodig want zoniet zal men 
bij de verkiezingen twee of drie zetels van 
de partij van mijnheer Van Audenhove in de 
schoot zien vallen van F.D.F. 

En het zijn dezelfde politieke personaliteit-
ten die ten strengste oordelen — en terecht 
trouwens — dat de Vlaamse rechterzijde de 
benen rept om achter het extremisme van de 
Volksunie te hollen. 

Het slotwoord — waarvan ik de waarheid 
waarborg — werd gegeven door een gematigd 

KONSTRUKTiEWERKHUIZËN S T O K O T A 
Stookolietanks in alle afmetingen. 

VKHZOÎ r.DF \F\VKnKING. 
GINSTIGE PHUZEN 
ïeL • Antwerpen 03/ 37 95 89. 

Gent 09/ 26 49 41 
Dfndermonde 0.52/ 470 fiO. 

VAN DE V.U.-LEIDiNG 
NATIONALE KADERDAGEN 

De kaderdagen van 13 november te Gent (Oost- en West-
Slaanderen) en 20 november te Antwerpen (Brabant, Limburg, 
Antwerpen) zullen volgend verloop hebben : 

10 uur : begroeting en inleiding : F. Van der Eist. 
Voormiddag : afdeling : G. Eechaudt; sekretariaat : W. Jo-

rissen. 
Middagmaal van de deelnemers : ruime kontaktgelegenheid 

met alle parlementairen en de leden van het partijbestuur. 
Namiddag : inleiding propaganda ; Van_ Bruggen; huisbe-

zoek-kolportage : M. Babyion; vergadertechniek : G. De Roo; 
pers : T. Van Overstraeten; slotwoord : M. Coppieters. 

Het voorzitterschap van de kaderdag wordt waargenomen 
door Ed. Bouwens : 

Alle bestuurs- en kaderleden van de afdelingen en arroa-
dissementen ontvangen een persoonlijke oproep. 

Adres kaderdag prov. Antwerpen, Limburg, Brabant. 
Café-restaurant Bergola, Kerkhofstraat 2, Heist op den Berg. 

KADERBLAD 
Diegenen die niet op de kaderdagen aanwezig zijn, kunnen 

niettemin inschrijven op het Kaderblad der partij door gebruik 
te maken van onderstaande strook. 

Naam en voornaam 

Adres 

Funktie in de partij 

Wenst een abonnement op het Kaderblad : 80 fr. 
Wenst een kaft «t Vade-Mecum Volksunie » : 25 fr. 
En stort deze bedragen op postrekening nr 1476.97 van de 

Volksunie, M. Lemonnierlaan 82, Brussel I. 
Handtekening. 

man, die zegde « Die extremisten, ik heb er 
genoeg van, er is slechts één oplossmg : « hen 
aan de galg hangen ». 

L E M O N D E 

Het Parijse blad stelt vast dat door de 
onkunde van de Walen het gesprek in België 
onmogelijk is. 

( De tweetaligheid — zelfs de passieve — 
is geen algemeen verschijnsel in het frans-
talig gedeelte van het land. 

De helft der Belgen kent enkel de neder-
landstalige dagbladen doorheen het vervor
mende prisma der perspolemieken. 

Nochtans heeft deze Vlaamse pers een op
lage welke die van de franstalige pers nage
noeg evenaart en oefent ze een determme-
rende invloed op het politieke leven uit. » 

Is het daarom dat men een « tweetalige » 
Aziel-Achiel zal nemen als voorzitter van de 
kamer, zo vroeg het blad zich verder af op de 
vooravond van de opening van de parlemen
taire zittijd, onder de titel « Merci Monsieur 
Baby lone ». 

«c Zullen wij de meerderheid een lid van 
de oppositie als voorzitter zien behouden , 
Zal men dit offer aan de grote beginselen 
brengen om ons niet te beroven van het ge-
lispel van de gecultiveerde Bruggeling en de 
handwerkershandigheid van Achiel Van Ac
ker ? 

Morgen kennen we de voorzitter, vandaag 
kennen we tenminste al de benjamin van de 
vergadering. Hij behoort tot de twaalf van 
de Volksunie. Zijn naam, in de preektaal 
van de quakers, is het slmbool van alle mo
reel verderf. In de verzen van Victor Hugo 
duidt zijn naam op grootsheid van een reu-
zenstad en rijmt hij op een beroemde a co
lonne ». 

Deze benjamin zal hij ons het geheim ge
ven van een parlement waar men het edel
ste en het slechtste v ind t? ' a dat geval, be
dankt mijnheer Babyion. 

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

De onbegrijpelijk ramp met de brug te 
PuUe doet dit blad een aantal vragen stellen 
hoe zo iets mogelijk is ïn een « m o d e m » 
land, het liberaal - kapitalistisch Belgenland. 

« De instorting van de autoweg-brug te 
Pulle heeft enorme indruk gemaakt bij de 
bevolking. Meer dan ooit is het groot publiek 
de dag van vandaag weg- en automobiel be
w u s t Dat nu zo iets zich kan voordoen in 
het tijdvak der supertechniek, kan er bij de 
doorsnee-burger gewoon niet in. Uittentreure 
wordt de weggebruiker op zijn plichten ge
wezen, wordt hem de angstwekkende stijging 
van het aantal verkeersongevallen als een be
stendig verwijt voorgehouden en de overheid 
is niet de laatste om door waarschuwingen, 
oproepen en verscherpte sankties bestuurders 
van personenwagens en vrachtvoerders, ver-
keerstucht in te hameren. 

Maar indien de gemeenschap die zorg van 
gezagsdragers en openbare diensten beaamt 
en toejuicht, hoe reageert zij dan wanneer 
zich een oc domme ramp » voordoet, die op 
het eerste gezicht in het domein zelf van het 
overheidsbeleid valt ? De publieke opinie rea
geert niet alleen met hoofdschuddende ver
bijstering maa r ook met schampere veront
waardiging. » 

Walter Luyten. 

Speelgoed! SPEELGOED I S P E E L G O E D ! 
EEN O N U I T P U T T E L I J K E VÜÜHRAADSCHUUR S P E E L G O E D ALLER
HANDE : VAN MINIATUURTREIN T O T TRAPAUTO EN T U I N T O E -
STEL, VAN P L U C H E BEER TOT MANNEQUINPOP EN P O P P E W A G E N , 
VAN MODELBOUW TOT BAK- EN SCHAAKSPEL I 

Om haar Vlaams kliënteel een nog ruimere keus te bieden opende 
de gekende speelgoedzaak 

BABYWERELD 
FIRMA C O R T V R I E N D T 
Nu DIEPESTRAAT 29 (voorheen 44) 
A N T W E R P E N ( t e l . : 32.44.30) 
In een ruim pand een gloednieuw speelgoedmagazijn. 

