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VmfÜME Verkrijgbaar bij alle 
dagbladverkopers. I' 

WAT KAN HET HEN SCHELE 
DAT VLAANDEREN VERZUIPT? 
Verleden week werden eens te meer grote deleft van Brabant, 
Oost-Vlaandern en Antwerpen geteisterd door overstromingen. 
De toestand was zeer ernstig; een ogenblik werd zelfs gevreesd 
dat het tot een henntgave zon konden van de beruchte St Marti-
navloed einde jamiari-begin februari '53. De herinnering aan deze 
fatale oversttoming 13 jaai geleden dook niet toevallig op bij 
de mensen in het overstromingsgebied : met ergernis en veront
waardiging wezen zij er op, dat tn al de jaren sindsdien niets 
gedaan wei d aan de waterkering, dat er niets ondernomen werd 
om de mensen achter de dijken te beschermen. In het dozijn 
jaien sinds de grote overstromingen van 1953 hebben de Neder
landers 3.600 km dijken versterkt. Hier gebeurde er niets... 

De mensen aan de waterkant 
worden op een schandalige wij
ze aan hun lot overgelaten. Een 
verbetering van het dijkensis-
teem, een degelijke afwatering 
is — alle verhoudingen in acht 
genomen — met weinig moeite 
en met weinig financiële mid
delen te verwezenlijken. Maar 
zelfs dat weinige blijkt niet 
eens beschikbaar! 

Er dient hierbij aangestipt 
te worden, dat de overstromin
gen niet het gevolg zijn van 

het niet te voorziene samen-
treffen van een aantal ongun
stige faktoren waartegen men 
machteloos zou staan. De ge
bieden die verleden week ge
troffen werden, krijgen bijna 
ieder jaar hun beurt. Ieder 
jaar schrijven de kranten en
kele dagen over de waterellen
de, beloven de ministers dat er 
iets zal aan gedaan worden en 
... blijft het bij het oude. 

In Klein-Brabant werden 
thans vooral Puurs, Hingene, 

Wintham, Eikevliet en Sint 
Amands getroffen. Te Puurs 
was het eens te meer de Vliet 
die buiten haar oevers trad, als 
gevolg van de ophoping van 
het opperwater dat niet meer 
in de Rupel kon afvloeien, de 
keersluis kan slechts geopend 
worden wanneer het rivierpeil 
zakt. De dijken zijn niet be
stand tegen de druk die ont
staat bij sterke wind of spring-
tij. 

Aan de Schelde in het Den-
dermondse zijpelde het water 
los door de dijken. De getuigen 
zijn formeel : het water sloeg 
niet over de dijken, maar het 
liep er gewoonweg door. De 
overstromingen langs de Schel
de en de Durme zijn het ge
volg van het feit, dat de bed
ding niet uitgebaggerd wordt 
zoals het behoort. Het water 
krijgt niet voldoende tijd om 
af te vloeien. Het gevolg van de 
« verlanding » der Schelde is 
de stijging van het normaal 
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waterpeil. Telkens wanneer de 
natuur dan een beetje haar 
parten speelt, komt het tot 
overstromingen. Zo bedroeg 
het Scheldepeil verleden week 
te Temse 7,18 m (in 1953 : 7,35 
m), te Hamme op de Durme 
6,95 m en te Dendermonde 
6,85 m tussen de rotte dijken. 

De overstromingen in de 
streek van Tremelo en Werch-
ter zijn het gevolg van het feit, 
dat men te Mechelen de Dijle 
niet voldoende kan lozen, want 
anders zou de stad gedeeltelijk 
overstromen. De Demer- en 
Dij ledijken verkeren in uiterst 
slechte staat. Hier zoals in de 
andere overstromingsgebieden 
liggen de verantwoordelijkhe
den voor het dijkbeheer te zeer 
gespreid, hebben de onderge
schikte besturen niet voldoen
de armslag en financies, is er 
een ontstellend gebrek aan 
planning en doet de schreeu
wende nood aan een overkoe
pelend orgaan zich voelen. 

Al deze faktoren zijn sinds 
jaren gekend, genoemd en aan
geklaagd tot in den treure. Se
nator Jorissen o.m. heeft her
haaldelijk (nu zopas eens te 
meer) de aandacht van de mi
nister van Openbare Werken 
gevestigd op de ergerlijke wan
toestanden; in parlementaire 
vragen suggereerde hij de te 
treffen maatregelen en eiste 
hij schadevergoeding voor de 
getroffenen. Alles tevergeefs 
blijkbaar... 

De verontwaardiging in de 
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overstromingsgebieden is nu 
echter ten top gestegen : de 
mensen zijn het totaal moe, ze 
komen op straat om de heren 
te Brussel hun mening diets te 
maken. Te Waasmunster kwam 
het tot een simbolische staking 
in de tapijtweverij Desseaux, 
waar 200 mensen werken. Dit 
bedrijf werd verleden jaar 
reeds door overstroming ge
troffen en leed voor meer dan 
700.000 fr schade. De regering 
beloofde vergoeding, majir 
deed niets. De tapij twe"erij 
dreigt thans, haar deuren te 
sluiten. Tweehonderd arbei
ders leven in de onzekerheid. 
Maar Brussel zwijgt! 

In « De Standaard » van 18 
november was een merkwaar
dig stukje proza te lezen over 
de eerste steenlegging van de 
Shape-gebouwen in Henegou
wen : « Eerst dacht minister 
De Saeger niet naar de plech
tigheid te Casteau te gaan gis
teren Hij dacht : ik ga de bres
sen bekijken in de dijken. 
Maar, zei hij ons, het water 
was deze morgen al aan het 
zakken. En we zijn al bijna 15 
jaar ten achter wat betreft dij-
kenbouw. Er zullen altijd over
stromingen zijn, maar niet al
tijd een zo snelle opbouw van 
een nieuwe Shape-stad ». 

De Vlaamse minister ging in 
Wallonië feest vieren en cham
pagne drinken. De mensen ach
ter de dijken kunnen nog vijf
tien jaar wachten .. 

T. van Overstraeten. 
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B.O.B.: GEEN TiJD 

BARBAREN 

Onlangs ben ik in een Brabant
se parochiekerlc getuige geweest 
van het meest platvloerse barba
risme. 

Jawel : barbarisme ! Want 
wat is het anders, wanneer men 
kunstvoorwerpen die getuigen 
van een eeuwenoud kultuurpa-
trimonium zomaar te grabbel 
gooit in een schuur of — erger 
nog — op de vuilbak ? 

Beeldenstorm, maar dan dit
maal door de katolieke geeste
lijkheid ! Aanpassing is meestal 
noodzakelijk, maar niet op die 
manier. 

Wanneer men niet eens meer 
het onderscheid maakt tussen 
waardevolle godsdienstige kunst
uitingen en banale (en overbo
dige) rommel in « pensionaat-
stijl », dan vraag ik me af waar 
we naartoe gaan. Waarom dan 
meteen ook maar geen vuurtje 
maken van Van Eyck of Rubens? 

Het grenst soms aan het onge
looflijke. Sommige geestelijken 
vergissen zich deerlijk als ze 
menen dat dit « vernieuwing > 
is. 

P.M., Brussel. 

PLUIMPJE 

Met het nakende einde van dit 
Jaar wil ik niet nalaten, de re-
daktie van « WIJ » van -harte 
geluk te wensen met het opstel
len van dit weekblad. 

De vooruitgang is inderdaad 
niet alleen kwantitatief gezien 
reuze, doch ook de kwaliteit is 
zienderogen verbeterd. En zo is 
het aanvankelijk politieke in
lichtingsblad nu uitgegroeid tot 
een gezellig haardweekblad, 
waarin ook de kuiturele proble
men en de sport hun plaats heb
ben gekregen. 

Met veel genoegen heb ik op
gemerkt hoe de lezersrubriek tot 
een hele bladzijde werd uitge
breid. Eveneens stel ik met pal-
lieterse vreugde vast dat de op
stellers het aan boord weten te 
leggen om hun politieke artikels 
met de nodige humor te kruiden. 
In dat opzicht heeft Diogenes 
zich opgewerkt tot een eerste-
rangspamflettist. Ook de boekbe
sprekingen zijn degelijk en de 
grote figuren die belicht worden 
zijn oordeelkundig gekozen. 

« Haar eigen wijsje >, ofschoon 
keurig geschreven, vind ik min
der geslaagd. 

Brasser's humor is kostelijk. 
Alles bijeen heeft « WTJ » ge

lijke tred weten te houden met 
de groei en de bloei van de nieu
we partij die het bezielt, en dat 
is geen kleintje ! 

Tot slot een suggestie : waar
om niet even wijlen in het verle
den van de Vlaamse Beweging 
tot stichting onzer jeugd ? 

H.V., Brussel. 

ONTVOERING 

U noemt de ontvoering van 
Walter De Bock een grap. Dan 
toch een wrange grap, zou ik 
denken. Want in tegenstelling 
tot andere (flauwe) studenten-

V E R S E ZEEVIS 
Visverdelers en diep-
vriesliouders, vraagt 
inlichtingen en prijs-

FIRMA D E P R E Z 
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ontvoeringen ging het er in dit 
geval om, een andersdenkende 
Vlaming met geweld te beletten 
zijn mening bekend te maken. 

De gewelddadige beknotting 
van de vrije meningsuitdrukking 
is het meest kenmerkende wapen 
wapen van alle diktatoren, van 
Hitler en Stalin tot N'Kroemah. 
Wanneer de VNSU nu reeds tot 
zulke metoden haar toevlucht 
neemt, dan houd ik mijn hart 
vast voor wat er zal gebeuren 
wanneer wij eens in een fede
rale staat zullen leven. 

Het zou vanwege de VNSU-
jongens heel wat simpatieker — 
en moediger •— zijn indien zij, 
in plaats van lustig los te stor
men op andere Vlamingen, hun 
krachten eens zouden meten met 
de F.D.F.-fascisten ! 

Om niet helemaal negatief te 
zijn, wens ik graag langs deze 
weg dr. Anciaux geluk te wensen 
met zijn interpelaltie i.v.m. de 
Brusselse ziekenhuizen. Zij heeft 
reeds enkele pozitieve rezultaten 
opgeleverd : zo bv. mogen de 
stagiairs-dokters nu hun zieken
rapport in het Nederlands opstel
len, mits zij er een franstalige 
samenvatting bijdoen. 

M., Brussel 9. 

SOCIALE ORGANIZATIESI 

In de lezersrubriek van 12 no
vember schrijft L.F., Kuurne, dat 
hij niet pozitief kan ijveren voor 
een mutualiteit, een sindikaat 
met nauwe V.U.-bindingen, om
dat hij het feit der para-partijpo
litieke machten laakt ! 

Aan deze promotor van ont
zuiling wil ik antwoorden dat 
wij wél moeten ijveren voor ei
gen Vlaamse sociale organizaties. 

De V.U. beschikt niet over 
eigen sociale organizaties en dus 
moeten haar leden, in het kader 
van de sociale wetgeving, zich 
aansluiten bij een sociale organi-
zatie die nauw verbonden is met 
een partij die de V.U. bestrijdt. 
Enerzijds een politieke partij be
kampen en anderzijds haar ne-
venorganizaties- steunen is een 
vlieger die niet opgaat ! 

Neem nu aan dat de V.U. geen 
eigen nevenorganizaties wil uit
bouwen, dan nog zouden haar 
leiders en leden, omwille van 
hun overtuiging en konsekwent 
ter zake, hun medewerking die
nen te verlenen aan de reeds be
staande neutrale en onafhanke
lijke Vlaamse sociale organiza
ties. 

Hiertegen zullen sommigen in
brengen dat het zéér moeilijk is 
bij de bestaande Vlaamse zieken
fondsen en sindikaten aan te 
sluiten, omdat er ter plaatse nog 
geen vertegenwoordiger is of 
omdat het Vlaams sindikaat nog 
geen uitbetalingen kan doen in 
geval van werkloosheid. Weet U 
dan niet dat het aantal vrijge
stelden afhankelijk is van het 
aantal aangeslotenen en dat de 
faciliteiten kunnen verhoogd 
worden naargelang het ledental 
stijgt ? Ter illustratie kan ik 
meedelen dat wij in de streek 
van Dendermonde vier jaren 

WIM MAES 
vraagt U zijn militanten in 
moeilijke ogenblikken (boete 
en gevang) niet in de steek te 
laten. 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. llOO/.-Jfi.fl/l van het 
Vlaams Solidariteitsfonds. 

ALLEEN DEZE TWEE reke
ningen staan onder mijn er-
soonlijk toezicht. 

moesten wachten vooraleer de 
advizerende geneesheer zijn zit-
dag te Dendermonde zélf wou 
houden, omdat het aantal leden 
niet voldoende was ! 

Moesten alle V.U.-kiezers (en 
mandatarissen) konsekwent zijn, 
dan zouden de Vlaamse Zieken
fondsen alléén reeds 300 bedien
den kunnen te werk stellen, 300 
gezinnen die nu van onze tegen
strevers afhankelijk zijn en moe
ten zwijgen ! 
\ J.P.F., Buggenhüut. 

SOCIALE ORGANIZATIES II 

W îj kunnen de kolossale macht 
der politieke sindikaten en mu
tualiteiten niet over het hoofd 
zien. Van een evolutie naar af
braak der drie gekleurde vader
landse zuilen bemerken wij, in 
tegenstelling met L.F., niet het 
minste spoor. Om zuilen tot in
storting te brengen, kan men al
leen maar er stenen uitbreken. 
Met andere woorden : de Vlaams
gezinden in eigen niet-partijge-
bonden organizaties onderbren
gen. 

Op die wijze word; het triko-
loor monopolie doorbroken. Of 
denkt L.I". dat de kleurmutuali-
teiten het initiatief zullen nemen 
tot depolitizering v. h. K.l.Z.l.V.? 

dr. R.M., Melsen-Gavere. 

In uw blad van 5 november ge
noot uw stukje « B.O.B. : geen 
tijd » mijn volle aandacht. Het 
doet me veel genoegen dat ook U 
deze zaak achterhaalde. 

Méér dan een half jaar geleden 
werd de B.O.B.-Mechelen op de 
hoogte gebracht van een uitge
breide smokkelzaak in goud in 
uurwerken. Dat het geen kleine 
« bijverdienste s. betrof van één 
of andere sukkelaar, bewijst het 
« dolce vita » van de smokke
laars. Tientallen personen uit de 
Bupelstreek kennen de uitspat
tingen van de betrokkenen meer 
dan voldoende. In bepaalde in
richtingen zijn ze ongetwijfeld 
de beste klanten. De centrale 
figuur van deze gang is een veer
tigjarige. Deze persoon haalt bij
na dageliiks zijn « waar » in ge
kende middens te Antwerpen en 
Brussel en is zozeer door deze 
akiiviteiten in beslag genomen, 
dat hij dikwijls afwezig is op 
zijn werk. Namen en adressen 
van leveranciers en onderverko
pers werden aan de B.O.B.-
Alechclen overgemaakt door men
sen die door de smokkelhandel 
benadeeld werden. Na méér dan 
een maand alle gegevens (data, 
uren en plaatsen van de verhan
delingen) overgemaakt te heb
ben, gingen deze mensen infor
meren bij de B.O.B. Zij kregen 
als antwoord dat de B.O.B, nog 
geen tijd gevonden had om iets 
te doen. « Wij zijn teveel in be
slag genomen door de zaak Leu
ven. Daarom hebben wij voor
lopig geen tijd, ons met iets 
anders te bemoeien ». 

De benadeelden gaven echter 
niet af. Verscheidene !:cren zoch
ten zij kontakt met de B.O.B., die 
de indruk gaf dat het haar op de 
duur verveelde. Enkele weken 
later kwam er toch wat schot in 
de zaak en werden er enkele — 
oppervlakkige ? — onderzoeken 
ingesteld, die bewezen dat de 

gegevens klopten. De smokkel
handel ging echter verder. Na 
méér dan zes maand is het nog 
steeds hetzelfde. Hoeveel dfe uur
werkmakers-juweliers uit gans 
het gewest sinds jaren benadeeld 
werden, is niet te schatten I-In
formaties bij de plaatselijke ju
weliers zouden kunnen aantonen 
dat het met hun verkoop alles 
behalve schitterend gaat ! En 
niet alleen Boom of Willebroek, 
maar gans de streek gaande van 
Antwerpen tot Brussel en van 
Dendermonde tot boven Meche-
len, wordt « uitgekamd » door 
voortverkopers van dezelfde per
soon. 

H.B., Willebroek. 

TAALTOEZICHT 

Naar aanleiding van de vraag 
die door dr. Goemans aan de 
minister van Binnenlandse Za
ken werd gesteld, over de proce
dure die dient gevolgd voor de 
vaste konkurrentie van taaitoe-
zicht, kan ik u mededelen dat ik 
sedert augustus 1964 eenendertig 
klachten, per gewone brief, heb 
ingediend. 

Zonder veel rezultaat ! 
Aan zes klachten werd een OT> 

lossing gegeven — die daarom 
nog niet door de betrokken dien
sten wordt toegepast ! — maar 
de andere zijn zonder het minste 
gevolg gebleven, niettegenstaavi-
de het gaat over flagrante wets
overtredingen. 

Indien dr. Goemans het wenst, 
kan ik hem de data en de nodige 
gegevens bezorgen. 

J.V., Brussel 0. 

De redaktie draagt geen rerant-
woordelijkheid Toor de Inhoud 
der gepubliceerde lezerabrieveit. 
Ze behoudt zich het recht fao 
keuze en inkorting voor. Over d« 
lezersrubriek wordt geen brief
wisseling gevoerd. 

van de redaktie 
Brussel , 24 november 1966, 

Be t r . : mensen rond "WIJ". 
Een van de mooie dingen die men te lkens weer t i j 
dens een abonnementenslag kan ervaren i s , hoe -
rond ons blad werkel i jk een brede gemeenschap van 
mensen l e e f t , voor wie "WIJ" v66l meer i s dan a l 
leen maar een weekblad. 
Op de kaderdagen t e Denrle en t e e i s t hebben we 
ge lu i s t e rd naar de gee s td r i f t i ge verhalen van de 
ve len , d ie thans avond voor avond l^ngs de b e r e 
gende s t r a t en trekken om ons blad aan de man t e 
bren-ren. Wat z i j v e r t e l l e n i s s teeds de moeite 
waard : een schat aan anekdoten en p l ez i e r ige (of 
een enkel kee r t j e ook minder p l ez i e r ige ) voorval 
len , met daarnaast een minstens even grote schat 
aan ervar ing die z i j opdeden ^ i j d e n s de ve le 
huisbezoeken. 
Wijzelf lopen graag mee met zo'n huisbezoek-ploeg 
omdat wij vinden dat een redakt ie n i e t a l l een r e 
dakt ie mag z i j n , maar ook de handen moet b l i jven 
steken aan het baziswerk, We houden van de verbe
ten i j v e r waarmee onze mensen voortdoen ook wan
neer ze om 9 u 30 's avonds a l l een nog maar "bot 
gevangen hebben" : Ic'^ntje moeten ze b e s l i s t maken 
vooraleer ze huistoe gaan. En dan_laten ze hot 
doorgaans ook n i e t b i j da t c'^ontje, 
We lopen graag mee, omdat op zo'n huisbezoeken
avond enorm veel t e leren v a l t over de mensen <̂n 
over ons blad. Wie in het kader van de abonne-
raentenslag zo'n paar maal "WTJ" toegestuurd kreeg, 
weet vaak heel pe r t inen te dingen t e zeg,9:en over 
wat goed I s en wat s lech t in ons b lad . Huisbezoek 
leert de redakteur, dat hij nooit te oud is om te 
leren. i\̂  <\ 
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Brussel, onze trots en onze schande^. 