WIJ VERZENDEN DOOR GANS VLAANDEREN 1 

Universiteitsstudenten, 
Studenten 
van het Hoger Onderwijs, 
Gij, die Vlaams en studenti
koos zijt en mee wilt werken 
aan de verdere ontvoogding 
van het gehele Vlaamse volk, 
sluit aan bij de 

VLAAMS-NATIONALE 

STUDENTENUNIE 

v.z.w. 

V.N.S.U. 
met afdelingen te Leuven, 
Gent, Kortrijk, Brussel Meche-
len en Antwerpen. 
Voor inschrijvingen 
en inlichtingen : 
Luk Truyens, dig. voorzitter, 
Fruithoflaan 48, Berchem-Ant., 
tel. (03)30.62.76. 
Marcel Brijssinckx, aïg. sekret.. 
Koning Albertstraat 21, Burcht, 
tel. (03)52.12.15. 

PARFUM 
tJ rnlkt graas parfum, melfl o m 
uw gellefkoosae bloeraengeur, en 
ü ontvangt gratis een staalflesje 
(adres niet vergeten). MILADY. 
Postbas 403. Antwerpen L 

MEER INKOMEN door vrije ver
koop aan partlknlleren, vrienden 
en kennissen voor leder gescblkt 
Vast dienstverband of als bijver
dienste. Schrijven: KOSMETIKA 
Boerenleger 81 — Edegem. 
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bewegi ings^iJjzer 

ANTWERPEN 

lIntwerpen-Stad 
VERGADERINGEN 

Woensdag 30 nov. om 20 uur 30 
In lokaal « Thierbrau », Groen
plaats 33 : grote volksvergadering. 
Spreker volksvertegenwoordiger M. 
Coppieters over het probleem 
• Leuven ». 

K \ D E R D A G 
-Jegenen die wensen deel te ne

men aan de nationale kaderdag 
doch over geen eigen vervoer be-
•chikken, vinden wel een plaats in 
(de wagen van een vriend. 

Samenkomst : Frans De Laet, 
K iiishofstraat 16, Antwerpen. 

.n autokaravaan gaat het dan 
ycrder tot Heist op den Berg. 

FERMONT-HERDENKiNG 
33ste jaarliikse Berten Fermont-

herdenking, zondag 20 november 
1966. 

9 uur, kerk der Witte Paters, 
Keizerstraat : gezamenlijke Eucha
ristieviering. Sermoen door E.P. 
Marcel de Keersmaecker, o.p. Sa
menzang met medewerking van 
«anggroep « De Karekiet » (Puurs). 

10 uur 30 bijeenkomst aan de in
gang van Schoonselkerkhof (termi
nus tram 24), stilzwijgende optocht 
naar het graf, alwaar herdenkings
stonde en gedachtenistoespraak 
door prof. Walter Opsomer. 

Wie verhinderd is te komen, kan 
«ijn bijdrage voor de bloemenhul
de, het onderhoud van het graf en 
de komiteewerking storten op de 
postrekening 4332.54 van het Ber
ten Fermont-Herdenkingskomitee, 
V.Z.W., Groenplaats 9, Antwerpen. 

LINKER-OEVER 
Volksvertegenwoordiger Hugo 

Schiltz, tevens lid van de gemeen
teraad, voerde op vrijdag 4 novem
ber het woord voor een 80-tal aan
wezigen op onze algemene verga
dering. Het probleem « Antwerpen 
Strand » is weer zeer aktueel ge
worden, door de uitdrijving van 
een 50-tal gezinnen, meestal gepen-
•ionneerden, door Imalso. Klaar en 
duidelijk bracht hij de verschillen
de punten die tot de huidige toe
stand geleid hebben naar voren, 
en beloofde in de eerstvolgende ge
meenteraadszitting te interpelleren 
en van het stadsbestuur een duide-
Ljke taal te eisen voor wat betreft 
de toekomst van Antwerpen 
Strand. Mter Schiltz antwoordde 
nog op verschillende vragen ge
steld door de toehoorders en met 
een kosteloze tombola eindigde de
ze zeer geslaagde bijeenkomst. 

HERMAN VAN DEN REECK-
HERDENKING 

De jaarlijkse hulde aan Herman 
Van den Reeck en allen die voor 
de Vlaamse gemeenschap hebben 
geleden en gestreden wordt dit 
jaar gehouden op 9 en 11 decem
ber te Borgerhout en te Antwer
pen. 

Op vrijdag 9-12-1966 wordt te 
Borgerhout in de zaal Pax, Sterlin-
gerstraat 80, te 20 uur een bezin-
ningsstonde gehouden met zang, 
bloemenhulde en een toespraak 
door dr. jur. Paul Daels. 

Op zondag 11 december 1966 
wordt te Borgerhout in de St.An-
nakerk te 8 uur 30 een zielemis 
opgedragen. Tijdens de dienst zul
len Vlaamse liederen worden ge-
longen en zal een aangepaste kan
selrede worden gehouden door 
W.E.P. I,eo De Muynck. 

WIM MAES 
vraagt U zijn militanten in | 
moeilijke ogenblikken (boete 
en gevang) niet in de steek te 
laten. Verschaf ons tevens 
« munitie » voor Ie volgende 
akties. Stort onverwijld uw 
steun op één der twee onder
staande rekeningen bij de 
Kredietbank van uw gemeen
te : 

— rek. nr. 1100/37.305 van de 
V.M.O. - Antwerpen of 

— rek. nr. 1100/36.971 van het 
Vlaams Solidariteitsfonds. 

ALLEEN DEZE TWEE reke
ningen slaan onder mijn er 
soonlijk toezicht. 

Na die plechtigheid heeft te 11 
uur op de stedelijke begraafplaats 
« Schoonselhof » een bloemenhulde 
plaats aan het nieuwe graf van 
Herman Van den Reeck op het 
ereperk. Samenkomst in de ont
vangsthal van de begraafplaats. 
Eventueel ongunstig weder kan 
ons dus niet deren. 
LIDMAATSCHAPSKAARTEN 

Vanaf deze week worden de her-
nieuwingskaarten 1967 aangeboden. 
Ze worden ofwel door onze propa
gandisten thuis ontvangen of in 
sommige gevallen door het sekre-
tariaat per brief gevraagd te beta
len. 
KOLPORTAGES 

Wekelijks zaterdagmiddag, lo
kaal « Tyrol », Nationalestr. 22. 
Vertrek stipt 15 uur. 