" tout Ie monde 
a bruxelles 
parie frani;ais" 

ïm.v.d.b.) Dat is een van de dooddoeners 
waarmee te pas en te onpas in de frans-
talige bladen wordt geschermd en waarmee 
zij elkaar trachten te overtuigen dat het 
inderdaad zo is. 

Maar in werkelijkheid is het echter ge
heel anders. De waarheid is, dat de Brus
selse bevolking nog voor de helft of meer 
Vlaams spreekt thuis en in de kring van 
verwanten en kennissen. Het zou trouwens 
niet moeilijk zijn, de proef op de som te 
leveren. Wilde men in bepaalde gemeenten 
(en zelfs te Eisene, te Etterbeek, te Sint"-
Joost en te Sint-Gillis, om maar deze te 
noemen) huis aan huis gaan aanbellen, dan 
zou men versteld staan te ervaren in hoe
veel gevallen de mensen U in het Vlaams 
kunnen te woord staan. En met een be
wijs in het ongerijmde zou men dan kun
nen konkluderen dat, wie Vlaams kan spre
ken, geen Waal is. 

De doorsnee-Brusselaar spreekt Vlaams 
wanneer men zich in die ïaal tot hem 
richt. Maar (en daar ligt het schaap ge
bonden) al wie zich vanwege een openbare 
administratie, een parastatale instelling, een 
nutsbedrijf — hetzij als politieagent, post
bode, opnemer van gas- en electriciteits-
meters, enz. enz. — tot de bewoners richï. 
begint met zich in het Frans aan te mel
den. Dit is een gemakkelijkheidsoplossing 
omdat ook -de mensen van Vlaamse oor
sprong, zelfs de minder-gestudeerden, in 
staat zijn in het Frans te antwoorden, zo
dat de aansprekers in dergelijke gevallen 
met Frans het meest rechtstreeks kans op 
succes hebben. 

Er wonen te Brussel wel veel eentalige 
franssprekenden. Voor die geenandertalers 
bestaan er geen problemen : iedereen kan 
hen te woord staan in het Frans. Vandaar 
dat zij de indruk hebben steeds met enkel 
franssprekenden te doen te hebben. En 
vandaar tot de gevolgtrekking komen dat 
er te Brussel 80 t. h. francofonen zijn, is 
maar een stap. 

• Het Nederlands in de hoofdstad. 

awel, 
tiske, 
es 't nie woer ? 

(m.v.d.b.) Al wie te Brussel Frans met 
haar op spreekt, al wie kan zeggen « awel 
(iskc, 9a ne pique pas si prés » of « il pend 
encore une fois Ie fou dehors », wordt 
loyaal tot de francofonen gerekend. En wie 
kan zeggen dat « de remorque van de tram 
gearrêteerd is omdat de flèche van de mo-
irice af is » wordt ook geacht, voldoende 
Frans te kennen om de rangen van de 
francofonen te vergroten. 

Veel Vlamingen die aanvankelijk, na hvm 
aankomst te Brussel, nog geregeld Vlaams 
spraken hebben dit geleidelijk opgegeven, 
omdat ze al gauw ondervonden hebben met 
de nek te worden aangekeken, of met min
achting te worden bejegend. Ik ken een 
huis waar drie van de vier inwonende 
Vlaamse gezinnen bij de jongste volkstel
ling hun telbulletin in het Frans hebben 
ingevuld « om geen last te hebben ». 

Zo wordt aan het aangezicht van Brussel 
altijd en overal een vals beeld gegeven om
dat de Vlamingen in plaats van door hun 
getal het stadsbeeld te bepalen, de macht 
van de scheefgegroeide toestanden onder
gaan. Mocht door de invoering en de eer
lijke toepassing van het beginsel der dub
bele nationaliteit (of van de subnationali
teit) de bestendige aanvoer van Vlaamse 
mensen voor de Vlaamse gemeenschap te 
Brussel gewonnen en behouden blijven. 

dan zou er binnen afzienbare tijd een gron
dige wijziging ten goede intreden. Waar 
nog niet zo lange jaren geleden de Vla
mingen uit de verschillende provincies te 
Brussel in hun onderlinge betrekkingen 
poogden zich uit de slag te trekken met 
wat zij « Frans » noemden, omdat zij el-
kaars dialekt niet of moeilijk verstonden, 
valt het nu op hoeveel jonge mensen thans 
behoorlijk Nederlands spreken op straat, in 
winkels en trams. Jonge inwijkelingen uit 
de verschillende Vlaamse provincies vinden 
elkaar te Brussel via het A.B.N., zodat zon
der overdrijving kan gezegd worden dat 
het A.B.N, een niet te versmaden hefboom 
is voor de groeiende Vlaamse bewustwor
ding in de hoofdstad. 

• Poswick en de Vuurkaart. 

ZO worden 
oudstrijders 
behandeld I 

(w. jorissen) Gedurende de jongste twee 
jaar en ook volgend jaar werden en wor
den de financiële voordelen, verbonden aan 
de Vuurkaart, verhoogd met ongeveer 50 
t. h. Niet alle oudstrijders die er volgens 
hun prestaties recht op hebben bezitten 
deze Vuurkaart, omdat de aanvraag-termij-
nen sinds lang verstreken zijn ofwel om
dat men ze hen ontnomen heeft na de oor
log en ze, ondanks eerherstel, achteraf niet 
teruggegeven heeft. 

Het is werkelijk scliandalig om zien hoe 
sommige oudfronters, oude wrakken die de
ze o hoe verdiende toelage zo nodig heb
ben, van het voordeel ervan uitgesloten 
worden. 

De minister vindt er echter geen graten 
in dat die oudstrijders geen toelage trekken. 
Mijn verzoek om een nieuwe aanvraag-ter-
mijn te openen vindt de minister niet no
dig. De oudstrijders hebben hun kans ge
had ! 

De oudstrijders die in eer hersteld wer
den nadat ze na de jongste oorlog door een 
straf hun Vuurkaart zagen ontnemen, krij
gen evenmin iets. 

Zij waren alleen goed om hun leven 
vier jaar lang op het spel te zetten. De 
dankbaarheid van de staat is groot ! 

Iets anders is het feit dat een wet van 
18 augustus 1947 bepaalt, dat krijgsgevan

genen 40-45 van hun voordelen beroofd 
kunnen worden voor hun houding tijdens 
de bezetting, zelfs zonder ooit veroordeeld 
te zijn geweest. 

Daarover ondervraagd heeft de minister 
me geantwoord dat het inderdaad juist is 
dat, bij toepassing van artikel 3 van de wet 
van 18 augustus 1947 (jawel ongeveer 20 
jaar geleden !), oud-krijgsgevangen geheel 
of gedeeltelijk tütgesloten werden van die 
voordelen. 

Dat ze dit zelfs werden zonder ooit ver
oordeeld te zijn geweest, zoals ik in mijn 
vraag vermeldde, heeft de minister liefst 
weggelaten. Hij zal zelf wel moeten beken-

• nen dat dit al te bar is ! 
Nochtans volhardt minister Poswick in 

de boosheid, want het slotzinnetje van zijn 
antwoord luidt : « Ik meen dat er van de
ze rechtspraak niet dient afgeweken te wor
den ». 

Heeft de (Vlaamse) C.V.P. hier niets te 
zeggen ? 

Neen, ook de heer Segers. als minister 
van Landsverdediging, heeft daar niets aan 
veranderd ! En ook thans z^vijgt de C.V.P. 
als partij I 

• Alleen een federale staatshervorming... 

Vhuiuyuur^^ oU 

OxAApd,: TUVtMiiujuuJ' 

O'lw 

het geding 
te 
straatsburg 

(f.v.d.e.) Er wordt in de Vlaamse pers gro
te aandacht besteed aan het geding te 
Straatsburg, ingespannen door franstaligen 
tegen de Belgische Staat. 

De onrust die de unitaristen bevangt ten 
overstaan van de mogelijklieid, dat te 
Straatsburg een ongunstige beslissing zou 
kimnen vallen is begrijpelijk. 

Het is vanzelfsprekend onmogelijk ïe 
voorzien hoe het zal eindigen, want met 
een internationaal samengesteld gerechts
hof, waarvan de meeste leden niets afwe
ten van de toestanden en verhoudingen in 
België, weet men nooit. 

Een ongunstig vonnis zou voor de taai-
flaminganten die het van de taalwetten 
moeten hebben een katastrofe zijn. 

Het is dan ook nuttig van nu reeds te 
onderstrepen dat in dit geval alleen heï 
federalisme nog een oplossing biedt. 

Alleen door het federalisme kunnen wij 

in een Vlaamse deelstaat onze taal en kui
tuur voldoende beschermen en ook de 
grenzen van ons volksgebied veilig stellen, 
zodanig dat een franssprekende minderheid 
onmaclitig en ongevaarlijk wordt. 

Het is in de unitaire staat dat ons volksn 
gebied weerloos open ligt en kan aarge^ 
vreten worden door de Franse taalimperia'« 
listen, dat de franskiljons in het Vlaamse 
land zich nog sterk kunnen voelen door de 
steun van Brussel en van de Walen. 

Het is de unitaire en gecentralizeerde 
struktviur van de staat die ons belet defini
tief gezonde en normale toestanden te ver
wezenlijken, waarin wij niet meer of veel 
minder zouden aangewezen zijn op taal
wetten. 

Het feit dat de Belgische Staat zich thani 
te Straatsburg schrap zet tegen de eis der 
franstaligen, is zeker een gevolg van het 
inzicht dat een veroordeling van de taal-i 
wetten aan de Vlamingen geen andere uit-
weg meer zou openlaten dan een federale 
staatshervorming. 

• Coppieters zet het puntje op de i. 

een bom 
inde 
kommissie 

(l.d.t.) Donderdag 17 november, te 13 uur 
50, moet de Kamerkommissie voor Natio
nale Opvoeding even zetelen met één punt 
op de agenda : « aanstelling van het bu
reau >. Een « formaliteit », denken de mees< 

(Vervolg blz. 4) 

leuvense 

studenten kroniek 

In deze eerste bijdrage is het de be
doeling, de inwendige keuken van het 
Leuvense stiidentenwereldje even uit
een te zetten. Dit schijnt wel noodzake
lijk, na de vele verwarrende persar
tikels die verschenen sedert het begin 
van het nieuwe akademiejaar. 

Na de voettocht Oostende-Leuven 
moest, zo was de mening van velen, 
een oktoberrevolte losbreken die deze 
van mei in kracht zou overtreffen. Dit 
werd echter een misrekening. Geduren
de de vakantie was er niets voorbereid, 
zodat het akademiejaar in volle chaos 
begon. Ideologische disputen waren er 
de oorzaak van, dat er geen doelgerich
te aktie kon zijn. 

Om de buitenstaander een idee te 
geven van de Leuvense studenten
wereld, is het even nodig uiteen te zet
ten hoe deze juist in mekaar steekt. 
Verleden jaar bestond het Leuvens 
Studenten Korps (LSK) ; dit orgaan 
verenigde alle studenten. Het was 
samengesteld uit zes leden van het 
KVHV, zes leden van het Fakulteiten 
Konvent (FK), vier van de Sociale 
Raad (SR) en twee van het Senioren-
konvent (SK), met daarbij de voorzit
ter van het LSK. Het LSK was het 
forum waar over alle studentenaange-
legenheden beslist werd. Het was ech
ter een top die geen konkrete bazis 

had. Men wou nu een struktuur waar 
de medezegging van de gewone student 
meer en beter tot uiting zou komen. Zo 
zou een demokratischer beslissings
macht verzekerd zijn. De naam LSK 
werd veranderd in VVS-Leuven. Dit als 
een onderdeel van de nationale VVS 
(Vereniging van Vlaamse Studenten, 
die alle studenten van het hoger onder
wijs groepeert en er een soort syndi-
kaat van wil zijn). Terzelfdertijd wer
den ook vier raden opgericht : een 
sociale, fakultaire, kulturele en poli
tieke raad. Die raden afzonderlijk zijn 
samengesteld op fakultaire bazis, sa
men met mensen van het KVHV. Men 
heeft echter vergeten, het Seniorenkon-
vent in te schakelen. Die raden zijn 
autonoom op hun eigen terrein ; ze 
vaardigen elk vijf leden af naar VVS-
Leuven om daar dan vooral de finan
ciële en gemeenschappelijke zaken te 
regelen. Men heeft nu dus een demo
kratischer struktuur, maar men heeft 
volgens velen vergeten dat men met 
een struktuur alléén de demekratie niet 
verwezenlijkt. Men moet ook de mensen 
hebben om ze te verwezenlijken en tot 
nu toe is dit jammer genoeg niet het 
geval. Van daar dan ook enigszins de 
malaise in het begin van liet jaar. 

Sedert het begin van het akademie
jaar werd gepoogd, de studentenniassa 

ten sensibiliseren. Om allerlei redenen 
was het effekt eerder matig te noemen. 
Op dit ogenblik is men terug naar de 
aküe overgegaan. De betoging van ver
leden week woensdag was in dit ver
band een goede waardemeter. Leuven 
Vlaams, overheveling en een werke
lijke autonomie zijn de eisen waar 
iedereen wil voor ageren. Rond deze 
punten moet dan ook gewerkt worden. 
Het is anderzijds duidelijk dat in een 
universitaire gemeenschap ook maat
schappelijke problemen aan de orde 
gesteld worden. Maar onze aktie moet 
in de eerste plaats betrekking hebben 
op de feiten die voor ons liggen. En dit 
is : Leuven Vlaams met alle nevenas-
pekten ervan. 

Voor volgende week woensdag 30 
november is in de namiddag een « wan
deling •» gepland. Die zal wel weer ver
boden worden door de Leuvense bur
gervader, op aandringen van zijn oer-
franskiljonse PVV-schepen Sprockeels. 
In ieder geval : de studenten zullen 
zich daar niet aan storen. We gaan 
toch de straat op. We leven in eer 
demokratische gemeenschap ! 

Voor de namiddag van 14 decembei 
is een grootse betoging gepland, toege 
laten of niet. Als men ons stelselmatig 
het recht tot meningsuiting ontzegt 
dan is het niet onmogelijk dat Leuver 
weldra een « bezette stad » wordt. Ze 
zullen er zelf naar gevraagd hebben 
Tegen die tijd zou dan ook het vooront 
werp van een soort Witboek moeten 
klaar zijn, waarin alle eisen van de 
studenten zullen vervat zijn met het 
oog op de herziening van de wet op de 
universitaire expansie in 1968. 

In de maand maart zou dan een na
tionale betoging op Leuven gehouden 
worden in samenwerking met het koör-
dinatiekommitee. Ondertussen kunnen 
we alleen hopen dat ons dagjeswerk 
vruchten oplevert, want in Leuven 
wordt het alles of weer niets. 

Testerep. 
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deze week in het land 
Drie P.V.V.-ministers legden in de kommissie Meyers een verlclaring af 
over de uitvoeringsbesluiten. De socialisten vroegen een debat; toen dat 
geweigerd werd, verlieten ze de vergadering. 
Alhoewel publikatie der uitvoeringsbesluiten vanaf midden der week mo
gelijk was, geschiedde ze nog niet. 
Op een perskonferentie kondigde de Volksunie een reeks wetsvoorstellen 
aan. 

(Vervolg van blz. 3) 
te leden... en blijven afwezig. De aanstel
ling van het bureau gebeurt toch steeds bij 
eenparigheid van stemmen. 

13 uur 55 : ongeveer zes leden vernemen 
dat Coppieters zich zal « onthouden » bij 
de aanstelling. De vertegenwoordigers der 
drie « nationale » partijen beginnen koorts
achtig kollega's op te halen om in getal te 
zijn. 

14 uur : eindelijk dertien leden ! Iemand 
ïtelt de herkiezing voor van het uittredend 
bureau. En dan luistert de Kommissie in 
gespannen stilte naar de motivering van 
Coppieters' onthouding. 

Deze zegt : « Ik onthoud mij niet wegens 
onvriendelijkheid jegens de voorgestelde 
voorzitter en leden van het bureau. Mijn 
onthouding wil de uiting zijn van een prin
cipieel protest vanuit de prerogatieven van 
mijn parlementair mandaat tegen het feit 
dat de Kameikommissie van Nationale Op
voeding geen feitelijke invloed noch kon-
trole meer heeft op het onderwijsbeleid. 
Dit wordt helemaal overgelaten aan twee 
< driepartijen-kommissies » (Schoolpakt en 
Universitaire Expansie) die de Natie niet 
vertegenwoordigen J>. 

De verklaring sloeg in als een bom ! De 
voorzitter beloofde hierop terug te komen 
en na de bijeenkomst verklaarden zich 
meerdere leden stilletjes akkoord. Jammer 
genoeg in de wandelp-angen... Waarom niet 
in de vergadering zelf? 

• Een bezoek dat mocht... 

eerste schuifke: 
Irankrijk 

(m.v.d.b.) \'oor een paar weken heeft 
Brussel zich nogmaals mogen verheugen in 
hoog Frans bezoek. Niemand minder dan 
de heer Christian Fouchet, minister 
van nationale opvoeding van Frankrijk, was 
er te gast om de plechtige inwijding van 
de nieuwe lokalen van het Lycée Francais 
te komen prezideren. Dat er daarbij nog
maals « hartverheffende > woorden zijn ge
sproken, zal wel niemand verbazen. De heer 
Fouchet beschreef « het zaaien van een 
Frans zaadje in Belgische grond als een 
stap naar meer beschaving voor Frankrijk 
en België, die zijde aan zijde marsjeren ». 
Hij bracht o.m. hulde aan de « synthese 
franco-belgc », die eenmaal de prefiguratie 
zal zijn van een ministerie van nationaal-
Europese Opvoeding ». 

7ijn Belgische kollega, de heer Toussaint, 
dankte voor de Franse < presence >. 

Het bezoek van de heer Fouchet was voor 
de «Grandes Conférences Catholiques » 
(het ding heeft geen Nederlandse naam, 
comme de bien entendu) een buitenkansje, 
waarvan gretig gebruik gemaakt werd om 
hem de avond te voren te laten optreden 
als redenaar, naast o.m. de heer P. Wigny, 
Belgisch minister van Justitie en van Fran
se kuituur. Vermelden v\'ij ook nog (om het 
met een geijkte formule te zeggen) dat ko
ning Baudouin en koningin Fabiola er aan 
gehecht hadden, de avond met hun aan-
weziijheid op te luisteren. 

Alle kommentaar lijkt ons daarbij over
bodig 1 

• Een bezoek dat niet mag... 

tweede schuifke: 
nederland 

(m.v.d.b.) Bij Koninklijk Besluit dd. 29 
juli 1817 besliste koning Willem I van het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, dat 

te Lier een rijkskweeksdiool voor onder
wijzers zou worden opgericht, zodat die 
terecht befaamde instelling in 1967 haar 
150-jarig bestaan kan vieren. 

Menende dat dit belangrijk feit niet on
opgemerkt mocht voorbijgaan, heeft de 
Koninklijke Oudleerlingenbond van de 
Rijksnormaalschool te Lier zich voorgeno
men een akademische zitting te organize-
ren, waarop hoge gasten uit eigen' land en 
ook uit Noord-Nederland zouden worden 
uitgenodigd. De initiatiefnemers meenden 
uit erkentelijkheid het Nederlandse konink
lijke huis bij die plechtigheid te moeten 
betrekken, aangezien de oprichting van de 
Rijkskweeksdiool te Lier inderdaad een 
persoonlijk opzet was van Willem I. 

Dienvolgens gaven zij geruime tijd gele
den reeds kennis van hun voornemen aan 
de toenmalige Belgische minister van Na

tionale Opvoeding, en verzochten zij hem 
op 21 mei 1964 om een onderhoud voor 
nader overleg. Het antwoord kwam, met 
de bekende ministeriële spoed, op 2 sep
tember 1964, na meer dan drie maanden 
dus. Wat ons niet mag verbazen, aangezien 
Lier in Vlaanderen en dus ver van Brussel 
ligt. 

Het antwoord luidde als volgt : 
« Mijnheer de Directeur, 
Ik heb uw schrijven, waarbij U mij mee

deelt dat U de bedoeling hebt de honderd-
vijftigjarige verjaring van uw instelling 
met een elite-plechtigheid te vieren, goed 
ontvangen. Ik waardeer uw initiatief ten 
zeerste. 

Ik meen echter dat het ongepast zou zijn 
andere dan Belgische instellingen of over
heden hierbij te betrekken. Mag ik U ver
zoeken het genomen initiatief verder uit te 
werken, rekening houdend met deze beper
king ? 

Inmiddels verblijf ik. Mijnheer de Di
recteur, 

(w.g.) H. Janne. > 

Uit wat voorafgaat blijkt andermaal dat, 
zo Franse < presence > gehonoreerd wordt 
met vorstelijke belangstelling, Nederlandse 
deelneming aan Vlaamse plechtigheden 
daarentegen ongewenst is. 

onóre lagasse 
€ Le coeur a des raisons que la raison ne sait pas comprendre ». Zo ook het 

hart van de zeer fransbewuste en antivlaamse heer André Lagasse. 
De heer Lagasse is een inboorling van de « oase francophone ». Hij woont te 

XL aan de rue Charles Decoster en deze straatnaam zal zowat zijn enige band 
zijn met het land van Tijl en Nele, la Ménapie des ménapiens. 

De heer Lagasse is een voorvechter van Bruxelles francais, en dan nog liefst 
van le tres grand Bruxelles frangais. Hij behoort tot de heetgebakerde franco
fone voorvechters die het F.D.F. boven de doopvont hebben gehouden; bij de 
jongste parlementsverkiezingen werd hij verkozen tot enige F.D.F.-vertegenwoor-
diger in de senaat. 

De senator heeft sindsdien op geen enkel ogenblik doen voelen dat de Bel
gische politiek eigenlijk op hem heeft zitten wachten om terug vaart en formaat 
te krijgen. In het senatoriaal halfrond behoort hij beslist niet tot de tenoren en 
geen enkel lid van de hoge vergadering zal er zich vim laten weerhouden, 
koffiewaarts te snellen omdat Lagasse nog op de sprekerslijst staat. 

Hij heeft het er natuurlijk niet gemakkelijk : hij zetelt moederziel alleen 
voor zijn partijtje en het ontbreken van het applaus der < politieke vrienden » 
werkt stellig niet stimulerend op de redenaarsgaven van wie moet praten voor 
lege banken. Het is nu eenmaal het lot van de kleine groepen, de tribune slechts 
te krijgen op het vergevorderde uur dat de mandatarissen « uit de provincie > 
zich reeds lang naar trein of auto hebben gespoed. Alhoewel het alléén-zetelen 
niet noodzakelijk een handicap hoeft te zijn : in de Kamer trekt de even een
zame heer Périn volle banken, telkens wanneer hij het schavotje aan de voeten 
van Achiel bestijgt. Perin en Lagasse hebben gemeen, dat ze allebei professoren 
zijn en dat ze allebei het francofoon front (de ene mét en de andere zonder 
hoofdletter) vertegenwoordigen. Maar daarmee houdt het dan ook op. 

André Lagasse is een intellektueel, een jurist, een professor. Een man dus, 
van wie mag verondersteld worden dat hij de gave des onderscheids en de zin 
voor relativiteit bezit. Die veronderstelling is in zijn geval echter vreselijk on
juist : de hooggeleerde behoort immers tot het politieke groepje, dat iedere dag 
opnieuw bewijst volkomen lak te hebben aan iedere vorm van verstandige praat 
en dat zijn argumenten naar voor brengt zoals het viswijf (en dat is eigenlijk 
een heel grove belediging voor dit tenslotte toch eerbaar en nuttig beroep) de 
hare. Met veel geschreeuw namelijk en zo plat mogelijk ! 

Schreeuwerig en plat zijn de aanplakbrieven die het F.D.F, (waarvan, zoals 
gezegd, de heer Lagasse een der grote meneren is) in de Brusselse agglomeratie 
heeft laten aanbrengen : Brussel (met Umlaut op de u) Vlaams — jamais! Wat 
daar in koeien van — gotische'— letters op schuttingen en muren prijkt, is de 
stenografische weergave van de bezopen stamineepraat die de Brusselse Vlamin
genvreters mekaar tussen de zoveelste pils in toelallen : ce ne sont que des ba
ches, hein fieu ! Een slogan om bij te grienen, van kompassie om zoveel laat
dunkende stomheid of van koleire om zoveel onmenselijke en smerige Vlamin
gen-haat. Een slogan om van te schrikken, want de Umlaut en de gotische letters 
keren zich tegen wie meende dat hij er de hoofdvogel mee afschoot : wat doet 
méér denken aan het beruchte « Juden 'raus » van het Duizendjarige Rijk dan 
deze rassistisrhe hartekreet van le tout petit Bruxelles? Een slogan die door het 
F.D.F. én door de achtbare heer Lagasse wetens en willens, in koelen bloede, 
wordt gehanteerd om duidelijk te maken dat er tussen hén en ons — de Vlamin
gen met Umlaut — een afgrond gaapt die nooit en nimmer overbrugbaar wordt. 

De intellektueel, de jurist, de professor Lagasse heeft zijn mening in een 
slagzin samengebald en ze schreeuwt ons van de Brusselse muren tegen : indien 
het van hem afhangt, is er in de oude Nederlandse stad Brussel geen plaats meer 
voor de Vlamingen, de oorspronkelijke en tot voor een eeuw nog haast onver-
mengde bewoners van deze stad. 

Deze heer Lagasse, die zich te Br ussel gedraagt als buitenwipper om de laat
ste Vlaming heraus te gooien, komt te Leuven zijn boterhammetje en wat er bij-
hoort verdienen als professor aan de onvolprezen Alma Mater. Hij verwacht van 
ons, dat wij zo idioot zijn hem niet met gelijke munt te betalen. Hij eist van ons, 
dat hij ongestoord in de Vlaamse stad Leuven zijn stuivers bijeen kan schrapen 
en dat we hern op de koop toe laten genieten van de taaifaciliteiten die hij on
ontbeerlijk acht voor de waardige uitoefening van zijn geleerd beroep. 

Brussel wordt ons door hem ontzegd, te Brussel lopen wij met de Umlaut op 
het voorhoofd 'gelijk de Joden destijds met de Davidster op de jas. Maar in het 
Vlaamse Leuven moet hij, meneer Lagasse, ontvangen worden met al de eerbied 
die zijn hoge waardigheid vergt. 

Er is geen keuze : ofwel moet professor Lagasse en moet heel de franstalige 
Alma Maler-winkel er uit te Leuven. Ofwel lezen we over x jaren op de Leu
vense schuttingen en muren : < Löwen Vlaams — jamais! >. 

dio Genes. 

• Op een perskonferentie te Brussel. 

dat zijn onze 

oplossingen! 
(tvo) Door de Volksunie werd gisteren 
vrijdag in een hotel van de Brusselse mid
denstad een druk bijgewoonde perskonfe* 
rentie gehouden, waarop een hele reekt 
wetsvoorstellen werden bekend gemaakt. 
Deze wetsvoorstellen bestrijken het ganse 
domein van de Waals-Vlaamse verhoudin
gen en van het probleem Brussel; zij zijn 
van aard om, in afwachting van een fede* 
rale herinrichting van België, oplossingen 
te geven voor een aantal Vlaamse eisen 
waarover een algemene consensus bestaat. 

Daar is vooreerst het probleem Leuven. 
Over de grond zelve der zaak dient de 
V.U.-senaatsgroep een wetsvoorstel in, dat 
men een gewijzigd wetsvoorstel Verroken 
zou kunnen noemen. Er zijn bepalingen in, 
die het op een ruimer vlak stellen en die 
de nog overblijvende knelpunten inzake 
het taairegime van het hoger onderwijs re
gelen. Zo voorziet het, dat te Brussel geen 
enkele vorm van eentalig Frans onderwijs 
mag worden gegeven en dat de Nederland
se afdelingen der hogere onderwijsinrich
tingen er niet alleen moeten beschikken 
over een eigen direktie maar ook (en dat 
is volkomen nieuw) over een eigen sekre-
tariaat. Het v^'etsvoorstel stipuleert, dat het 
hoger onderwijs in de duitstalige gebieden 
in het Duits moet geschieden en dat in 
Vlaanderen alleen het Brugs Europakollege 
een uitzonderingsstatuut mag hebben. 

Op de perskonferentie werd meegedeeld 
dat de Volksunie bereid blijft, zich aan te 
sluiten bij de initiatieven die andere par
tijen eventueel terzake zouden nemen en 
dat ze zelfs wil overwegen, in voorkomend 
geval haar eigen voorstel in te trekken. 

In aansluiting bij deze tekst dient de 
Volksunie-Kamerfraktie een wetsvoorstel in 
dat de uitbetaling van de bazisvergoedin-
gen aan de vrije universiteiten afliankelijk 
maakt te Leuven van de overheveling en 
te Brussel van de volledige splitsing en au
tonomie der beide afdelingen. 

De Kamerfraktie herneemt een wetsvoor
stel, dat voorziet dat de maatschappijen 
hun maatschappelijke zetel vestigen daar 
waar hun voornaamste exploitatiezetel ge
legen is. De bedoeling die hierbij voorzit, 
is duidelijk : de vernederlandsing van het 
bedrijfsleven af te ronden en Brussel le de-
kongestioneren. 

Inzake de zes randgemeenten stelt de 
Volksunie-senaatsfraktie twee belangrijke 
wetsvoorstellen voor. Het eerste bepaalt de 
afschaffing van de taaifaciliteiten in de zes 
gemeenten; in de toelichting wordt gezegd 
dat de ekspansie van de hoofdstad moet ge
schieden via satellietsteden en niet door 
een ordeloze en imperialistische uitbreiding 
van de olievlek. Een tweede wetsvoorstel 
voorziet de oprichting van een politiek ar
rondissement Halle-Vilvoorde, waartoe de 
zes randgemeenten moeten behoren. Het 
belang van dit wetsvoorstel is duidelijk. 
Thans hebben de Vlamingen op de 33 
Brusselse parlementaire mandaten er slechts 
8; het verlies aan zetels ten nadele van 
Vlaanderen is daar groter, dan wat we des
tijds door de zetelaanpassing wonnen. 

De senaatsfraktie heeft tevens een uiterst 
belangrijk wetsvoorstel aangekondigd be
treffende de taaiverhoudingen in de admi
nistratie. Het voorziet dat de fifty-fiftvver-
houding bij de hogere bedienden van Brus-
sel-Hoofdstad niet binnen de 10. maar bin
nen de zes jaar moet verwezenlijkt zijn. 

Het gaat tevens uit van het beginsel, daï 
bij de indeling der taalkaders in de hogere 
besturen er geen tweetalige, maar slechts 
Nederlandse en Franse rollen mogen zijn. 
Het schrijft strafrechtelijke sankties voor 
ingeval van niet-naleving der taalwetten en 
eist de publikatie van de rechtspraak der 
Taaikommissie in het Staatsblad. Het stelt 
tevens voor — en dat is een uiterst belang
rijke bepaling, die talloze Vlaamse ambte
naren eindelijk bevrediging zou geven —-
dat het hoger bestuurskader zou samenge
steld zijn op bazis van de werkelijke ver
houdingen in het land, met name voor 60 
t. h. nederlandstalig en slechts voor 40 t. h. 
franstalig. 
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Alhoewel he t Brussels rassis-
tenpar t i j t je me t zijn Madelei-
nemeet ings en zijn hatel i jke 
Brüssel-Vlaams-kampanje de 
i nd ruk t r ach t te verwekken 
d a t he t een gesloten en dina-
misch blok is, bl i jkt he t onder
hevig te zijn aan heel wa t her
r ie en ruzies. 

De grote scheidingslijn in 
he t F.D.F, loopt tussen de zgn. 
« Walen » en de zgn. « Brusse

laars ». De Waalse vleugel is 
voors tander van de ha rds t e 
koers , d roomt van een federa
lisme met drie en voelt ee rder 
Waals dan Brussels . De Brusse
laars houden het bi j de klas
sieke Beulemansopvat t ingen 
en hebben weinig of geen be
langstelling voor de Waalse 
problemen. De Brusselse vleu
gel r ek ru tee r t zijn aanhangers 
in de dure wi jken van de bo
venstad en in de vi l labuurten 
van de randgemeenten . 

Alles behalve een Front dus , 
die F.D.F. Tenware dan in de 
echte betekenis van he t woord : 
een gevechtslijn waar men op 
mekaa r sch ie t ! 

STAAL EN TEKSTIEL 

E r wordt thans zoveel ge
sproken over de krizis in de 
staalnijverheid, da t m e n blijk
baar geen tijd meer vindt o m 
te spreken over een andere kri
zis : die in de tekstiel . Staal is 
vooral een Waalse en tekstiel 
vooral een Vlaamse aangele
genheid : da t verklaar t natuur
lijk veel. 

Zopas werd in de desbetref
fende senaatskommiss ie mee
gedeeld, da t er een reeks slui
t ingen in de tekst ie lsektor op 
handen zijn, zo o.m. te Gent 
en te Aalst. Wim Jorissen heeft 
in dezelfde vergadering de mi
nis ter onmiddell i jk geïnterpel-

liiiBiilIII 

# 
""ï^^ 

Volle zaal en volte aandacht op de kaderdag te Heist-op-den-Berg. Op de beide Jierfstkadei dagen 
kwamen in het geheel meer dan 800 bestuursleden van de Volksunie bijeen. 

leerd; hi j eiste da t onmiddel
lijk een einde zou worden ge
steld aan de dumpingprak t i j 
ken van bui tenlandse invoer
ders . 

Een andere s te rk bedreigde 
Vlaamse ni jverheidssektor is 
he t vlas. De toes tand is er, in
gevolge he t Frans vlasbeleid, zo 
a la rmerend da t velen vrezen 
da t de vlasnijverheid in Vlaan
deren volledig zou kunnen te
loor gaan. 

INGEWIJD 
Het (« Standaard »-) woord waarop we, 

misschien onbewust, zaten te wachten is 
eindelijk gevallen : wat tegenspraak, ver
warring, verstarring, volhaiding in de 
boosheid lijkt, is dit alles eigenlijk niet, 
want de « ingewijden » weten dat de 
juiste en goede beslissingen gevallen zijn 
en dat er dus geen enkele reden tot zorg 
meer bestaat. Wat tegenspraak lijkt is het 
eigenlijk niet, want voor de « ingewijde » 
gaat het enkel om een handigheidje. Wat 
vasthouden aan het beruchte diktaat over 
Leuven lijkt, is voor de « ingewijde » het 
tegenovergestelde. Hij, de « ingewijde >, 
weet immers welke échte beslissingen 
wérkelijk werden genomen. 

Een nieuwe periode in het politieke 
leven van dit land en van de Vlaamse 
Beweging is hiermee begonnen. De pe
riode van de ingewijden ! Na de periode 
van de volledig betrouwbare Vlaamse 
leiders (van een zeldzame onder hen be
staat zelfs een foto van « zijn » eed van 
trouw tijdens de IJzerbedevaart) brengt 
deze nieuwe periode wel wat afwisseling. 
Misschien duurt zij ook wat langer, want 
« ingewijden » worden niet zo gemakke
lijk ministers als dat met volledig be
trouwbare Vlaamse leiders gebeurt. 

Nu tenminste één van de ingewijden ons 
ingewijd heeft over het bestaan van inge
wijden, kunnen we niets anders doen dan 
trachten te begrijpen wat dit in de poli
tiek wel zou kunnen betekenen. Het is 
bekend dat geen koning groot is voor zijn 
kamerknecht : die man is immers inge
wijd in alle kleinere, en soms ook wel in 
enkele zeer grote zwakheden en gebreken 
van zijn « heer ». Wie op die wijze inge
wijd is, heeft echter nauwelijks enige poli
tieke betekenis. Zelfs al heeft hij wel in
vloed, zelfs al weet hij heel wat : veel 
meer dan een knecht wordt hij nooit. 

Het is onvoorstelbaar dat de « inge-
i^ijde » die over de « ingewijden » schreef 
in « zijn » krant de bedoeling had, te 

schrij\en dat hij zowat de kamerknecht is 
van de Belgische bisschoppen of zelfs van 
Mgr de magnifieke Rektor van Leuven. 
En een kamerknecht bij een lager ge
plaatste heer is, hoe ingewijd hij dan ook 
moge zijn, volledig zonder belang. 

Maar misschien is dit « ingewijd » zijn 
het normale gevolg van een diepere, bijna 
onbegrijpbare vizie op de ontwikkeling 
van de geschiedenis (deze nieuwe afgod 
van hen die nog altijd een God afwijzen), 
van een soort natuurlijke superioriteit 
van geest. En misschien gaat dit samen 
met een of andere vorm \an hoger leider
schap. In dat geval zou het inderdaad vol
ledig vanzelfsprekend zijn dat zij die niet 
tot de « inge^^ljden s> behoren, met in 
staat zijn de stellingen, het gedrag en de 
beslissingen van de « ingewijden s- te be
grijpen. Even vanzelfsprekend zouden 
deze niet-« ingewijden » zich dan van elk 
oordeel, van elke onte\redenheid en zeker 
van elke veroordeling (die altijd onver
antwoord is) moeten onthouden. 

Wie zou echter durven veronderstellen 
dat het de bedoeling is dat een soort 
« politieke apartheid » — zonder moge
lijkheid tot gescheiden ontv.ikkehng zelfs 
— zou kunnen \erdedigd worden door de 
radikale tegenstanders van elke vorm van 
koloni/.atie (in Afrika ten minste !) en 
door de felle bekampers van elk soort 
paternalisme ? Deze « ingewijden » zou
den dan immers niet enkel onze vorming 
leiden, maar nooit zouden wij de graad 
van « ingewijde j- kunnen bereiken door 
eigen kracht. Want « ingewijd 3> is slechts 
wie « ingewijd wordt » .. Het kan toch 
niet zijn dat voorzichtig een bescheiden 
navolging van Vadertje Stalin en zijn « in
gewijden » werd aangekondigd ? 