Zondag 4 dec. massakolportage 
vergezeld van radio-wagen, in sek-
tie noord. 

Alle gemeenteraadsleden van 
Antwerpen-Stad gaan mee op kol-
portagetocht. 

Vertrek lokaal « Vicky », St. 
Jansplein 7, om 10 uur stipt 
ABONNEMENTEN 

Let wel : blad gratis in novem
ber en december van dit jaar voor 
al wie nu een abonnement neemt 
voor 1967. 

Vraag te richten aan het sekre-
tariaat, p.-a. dr. Delahaye, St. 
Jansvliet 16, Antwerpen, of te stor
ten op postrek. Bergers G., 6175.11, 
Antwerpen. 

Berchem 
SOLIDARITEITSBAL 

Zaterdag 19 november 1966 ten 
voordele van de V.M.O.-gestraften. 

In de vernieuwde feestzaal a Ru
bens », Statiestraat 175, Berchem. 

Begin 20 uur 30; inkom 30 fr. 

Deurne 
BAL 

Alle Vlaamse vrienden zijn zeker 
het V.U.-bal 1965 niet vergeten. Zij 
houden zich dus vrij voor het 5de 
V.U.-bal met grote tombola, dat 
doorgaat op zaterdag 17 december 
1966 in zaal Breugel, met het or
kest « The Raindrops » onder lei
ding van onze Vlaamse vriend Jan 
De Wilde. 
VERGADERING 

Onze maandelijkse vergadering 
heeft plaats op maandag 21 novem
ber 1966 om 20 uur 30 in het lokaal 
Plaza, hoek Gallifortlei en De Mon-
tereystraat te Deurne (C). 

Spreker : de heer Slosse, provin
cieraadslid, over « De V.U. in de 
Antwerpse provincieraad ». 

Alle simpatisanten zijn hartelijk 
welkom op deze vergadering. 
BEZOEK VAN ST NIKLAAS 

Van onze vriend St. Niklaas, 
waarmee wij op goede voet staan, 
kregen wij een briefje waarin hij 
schreef ons te willen helpen bij de 
inrichting van ons V.NJ. lokaal. 

Hij stelde voor om op 3, 4, 5, 6 
en 7 december al zijn Vlaamse 
vriendjes aan huis te bezoeken. 

Wetende wat een schone dag dit 
voor uw kinderen zal zijn, hopen 
wij wel een groot aantal inschrij
vingen te mogen ontvangen. 

Het inschrijvingsbedrag bedraagt: 
50 fr. 

Inschrijvingen dienen te geschie
den op volgend adres : Van de Cau-
ter. De Sevillastraat 100, Deurne. 
Tel. 30.4751. 

Hoboken 
Na een gelukte kolportage in de 

nieuwe wijk van onze gemeente, 
kunnen wij terugblikken op een 
sterke kolportageploeg, en hopen in 
de toekomst op deze ploeg vaak te 
kunnen rekenen. 

Wij wensen er de aandacht op 
te vestigen dat prijzen voor ons 
vijfde bal steeds welkom zijn. 

Kaarten die toegang verlenen tot 
het bal zijn voorzien van een num
mer, waarmee prachtige prijzen te 
winnen zijn. 

De prijs per kaart is 20 fr. 
Alle leden houden 17 december 

vrij, en komen met vrienden en 
kennissen naar zaal Breughel voor 
het grote bal. 

Hove 
Volksunie Hove nodigt alle le

den en sympatizanten uit op haar 
algemene vergadering die plaats 
heeft op vrijdag 25 november te 
20 uur 30 in de zaal « Reinaert », 

Morlselse steenweg 21, te Hove. 
Volksvertegenwoordiger M. Baby-
Ion zal handelen over aktuele pro
blemen terwijl volksvertegenwoor
diger R. Mattheyssens het pro
bleem a Leuven » zal behandelen. 

Lier 
VOORDRACHT 

Vrijdag 25 november nodigt de 
Vlaamse Kring in samenwerking 
met Davidsfonds en andere Vlaam
se verenigingen alle Vlamingen 
van Lier en omstreken uit op een 
voordrachtavond met de heer Szon-
di, het gekende gemeenteraads
lid van Etterbeek. Hij vertelt zijn 
belevenissen als « Een Vlaming 
in onze hoofdstad ». De avond 
gaat door in de salons Walkiers, 
Van Cauwenberghstraat, en begint 
te 20 uur 30. 

Mechelen 
GESPREK 

In een open gespreksforum zul
len de V.U.-jongeren en de C.V.P.-
jongeren van het arr. Mechelen 
het probleem van het federalisme 
behandelen. Kunnen tegen de ver
starring van vele ouderen de jon
geren hier niet de samenspraak 
organiseren ? De Walen doen het 
ons voor. 

Maandag 21 november te 20 uur. 
Zaal Dageraad, Hallestraat te Me
chelen. Sprekers ; Joost Somers 
(arr. voorzitter C.V.P.-jongeren), 
Walter Luyten (adj. nationaal se-
kretaris Volksunie).Moderator : ad-
vokaat Jan Ryckeboer. 

Mortsel 
FEESTMAAL 

Op zaterdag 19 november e.k. te 
20 uur 30 in lokaal a Tijl », Ant
werpsestraat te Mortsel, eerste 
feestmaal van het reisgezelschap. 
Dit souper betekent het afsluiten 
van een eerste suksesrijk jaar waar
bij we onze leden enkele uitstappen 
en leerrijke toeristische avonden 
brachten. 

Volgende aktiviteil van het reis
gezelschap is een kindernamiddag 
met filmprojektie en een bezoek 
van St. Niklaas in hoogsteigen per-

Puurs 
De Vlaamse Vriendenkring 

Klein-Brabant nodigt alle Vlamin
gen uit de streek uit op zijn eer
ste winteraktiviteit. Niemand min
der dan de gekende letterkundige 
André Demedts zal er handelen 
over « Priester Daens, leven en 
"Streven ». Onderwerp en spreker 
verplichten iedere Vlaming aan
wezig te zijn. Dinsdag 22 novem
ber te 20 uur, zaal « De Hert », 
Kalfort-Puurs. 

Wijnegem 
IJZERBEDEVAARTKOMITEE 

Op vrijdag 2 december e.k. 
wordt in de parochiezaal « Fami-
lia » te 20 uur het toneelwerk De 
Boodschap aan Maria, het meester
werk van Paul Claudel in de ver
taling van Rose Gronon, door het 
Brussels Kamertoneel opgevoerd. 

De namen P. Claudel, R. Gro
non en het Brussels Kamertoneel 
zijn stuk voor stuk bewijzen van 
hoogstaande degelijkheid. Ieder 
oprecht toneelliefhebber zal graag 
40 of 30 fr. overhebben voor deze 
avond van fijn kijk- en luisterge
not. 

BRABANT 

Asse 
Vorige week kreeg onze afdeling 

het bezoek van arrondissements
voorzitter Ebraert. Voor een vrij 
talrijke opkomst zette hij het ak-
tieplan voor de winterwerking uit
een. 

Huisbezoeken zullen plaats vin
den om abonnementen aan te wer
ven en om ons ledenaantal op te 
voeren. 

Een kolportagetocht werd vast
gelegd : de wijk WaUergem-Ten-
berg zal op 27 nov. aan de beurt 
komen. 

Een dienst voor sociale hulp 
steekt ook van wal. 
SOC. DIENSTBETOON 

Voor het sociaal dienstbetoon 
kan men zich wenden tot het ge
meenteraadslid Florent De Coster, 
Budastraat i?>. 
KOLPORTAGE 

Op 27 november komt de werf-
ploeg uit Brussel naar Walfergem 

voor de verkoop van » Wij ». Bij
eenkomst om 9 uur 30 aan het 
missieseminarie. Alle medewer
kers ter plaatse steken een hand
je toe. 

Brussel 
ABONNEMENTENSLAG! 

De kantonnale en afdelingsver-
gadenngen van verleden week heb
ben voor rezultaat gehad dat voor
taan meer op kantonnaal vlak zal 
worden samengewerkt, teneinde de 
aktie en produktiviteit nog te ver
meerderen. 

Voor Brussel alléén is het leden
aantal met de helft gestegen en al
les laat een gunstige uitslag voor
zien wat de abonnementenslag 
aangaat. 

We doen een bescheiden oproep 
aan de Vlamingen uit het kanton 
Brussel, en biezonder aan diegenen, 
die nogal vaak beweren durvend 
en strijdend Vlaming in Brussel te 
zijn. Wij vragen hen dat ze dit niet 
bij woorden zouden laten, maar 
een durvende daad stellen, zonder 
vrees van kleerscheuren op te lo
pen, lid te worden of te abonneren 
op « Wij ». Indien dit voor sommi
gen te gewaagd zou zijn of hun 
brieventas of bus voor het zicht 
van de geburen staatsgevaarlijk zou 
schijnen, denkt dan aan onze 
spaarpotten, die zo wat overal in 
de Vlaamse middens ter beschik
king staan en steekt daarin uw 
steunpenning voor het Brusselse ak-
tiefront. 

KADERDAG 
Een tiental bestuursleden van 

het kanton Brussel hebben alvast 
hun toezegging gedaan de kader-
dag te zullen bijwonen. Wij dringen 
er op aan, opdat ook nog anderen 
zouden volgen en elkaar te Heist 
op den Berg op zondag 20 novem
ber rond 10 uur ontmoeten. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Het sociaal dienstbetoon Brussel, 
staat alle dagen ter beschikking 
van onze leden en Brusselse Vla
mingen. Vragen van allerlei aard 
kunnen voortaan in het lokaal af
gegeven worden. 
BERKENKRUISPLANTING 

Morgen zaterdag 19 november 
zal een kantonnale afgevaardiging 
deelnemen aan de kruisplanting, op 
het graf van de enige maanden 
overleden Volksunie-propagandist 
Kornelis Beeris van Sint-Jans-Mo-
lenbeek. 

Bijeenkomst aan de ingang van 
't kerkhof (Molenbeek Ravenstein) 
te 10 uur 45. 
KOLPORTAGE 

De werftocht naar Hekelgem ts 
uitstekend verlopen : met 9 man 
werden 225 bladen verkocht. On
ze arr. voorzitter klopte zijn re-
kord en bracht 36 nummers aan 
de man ! De gemeenten Essene en 
Teralfene konden niet bezocht 
worden, bij gebrek aan bladen, 
en komen binnenkort aan de 
beurt. 

Volgende kolportage : 27 novem
ber naar Walfergem Ten Berg. 

Bijeenkomst om 8 uur 45 achter 
de K.V.S. of om 9 uur 30 te Wal
fergem aan het missieseminarie. 

PAMFLETTENAKTIE 
VAN HET 
ARRONDISSEMENT 

Nadat met sukses het pamflet 
< Vlaamse i>endelaars » werd uit
gedeeld aan de spoorwegstations 
van Brussel Noord, Centraal en 
Zuid, wordt op maandag a.s. 21 
dezer het station van Jette aange
pakt. 

Liefhebbers van ochtendpropa-
ganda worden verwacht vanaf 6 
uur 30 tot 8 uur aan de stations
uitgang. Het arrondissementsbe-
stuur geeft, inzake aanwezigheid 
op deze uitdelingen, zeker het 
voorbeeld. 

Leerbeek • Kester 
Op 11 november heeft de veer

tiende Staf De Clercq-herdenking 
plaats gehad te Leerbeek en op 
Kester-heide. 

Veel getrouwen waren opgeko
men, alsook tal van familieleden. 

De korte plechtigheid verliep in 
alle eenvoud en ingetogenheid, pre
cies zoals het leven van de dier
bare is geweest. 

De heer Michel Van Den Heule 
hield na de herdenkingsstonde en 
bloemenhulde een toespraak. 

Liedekerke 
Op zaterdag en zondag 26 en 27 

november geeft Volksunie Liede
kerke haar jaarlijkse penskermis 
in het lokaal « 't Kapelleken », 
Opperstraat 77, te Liedekerke. Aan
vang 18 uur. 

Kaarten zijn te bekomen bij de 
bestuurleden. 

Hoofdredakteur 
V. van üverstraeteo. 

Redaktiesekretari* : 
S. de Lia. 
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Beheer : 
Maurice LemonnlerL 82 
Brussel L - TeL : 11.82.16. 
Alle klachten voor niet 
ontvangen van blad op dit 
adres. 
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Driemaandelijks : 90 P. 
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nationaal weekblad. 

Verantw. uitg. Mr. F. Van 
der Eist, Beizegemstraat 20 
Brussel 12. 