Eén vraag blijft volledig onbeantwoord: 
hoe wordt iemand « ingewijd » ? Opdat 
wij zouden kunnen weten óf een « inge
wijde » « ingewijd > is ! 

Nemrod. 

HET VERSCHIL 

In de senaat werd deze week 
een wetsvoorstel over he t sta
t u u t van Brussel in overwe
ging genomen; he t was inge
diend d o o r de kommunis t 
Terfve. 

Alle a rgumenten die nog in 
jul i golden om he t wetsvoor
stel Verroken-Sledsens te kel
deren, bleken n u niet meer te 
bes taan. Alhoewel he t voorstel 
Terfve eveneens het fameus 
« t w e e j a r i g taa ibes tand » 
schendt , was dat n u ineens 
geen beletsel meer . 

Duidelijker kon de dubbel
har t igheid van de Walen en 
vooral van de P.V.V. — inklu-
zief haar zogenaamde « Vlaam
se » mandata r i s sen — niet aan
getoond worden. 

De Volksunie heeft er geen 
gras laten over groeien en dien
de zélf een reeks wetsvoorstel
len in, zoals op onze blz. 4 is 
aangekondigd. We zijn be
nieuwd naar het lot, dat hen 
beschoren is ! 

D E S A E G E R 

De nieuwe overs t romingen 
in Klein-Brabant en elders 
hebben de verontwaardiging 
van de getroffenen gewekt. In
derdaad : deze overs t romingen 
konden gemakkeli jk voorspeld 
worden. Vorig j a a r bezochten 
we, samen met Wim Jorissen, 
de getroffen Klein-Brabantse 
streek. Onze senator was thans 
opnieuw onmiddell i jk te r 
plaatse; hij kon er vaststellen 
dat men een abonnement kan 
nemen op het s treekbezoek 
naar aanleiding van overstro
mingen. Hij stelde verleden 
jaar terzake een reeks parle
menta i re vragen; minis ter De 
Saeger an twoordde toen dat 
niet hijzelf, m a a r de minis ter 
van Landbouw verantwoorde
lijk was. Nu heeft hij echter 
toegezegd dat hijzelf de verant
woordeli jkheid dan m a a r zal 
dragen. Wanneer speelde hij 
komedie, vorig jaar of nu ? 

ZANOMUURTJES 

Inmiddels heeft senator Jo
rissen een nieuwe reeks parle
menta i re vragen aan de mi
nister gesteld. Ook senator dr 
De Paepe heeft initiatieven ge
nomen inzake de overstromin
gen in het Waasland en he t 
Dendermondse, terwijl de VU 
eveneens de zaak van de over
s t romingen langs Dijle en De-
m e r niet zal loslaten. 

Vorig jaar , toen de Vliet te 
Hingene voor de zoveelste 
maal overs t roomde, vestigde 
Wim Jorissen de aandacht van 
de minis ter op de ellendige 
toestand van de dijken. Hij 
kreeg, zoals reeds hoger ge
zegd, ten an twoord da t Land
bouw daarvoor verantwoorde
lijk was. De minis ier van 
Landbouw — de Waal Héger 
— zegde van zijn kant dat e r 
al heel wat werd gedaan en 
dat er nog heel wat zou gedaan 
worden, het meest dr ingende 
eerst . 

De dijken aan de Vliet bega
ven het echter vorige week 
voor de zoveelste maal omda t 
zij op sommige plaatsen, zoals 
Wim Jorissen a ^ . d e min is te r 
signaleerde «s lech ts dunne 
zandmuur t jes waren , tegen 
geen stevige duw bes tand ». 

SCHADEVERGOEDING 

Senator Jorissen heeft zopas 
volgende vraag aan De Saeger 
gesteld : « Uit persber ichten 
bli jkt thans dat de minis ter 
krachtens art ikel 102 van de 
Polderwet bij mach te is, de no
dige werken te laten ui tvoeren 
wat hi j , volgens dezelfde pers
berichten, op een samenkomst 
te Puurs ook beloofde. J a m m e r 
da t deze belofte niet een j a a r 
vroeger kwam, wan t iedereen 
die ter plaatse de toestand na
ging, kon vorig j a a r al de nieu
we overstromingen voorzien. 
De minis ter gelieve me te laten 
weten over welke afstand de 
dijken van de Vliet zullen ver
s terkt worden, waa r juist , op 
welke wijze en binnen welke 
t i jdspanne. Hij gelieve me te
vens te zeggen of er ook a a n 
uitbaggeren werd gedacht. Te
vens zou ik graag vernemen, 
op welke schadevergoeding de 
de slachtoffers de r overstro
mingen recht hebben en of e r 
op de Vliet te Eikevliet een 
brug zal gebouwd worden ». 

Onze senator verlangt tevens 
te vernemen, welke schadever
goeding de mensen in de ove
rige geteisterde gebieden zul
len ontvangen en of de diens
ten van Openbare Werken 
reeds het vraagstuk van de 
Schelde-overstromingen heb
ben bes tudeerd en, in bevesti
gend geval, tot welke besluiten 
en maatregelen deze s tudie 
heeft geleid. 

We wachten met spanning 
het ministerieel an twoord af ! 
E n we kunnen nu reeds zeg
gen, dat de Volksunie de zaak 
niet zal los la ten! 
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B E S P A R I N G E N ! 

Op 15 maar t 1965 huurde de 
Dienst der Gebouwen (een on
derafdeling van Openbare Wer
ken) te Antwerpen een ge
bouw, dat zou ingericht wor
den als kantoor ru imte . 

De h u u r van dit gebouw 
heeft thans reeds meer dan 
1.225.000 fr gekost. De herbou-
wingswerken werden geschat 
op tien miljoen fr. 

We zijn nu anderhalf j aar la
ter , maar het gebouw staat nog 
alt i jd leeg. De enige « herbou-
wingswerken » die tot nog toe 
uitgevoerd zijn, bestaan uit de 
opricht ing van een schutt ing ! 

E E N STUDIE 

Minister De Saeger zegde on
langs « dat er thans een studie 
opgemaakt wordt met het oog 
o p het meest rationele gebruik 
van het gebouw ». 

Tegen dat die studie af is, 
bedraagt de inmiddels betaal
de huursom wellicht al twee 
en een half miljoen ! En belo
pen de uiteindelijke verande-
r ingswerken misschien het 
dubbele van wat voorzien 
werd. Want de raming werd 
opgemaakt vóór de studie. 

Zoals men ziet is minis ter 
De Saeger niet alleen een groot 
« Vlaams leider »; hij is daaren
boven een uiterst prakt isch en 
spaarzaam beheerder ! 

[̂  jQ,I^S « L E G E R 

Ui t ' d é jongste gegevens van 
he t ministerie van Landsverde
diging blijkt onder meer dat er 
in 1965 bij de landmacht 61 % 
Vlaamse en 39 % Waalse 
dJCTStplJchtigen waren. Bij het 
officierenkorps was de toe
s tand net andersom • 38 % Vla
mingen tegen 62 % franstali-
gen. Bij de luchtmacht waren 
er 46 % Vlaamse officieren te
gen 54 % Waalse. Ook daar 
was , wa t de gewone dienst
plichtigen betreft, de toes tand 
ne t andersom: 56% Vlamingen 
tegen 44 "ii Walen. 

Het is eveneens het aanstip-
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pen waard dat de r i jkswacht 
gekommandeerd word t door 
41 % Vlaamse en 59 % Waalse 
officieren. Dat verklaar t véé l ! 

Het heet, dat de taaiverhou
dingen « licht verbeterd » zijn 
ten opzichte van 1964. In da t 
t empo word t het beslist 2.466 
na Kristus, alvorens « ons » le
ger n o r m a l e verhoudingen 
kent . 

VOLKSVERTEGENWOORDIGER 
BABYLON : 

D E M A G O G E N 

De C.V.P.-ers beleven niet al 
te veel plezier aan hun rege
r ingspar tner . Vanaudenhove 
dweilt heel het land af om in 
nauweli jks verholen t e rmen te 
verkondigen dat het begro
tingsevenwicht alleen en uit
sluitend het werk der P.V.V.-
minis ters is; het scheelt weinig 
of hij voegt er aan toe : « on
danks de pu t die de C.V.P. 
vroeger heeft gemaakt ». Dat 
heel dit evenwicht slecht bluf 
en oogverblinding is, werd dui
delijk uiteengezet in ons hoofd
art ikel van vorige week. 

Ook in het par lement zelf 
t rachten de P.V.V.-ers uit twee 
ruiven te vreten : die van de 

opposit ie en die van het be
wind. Zij keuren in kommissie
vergadering de begroting van 
sociale voorzorg goed, m a a r 
verkondigen tezelfdertijd da t 
er niet genoeg gedaan word t 
voor de zelfstandigen. Alsof 
niet gans de regering daarvoor 
verantwoordel i jk is ! 

Het is niet aan ons, de CVP-
ers te be jammeren . Ze zi t ten 
in een knoeiboel die ze zelf ge
wild en goedgekeurd hebben. 
Ze gingen scheep met een 
pa r tne r die er niet eens aan 
denkt , de spelregels te eerbie
digen en die er slechts op ge
slepen blijft om de huidige re
geringsformule trouweloos in 
de steek te laten als dat elekto-
raal rendeer t . 

Niet een p rog ramma en niet 
de uitvoering van dat program
m a interesseert de P.V.V., doch 
enkel en alleen een dag-in-dag-
uit politiek en het uiteindelijk 
elektoraal maneuver . 

ECHT V E R R O K E N 

In een art ikel in « De Nieu
we » beweerde Jan Verroken 
onlangs dat de Volksunie des
ti jds in de Kamer een amende
m e n t ingediend heeft om een 
au tonome francofone afdeling 
te Leuven in te r ichten. 

Dat is de typische wijze van 
Jan Verroken om een waar
heid tot leugen te verdraaien. 

Het wetsvoorstel van de 
Volksunie voor afschaffing van 
de Franse afdeling te Leuven 
w e r d in 1963 niet aangenomen, 
omda t Jan Verroken en de 
Vlaamse C.V.P. toen niet be
reid waren de Franse afdeling 
van de Leuvense universitei t 
op te doeken. Ze vroegen en 
kregen ingendeel ru ime facili
teiten te Leuven. 

Z O N D E R B L O Z E N 

Het is pas naaien dat, in bij
komende orde, door een V.U.-
kamerl id a l thans de volledige 
splitsing te Leuven gevraagd 
werd. Ook daar waren Jan Ver-

• roken en de Vlaamse C.V.P.-
ers toen tegen gekant . 

Thans wil Jan Verroken doen 
geloven dat de V.U. vroeger de 
Franse afdeling te Leuven wil
de behouden. Echt iets voor 
hem : liegen zonder blozen en 
zich redden met kneepjes als 
hij op zijn leugens be t rap t 
w o r d t ! 
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Deze gfitneente^ekretaris van een kleine gemeente heeft de wetten, die in 1965 uitgevaardigd wer
den, nft}es op een stapel van 40 cm hoogte gelegd. Ze beslaan niet minder dan 7.614 bladzijden 
2oah nier. weet wordt iedere Belg verondersteld, de wet te kennen. Hoe die Belg dat klaarspeelt, 
is on^ •n'/'t /.o heel duidelijk. Evenmin dringt het tot ons door hoe de vroede vaderen in de Wet-
ttraat het klaar spelen om, ondanks het reusachtig absenteïsme, met kennis van zaken hun me-

(img te zeggen over de meer dan 7.000 jaarlijkse bladzijden..,^ 

de schokaktie wordt 
een groot succes 

ANTWERPEN EN LIMBURG: 
BOVEN ALLE VERWACHTINGEN! 
(tv o.) Nadat we op de kndeidag voor de provincies Oost- en 
West-V laandei en op 13 november een zeer goed tussenrezultaat 
konden opmaken, beschikken we nu ook voor Biabant, Limbmg 
en Antwerpen over de tot op 20 november in de abonnementen: 
slag ve)iuezenli]kte cijfers. De tussemezultaten die veileden zon-
aag te Heist o.d. Beig bekend gemaakt we)den, lagen natuuilijk 
liogei dan die van Deurle : er was sindsdien immeis een week 
vei lopen tijdens dewelke men blijkbaar niet stil gezeten heeft. 

Veileden zondag, 20 november, waren we nog met helemaal 
halveiwege de periode van de schokaktie. De provincies Antwer
pen, Limbing en Biabant waren echter al een heel emd over de 
helft van hun gezamenlijke noim, zodat ook hier kon vastgesteld 
wolden dat er een vooispiong op de timing is Alles laat voor-
z.en;dat de nationale norm van 2.500 nieuwe abonnementen niet 
alleen beieikt maar zelfs over li of f en zal woiden. 

Een opmerking echter : de goede rezultaten woiden in giote 
mate beïnvloed dooi het weik van enkelingen en ntjveie afdelin
gen. Indien de achtei blijveis ook maar één tiende deden van wat 
de besten doen, dan zou het rezuUaat nog véél beter worden. Dit 
weze een aansporing voor de laatkomeis ! 

En nu de cijfeis. Antwerpen, Brabant en Limburg moeten 
torgen vooi 1.335 nieuwe abonnementen. Op 20 november waien 
er daaivan reeds 945 gemaakt, hetzij 70 t. h. ! 

Hiei onder geven we in omgekeerde volgorde, te beginnen 
dus met het momenteel zwakste airondissement, de laiigschikking 
der zeven Antweipse, Biabantse en Limbuigse airondissementen. 

7. BRUSSEL 

De Buisselaars kregen als norm 320 nieuwe abonnementen. 
Daarvan maakten zij er tot op 20 novembei 69, hetzij 21 t. h. Dit 
ts beslist te weinig, ook wanneer men rekening houdt met de uit
zonderlijke moeilijkheden voor Volksunie-weiking in de Buissel-
se agglonieiatie. De Vlaamse plattelandsgemeenten blijven (op 
een enkele uitzondenng na) eveneens beneden de maat. 

6. LEV VEN 

"Hét arrondissement Leuven had 30 abonnementen en meteen 
30 t. h. van zijn norm gemaakt. Ook hier geldt het, dat nu vlug 
moet opgehaald worden wat totnogtoe veizuiind weid. Vooi gans 
Biabant luide de leus : « Help nu u zelf... >! 

5. ANTWERPEN 

De Antuerpenaars hebben een zeer hoge norm : 500 nieuwe 
abonnementen. Zij zijn flink op weg om hem te verwezenlijken; 
op 20 november hadden ztj immers reeds 319 abonnementen, het
zij 64 t. h Dit flinke rezultaat weid sterk beïnvloed door de 
gioolse krachtinspanning te Zunjndrecht (nog altijd piimus van 
alle afdelingen m heel het land, met thans reeds 69 abonnemen
ten) en Edegem. 

4. MECHELEN 

Zoals we vroeger reeds vertelden, begonnen de Mechelaars op 
eigen houtje veertien dagen voor het begin der schokaktie aan 
een abonnementenslag Zij hadden dus een voorsprong en ze zijn 
zinnens, die te behouden Ze maakten 140 nieuwe abonnementen, 
hetzij 80 t. h van hun streejnoim. 

3. HASSELT-ST. TRUIDEN 

Dat de provincie Limburg bi] de volgende verkiezingen een 
Volksunie dooi braak naar de V\ et'itraat zal kennen, blijkt uit dui
zend en één dingen. Zo ook uit de fantastische rezuUaien die de 
beide Limburgse arrondissementen thans behalen tn de schok
aktie. 

Het arrondissement Hasselt St. Truiden mankte 108 nieuwe 
abonnementen, wat 151 t h. ts van de streeinoim Dat woiden 
er beslist 200 t h oj meer, vooraleer we 17 december schuiven ! 

Als beste afdeling dient Genk vennetd te woiden. 

2. TONGEREN-MAASEIK 

Het ziet er naar uit, dat de beide Limbuigse atrondissemen-
ten mekaar uitgedaagd hebben. 

Momenteel ligt 1 ongeien-Maaseik aan de leiding, vootal 
dank zij het kanton Mechelen aan de Maas dat meteen het beste 
l laamse kanton ts. Tongei en-Maaseik maakte tot op 20 novem
ber 161 nieuwe abonnementen, hetzij 161 t. li van de stieefnoim. 

1. TURNHOUT 

Het zipi de zgn « stille » Kempen die tol nog toe onbetwist
baar aan de leiding liggen in heel het Vlaande land Hel aiion-
dissement Tuinhout had op 20 november 118 nteuive abonnemen
ten, wat 170 t. h. van de stieefnoim betekende. Het zijn vooral 
Geel en Ramsel-Hulshout die daarbij de spits hebben ajgebeten 
Ook in Turnhout werkt men nu naar de 200 t. h. toe. 

]Vte volgt du voorbeeld?. 



WIJ 7 

DE STAATSMAN 

Eerste-minis ter Van den 
Boeynants is gaan p ra t en m e t 
prezident de Gaulle. Deze ont
moet ing vindt plaats in he t ka
der van een aanta l andere ont
moet ingen die V.d.B. gehad 
heeft of hebben zal me t de re
geringsleiders ui t de EEG-lan-
den. 

De eerste-minister Iaat zich 
op zijn reis naar Pari js verge
zellen door Harmei . Zodat he t 
Belgisch gezelschap bes taa t 
uit twee absolute amateurs in
zake internat ionale polit iek, 
twee broekjes die wellicht wél 
de lachlust m a a r in geen geval 
de belangstelling van de GauUe 
opwekken. 

We houden ons ha r t vast, 
wanneer we bedenken wat die 
twee daar in he t Paris-de-leur-
ccEur al lemaal konden bespre
ken en ... bederven. 

H A N D E L S R E I Z I G E R 

Een van de eerste dingen die 
Van den Boeynants deed na
da t hij uit Zuid-Amerika terug
keerde was, den volke kond te 
doen dat Cockerill lokomotie-
ven voor Argentinië zou gaan 
bouwen. Deze mededeling h a d 
onmiddell i jk als gevolg, dat de 
aandelen van die f i rma op de 
beu r s een s terke stijging on
dergingen : de volgende dag 
s tond Cockerill 25 % hoger ge
noteerd . 

We zullen m a a r veronderstel
len, da t de loslippigheid van de 
eerste-minister niet bewust ge
schiedde. Het is immers niet 
denkbaar , da t een p remier de 
spekulat ie in de hand zou wer
ken ! 

In ieder geval is gebleken 
da t de Brusselse Ba tman niet 
eens de meest e lementai re ver
plichtingen van zijn ambt kent 
of eerbiedigt. 

D E L . A . C . 

De L.A.C, te Gent (de vroege
r e brouwer i j school aan de 
Koornlei) is sinds 1959 een ho
ger r i jks technisch ins t i tuut . 
He t ins t i tuut heeft twee afde
lingen : een nederlandstal ige 
me t een 400-tal leerlingen en 
een franstalige met ongeveer 
30 leerlingen, meestal vreemde
lingen. 

De L.A.C, is allesbehalve een 
model inr icht ing : er is een 
schreeuwend tekor t aan labo
rator ia , de lessen worden gege
ven in ongeschilderde en slecht 
ve rwarmde lokalen. 

E n daarbi j word t er dan nog 
aan anti-Vlaamse diskrimina-
tie gedaan. Dat hoeft niet t e 
verbazen wanneer men wee t 
da t de d i rek teur een P.V.V.-
manda ta r i s is, da t he t be s tuu r 
van de oudleerl ingenbond bi j 
n a geheel in handen is van 
francofonen en dat de Gentse 
franskiljonse b rouwers e r 
s teeds op bedacht zijn, in de 
L.A.C, een stevige voet in hu is 
te houden . 

DISKRIMINATIE 

De gevolgen daarvan kan 
m e n bijvoorbeeld vaststel len in 
he t t i jdschrift van het insti
tuut , da t voor 70 % gevuld 
word t me t franstalige bijdra
gen. Of op de jaar l i jkse bijeen
koms t van de oud-leerlingen-
bond, waa r Ie tout Gand k o m t 
luis teren naa r een v i j f t a l 
spreekbeur ten , waarvan vier 
in he t F rans . 

Ook in he t ins t i tuut zelf 
word t voor tdurend aan anti-
Vlaamse diskr iminat ie gedaan. 
Wanneer de direkt ie he t m a a r 
enigszins kan, zal ze niets on
verlet la ten om aan te tonen 
da t de franstalige sektie h a a r 
veel d ie rbaarder is dan de Ne
der landse : de bes te labo's en 
de beste lokalen gaan onver
ander l i jk naa r de francofonen. 

Tegen deze ergerl i jke wan
toes tanden is thans gelukkig 
verzet gerezen en de V.N.S.U.-
Gent heeft in een pamflet de 
ka t de bel aangebonden. 

We zullen die L.A.C, eens ex
t r a in he t oog houden i 

HIJ D A C H T W E E R N A 

K.V.H.V.-preses Pol Goos-
sens is een s impat ieke jonge
man , die ons s te rker lijkt in 
de akt ie dan in de ideologie. In 
een vraaggesprek me t « De Ga
zet van Antwerpen » heeft hij 
enkele van zijn s t andpun ten 
uiteengezet. Tussen haakjes : 
die s t andpun ten zijn « z e e r 
voorui ts t revend ». Of zo noemt 
m e n dat toch. 

Ons is he t nooit recht duide
lijk geworden, w a a r o m de stu-

Dit was, wat de deelnemers aan de kaderdag ve rieden zondag te Heist zagen : een voorgrond van 
(heel veel) autos en autobussen, daarachter de bosjes op de « berg » en in de achtergrond de 

overstroomde Nete-beemden. 

dentengemeenschap persé een 
absoluut eigen enti tei t wil he
ten, een gesloten gemeenschap 
die moet gehoorzamen aan 
haa r eigen dinamiek en die 
haa r eigen ideologie moet uit
bouwen. Het lijkt ons toch een 
veel voorui ts t revender en so
cialer opvatt ing, de s tudenten 
te p laatsen in hun werkel i jke 
sociale funktie en in hun ge
meenschapsdimens ie : temid
den van hun volk en zo temid
den van de hele wereld. Stu-
dent-zijn is tenslot te toch geen 
s ta tus of beroep, m a a r slechts 
een overgangsperiode. 

K O N S E R V A T I E F 

De « Gazet van Antwerpen » 
vroeg aan Pol hoe het komt 
dat de s tudenten ondanks al
les de nad ruk leggen op he t 
Vlaamse. We ci teren : « Goos-
sens denk t weer na. Ja, wa t is 
Vlaams ?, vraagt hij zich dan 
af ». En hij geeft me teen zelf 
een (nogal vaag) an twoord : 
« De realizatie van de autono

mie van Vlaanderen is natuur
lijk pr imerend , op kultureel 
gebied in de eerste plaats . 
Maar als Vlaams een konser-
vatieve klank heeft, nee, dan 
spelen we beslist niet mee ». 

Wij ook niet. P o l ! Zo hebben 
we geen ba r s t belangstelling 
voor Vlaamse au tonomie « op 
kul tureel gebied op de eerste 
p laa ts ». Dergelijk kultuurfla-
mingant i sme lijkt ons te zeer 
a papa . Vlaanderens au tonomie 
is immers geen kul turele kwes
tie, niet op de eers te en ook 
niet op de tweede plaats . Het 
is een nat ionale kwest ie . 

Wie te allen prijze he t adjek-
tief « nat ionaal » wil vermij
den, komt vaak tot zeer reak-
t ionaire u i t sp raken 1 

JUIST ? 

Jos Van Eynde, w i e n s 
Vlaamse o p r i s p i n g e n in 
« Volksgazet » de jongste ti jd 
m a a r steeds talr i jker werden, 
schreef deze week in 'n hoofd
ar t ikel : « Gaat zowaar niet het 

gerucht dat de ultra-flamingan
ten van De S tandaard (d ie 
t rouwens tal van Franse week
bladen uitgeven !) , met Le Soir 
in konkurrent ie hebben ge
s taan voor het opkopen van 
La Meuse-La Laterne-Le Matin-
La Flandre liberale, en hele
maal niet om die kranten op 
te doeken, uit liefde voor 
het geld ? ». 

Zelfs Van Eynde zet een 
voorzichtig vraagteken ach ie r 
« dit gerucht ». Ons zou he t 
echt niet verwonderen da t 
would-be pers t saar Bert De 
Smaele ook naar Wallonië toe 
zou willen ui tbreiden. In zaken 
zijn ze aan de Jacqmainlaan 
k e i h a r d ! ' t "f̂  

En hoeveel het « Vlaams » 
ka rak te r van hun publ ikat ies 
hen eigenlijk kan schelen, kan 
m e n iedere week opnieuw 
vaststellen aan « Ons Volk ». 
Dit weekblad heeft ooit een 
rol gespeeld in de Vlaamse be
weging : vandaag is het nog 
een flauw en zoutloos afkook
sel van de franstalige uitgaven 
des heren De Smaele. 

kaderdag: 

GROOT SUCCES TE HEIST 
Was de kaderdag van de provincie Oost-

Vlaanderen te Deurie een uitblinker, dan 
moest deze die vorige zondag te Heist-op-
den-Berg voor de Provincies Antwerpen, 
Limburg en Brabant gehouden werd, zeker 
er niet voor onderdoen. Wel integendeel • 
het aantal aanwezigen op de slotvergade
ring werd op niet minder dan 550 man 
geschat ! Dit ondanks het slechte weer, 
want de lageland&e novembermist, de 
druilerige motregen en de glibberige 
banen waren van de partij. Dit maakte 
overigens ook dat het anders zo prach
tige landschap rond Heist-op-den-Berg 
werd omgevormd tot een naargeestig ge
heel, waarover laaghangende wolken 
dreven en bij gezette tijden de regen neer-
gutste. Daarbij kwam nog dat grote ge
deelten van de Netebeemden overstroomd 
waren, zodat men vanaf het hoogst gele
gen gedeelte van Heist en de daarbijbe
horende uitzichttoren geen al te fraaie 
beelden te zien kreeg. 

Maar dit alles kon, zoals gezegd, de 
geestdrift van de opgekomenen niet tem

peren en het was met zichtbare tevreden
heid dat kaderdag-voorzitter Edgard Bou-
wens de voormiddagvergadering opende. 

Partijvoorzitter Van der Eist onder
streepte in zijn korte toespraak vooral de 
belangrijke initiatieven die door de V.U.-
parlementsfrakties gaan genomen worden 
inzake Brussel en Leuven, dit alles mede 
in het raam van het grootscheepse tegen
offensief dat door onze partij zal ingezet 
worden tegen de anti-Vlaamse P.V.V.-
kampanje. Nadat Gies Eeckhoudt, die de 
verantwoordelijke is voor het nationale 
dienstbetoon, zijn referaat bad gehouden 
over de werking in de afdelingen en Wim 
Jorissen (geestdriftig toegejuicht) had ge
handeld over de administratieve vraag
stukken in de afdelings- en arrondisse
mentswerking, kwam het tot. een langdu
rige bespreking en een hoogst belangwek
kend debat. 

De organizatie van de kaderdag was 
perfekt in orde, r'at dient onderstreept. 
Alleen tijdens het middagmaal zouden 
enkele « keukenfouten > voor een (overi

gens op goede luim onthaalde) sarkas-
tische noot zorgen, vooral dan bij de « ve
nijnige » geesten die al aan hun tweede 
of deide portie kroketten en lapjes runds-
vlecs toe waren terwijl anderen nog op 
hun soep zaten te geelogen of bij diegenen 
die hun hoofdschotel gelijktijdig met het 
ijsje geserveerd kragen... 

Na het middagmaal was het de beurt 
aan Nic van Bruggen die de propaganda 
behandelde en aan een felle Mik Babyion 
die met het hem eigen entoeziasme han
delde over de metode inzake huisbezoek 
en kolportage, die hij gebruikte voor de 
V.U.-overwinning in West-Vlaanderen. 
Met sprekende voorbeelden uit de prak-

• tijk en met een bezieling die kenmeikend 
is voor de man die zelf al het harde en 
moeilijke werk heeft meegemaakt, maakte 
hij veel indruk bij de talloze propagandis
ten en kaderleden. 

Zoals hij dat reeds in Deurie had ge
daan, handelde Ir de Roo, provinciaal 
voorzitter van Oost-Vlaanderen, ook te 
Heist met veel bijval o\er de vergade-
rings- en diskussietechniek, waarna Toon 
van Overstraeten nogmaals zijn beste 
beentje voorzette inzake de abonnemen
tenslag en de Vlaams-nationale pers. In 
het raam daaraan werd onder luide bijval 
aangekondigd dat Limburg en Turnhout — 
vroeger eerder zwakke plaatsen op dit 
gebied — prachtige rczultaten hadden be
haald in de schokaktie voor het werven 
van abonnementen op ons weekblad ; zo 
ook dat vier T.V.-uitzendingen jaarlijks 

werden toegekend aan de Vlaams-natio
nale Gedachte en Aktie. 

Na een bespreking, waaraan weer eens 
vol belangstelling werd deelgenomen 
en waarbij de geestdriftige tussenkomst 
van Jef Olaerts mag aangestipt, hield 
volksvertegenwoordiger Maurits Coppie-
ters het slotwoord waarin hij o.m. de op
richting van een V.U.-kaderschool mee
deelde, een initiatief dat nauw aansluit 
bij andere beslissingen terzake zoals de 
uitgifte van een kaderblad, waarop trou
wens zeer talrijk op de kaderdag zelf 
werd ingeschreven. 

Kaderdagen zijn op zichzelf genomen 
geen denderende dingen ; zij behoren tot 
de « ernstige » en dus inspanning vergen
de bezigheden van een partij of een bewe
ging. De « grote ?• partijen hebben alle 
moeite van de wereld om voor hun luk-
sueuze zalen en hun bijhorende gratis 
eerste klas-maaltijden voldoende volk bij
een te krijgen, waarbij dan nog alle moge
lijke trukjes worden gebruikt, zoals het 
vullen van één zaal-helft (kwestie van de 
T.V. toe te laten beelden met « veel volk > 
te schieten). Dat de Volksunie er in slaagt, 
op een kille novemberdag een zich ver
dringende menigte bijeen te brengen, men
sen die niet gemaakt-overtuigd zijn of die 
niet komen omdat de « boterham !> het 
vergt, bewijst dat onze partij de goede 
koers vaart ,dat zij kan bouwen op geest
driftige en o\ertuigde mensen. Mensen 
waarmee men bergen kan verzetten. 

Staf De Lie. 
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FEDERALISME EN 

UNITARISME TE LUIK 

Het WQord en de idee « federalisme » maken 
opgang. Als een gevaarlijk kwelwater zijn ze de 
dijken van de Belgische staat geleidelijk aan het 
doorzijpelen. Verbloemd onder allerlei schuil
namen gaan zij hun gang. Zij hebben staatsmi-
nis ter P. van Zeeland al aangetast en morgen 
zullen andere volgen. Van de meest taaie. 

Ik her inner mij hoe in 1958, toen de Vlamin
gen hun verdedigingsplannen tegen de verfran-
singsmaneuvers vanuit de Brusselse tentoon
stelling aan het beramen waren, in de zaal « Het 
Volk » te Gent de heer Geread van den Daele 
als een geprikkelde horzel tegen Leo Wouters 
uitvoer, omdat deze het woord federalisme in 
zijn betoog te pas had gebracht. 

Dat alles schoot mij te binnen toen ik inzage 
kreeg van de jongste aflevering van « Le Bulle
t in du Grand Liège », een officieel of nagenoeg 
officieel tweemaandeli jks tijdschrift dat er vrij 
fatsoenlijk voorkomt en in alle problemen die 
op de vurige stede en haar omgeving betrekking 
hebben, zijn zeg heeft. Naast kulturele en ar
tistieke komen ook politieke aangelegenheden 
op de proppen. Het ok tobernummer 1966 staat 
e r vo! van, niet minder dan drie ar-tikels op 19 
van de 32 gedrukte bladzijden. 

Het gaat er over het federalisme en de een
dracht van de Belgen, over de Waalse onrus t 
tegenover de Vlaamse expansie, over België in 
de wereld en hoe de Staat het f lamingantisme 
in den vreemde bevordert . Deze laatste bijdra
ge is bijzonder venijnig; ze brengt o.m. een 
fo^o, overgenomen uit « Volk en Staat » van 3 
augustus 1942, die Victor Leemans veel genoe
gen zal doen omdat hij er vizueel aan her innerd 
word t in wat voor gezelschap hij te dien tijde 
vertoefde. 

Ik las met groeiende verbazing wat een ze-
k^-e heer Jean Lejeune, die geen andere titels 
opgeeft dan waarnemend kommandant van de 
10e kompagnie van het twaalfde linieregiment 
geweest te zijn met oorlogskruis 1940, over de 
Vlaamse beweging durft te schrijven. Onprett i
ge reminiscenties uit een krijgsgevangenschap 
rispen op, als hij naar de fundamentele oorza
ken van de Vlaamse strijd op zoek gaat. 

Dat we met mannen van dat slag in éénzelfde 
s taatsverband werden samengebracht , m o e t dat 
s taa tsverband noodlottig worden. We staan met 
de geest en met het gemoed kilometers ver van 
die mensen verwijderd en het baar t geen vei'-
wondering, dat ook zij het met ons niet stellen 
kunnen. Ik begrijp nu beter w a t p remie r Van 
den Boeynants aan een repor ter van « De Post » 
onlangs verklaarde : dat hij met méér schrik 
het Waalse dan het Vlaamse federalisme tege
moet ziet. 

Ons besluit : met meer radikalisme dan ooit 
ons zelfbeschikkingsrecht in de Belgische staat 
opeisen, het federalisme feller beklemtonen, 
scherper tegen de unitairen uitvaren, in alle 
s t ruktuur t jes van ons professioneel en maat
schappelijk leven waar wij met Walen en Brus
selaars samenkomen, de federalistische loon 
zingen en het federalisme doorduwen. De Wa
len moeten we met dezelfde munt betalen 
waa rmede zij ons bejegenen. We moeten elk 
onze kant uitgaan; andere komt er in België 
nooit vrede en zal er altijd een gefopte en een 
f opper zijn. 

Verbijsterend dat men zover van elke staat
kundige realiteit kan afdwalen en volhouden 
dat de W.ilen in 1966 de eisende parti j zijn ! 
Zegt honderdzesendert ig jaar geschiedenis in 
eenzelfde s taatsverband aan die lieden dan 
niets ? Ze spreken van een Waalse malaise en 
willen, zoals de Franse romancier Marcel 
Proust , op zoek gaan naar de verloren tijd. 

Het gevolg van die Waalse geesteshouding is 
dat de mensen van Le Grand Liège, die sinds 
meer dan dertig jaar toch iets vertegenwoordi
gen in hun pro\'incie, ernstig naar een oplossing 
voor de geschapen toestand uitzien. Ze vragen 
zich af : federalisme of 'eendracht van de Bel
gen. Ze staan voor een dilemma met vraagte
kens geplaatst, en willen alles onder het oog 
zien wat de ekonomischc en geestelijke wel
vaar t van hun gebied kan bevorderen, de poli
tiek inkluis. Ze aijn de mening toegedaan dat 
het hoofdprobleem van de Belgische politiek 
da t van de verhoudingen Walen-Vlamingen-
Brusselaars is. 

De ingenieurs en de industr iëlen onder meer 
zijn zich daar zo s terk van bewust , dat hun 
vereniging niemand minder dan Omer Vanau-
denhove uitgenodigd heeft, om hen over het 
fundamentele di lemma — federalisme of vol
s t rekte eenheid — te komen onderhouden. 

Wat is de heer Omer te Luik gaan vertellen ? 
Ondanks al zijn goede wil en verdraagzaamheid 
heeft hij de Waalse onrus t niet kunnen wegne
men bij de grote bazen van het Luikse indus
tr iebekken, zo rappor teer t het dagelijks Be
s tuur van Le Grand Liège, 

Het dagelijks bes tuur van Le Grand Liège 
dat , voetje voor voetje, het vertoog van de heer 
Vanaudenhove gevolgd had, breekt dat vertoog 
in de oktoberaflevering van zijn orgaan evenzo 
voetje voor voetje m a a r grondig af. E r zal op 
de voordracht niet gejouwd zijn, stellen wij ons 
voor. Maar dat de P.V.V.-voorzitter moest er
varen dat de stellingen die hij te Luik is gaan 
verdedigen, zo weinig gehoor gevonden hebben 
bij vooraanstaande Luikenaars , is een veeg te
ken. 

Wanneer men het geschrijf van Le Grand 
Liège enkele dagen heeft laten rus ten en het na 
een week opnieuw ter hand neemt, komt men 
s te rker dan ooit tot de overtuiging dat de 
Waalse hoge pieten in een angstkompleks ge
grepen zijn. De suppremat ie die zij sinds 1830 
op elk gebied uitgeoefend hebben, voelen zij een 
beetje minder vast in hun handen. Hun mijnen 
zijn uitgeput, hun zware staalnijverheid kwijnt, 
hun mensenpotent ieel moeten zij met Turken 
en Afrikanen bi jwerken, Brussel wan t rouwen 
ze omdat de hoofdstad door het flaminganti-
sche venijn aangevreten wordt . Naar hjjn me

ning verst ikt Wallonië en word t he t door Vlaan-» 
deren oversopt. 

Lees bv. hoe de heer P.J. (sic) in dezelfde 
aflevering van Le Grand Liège te keer gaat te^ 
gen de Belgische Staat die, onder het predikaat: 
« België in de Wereld », he t overzees flamingan-i 
t i sme financiert, ten koste van de fransspreken-
de Belgen. De wereldtentoonstel l ing in Kanada 
'67 wordt als een flamingantische onderneming 
bestempeld, waarvoor de Belgische Staat de 
centen spendeer t . 

De Walen zijn een zotjesspel aan he t h o u d e n 
en de minorizat ievrees is h u n in de he r senen 
geslagen. He t is dan te allen kante een zoeken! 
n a a r een dooddoener, teneinde hun zogezegde 
ontgoochelingen af te reageren. 

Het zijn alleen volbloed Walen die op zo 'n 
manieren de Belgische problemat iek (stijl Lee
m a n s ! ) bekijken. De volbloed Brusselaar ziet 
het anders in, hij bekijkt het met een meerder-
heidskompleks . De Waal ziet zijn bedreigde po-
zitie vanuit een ekonomisch en kultureel s tand
pun t ; de Brusselaar bekommer t zich m i n d e r 
om de kui tuur , want hij heeft er geen, en tot de 
landsekonomie reiken zijn bl ikken niet. De 
Brusselaar heeft slechts een taa lkompleks; zo
lang hij er in zijn specifiek onfrans modder -
jargon kan op loskletsen, is hij gerust . Hij heeft 
toch het front der francofonen uitgevonden ! 