Aanbevolen 
Huizen 

HERBERGEN 

B e z o e k « D e v e e r m a n » 
te St-Amands a.d. Schelde. 

Mosselen - Paling 
Uitbater . Jan Brugmans. 

Geniet van de lekkere 
koffie « De Olifant > 

in het Vlaams Huis 
c P E T E R B E N O I T s 

Frankrijklei 8 • Antwerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle specialiteiten 

Fruitsap Pufri 
C A R P E N T I E R 

Guido Gezellestraat 39 
ZWIJNDRECHT. T. 52.70.70 

B O U W E N - W O N E N 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS, D e u r n e z. 
Van Havrelei 70 T : 35.63.17 
Agent De Coene Kortrijk 

D E S I G N S H O P 
Geschenken 

en moderne juwelen 
Adolf Maxlaan 105, BRUSSEL 

TeL : 02/18.62.62 

E U R O - D O M I 
Moderne wooninrichting 

Kruidtuinlaan 6 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) - BRUSSEL 
TeL : 02/18.17.17 

HOTEL. - RESTAURANT 
BLANKENBERGE 

< R u b e n s h o f » 
Weststr. 79. T. (050)41571 

Lokaal Volksunie 
Kamers-pension 

c V l a a m s H u i s » K n o k k e 
Kamers vol pension 

gezellige sfeer 
Vermindering voor groepen 
Elisabethl 105 Tel 632.70. 

B r e y d e l h o f B R U G G E 
Jof-ef Suveestraat . 

Getagzaal 120 plaatsen 
Tel 050/S.50fi7 

UURWERK JUWELEN 

bij de meesiei uurwerkmaker 
S L A E T S 

Dewinterstr 11 Uudergem 
T. 72.45.43 Terminus tr. 35. 
10 % korting » leden V.U. 

PLASTIEK 

F P a r q u i n e n 
R Van A e r s c h o t P.v.b.a 

Lg Lobroekstraat 44 
ANTWERPEN. 

Telefoon 03/36.16.47. 
Kuipen en stapelbakken voor 
pekel, diepvries, verpakking, 
stockering. 
Polyethyleen zakken, vel
len en folie op rol. 

RAADPLEEG ONS. 



bewMegïngs^jzfir 
Essene - Hekelgem • Teralfene 
REIS NAAR DE VOER 

Onze eerste reis werd een vol
ledig sukses. 

43 leden schreven in. De kame
raden uit Essene Keten zich a k 
zangers en moppentappers flink 
opmerken. Onze lokaalhouder uit 
Essene ontpopte zich tevens als een 
geroutineerd reisleider. 

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

Onze arr. voorz. Tuur Ebraert 
hield een flinke uiteenzetting over 
de groei van de Vlaamse beweging 
sinds het einde van de oorlog en 
de huidige politieke toestand. Zo
als steeds hadden de afwezigen on
gelijk. 

KOLPORTAGE 
13 NOVEMBER 

Met 9 getrouwen, onder leiding 
van de arr . voorz. A. Ebraert en 
onze plaatsel. voorz. A. De Schrij
ver, werden te Hekelgem op min
der dan een paar uur alle bladen 
(nml. 225 nummers), verkocht. Een 
ongelooflijk lesultaat voor een 
kleine gemeente met slechts een 
duizendtal huizen en waarbij men 
tevens rekening dient te houden 
met het feit dat wegens het bij
wonen der kerkdiensten menig 
huis gesloten bleef en ingevolge 
een tekort aan bladen zeker drie
honderd huizen niet konden be
zocht worden. 

ABONNEMENTENSLAG 
Amper twee avonden huisbezoe

ken bij tien personen brachten in 
Hekelgem volgend op : 7 nieuwe 
abonnementen plus 2 nieuwe le
den. Ongelooflijk maa r w a a r ! 

Evere 
De V.U.-afdeling Evere organi

seert op vrijdag 25 november e.k. 
tp 20 uur een grote openbare ver
gadering waarop twee bekende 
Vlaams-nationale voormannen het 
woord zullen voeren, nl. Dr. H. 
Ballet (senator); de H. T. Van Over-
stiaeten (hoofdredakteur ot Wij n). 

Pla,ats : zaal van het café « La 
Limite », Walckierstraat 10 te Eve

re (verlenging Lindestraat, t r ams 
56 en 93). 

Wij rekenen op een grote op
komst. 

St Kwintens-Lennik 
Op 24 november e.k. kantonnale 

vergadering, in het lokaal « De 
Groene Poort » te Gooik. W e ver
wachten een grote aanwezigheid 
van alle afdelingen. 

St-Jans-Molenbeek 
Op zaterdag 19 november te 11 

uur planten wij een berkenkruis op 
het graf van onze overleden propa-
ganda-leider Comelis Beeris, voor 
alle strijdgenoten Nele genaamd. 

Bijeenkomst aan het gemeente-
kerkhof, steenweg op Gent 539, 
Brussel 8, te 10 uur 45. 

St Martens-Bodegem 
Op zondag 4 december te 19 uur: 

grote dansavond met het bekende 
show-orkest « The Fune Stars » en 
de Vlaamse T.V.-vedette Ronny 
Temmer, in de zaal van mev. Fr. 
Van der Borght, Stationsstraat 90. 

Alle leden en sympathisanten 
worden er ten stelligste verwacht. 
Inkom : 40 fr. (bij voorverkoop : 
30 fr.). Kaarten te verkrijgen bij 
alle bestuursleden, evenals in_ het 
lokaal « bij Erna » in de Stations
straat. Prijzen voor onze tombola 
worden met dank aanvaard. 

OOST-VLAANDEREN 

Balegem 
O p donderdag 24 nov. spreekt 

volksvert. dr Van Leemputten in 
het lokaal « Ganzenhot >, Statie
straat te Ba legem. Aanvang 20 
uur. Deze vergadering staat in het 
teken van de kantonnale werking 
ia bet kanton Oosterzele. 

Burst 
Op zaterdag 3 december richt de 

V.U.-afdeling Burst haar eerste 
Joeldansfeest in. Het orkest Geo 
Camp en zijn Musical Friends 
speelt ten dans. Zang door Gea 
Camp en Freddy; begin te 21 uur 
30; kosten : 50 fr.; zaal Perfa, Sta
tionsplein, Burst. Bespreking bij de 
leden ot bij G. Mallefroy, Nieuw
straat 24. 

Denderleeuw 
BAL 

Het bal der plaatselijke afdeling 
is nu definitief vastgelegd op zater
dag 4 februari 1%7. Op dit vasten
avondbal worden alle sympatisan-
ten uit de Denderstreek verwacht. 