Walen en Brusselaars vinden e lkander even
wel wanneer zij tegenover Vlaanderen s taan . 
Zie bv. het g rondwetskompromis dat bij d e 
Rondetafel werd ui tgewerkt ; het werd door een 
W^aals vreesgevoel ingegeven en door een Brus
sels superioriteitsgevoel op muziek gezet. 

Het is leerrijk voor een Volksimieman, in de 
pennevruchten van keiharde Waalse skr ibenten 
te lezen. Niet omda t ze zo meeslepend zijn, 
m a a r omdat zij een onvervalst s tudiemater iaa l 
aan de hand doen. 

Het o k t o b e r n u m m e r van Le Grand Liège is 
d ru ipna t van federalisme. In die kringen is he t 
woord en de idee ri jp. 

E r zijn spanningen in het land die men niet 
ontwijken kan. Het is voor mij een echte spor t 
de evolutie na te gaan en te berekenen, hoelang 
het spelletje van het un i ta r i sme nog kan ge
speeld worden door de Vlaamse poli t iekers. 

De heer Vanaudenhove, als hij te Gent voor 
een gehoor van groot-industriëlen gaat spreken 
over het tema dat h e m te Luik heeft gebracht , 
zal het wel anders moeten aan boord leggen. 

Hoe ook, zijn har ing zal er niet b raden , even
min als ginds. 

L. Elaut . 

PARLEMENTAIRE KRABBELS 
Het scenario bij de verkiezing van 

de voorzitter en het bureau van de 
Kamer twee weken geleden, leek 
zonder enig rimpeltje te zullen ver
lopen. De ouderdomsdeken .laminet, 
een oude Waalse grapjas die ver
leden jaar nog zijn likwidatie ver
rassend vinnig had verhinderd, zat 
voor. Kaast hem de twee benjamins, 
Henckens en Babyion, uitgestreken 
plechtig. Van Acker zat breeduit en 
zelfvoldaan te grijnzen in een ge
wone bank. Voor liem was het spel 
gespeeld, hij droeg reeds zijn jje-
klede voorzittersjas, «zijn werkpak», 
zei een non-konformist oneerbiedig. 

Larock, voorzitter van de B.S.P.-
fraktie, stelde hoogrood de kandi
datuur van Van Acker voor het 
voorzitterschap. Hij kamde Van 
Acker met een ietsje teveel nadruk
kelijk omhaal onnodig op. Lefère, 
de C.V.P.-fraktievoorzitter, een late 
notarisroeping, steunde de liandida-
tuur van Van Acker. Piron. na het 
wegvallen van Ueclercq en Lefehvre 
schielijk tot het voorzitterschap van 
de P.V.V. fraktie verheven, ver
klaarde zich akkoord met de kandi
datuur van Van .\cker. De inhalige 
en zelfingenomen P.V.V. haalde 
dus hakzeil en liet de eigen kandi
daturen vallen. De waarnemende 
voorzitter .laminet had reeds de pro-
toc'olaire fornnile in de mond waar
mee hij Van .'\cker tot Kamervoor
zitter zou aanstellen, en de vergade
ring had zich reeds opgemaakt voor 
een applaus, toen de Waal Périn 
plots het woord vroeg. 

Zinspelend op de gezakte kandi
datuur van de Waalse P.V.V.-er 
.Jeimehonime. zei hij tartend dat het 
nu vaststond dat een Waal geen 
voorzifter v,in de Kamer meer kon 
worden. Zich dan vereenzelvigend 
met het Waalse volk. zei hij groot
sprakerig dat Wallonië hiervan akte 
nam. Deze ge<hR-hte .lacobijn gaf 
weer eens een staaltje van zijn 
niets ontziend iiiacchiavelisme. .'eu-
nehomme werd niet geweerd omdat 
hij Vv'aal is. maar wél — en terecht 
— omdat hij een nederlandsonkun-
dige Waal is. 

Voor bepaalde posten, waaronder 
het voorzitterschap van Kamer en 

Senaat, worden sinds geruime tijd 
met ruim 100 jaar vertraging op 
taalgebied dezelfde eisen gesteld 
voor Walen en Vlamingen. Dat zal 
echter in wrekende letters worden 
ingeschreven op de Waalse minori-
zatielijst en aan de oververhitte «Le 
grand Liège» andermaal stof leve
ren tot anti-Vlaams brandproza. Pé
rin bleef hierbij perfekt in de rol, 
die hij bewust voor zichzelf heeft 
uitgekozen. Bevreemdend echter is 
het dat .leunehomme zelf Périn bij 
zijn (doorzichtig) demagogisch ma
neuver achteraf schijnt bijgevallen 
te zijn. Zou de gekneusde ijdelheid 
van deze weinig opvallende, matte 
unitarist van konventionele P.V.V.-
makelij het laatste restantje objek-
tiviteit hebben uitgeschakeld ? Er 
moet toch enige verhouding zijn 
tussen amhitie en geschiktheid. 

Dit incident en vooral de reaktie 
van .leunehomme zijn kenschetsend 
voor de Waalse kortzichtige hou
ding. De Walen hebhen destijds de 
Vlaamse kinderrijkdom smalend 
voor koniinenkweek gescholden. Zij 
hebben de ontvolking van Wallonië 
dra.sti.sch doorgevoerd. Het is deze 
ontvolking die een der bazisoorza-
ken is van de Waalse ekonomische 
neergang. Nu willen ze de Vlamin
gen de schuld geven van een pijn-
liike toestand waarvan zij zelf de 
bewerkers zijn. 

De Waalse talenpolitiek is een an
der staaltje.van hun kortzichtigheid. 
Zij weigerden Xederlands te leren 
en het Verbond van Waals over-
heidsoersonecl dan nog. voor wie de 
kennis van het Xetierlands promo
tiekansen kan inhouden, propageert 
het aanleren van het Engels als 
tweede taal. Voor mijn part mogen 
zij zich intens tocle.ggen op de gron
dige kennis van het Chinees of het 
Hottentots, maar als <le kennis van 
het .Nederlands vereist is, zal zij ook 
formeel worden geëist. F,n dan kun
nen de Walen, net als .leunchonune 
wat beduusd en wrokkig, de Vla
mingen de schuld geven van de piin-
Ujke slag die zij zich zelf met een 
boemerang hebben toegebracht. 

Bij de bespreking van 's Bijks-
middelenbegroting bracht Frans van 

der Eist een ongenadige kritiek op 
de knoeierijen die werden aange
wend om de begroting voor sluitend 
te doen doorgaan. Hij onthulde de 
handigheidjes waarbij de kassen 
voor sociale voorzieningen verplicht 
worden hun rezerves aan te spreken 
en zo de toekomst zwaar hypoteke-
ren. Hij noemde het ambitieuze plan 
De Saeger dure bluf, de prijzenpoli
tiek een mislukt schijnmaneuver. 

Na het uur van de waarheid, zo 
besloot hij, beleven wij het uur van 
de misleiding. 

Maurits C.oppieters nam, met zijn 
gewone brio, een pafr algemene as-
pekten van de begroting op de kor
rel. Hij protesteerde tegen de uieto-
de waarbij problemen van het on
derwijsbeleid naar duistere konmiis-
sies worden versast, zonder enige 
verantwoordelijkheid. De parlemen
taire kommissies, zo meende hij te
recht, zijn de aangewezen instellin
gen waar die problemen thuis 
horen. Hij beijleitte de splitsing van 
de boekhouding der vriie universi
teiten, zodat duidelijk het aandeel 
van de franstalige en nederlaudsta-
lige afdelingen in het licht wordt 
gesteld. Spreker viel .scherj) de ter
reur aan in de Voerstreek en kwam 
op voor een waarachtige, volkse 
Europese geest. 

Hugo Schiltz hekelde in een slui
fend betoog de huichelaars van de 
regei'ing en vooral van de P.V.V., 
die zich in de verkiezingsstriid als 
een dreigende Cassandra had ver
momd om nu met een schijnbaar 
sluitende begroting als de redder te 
kunnen pozeren. 

Onze woordvoerder bracht scher
pe kritiek uit op de onsamenhan
gende ekonofuische progranuuatie 
e. d. omsrhakelingspolitiek. Spreker 
schetste de alarmerende financiële 
toestand van de gemeenten en voor
al van de grote ste<len. Hij onder
streepte de belangrijke ekonomi.sche 
en kulturele taak van de grote ste
den, die het land zijn ware gela^at 
.geven en daaidoor recht hebhen op 
belangrijke financiële overheid.s-
steun. 

Nik Claes. 
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NIEUWS VAN DE VOLKSVNIE^PARLEMENTSFRAKTIES 
SENATOR 
ELAÜT: 

STUDIEBEURZEN 

Volksvertegenwoordiger R. 
Mattheyssens verzocht de mi
nister van Nationale Opvoe
ding om opgave per provincie 
van het aantal studenten uit 
het Nederlands taalgebied die 
aan de imiversiteiten en hoge
scholen in het Frans studeren 
en begunstigd werden met een 
studiebeurs voor het jaar 1965-
66. 

De minister antwoordde dat 
hij slechts beschikte over de 
cijfers van het akademisch 
jaar 1964-65 en dat het hier 
gaat om studenten die hun 
wettelijke woonplaats hebben 
in het nederlandstalig gebied 
en hun aanvraag in het Frans 
hebben ingediend. Zo waren er 
in Antwerpen, West-Vlaande-
ren, Oost-Vlaanderen en Lim
burg 160 voor de universitaire 
studiën en 93 voor de niet-uni-
versitaire studiën; de provincie 
Brabant had onderscheidelijk 
1.347 en 1.789 aanvragen. De 
cijfers voor het gevraagde jaar 
zullen pas einde december ge
kend zijn. 

GRENSKANTOOR 

Het grenskantoor te Kesse-
nich (Limburg) krijgt per dag 
meer dan 400 vrachtwagens 
voor in- en uitklaring te ver
werken; sinds jaren is er spra
ke van 'n dubbele weg met één
richtingsverkeer naar Neeritter 
en éénrichtingsverkeer naar 
Kessenich. Wim Jorissen vroeg 
de minister van Openbare Wer
ken hoe ver het staat met deze 
plannen, wanneer de wegen 
zullen uitgevoerd zijn en ook 
wanneer het gemeenschappe
lijk Nederlands-Belgisch tol
kantoor zal gereed komen. 
De minister antwoordde dat de 
plannen voor de wegenaanleg 
ter studie liggen, dat met vast
legging en uitvoering van de 
werken in de loop van 1967 zal 
klaargekomen worden en dat 
de vergroting van het tolkan
toor eveneens voorzien wordt. 

STUDIEREIS 

Volksvertegenwoordiger Hugo 
Schiltz stelde de eerste-mi-
nister een vraag in verband 
met het afgelasten van een 
studiereis die de heer Cap-
puyns, vice-goeverneur van 
Brabant, zou ondernemen naar 
de Verenigde Staten en meer 
bepaald naar het federale dis-
trikt Washington; hij maakte 
ook van de gelegenheid ge
bruik meer inlichtingen te 
vragen nopens het spreekver
bod dat bedoelde persoon zou 
hebben gekregen nadat hij be
paalde voorstellen in verband 
met Brussel-hoofdstad had ge
daan. 

De eerste-minister maakte er 
zich vanaf met een handigheid
je. Hij voert aan dat de vice-
goeverneur eenvoudigweg niet 

op reis is kunnen gaan omdat 
er geen kredieten voorzien wa
ren; voor wat het spreekver
bod betreft wordt verwezen 
naar vroegere verklaringen. 

Intussen is de «zuinige» 
Van den Boeynants toch maar 
lekkertjes zelf op reis getogen 
zogezegd om verdragen af te 
sluiten die echter evengoed 
door het plaatselijk diploma
tiek korps hadden kunnen ge
regeld worden. 

RAPPORTEN 

Volksvertegenwoordiger Mat
theyssens wilde van de minis
ter van Buitenlandse Zaken te 
weten komen hoeveel versla
gen in de loop van 1965 door 
de posthoofden werden opge
steld in het Nederlands en in 
het Frans. 

De minister blijkt daar niet 
op te kunnen antwoorden, 
want het aantal in te dienen 
verslagen is door geen enkele 
beschikking vastgelegd; het 
verschilt naargelang de om
standigheden en de gebeurte
nissen die zich voordoen in het 
land waar de posten gevestigd 
zijn. Het is nochtans opvallend 
— aldus de minister — dat se
dert de laatste jaren het aan
tal in het Nederlands gestelde 
rapporten gestadig toeneemt. 

Er zal er dus hier en daar al 
een tussenzitten ! 

BAGGERWERKEN 

Dr Van Leemputten is be
gaan met de zeilers en yacht-
men die Blankenberge als 
thuishaven hebben; hij stelde 
een vraag i.v.m. de moeilijkhe
den die deze sportlui ondervin
den ingevolge de kleine diep
gang van de havengeul te 
Blankenberge, tengevolge 
waarvan reeds een vijftal bo
ten gestrand zijn en zelfs de 
reddingsboot van de stad ave
rij opliep. 

De minister antwoordde dat 
in de loop van het jaar 1966 
baggerwerken werden uitge
voerd in de haven van Blan
kenberge ten belope van meer 
dan 1 miljoen frank. Hij liet 
opmerken dat de haven bij la
ge tij nooit toegankelijk is ge
weest tenzij voor zeer kleine 
vaartuigen met minder dan 1 
m. diepgang. Wat betreft het 
herbouwen van het tijdens de 
oorlog vernielde Westerstaket
sel, een aangelegenheid waar
over dr Van Leemputten even
eens uitleg had gevraagd, zei 
de minister dat de kosten wor
den geraamd op 28 miljoen fr 
en dat eerlang tot de aanbeste
ding van de voornoemde wer
ken zal overgegaan worden. 

Er is dus hoop voor wat dit 
laatste betreft; wat de bevaar
baarheid van de Blankenberg-
se havengeul aangaat, dat is 
maar een mager beestje : in 
Nederland doet men al het 
mogelijke om de watersport te 
bevorderen, legt men nieuwe 
havens aan of vernieuwt men 
bestaande. Hier kan men nog 
geen geultje tot op een vol
doende diepte uitbaggeren en 
openhouden! 

LEERSEKRETARIAAT 

In een kleine provinciestad 
van Oost-Vlaanderen zou — 
volgens gegevens die meege
deeld werden aan dr Anciaux 
— een vrij groot gebouw, met 
een waarde van 600.000 tot 
800.000 fr worden aangekocht^ 
door een plaatselijk leersekre-
tariaat ten gerieve van de in
richting voor tijdelijke leer
gangen van het leerlingenwe-
zen en van jonge middenstan
ders. De betaling van dit ge
bouw zou ofwel gebeuren door 

het Departement, ofwel zou 'n 
maandelijkse huur van 5.000 
tot 8.000 fr worden terugbe
taald aan het leersekretariaat. 

Onze volksvertegenwoordi
ger vond een en ander nogal 
langs de dure kant, vooral om
dat het hier om een kleine ge
meente gaat en omdat wij zo
gezegd leven in een tijd waarin 
de regering tracht te « bezuini
gen ». 

Uit het antwoord Ieren wij 
dat de minister blijkbaar van 
toeten of blazen weet. Wij ra
den onze volksvertegenwoordi
ger dan ook aan man en paard 
te noemen. 

SINT-PIETERSKLINIEK 

Volksvertegenwoordiger Mat
theyssens zegde in een parle
mentaire vraag aan de minister 
van Volksgezondheid dat de 
franstalige dokters van de uni
versitaire Sint-Pietersklinieken 
te Leuven, behorend tot de 
C.O.O., ongestoord verder gaan 
met het opstellen van fransta
lige dokumenten. Hij vroeg 
terzake toepassing van de taal
wet in bestuurszaken. 

De minister antwoordde dat 
de vraag « gesteld door het 
geacht lid, het voorwerp moet 
uitmaken van een onderzoek 
ter plaatse». Nadat dit ge
beurd is zal rechtstreeks aan 
het bedoelde hd geantwoord 
worden. 

Zoeken maar jongens ! 

ONDERWIJS 
BIJ HET LEGER 

Volksvertegenwoordiger An
ciaux stelde de minister van 
Landsverdediging de vraag of 
het juist is dat miliciens die 
avondleergangen volgen of les
sen per briefwissehng nemen, 
de kosten hiervan terugbetaald 
krijgen, zoals deze voor boe
ken, inschrijvingsgeld enz... 

De minister antwoordde dat 
de handboeken door de mili
cien zelf moeten worden be
taald; zij worden wel terugbe
taald bij schriftelijke kursus
sen in de tweede landstaal, de 
voorbereiding in de openbare 
diensten van de vierde katego-
rie, alle avondkursussen en de 
eksamens van de universitaire 

kursussen, voor zover de aan
vrager de kursus kan afwerken 
of het eksamen kan afleggen 
gedurende zijn militaire dienst. 
Ten slotte weze nog vermeld 
dat de vervoeronkosten door 
de eenheid worden betaald 
voor zover de afstand tussen 
de kazerne en de school niet 
boven de 25 km ligt. 

Blokken maar, zouden wij zo 
zeggen. 

UITGESLOTEN 

Wim Jorissen vroeg de mi
nister van Landsverdediging of 
het juist is dat volgens artikel 
3 van de wet van 18 augustus 
1947 nog steeds personen wor
den uitgestoten van de voorde
len die door deze wet geboden 
worden en dit voor daden ge
pleegd onder de bezetting, hoe
wel ze nooit door enige recht
bank veroordeeld werden. 

De minister gaf de aange
haalde diskriminatie toe maar 
meende dat niet dient afge
weken te worden van « de op 
grond van objektieve criteria 
uitgewerkte rechtspraak ». Be-
grijpe wie dit begrijpen kan 1. 

DOKUMENT 
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Zo werkt de Leuvense universiteit mee aan 
de verfransing van Vlaams-Brabant! De hier
boven afgedrukte briefhoofden zijn overtui
gende dokumenten. Het rapport over een ne-
derlandstalige zieke wordt op eentalig-Fran
se formulieren gesteld. En het briefje aan de 

« honoré confrère » in de Vlaamse gemeente 
Willebroek is — natuurlijk — in het Frans. 
Heel dit franstalig gedoe bevindt zich in ge
zelschap van het eerbiedwaardig zegel van 
de niet minder eerbiedwaardige Leuvense Al
ma Mater! 
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BEIERSE 
VERKIEZINGEN 

((tvo) Al met al heeft de uitslag van de landdagverkiezingen in de deelstaat 

Beieren geen enkele verrassing gebracht. Het succes van de CSU (dat meteen 

de pozitie van Strauss in de bondsrepubliek weer aanmerkelijk versterkt) lag 

misschien nog het meest buiten de lijn der verwachtingen. Ondanks de hopeloze 

knoeiboel waarin de CDU-CSV te Bonn verzeilde, is gebleken dat de Beierse 

kristen-demokraten tegen een stootje kunnen. Hun succes is belangrijk, omdat 

het — naast het verdwijnen van de FDP-liberalen uit de Beierse landdag — waar

schijnlijk een weerslag zal hebben op de vorming van de nieuwe regering te 

Bonn. De perskommentaren over de Beierse vei kiezingen hielden zich echter 

hoofdzakelijk bezig met het succes van de NPD. 

Ook dit succes kwam niet helemaal 
onverwacht. Veertien dagen vroeger 
had de NPD bij de landdagverkiezin
gen in de (sterk socialistische) deel
staat Hessen reeds een eerste door
braak beleefd : ze behaalde er 7,94 % 
der stemmen. Dat was beslist een door
braak, want bij de bondsdagverkiezin
gen van 1965 verzamelde de NPD 
slechts 2,5 % en struikelde ze over de 
5 %-klauzule. 

Beieren heeft het NPD-succes van 
Hessen bevestigd. Het NPD-percentage 
van verleden zondag lag ongeveer even 
hoog als dat van 6 november. Dat deze 
uitslag de partij 15 zetels opleverde, is 
evenmin een verrassing te noemen : 
alle waarnemers waren er bij voorbaat 
van overtuigd dat de nationaal-demo-
kraten de 10 %-grens in één der « Wahl-
kreise » (zoals het Beiers kiesrecht dat 
wil) zouden overschrijden. Dat is ook 
gebeurd en wel juist dkkr, waar men 
het verwacht had : in Mittelfranken. 

De NPD-overwinning verwerkelijkte 
meteen een voorspelling, die in de da
gen vóór de verkiezing herhaaldelijk 
werd gemaakt : de FDP haalde nergens 
de 10 %-grens en verdween totaal uit 
de Beierse landdag. De liberale neder
laag is wel mede het rechtstreeks ge
volg van het feit, dat de FDP te Bonn 
een zware flater beging door — in 
samenwerking met enkele dubieuze 
CDU-figuren — het kabinet Erhard ten 
val te hebben gebracht. Erich Mende's 
partij speelde in de Westduitse politiek 
een rol die boven haar krachten en 
haar betekenis reikte, omdat ze zich — 
naar de geijkte uitdrukking — « op de 
wip » tussen CDU en SPD bevond. Door 
zélf de wip te willen doen schommelen, 
zijn de FDP-ers met hun neus op de 
grond gevallen. Zelfs in de (nu minder 
waarschijnlijke) veronderstelling dat 
de FDP zich voorlopig te Bonn zou 
handhaven dank zij een regeringskoali-
tie met de socialisten, is dat slechts uit
stel van executie : de eerstvolgende 
konfrontatie van de liberalen met de 
bondsdagkiezers zal katastrofaal wor
den. 

Het liberaal geknoei te Bonn is stel
lig een van de redenen van het NPD-
succes geworden. Er zijn er nog een 
heleboel andere. De Westduitsers zijn 
de jongste jaren opgeschrikt geworden 
door een emdeloze reeks van schanda
len, die telkens weer bewezen dat er 
iets fundamenteels verkeerd was met 
de Bonner demokratie. Het jongste in 
de rij barstte uit vlak voor de Beierse 
verkiezingen; alhoewel de feiten al en
kele jaren oud waren, kwamen ze 
slechts nu aan het licht. Er is namelijk 
eens te meer gebleken dat de Duitse 
herbewapening sommigen de — dank
baar aangegrepen — kans heeft gebo
den om zich op kosten van de gemeen
schap schaamteloos te verrijken. Dat 
deze korruptie niet beperkt bleef tot 
enkelingen maar heel het politiek ap
paraat had aangetast, werd duidelijk 
toen in de Westduitse pers geruchten 
opdoken over het feit dat de CDU zélf 

miljoenen marken voor haar verkie
zingsfonds zou gekregen hebben van 'n 
firma, die aan de Bundeswehr een bij
na onbruikbaar wapen — de inmiddels 
berucht geworden infanterietrack HS 
30 — mocht leveren. 

Zelfs rond de hoogste Westduitse in
stantie — bondsprezident Lübke — 
dreigt een schandaal. Het curriculum 
vitae van prezident Lübke vermeldt, 
dat hij door de nationaal-socialisten 
om politieke redenen vervolgd is ge
worden. Er bestaat echter méér dan 
een sterk vermoeden dat deze vervol
ging (die in feite slechts voorarrest ten 
bate van een gerechtelijk onderzoek 
was) geschiedde niet om politieke re
denen, maar omdat Lübke in een kor-
ruptiezaak verwikkeld was. Dit vermoe
den wordt in de Westduitse pers open
lijk geuit trouwens. 

Dat in een dergelijke janboel 'n kon-
junktuurpartij succes kon en moest 
boeken, is wel duidelijk. Tevens is het 
duidelijk dat de NPD gehoor heeft ge
vonden bij een deel van het kiezers
korps dat terecht van mening is dat de 

Triest sinibool van hei verdeelde Duitsland : de Bemjnse « muur ». 

grote partijen de Duitse kwestie en het 
nationaal belang al te zeer als een ne 
venkwestie van de hand deden. 

Is deze NPD-overwinning een nazis
tisch mane-tekel ? Sommige aspekten 
van het programma en de propaganda 
der nationaal-demokraten zijn allesbe
halve simpatiek : de stemmingmakerij 
tegen de vreemde arbeiders (die dan 
toch in Duitsland het werk komen doen 
dat de Duitsers zelf niet meer aankun
nen of aan willen), het demagogisch 
verzet tegen de ontwikkelingshulp. Het 
is echter belachelijk te beweren dat de 
NPD-overwinning « een gevaar voor de 
vrije wereld » zou zijn. 

De gevaren die een demokratie be
dreigen, komen doorgaans niet van de 
oppozitionele groepen. Zij zijn bijna al
tijd het gevolg van de wantoestanden 
en de misbruiken aan de top. Het ge
brek aan nationale ruggegraat van de 
Bonner politiekers en hun onverschil
ligheid of — erger nog — hun korrupte 
houding temidden van een eindeloze 
stroom schandalen zijn de oorzaken 
van de huidige ontwikkeling. En wat 
voor de geneeskunde geldt, geldt ook 
voor de politiek : men moet de oorza
ken en niet de gevolgen bestrijden, wil 
men tot blijvend-gezonde toestanden 
komen. 

NOORD-IJ ALIE GETEISTERD 
(tvo) Het is slechts met ettelijke dagen vertraging dat de rest van Europa zich 
rekenschap begon te geven van de dramatische gevolgen der overstromingen in 
Noord-I talie. En dan nog onvolledig : de bewustwording gold in hoofdzaak het 
verlies aan kunstschatten in't door water geteisterde Florence en inVenetië, dat 

thans onherroepelijk dreigt weg te zinken in de lagune. De onherstelbare verwoes
tingen in Florence en Venetië zijn echter slechts een deel van de ramp die heel 
Noord-Italië trof. Toen de Italiaanse minister van binnenlandse zaken, Paolo 
Emilio Taviani, enkele dagen geleden het voorlopig bilan der overstromingen 
opmaakte, kwam hij tot de uitspraak « dat zelfs de oorlog niet dergelijke ver
woestingen heeft aangericht». 

Florence zag er inderdaad uit als een 
zwaargeteisterde stad. In de met slijk 
bedekte straten hing de weeë reuk van 
kadavers. Een slijkmassa sloot de in
gang naar de Cappella Pazzi af. De Arno 
beukte het meesterwerk van Lorenzo 
Ghiberti — de « Poort van het Para
dijs » — in en raasde door de San Gio
vanni, waar zoveel nog aan Dante her
innert. Het stadscentrum had geen wa
terbedeling meer, geen gas en geen 
elektriciteit. 

Zoals gezegd echter bleef de schade 
niet beperkt tot de kunststeden Floren
ce en Venetië. Eén derde van de opper
vlakte van Italië — in het geheel meer 
dan 100.000 km^ — stond onder water; 
honderdduizenden werden dakloos; 
meer dan 100 mensen verdronken of 
zijn vermist; 33 spoorverbindingen 
werden verbroken, terwijl het ganse 
wegennet onbruikbaar werd; talrijke 
fabrieken en hydro-elektrische centra
les zijn zwaar beschadigd; miljoenen 
arbeiders moeten stempelen; de graan
zolder van het schiereiland verdween 
onder het slijk of het zoute water. In 
het totaal beloopt de schade meer dan 
150 miljard Bfr : het derde van een 
normale Italiaanse begroting. 
Er wordt natuurlijk geredetwist over 
de verantwoordelijkheid voor de ramp. 

Een groot deel van de bevolking neemt 
er geen vrede mee, dat alle schuld op 
rekening zou komen van de ontketende 
natuurkrachten alléén. Er was natuur
lijk een dramatische samenloop van 
omstandigheden die totaal aan de men
selijke kontrole ontsnappen : het re
gende dagen aan een stuk en de neer
slag van de drie natste dagen bedroeg 
meer dan één meter; tegelijkertijd 
stuwde een oosterwind het water van 
de Adriatische zee naar het mondings
gebied der stromen, zodat de evakuatie 
van het regenwater onmogelijk werd. 

De regering wordt echter het verwijt 
gemaakt, dat zij tijdens de dagen van 
overvloedige regens kostbare tijd ver
loor om maatregelen te treffen. De 

hulp kwam inderdaad te laat en dan 
nog slechts met mondjesmaat : de 
50.000 man hulpkrachten, later ver
sterkt met 70.000 soldaten, volstonden 
niet om zelfs maar een fraktie te doen 
van alles wat dringend moest gedaan 
worden in het reusachtig rampgebied. 

En naast deze verantwoordelijkheid 
op korte termijn wordt de regering te
vens het verwijt gemaakt, dat zij niets 
gedaan heeft van wat al veel jaren als 
dringend en broodnodig werd be
schouwd. In 1962 werd de zgn. « wet 
der stromen » gestemd, die voorzag in 
een hele reeks werken van herbebos
sing en waterbeheersing. Er werd wei
nig of niets van uitgevoerd. De overstro
mingsramp zal dan ook in de eerstvol
gende maanden steeds weer het mid-
denpunt vormen van ieder politiek de
bat in Italië. 

Inmiddels hebben de woelige wate
ren van de Arno, de Etsch, de Po en de 
Adriatische zee in één weck tijds een 
groot deel van de Italiaanse ekonomi-
sche ekspansie weggevaagd. De ver
woestingen in het Noorden zullen voor 
heel Italië uiterst zware gevolgen heb
ben. 

deze week in de wereld 
Landdagverkiezingen in Beieren, waarbij Strauss zijn pozitie als een der 
belangrijkste scheidsrechters bij de regeringskrizis bevestigt en waarbij 
de N.P.D. haar succes van de Hessische verkiezingen herhaalt. 

Generaal Franco kondigt voor de Cortes een plan ter liberalizer ing van 
het regime aan, waarbij hij o.m. de opvolging en de rechtstreekse ver
kiezing van een aantal afgevaardigden regelt. De Spanjaarden zullen zich 
bij referendum over dit plan moeten uitspreken. 

De regeringskrizis in Nederland is opgelost door de vorming van een ka
binet Zuilstra. 
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V I S S E R I J V L O O T 

De Sovjet-Unie beschikt over 
zowat 3.000 visseri jschepen, 
die op alle wereldzeeën kun
nen gebruik t worden voor 
spionage- en observatieop
drach ten . Ze zijn voorzien van 
een ui tgebreide radar- en radio-
appa ra tuu r ; h u n bemanning 
beschikt over een volledige 
e lektronische en fotografische 
u i t rus t ing w^aarmee ze de 
scheepsbeweging en de vloot-
maneuvers van de Westelijke 
landen voor tdurend volgen. Ze 
luis teren overal ter wereld 
mee naa r de radioverbindin
gen. 

Russische visseri jschepen 
liggen steeds voor de Ameri
kaanse kust om het afschieten 
van rake t ten op Cape Kennedy 
en Vanderberg te volgen. Toen 
in he t voorjaar van 1965 de 
N a t o grote v lootmaneuvers 
hield, volgden 40 Russische 
t r awle r s de Westerse konvooi
en. 

In he t Verre Oosten hebben 
de Russen t rawlers liggen in de 
omgeving van de Amerikaanse 
vliegdekschepen, van waarop 
de bombardementsvl iegtuigen 
n a a r Noord-Vietnam vertrek
ken. Onmiddell i jk na de s ta r t 
de r vliegtuigen word t Hanoi er 
van verwitt igd, dat er een aan
val op komst is. 

De koe-betoging te New Delhi (zie ons artikel « Nanda » op deze pagina) : een door de politie 
gewonde betoger wordt door de Sadhoes meegedragen aan het hoofd van de stoet. 

NANDA 
Een heart miljoen betogers trokken door 

New Delhi. Ze werden geleid door ver
dwaasde fakirs, die hun naakte en ziuetende 
lijven ingewreven hadden met asse. De 
stoottroep van de betoging werd gevormd 
door honderden Sadhoes, de « heilige man
nen » die langs l7idia's wegen het weinige 
dat zij nodig hebben bijeenbedelen. De 
ichreemuende, dansende en zwetende beio-
ging marsjeerde op naar het parlement; 
toen de ordcslrijdkraciilen opdaagden, be-
l^oTinen de Sadhoes een gevecht in regel. 

Bilan van het oproer : acht doden, meer 
dan 200 gekwetsten en het ontslag van de 
minister van binnenlandse zaken Nanda. 

Dit u'as de grootste betoging die New 
Delhi ooit had gezien en, in tegenstelling 
met wat men zou mogen veronderstellen, 
was het de betogers er niet om te doen te 
protesteren tegen de hongersnood die meer 
dan 25 miljoen Indiërs in de greep van de 
dood houdt Wel integendeel : het kwart 
miljoen religieuze ianatici kwam op straat 
om Ie eisen dat over heel India hel slach
ten van de heilige koeien ZOH verboden 
worden. Ze betoogden niet tégen, maar voor 
de honger. 

De zwakke regering onder Indira Gandhi 
bleek niet in staat om de koeienopstand te 
beletten. Ze hield echter na de incidenten 
het been stijf : de al te meegaande minis
ier van binnenlandse zaken Nanda werd 
de laan uitgestuurd en de uitbreiding van 
het slachtverbod over heel India werd niet 
in overweging genomen. Premier Indira 
Gandhi beseft immers volkomen dat, wan
neer er terzake koncessies worden gedaan, 
het bestaan zelf van de demokratie in In
dia in het gedrang komt. 

Er zijn in India 250 miljoen runderen, 
waarvan 70 miljoen koeien. Alleen al te 
New Delhi lopen er meer dan 22.000 hei
lige dieren rond, die tussen het stadsvuil 
naar voedsel zoeken. India's koeien zipi bij
na allemaal ondervoed en ziek; hun melk-
produktie is te verwaarlozen. Indien over 
heel het tand een slachtverbod moest uit
gevaardigd worden, dan zou de veestapel 
jaar,lijks met meer dan 15 miljoen stuks 
aangroeien. 

Duizen-drn hectaren landbouwgrond wor
den thans reeds gebruikt voor de produk
tie van Ti'eei'oeder ten behoeve van koeien 
die niet mogen gegeten worden; deze gron
den blijven onttrokken aan de produktie 
van granen en groenten, die het hoofdbe
standdeel zouden moeten zijn van het voed
sel voor hongerend India. 

Indien men weet dat in de Indische land

bouw slechts 2,5 kg mest per heklare ge-
bruikt wordt (tegen 20 kg in andere hn-
den) en dat de rijstopbrengst er 20 maal 
lager ligt dan bijvoorbeeld in Japan, dan 
beseft men meteen dat het probleem van de 
heilige koeien — noiabene de « symbolen 
der vruchtbaarheid » — een ondragelijke 
last is voor het land. De dwaze verering 
<v60r de koeien wortelt daarbij niet eens in 
de leer zelf van het hindoeisme; ze is ge
groeid en een onzalige traditie geworden 
siiids de dagen dat het boeddisme een aan
trekkingskracht begon uit te oefenen op de 
Indiërs en dat de brahmanen, in een geest 
van religieus opbod, de koe heilig verklaar
den. 

Het is haast ondoenbaar, met een mo
derne wetgeving deze onzalige traditie uit 
te roeien. Zo heeft de Indische wetgeving 
reeds finds geruime lijd de kaste der pa
ria's, de « onaanraakbaren >, afgescliaft — 
althans op f>apier. 

In werkelijkheid zijn de paria's (oor
spronkelijk als dusdanig gekwalificeerd om
dat ze koeienvlees aten !) als groep blijven 
bestaan : ofwel werd er door de rest xran 
de bevolking gerevolteerd tegen de afschaf
fing van hun status (zoals in 1957 in Ma
dras), ofwel bleken de paria's zelf zozeer 
ontoegankelijk voor de gedachte van be
vrijding uit hun ellendig lot dat de wet 
zonder gevolgen bleef. Het paria-vraag
stuk is, net als het koeienvraagstuk, een 
probleem eerder van opvoeding, dan van 
wetnevinn. 

Voor de langzame opvoeding en mentali
teitsverandering, voor de geestelifke evolu
tie vanuit het jaar 1.000 naar 1966 heeft 
India echter geen tijd. De academici en de 
politiekers ie New-Delhi trachten het land 
te regeren met de middelen, de opvattingen 
en de normen van een sisteem dat zo van 
Labour lijkt afgekeken. De koeienopstand 
te Netv-Delhi heeft echter eens te meer aan
getoond, hoe wanhopig en bijna onmoge
lijk het demokrati.Kh eksperiment in India 
is. Indien de demokratie moet betekenen 
dat de Indiërs m xirijheid van honger ster
ven tussen vrije en uitgehongerde koeien, 
dan zal vroeg of laat het niet-demokralisch 
alternatief — a.eliik het lokt boven de 
noordersrenzen van het land — onontwijk
baar zijn. 

De bloedige betoging in India's hoofdstad 
en het heengaan van minister Nanda wa
ren dan ook méér dan intermezzi in een 
steeds minder stabiel wordend land : het 
zijn onheilspellende tekenen nnn dr wand. 

A.N. Tovano. 

DEMOKRATIE ? 

De jongste j a ren werden 
door Albanië s teeds weer be
schuldigingen geuit aan het 
adres van Joegoslavië dat, vol
gens Tirana, de Skipetaarse 
minderhe id bloedig zou vervol
gen. De Joegoslaven wezen de
ze beschuldigingen van de 
hand en beweerden, dat er in 
hun demokra t ie geen plaa ts 
was voor vervolging van natio
nale minderheden . 

Albanië bleef echter hard
nekkig volhouden en beweerde 
o.m., da t van 1944 tot 1948 
mins tens 40.000 Skipetaren 
door Tito-aanhangers werden 
vermoord. 

— 111 

Onlangs werd in Joegoslavië 
de leider der staatspoli t ie, 
Aleksander Rancovic, uit zijn 
ambt verwijderd. De beschul
digingen die tegen hem inge
brach t werden, leken plots e rg 
veel op de jarenlange Albane
se klachten. Rancovic w e r d 
o.m. ten laste gelegd dat zijn 
politie in de gevangenis van 
Prirzen minstens 200 Skipeta
ren voor hun leven kreupel 
sloeg en er 8 doodfolterde ti j
dens verhoren. 

We hebben al vroeger uiteen
gezet dat de « Chinese » gezind
heid van Albanië in de eers te 
plaats ingegeven wordt door de 
haa t tegen de Joegoslaven. Dat 
deze haat misschien wel niet 
helemaal zonder grond is en 
dat de Tito-« demokrat ie » in
derdaad de Skipetaren heeft 
t rach ten uit te roeien, is n u 
door de afzetting en vervolging 
van Rancovic ook in Belgrado 
onrechts t reeks toegegeven. 