Gent 
MEDELEVEN 

Met droefheid vernemen we het 
overlijden van « Moederke Maes » 
op 83-iarige leeftijd. Zij was steeds 
een toonbeeld van toewijding voor 
Vlaanderen en de Vlaamse Zaak. 

Moederke Maes help ons van 
hierboven evenveel moed opbren
gen als U om de strijd voor Vlaan
deren iedere dag voort te zetten. 

In een smartelijk ongeval ontviel 
ons, op 7 november ons medelid 
en vriend Geert Vandenbossche, 
23 jaar. 

Geert werd op 10 november ten 
grave gedragen. Wij bemerkten er 
volksvertegenwoordiger Wouters, 
gemeenteraadslid Deroo, een afge
vaardiging van het arrondissemen
teel- en afdelingsbestuur, van 
V.N.S.U. en Vujo en een grote scha
re vrienden en kennissen. Mogen 
de vele blijken van deelneming en 
de vele bloemen het leed van de 
familie Vandenbossche verzachten. 

Geert wij vergeten U niet. 
Langs deze weg bieden wij nog

maals aan de familie van « Moe
derke Maes » en aan de familie 
Vandenbossche onze oprechte deel
neming aan in het verlies dat hen 
komt te treffen. 

GELUKWENSEN 
De afdeling Gent biedt langs de

ze weg aan propagandaleider Her
man en mevrouw Van Damme 
haar ^ welgemeende gelukwensen 
aan bij de geboorte van een eer
ste spruit, Greta. 

Gent • Mariakerke 
_ Wij verzoeken alle afdelingen en 

simpatizanten, volgende data vrij te 
houden voor de herdenking van het 
afsterven van Pater Callewaert 2 
jaar geleden : vrijdag 25 november 
te 20 uur in het parochiehuis, Brug-
sesteenweg 304 te Mariakerke-Gent, 
spreekavond over Pater Cal lewaer t 
Zondag 27 november te 11 uur in 
de O.L. Vrouwkerk te Mariakerke-
Gent, H. Misoffer met offergang 
voor Pater Callewaert en Pa ter 
Vervinckt; na de H. Mis plechtig
heid aan het g r a i 

Herzele 
VOORDRACHT 

De afdehng V.T.B.-V.A.B. richt 
op 19 november te 20 uur in de 
bovenzaal « Hof van Wenen », 
Markt, Herzele, een voordracht in. 
Dhr Szondi spreekt over e Leuven-
Brussel B. 

Lede 
In lokaal « Reinaert », op maan

dag 21 nov. te 20 uur spreken 
volksvertegenwoordigers dr. Leo 
Wouters en dr. " 'an Leemputten. 

Na de spreekbeurten antwoorden 
de sprekers op schriftelijk gestelde 
vragen. Deze laatste moeten inge
diend worden voor vrijdag 18 nov. 
op adres : Vlaamse Club, voor-
lichtingskomitee, Kasteeldreef 55, 
Lede. 

Nevele 
BAL 

Volksvertegenwoordiger dr. J . 
Wannijn nodigt alle simpatisanten 
van « 't Land van Nevele » en om
streken uit op het V.U.-bal te Lan-
degem. Zondag 27 november tê 19 
uur. 

Zaal Sint-Cecilia, bij G. Van 
Wassenhove. 

KOLPORTAGE 
Op 20 november samenkomst te 

9 uur op de Markt te Nevele voor 
de kolportage. 

Zele 
De V.U.-afdeling nodigt U uit tot 

het 2de familiebal op zaterdag, 19 

november te 20 uur ia de zaal 
c Anker >, Markt, Zele. Orkest : 
Luc van Hoesselt. Stadskledij. Prijs 
40 fr. (voorbehouden plaatsen 50 
fr.). Te bespreken : Markt 9, Zele, 
teL 052-44270. 

WEST-YLAANDEREN 

Blankenberge 
AVONDFEEST 

Om abonnementen bij te maken, 
ook om reeds kaarten aan de man 
te brengen voor het avondfeest van 
zat. 17 dec. te Blankenberge (zaal 
Thalia), trekken de bestuursleden 
van de afd. Blankenberge de baan 
op; abonnenten, die in het teken 
van de schokaktie hun deel willen 
bijdragen, nemen best kontakt met 
afd. sekr. Julien Van Parijs, leper-
str. 7, Blankenberge. 

Brugge 
Het afd. bestuur kwam ter voor

bereiding van de abonnementen
slag bijeen op donderdag 27 okt. 
II.; niet minder dan 70 adressen 
werden onder de bestuursleden 
verdeeld en de rezultaten over de
ze huisbezoeken zullen binnen de 
3 weken worden afgerekend. 
WERKING VLAAMSE 
ONTSPANNINGSKLUB (VOK) 

O p zaterdag 29 okt. 11. werd het 
winterseizoen schitterend ingezet; 
nieuwe aktiviteiten (Sinterklaas
feest) volgen; neem kontakt en 
word lid : sekr. J . Suveestr. 2 (Brey-
delhof), Brugge. 
JONGERENSEKRETARIAAT 

De V.U.-jongeren werken volgens 
een nieuwe formule en met sukses; 
op vrijdag 4 nov. 11. kozen zij hun 
nieuw sekretariaat en besloten de 
propaganda in het arr . Brugge-Tor
hout met man en macht te steu
nen. 

Dlksmuide 
K O L P O R T A G E S 

Arrondissementele kolportage op 
zondag 27 november te Koksijde. 
ST. NIKLAASBAL 

O p 3 december gaat het 9de St. 
Niklaasbal door te Diksmuide in 
de feestzaal Vlaams Huis. Orkest : 
Willy Roland. Zoals elk jaar is er 
weer de reuzetombola die dit jaar 
ieder voorgaande zal overtreffen. 
Daarom doen we een oproep voor 
het aanbrengen van geschenken; ze 
kunnen gestuurd worden aan het 
Vlaams huis, IJzerlaan Diksmuide. 
BORMSHERDENKING 

Op 20 november gaat te Diks
muide een provinciale Bormsher-
denking door. 

Programma : 
10 uur H. Mis ter nagedachtenis 

van dr. Aug. Borms in de kerk der 
Pa ter Minderbroeders te Diksmui
de. 

14 uur 30 Bormsherdenking in 
het Vlaams huis. Sprekers : Karel 
Dillen, Pol van Caeneghem. Op
treden van het Trio Sohier. Groe
ten van Bannelingen. Film over 
Bormstentoonstelling. 

Nieuwpoort 
O p zaterdag 19 november om 20 

uur in de zaal « De Beiaard », 
Markt, Nieu^vpoort, richt de Vlaam
se Vriendenkring afdeling Nieuw-
poort-Oostduinkerke, haar jaar
lijks Breughelfeest in. 

Afwisselend : kwis, gezelschap-
spelen, dans enz. Gewoontegetrouw 
wordt het terug een avond die niet 
gemist mag worden. Het orkest 
« De Riksons » zorgt voor de ge
paste stemming. 

Deelname in de onkosten 75 fr. 
(eetmaal inbegrepen). Bal 30 fr. 

Kaarten te bekomen bij alle be
stuursleden en in het gasthof « De 
Beiaard «. 

Oostende 
ABONNEMENTENAKTIE 

Onze abonnementenaktie is ge
start. Vijf ploegen zijn thans inge
schakeld om in de eerstkomende 
weken door huisbezoeken nieuwe 
abonnementen op a Wij » aan te 
werven. 

Wie zich' enkele avonden per 
week kan vrijmaken, kan zich mel
den bij de plaatselijke propaganda
leider" Roland Desnerck, Gehjkheid-
straat 126, Oostende. Tel. 79151. 

Roeseiare - Tielt 
ABONNEMENTENWERVING 

Van verscheidene afdelingen 
ontvingen wij bericht dat men druk 
bezig is met de werving van nieu

we abonnementen. De resultaten 
worden d a n ook met belangstelling 
ingewacht op het arrondissemen
teel sekretariaat. 

Tot nu toe spannen de afdelingen 
Tielt (15 nieuwe abonnementen) en 
Zwevezele (acht nieuwe abonne
menten) de kroon. 

St. Andries - Varsenare 
BELANGRIJKE V O O R D R A C H T 

Op maandag 28 nov. a.s. spreekt 
te Brugge in de bovenzaal van hel 
ff Breydelhof » dhr Maurits Van 
Haegedoren, voorzitter van d e 
Stichting Lodewijk de Raet en 
voorzitter van het koordinatie-ko« 
mitee Leuven. Aanvang van d e 
voordracht 20 uur; onderwerp 
« Leuven ». 

Tielt 
AVONDFEEST 

Zoals vroeger reeds medegedeeld 
vindt op 26 november a.s. he t 
tweede avondfeest plaats van d e 
Vlaamse Vriendenkring «c Tielt-
Wingene-Pittem ». Indien u nog» 
maals de gans eigen stemming vaa 
onze avondfeesten wilt beleven, 
dient u zich eenvoudig naar het 
Vijverhof te begeven. Aanvang 29 
uur 30. Voor de nodige muzikale 
begeleiding zorgt het orkest Ï Hen-
ry-Rudy ». Toegangskaarten aan 50 
fr. zijn tp bekomen bij He rman 
Verslype, Kortrijkstraat 42, Tielt —• 
Geert Deman, Fonteinestraat Si, 
Pï t tem — Germain Vromman, 
Tïeltstraat 211, Wingene — herberg 
« D'Hespe », Markt, Tielt. Voor 
plaatsbespreking kunt u terecht bij 
Herman Verslype, telefoon 05t-
40.054. 
ABONNEMENTEN 

Uit de op dit ogenblik op het arr. 
sekretariaat voorhanden zijnde g» ' 
gevens, blijkt dat de afdeling Tielt 
zich van in het begin ingespannen 
heeft voor de abonnementenslag. 
Met reeds 15 nieuwe abonnemen
ten, in amper twee weken, heeft d e 
afdeling reeds zijn streefnorm be
reikt. 

ZOEKERTJES 
Volksunie-Halle (Brt) zoekt baas 

voor Vlaams café; ligging : uiterst 
gunstig (Markt); zeer interessante 
voorwaarden; dringend schrijven 
Albert Bigaré, Albertstraat 37, 
Halle. 

Boekhouder 17 jaar praktijk a b 
bureelhoofd vroeger bij registratie 
en domeinen is op hoogte van so
ciale wetten, zoekt dringend pas
sende betrekking. 

Voor inlichtingen provincieraads
lid Oswald Van Ooteghem, Rode 
Kruisstraat 7, Gentbrugge-Gent 

Jonge man (31 jaar) zoekt werk 
als verkoper of als Oicht) hand
arbeider, bij voorkeur in het Me-
chelse. , 

Schrijven kantoor blad onder 
letters W J . 

Vlaming, 36 jaar, uit echt gesch. 
(in voordeel) 1,67 m. vraagt briefw. 
met slank, gezellig, vlaamsvoelend 
meisje; maks. 32 jr., graag met foto. 
Heeft gebr. aan passende relaties, 
werkt tijdelijk ver in Frankrijk; 
stevig beroep, met Kerstmis thuis. 

Café-frituur te Koningshooikt, 
zeer goede ligging, centrum dorft 
iemand van de beweging gewenst 
Schrijven : Jos Goris, Mechelbaan 
19, Koningshooikt 

S tor t 500 F r . op P.C.R. 1021.41 
Ardaen P i e r r e , T o r h o u t s t e e n 
weg, 233, Oos tende en U on t 
vangt g e d u r e n d e één j aa r h e t 
m a a n d b l a d van de publ ic i te i t 
Ardaen P i e r r e . 
H U W E L I J K S W E R K met 10 
j a a r p rak t i j k en hoge s t and ing 
a a n v a a r d t kand ida t en met be
p e r k t .anta l , w e r k i n g zeer 
PERSOONLIJK, geen li jsten, 
r e su l t aa t g e w a a r b o r g d . 
Schr . Publ ic i te i t Ardaen P ie r 
re , T o r h o u t s t e e n w e g 233 -
Oos tende . 

VERSE ZEEVIS 
Visverde lers en d iep
v r i e shoude r s , v raag t 
in l ich t ingen en pr i j s -
Ujs t 

FIRMA DEPREZ 
Vismijn 104 
O O S T E N D E 
Te l . : 059 • 717 15 

Rechtstreeks van Fabriek naar Verbruiker. 
T 1 S S U B E L 

Groeningeiaan, 28 - KORTRIJK 
biedt U een énige gelegenheid om uw linnenkast aan 1 

teaen uitzonderlijke p r i j z e n ! ! ! 
ZIE en VERGELIJK! 
DEKENS : 100 % Scaldyl, 190/230 effen of Jacquard 

170/230 effen of Jacquard 
BEDSPREIEN : nylon, roze of blauw, 2 pers. bed 

1 pers. bed 

te vullen 

425 Fr 
390 Fr 
545 Fr 
500 Fr 

1 LAKENS : (Garnituur), wit katoen met bedrukte boord, 1 
220/550 
160/550 

HANDDOEKEN : roze - blauw - geel - turkoois 
Spons per stuk 
Keuken 70/68 Mixte 
Mekaniekers 

FLANELLEN LAKENS, effen of gekleurd 
blauw - roze geel 

WASHANDJES : per dozijn 
ZAKDOEKEN : Heren — per dozijn 

Dames — per dozijn 
DWEILEN : 70/60 Blanchi 500 gr. Babydoek 

Huishoud. 70/60 versterkt met nylon 
TAFELKLEED -f- 6 SERVETTEN turkoois 130/165 

385 Fr 
315 Fr 

29 Fr 
25 Fr 
21 Fr 

385 Fr 
72 Fr 
90 Fr 
70 Fr 
18 Fr 
15 Fr 

220 Fr 
1 ^."?- enz (vraag ons inlichtingen over andere textielnro- 1 

auKten) — Deelname in vei-zendingskosten : 15 
bestelling. 

B O N terug te zenden aan TISSUBEa.. Groeningeiaan 28, 

Naam ; 

Fr per 

Kortrijk. 

•{ 

Adres : 

Plaats : 

(1) 7enH mii ' **S^° terugbetaling aan postbode 
" mij i tegen overschrijving binnen de 5 d. op p.c. r. 5880.11 

Handtekening 

(1) Doorhalen wat niet pas t 
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' T M O O I S T E N A T U U R K A D E R . . 
MASTBOSSEN doorkruist met prachtige brede betonbanen. volledig uitgerust 

met riolering en verlichting. 

V O O R U W V I L L A 
percelen van 24m breedte, waarop U op een maximum breedte 
Uw villa-aileenwoonst kunt bouwen. • Bouwprijs vanaf 600.000.— Fr. 

Landelijk, klassiek of modern, groot of klein, steeds tecfinisch 
bestudeerde uitvoering, naar uw eigen smaak en mogelijkheden. 

4. 
S T A N D I N G V O L S T E OMGEVING 

B R A S S C H A A T - M A R I A B U R 6 

vlak bij 't gekende Vriesdonk. 

Grondprijzen vanaf: 250.000.— Fr. 
straatkosten inbegrepen. 

Keuze tussen oriëntatie zuid. 

Of een halve villa (tweewoonst) 
op een perceel van 12m breedte, 
8m bebouwbaar. 
Samen kan U zo een prachtige 
villa vormen en uw deel kost 
slechts ± 550.000.-Fr. 

NOG SLECHTS ENKELE MOGELIJKHEDEN 
ter beschikking; 
raadpleeg daarom onmiddellijk 

D E S P E C I A L I S T : 

Het Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN n.v. 
A N T W E R P E N G E N T G E N K HOLSBEEK (Leuven) 

MEIR 18 - Tel 03/3178.20 ONDERBERGEN 43 - Tel 09/25.19.23 WINTERSLAGSTR 20 Tel 011/544.42 ROTSELAARSEBAAN 37 Tel. 016/459.28 

V E R Z E K E R I N G E N 
L E V E N 
A U T O 
H U I S 
I N B O E D E L 

VAN DER PAAL - VOORBRAECK EN C' 
Jan Van Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN. 

F E L E F O O N • 03/37.54.38 

Ik 
ben 

^' uilgeslapen 
wanr... 

B O O M K W E K E R I J E N 
L A M B R E C H T S P.v.b.a. Dries 16. Beerzel (Antw.) 

Telefoon : 015/41198 Bestuurder Jos Feyaerts 

T U I N A A N L E G 
O N D E R H O U D 

Laan- en bosbomen, kanada's. sierdennen. rozen, 
sierstruiken. maasrotsen, alles voor de tuin. 

I I R E L L Ï 
Dunlopillo 
S T R R 

TURNHOUTSEifAAH 1Ö2, BOKGERHOÜT - TEL 35.17;i3 
- V ilJtiuiziH: Di.»esira«tt4-tt, Antw. Tel. 31.01.11 ' 

»«ÏM««n«M»t 3».*1, AKlw. T.l. 33.47.2«. -• Ollifartlei «O, D.urn., T.l. 3».55.?2 

W i M M A ES 

DIANAUAN. 10. BERCHEM Antwerpen. TeL : (03) 39.69 34. 
•> Stelt zijn kandidatuur bi] alle Vlamingen m de 

provinciën Antwerpen Brabant en Oost Vlaan
deren root alle ver^ekeringsvormeo . Brand • 
Leven Persoonliike Familiale Auto Wet • 
BarE Aansprakelijkheid 

<— Romt op het eerste verzoek voor : 
Overname van bestaande verzekeringspolissen. 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak. enz. 

KREDIET EN FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP 
- F I N A N C I E R I N G E N 

- L E N I N G E N 

- H Y P O T E K F N Ie en 2e rang 

Jan Van Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38. 
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• • • 

F.D.F.-er : « Natuurlijk een Flamin de bachten-de-kuppe 1». 

LODE CONTRA SIMONET, 
Craeybeckvechterijen. 

DIPLOMAAT MANGWAZU, 
BEET BONNERS 
In Mangwazige toestand. 

JOHNSON GEOPEREERD 
PoHpieke carrière niet in ge
vaar. 

NATO PRAAT 
MET WARSCHAU-PAKT 
The war-show must be 
stopped. 

HOLLANDERS SLACHTEtt 
BELGISCHE 
REISDUIVEN 
Nog steeds de Noorderdui-
vens. 

• • • • • 

ZUIVELPROCES 
TE OUDENAARDE 
TEGEN... 
...directeur met onzuivele 
bedoelingen. 

V.S.-VREDESPOGINGEN ? 
De vlag dekt de eskalading 
niet. 

GRENSINCIDENTEN 
Spanning Jordanig geste
gen. 

DILEMMA TE BONN 
Kiesinger of kiezingen. 

KALFSVLEES TE DUUR... 
...voor Luxeburgers. 

SNELWEGBRUG... 
...snel weg. 

VORST SCHOOT 
42 EVERS 
Boudezwijnen. 

SARTRE VOORZITTER 
RUSSEL-RECHTBANK 
Sart recht spraak. 

BORGHAREN : 
PROVOCONCILIE 
De Borgharigen. 

« Zeker in Vlaanderen gekocht ? » • • • feld 

'juon de anarchist 