M A A N - W E D R E N 

Sinds de jongste Gemini-
vlucht ziet het er naar uit da t 
de V.S. hun achters tand op d e 
Sovjet-Unie inzake ru imte-
vluchten niet alleen hebben 
weten goed te maken, m a a r 
zelfs om te zetten in een voor
sprong. Het is 20 maanden ge
leden da t de Russen nog een 
bemande ruimtevlucht hebben 
ondernomen. 

In die periode slaagden d e 
Amerikanen er in, prakt isch al
le Russische prestat ies in de 
schaduw te stellen. Deze (wel
licht besl issende) faze in d e 
ruimte-ren naa r de maan kost
te hen — alle verhoudingen in 
acht genomen — niet eens zo 
heel veel geld : ongeveer 75 
mil jard Bfr. Voor dat geld kre
gen ze heel w a t , : tijdpns,.,de 
tien Gemini-vluchfen verzanièi-
den ze prakt isch alle ervaring 
en know-how die nodig zijn 
om naar de m a a n te vliegen. 
Ze beschikken thans over 18 
ervaren ruimte^rej^figers; . d e 
Russen hebben é r Ü , waaron
der een vrouw. 

Johnson : na de operatie al weer aan het taartsnijden. 
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Verleden week schreven wij dat de Schelde door haar slechte bevaarhaarheid giote 
moeilijkheden schept voor de havens die van haar mogelijkheden afha7ikeh]k zijn. 
Vooral Antwerpen, dat dan toch zowat tachtig kilometer van de monding gelegen 
is, heeft het lastig De oplossingen om tot een betere bevaarbaarheid te komen of 
om de Schelde te vervangen, zijn vrij talrijk : uitbaggeren en in zekere zin kanali
seren van een gedeelte van de stwom, aanleggen van gelijklopende kanalen daar 
ivaar men de ergste stremmingen heeft, afdammen tn het iaam van het Delta p'an 
tnz.. 
De jongste tijd is er veelvuldig sprake van een heel ander projekt De palabets zijn 
heftig, zowel voor als tegen Niemand weet blijkbaar juist of het nu goed of detht 
ts Een feit is alleszins dat het plan de moeite loont om bekeken te worden. 

Verleden week werd op de boeken-
blddzijde van ons blad een korte be
spreking gewijd aan het zopas versche
nen boek van het ingenieuistrio Mer-
tens die de Schelde gewoon^\eg willen 
vervangen door een geheel nieuwe 
scheep\ aartweg, een superkanaal dwars-
door Vlaanderen « Stop een tanker in 
uw haven » zeggen zij, en geen kleintje 
want — \ertogend — spreken zij van 
schepen tot 200 000 ton. 

SCHELDE 

Met een opmerkenswaardige vloed 
van dokumentatie en aanhalingen uit 
verschillende richting gaan zij op de 
Schelde los Zij veigelijken allereerst bij 
het Zwin : « ten jare 1500 droegen de 
grootste schepen die Sluis, de voorha\en 
van Brugge, bezochten amper 400 tot 
600 ton De Zwinmonding ter hoogte 
van de hogergenoemde vooi haven was 
in januari 1520 nog altijd even diep als 
de Scheldevaargeul thans voor de rede 
te Antwerpen, maar de handel te Brugge 
was toen reeds in verval. . » De moei
lijkheden te Antwerpen zelf begonnen 
omstreeks de eeuwwisseling der jaren 
1900, vermits de schepen die toen tot 
8,3 meter diepgang hadden, bij laag-
water Antwerpen met meer vermochten 
te bereiken wegens de ondiepe drempels 
die maar tot 6 en 7 meter onder de laag-
waterstand liggen. 

Enorme baggen\ erken zijn vanaf 1895 
aan de gang in de stroom, maar — zo 
zeggen de ingenieurs Mertens — door 
het afschaven van sommige drempels 
wordt het waterloopkundig regime ver
slechterd en een stroomvertraging ge
schapen wat dan weer een verlanding 
(aanslibbing en verzanding) stroomaf 
der baggerwerken veroorzaakt, des te 
meer daai^op Nederlandse bodem alle 
baggerspecie terug in de Schelde moet 
gestort worden een handicap die men 
de iongste tijd enigzins heeft trachten te 
ondervancren door het opo-ebaorgerde 
zand over te brenger^ naar onder te spui

ten terreinen in het havenuitbreidings-
gebied Dit sisteem echter zal maar kun
nen volgehouden worden zolang e r 
plaats vrij is en dat is niet zo eig lang 
meer . . 

BAGGEREN 

De omvang van de baggenveiken, zo 
zeggen de leden van het ingenieuis l i io , 
stijgt jaarlijks sinds zestig jaar : van 1,5 
miljoen kubiek meter in 1900, tot 3 mil
joen m3 in 1950, 6 miljoen m3 in 1960 
en 9 miljoen m3 in 1965 

Er is in dit verband de uitspraak van 
ir Holsters, een vooraanstaand water
bouwkundige; hij schreef in 1948 over 
deze werken : « dit baggeren levert voor 
het ogenblik geen onoverkomelijk be
zwaar Nochtans is het van groot belang 
te beletten dat het baggervolume nog in 
de toekomst zou aangroeien Hieivoor 
is nodig dat de verhoudingen in de Wes-
terschelde niet zouden verslechteren, di t 
gevaar zou kunnen ontstaan door on
doordachte indijkingen ». 

Indijkingen vormen een gevaar om
dat zij de stroomsterkte doen verminde 
ren en er ook ruimte ontnomen woidt 
voor de afzetting van door de vloed aan
gevoerde materialen Stroomverminde 
r ing dus omdat er geen kombergingsver 
mogen meer is, ruimte namelijk die het 
vloedwater opvangt en later laat af
vloeien en vermindering ook aan plaats 
voor de natuurli jke of kunstmatige op
berging van slib en zand 

De vroeger gevoerde baggerwerken 
zijn volgens het vertoog nutteloos ge 
weest vermits zij niet vermochten gro
tere schepen rechtstreeks naar Antwer
pen te laten varen en anderzijds worden 
de proeven die in het waterbouwkundig 
laboratorium werden verricht bestem
peld als te weinig overtuigend Als voor
beeld wordt de « maidentr ip » van de 
« Temse » aangehaald voor wat de be
vaarbaarheid van de Schelde tot voor
bij Antwerpen betreft. 

"iii'iin iii""i m" 
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Het schip kon nauwelijks door de be
ruchte brug te Temse en de hoogspan
ningskabels te Schelle dienden vijf me
ter opgehaald te worden wilde het op 
de Boel werven gebouwde schip kunnen 
passeren om naar Rot terdam gesleept te 
worden Antwerpen bezit niet eens een 
droogdok voor schepen van 70 000 ton 
terwijl zopas in Nederland een droog
dok van 150 000 ton werd ingehuldigd : 
de slechte bevaarbaarheid van de Schel
de is er volgens de steller oorzaak van 
dat ook de scheepsbouwni)verheid stag
neert en dat de bestellingen naar andere 
dan onze werven gaan, met het gevolg 
dat de tewerkgestelden in deze nijver
heid ofwel werkloos worden ofwel naar 
Nederland dienen te gaan. 

D A N A I D E N V A T 

Een ander aspekt dat belicht wordt 
is de stijging van het gemiddelde hoog 

waterpeil. Van 1900 tot 1960 was er een 
gemiddelde stijging te Vlissingen van 20 
cm en te Gentbrugge van 80 cm. Dit 
verschijnsel wordt veroorzaakt dooT een 
gelijklopende verslibbing of aanzanding 
welke de stroombodem verhoogt Een en 
ander loopt gelijk met de verlenging 

SUPERK 

In Nedeiland weid onlange een dioogdok tooi schepen tan 150 000 ton ingehuldigd, bij ons kunnen nauwelijks vaailuigen tan 
50 000 Ion de Schelde op., • 

tfef^^4<»»^!i^j^i6fet..a<»>W*'W ^ u ^ 

van de ebstroomduur In de studie die 
de ingenieurs aan het vraagstuk hebben 
gewijd, wordt met kracht van argumen 
ten getracht te bewijzen dat door de 
baggerwerken m de Schelde en haar bij 
rivieren uitgevoerd, er m feite een si 
tuatie IS ontstaan die de stroom gedoemd 
maakt over zijn gehele lengte te verlan 
den dat wil zeggen aan te slibben en te 
verzanden Er wordt gewezen op de me 
nigvuldige strandingen van middelgrote 
en grote tankschepen of bulkers Fr 
wordt ook gewezen op de nadelige g( 
volgen die voortvloeiden uit zekere wer 
ken als het afdummen van rivieren en 
stroomboezens als daar zijn de Braak 
maninpolder ing en het leggen van de 
verbindingsdam in de Oosterschelde die 
vroeger m samenloop met de Wester 
schelde was ter hoogte van Rilland Bath 
Allemaal dingen die hun inwerking ge 
had hebben op de stroomsterkte en de 
aanzetting in de Schelde Er wordt ook 
verwezen naar de uitspraken van erv i 
ren loodsen die uit de ondervinding vse 
ten dat in de huidige omstandigheden 
de maksimum kapaciteit van de Schelde 
sleclits 50 000 ton kan zi|n m de ide.ile 
tl) en weersomstandigheden Het nauw 
van Bath speelt hierbij een grote rol 

Een voorbeeld slechts uit de studie 
van Mertens • een vergane zeilboot in 
het voornoemde Nauw was in augustus 
1965 binnen de vier dagen tijd door cin 
4 meter hoge zandlaag bedolven. Vol 
gens de zegslieden is dat een Danaïden 
vat waaruit jaarlijks miljoenen kubieke 
meter (212 miljoen franks) moeten u'^r 
den gebaggerd. 

Als oplossina: houdt het insienieiiiMi lo 
Mertens het bij het Superkanaal doe r 
Vlaanderen 

N E D E R L A N D S V O O R B I F I D 

De ingenieurs hebben als vooibedd 
vooi een supeikanaal en voor een kun^t 
matige verbinding iii het algeinceu, de 

file:///ertogend
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m I 
O SCHELDE! 

Reeds voor 1857 was er sprake van de 
slechte bevaarbaarheid van de Schelde 
en werd er al geschreven over de aanleg 
van een zeekanaal, zoals dit reeds ge
beurd was in 1695 onder de laatste 
Spaanse koning en later in 1784 onder 
de regering van keizer Jozef 11 toen de 
Schelde gesloten bleef. Een ernstige stu
die werd aangevat en gepubliceerd in 
1929 nadat de « Belgenland » moeilijk
heden had ondervonden op de stroom. 
Een en ander was ook wel eens van sen
timentele aard en vooral generaal de 
Selliers, een zeer nauw met koning Al
bert bevriend man, was de promotor van 
de gedachte : een zeekanaal Kust-Gcnt-
Antwerpen uitsluitend op Belgisch 
grondgebied. Later heeft ook het komi-
tee voor nationaal havenbeiang te Zee-
brugge een lans gebroken en in de hui
dige tijd is het vooral een ingenieurs-
familie die opkomt voor de verwezenlij
king van een superkanaal door Vlaan
deren ter vervanging van de Schelde. 

in Vlaanderen 

toepassingen in Nederland genomen. 
Daar immers werden de grote moeilijk
heden opgelost door de aanleg o.m. van 
de Nieuwe Waterweg die 40 km. lang 
is en vanaf 1872 werd gemaakt om de 
verbinding van Rotterdam met de zee 
mogelijk te maken. Ook Amsterdam 

daar is de tij de jongste tijd enigzins 
aan het keren. Vooral in West- en üost-
Vlaanderen is dit het geval en s lui ten, 
verschillende vooraanstaanden zich zelfs 
(soms voorzichtig) aan bij het projekt. 
Ook mensen die nauw betrokken zijn 
bij de haven van Antwerpen staan niet 

waidc, die de haven bestuurt, zei nog 
onlangs ten aanzien van het supcikanaal-
pldu (dat hij overigens « berucht n 
noemde) : « O p het eerste gezicht lijkt 
di t plan wel aanlokkelijk en velen vra
gen zich af waarom het eigenlijk niet 
zou uitgevoerd. Men heeft een raming 
gemaakt van de kosten die aan de uit
voering van dat plan verbonden zijn en 
men kwam tot een bedrag van 50 a CO 
miljard. Ik meen dat geen enkel be
windsman bereid zal worden gevonden 
om in de door ons allen gekende toe
stand van de Belgische Schatkist, een 
dergelijk infrastruktureel werk voor te 
stellen ». 

In dat verband wijst het ingenieurs
trio Menens echter op de ontzaglijke 
kosten die de Route de Wallonië vergt, 
daar waar nog altijd niet het nut van 
deze snelweg bewezen is. 

Schepen Delwaide noemt anderzijds 
enkele belangrijke nadelen die aan het 
plan voor het superkanaal verbonden 
zijn : met name de bouw van twee slui-
zenkompleksen, een aan de Kust en 
een op de Linkerscheldeoever. 

Dit dienen sluizen te zijn van het for
maat Zandvlietshiis en groter; zij zouden 
paarsgewijze dienen te worden aange
legd om het wachten tot een minimum 
te maken en om in de Antwerpse dok
ken te komen zou men nog een dei de 
sluis dienen te passeren, waar er thans 

AAL: DE OPLOSSING? 
kreeg een 27 km. lang Noordzeekanaal... 

De vertogers zien het zo dat van het 
al dan niet verwezenlijken van een toe
gang naar onze havens voor schepen van 
het superformaat (d.w.z. alleszins meer 
dan 100.000 ton) de algehele toekomst 
van onze nijverheid, zowel Waalse als 
Vlaamse, afhankelijk is. Het kanaal zou 
trouwens over zijn gehele lengte van 80 
km. één grote industriezone kunnen la
ten ontwikkelen wat door de huidige 

; drang van de nijverheid naar diep wa
ter, wel een grote troef is. 

Het kanaal wordt voorzien voor sche
pen tot 200.000 ton en zou lopen van 
Zeebrugge over Gent naar Antwerpen 
waar het op zijn beurt verbinding zou 
geven met de Schelde. 

Zij achten een aanpassing te Zeebrug-
ge tot 200.000 ton of een diepgang van 
zowat 18.75 m. mogelijk en houden het 
erbi' dat de Noordzee hier ook geen on-

• overkomelijke moeiliikheden schept ver
mits zij een diepgang van 20 meter heeft 
mits enkele aanpassingswerken. 

Zij berekenen de kosten .op ongeveer 
40 miljard voor een diepte van 25 me
ter en een breedte van 400 m. bij de 
waterlijn. Er wordt vergeleken bij de 
kanaaldokken BI B2 die te Antwerpen-
Polder in aanbouw zijn, een lengte heb
ben van 8 km., 75 m1 baggerwerk heb
ben gevergd bij een diepte van 20 m. 
en aiiddhnlf miljard Ir.ink hebben ge
kost. 

Voor de niammoetsluizen die nodig 
Zijn voor het superkanaal wordt een 
prijs van 5 miljard frank berekend en 
verder nog 5 miljard voor de noodzake
lijke twee strekdammen die de toegang 
m de ^ee moeten verzekeren. 5 miljard 
frank voor )i -igeningen en 10 miljard 
voor oeverbesdierming en verschillende 
bijkomendp werken. 

PRO FN C;ON] RA 

Wa.ir i'T vroeger een zeer groot wan
trouw en legcnover deze plannen bestond 

meer zo afwijzend en nog vorige week 
hoorden wij een deskundige die een 
voordracht gat voor de V.U.-gekozenen 
van Antwerpen en Oost-Vlaanderen, te 
Beveren-Waas verklaren dat de idee van 
een superkanaal zoals voorgesteld niet 
noodzakelijk onmiddellijk dient verwor
pen maar dat men er in de toekomst 
in ieder geval dient rekening mee te 
houden. 

T e Antwerpen zelf en wij bedoelen 
dan in de eerste plaats de kringen die 
nauw betrokken zijn bij de havenbestu
ren is men alsnog tegen. Schepen Del-

slechts één nodig is. Ook de onteigenin
gen die het kanaal met zich zou bren
gen zouden een zeer zware handikap be
tekenen vermits een tamelijk dicht be
volkt gebied wordt doorkruist. Van de 
kant der promotors wordt, wat de slui
zen betreft, geopperd dat door de bouw 
van havens in de Polders rond Kalle, 
hier een oplossing gevonden wordt wat 
Antwerpen aangaat : dus slechts één 
sluis; de onteigeningen worden volgens 
hen ruimschoots vergoed door de in
dustrievestiging en nieuwe werkgelegen
heid. 

VRAAG 

Volksvertegenwoordiger Leys, die zeer 
begaan is met heel de kwestie eu die 
overigens buigemeester is \ an St. An-
dries, tevens de woonplaats van de fami
lie Menens, stelde tijdens de \oorbije 
zomer een parlementaire vraag aan de 
minister van Openbare Werken o\er de 
kwestie van het Supeikanaal. Hij stelde 
vast dat de havens van Brugge (Zeebrug-
ge) en Gent al zestig jaar vegeteren zon
der merkelijke vooruitgang terwijl Ant
werpen niet meer meekan met de evo
luerende scheepvaart. 

Hij vroeg waarom Zeebiugge maar 
uitgerust werd met één enkele gebogen 
strekdam in een sterk met zand geladen 
zeegebied, waarom er nooit werd uitge
zien naar technische realisaties te Zee-
brugge en wanneer eindelijk maatrege
len zullen getroffen worden om een 
grondig modelonderzoek naar de niaksi-
male mogelijkheden van de/e laatste ha
ven te verrif hten teneinde deze moge
lijk toegangkelijk te maken voor super-
schepen van meer dan 100.000 ton. 

Uit het antwoord blijkt dat de oor
spronkelijke gedachte die te Zeebiugge 
vooropzat deze was van een muur in 
zee : een soort aanlegpier en dat men er 
daarom nooit werk van gemaakt heelt 
twee dammen te leggen. 

De minister stelt vast dat Antwerpen 
de eerste nationale haven moet blijven 
en dat Zeebrugge in de huidige ekono-
mische voorwaarden zeer moeilijk Ant
werpen zal kunnen vervangen. 

O p een later door het betrokken ka
merlid gestelde vraag die meer precies 
over het Superkanaal handelde, ijiu.i'kle.v» 
de minister er zich vanaf met te zeggen 
dat de Noordzee nooit bevaarbaar zou 
zijn voor de superschepen boven de 
] 50.000 ton, juist op een ogenblik dat 
men zich te Rotterdam klaarmaakt' om ",' 
deze tonnematen te ontvangen en nog ' 
tot veel grotere omvang te gaan en na
dat de Nederlandse diensten klaargeko-
men waren met een studie van de 
Noordzee waaruit juist bleek dat de 
mogelijkheden voor reuze-schepen er 
wel waren. 

Wat er ook van zij, alsnog zal de idee 
van het superkanaal een twistappel blij
ven. Wie heeft er gelijk ? Hoe gaat het 
in de toekomst allemaal veilopen? In 
ieder geval zou het toch wenselijk zijn 
dat men eens een ernstige studie maakt 
van de ingenieursplannen en dat men 
dan eventueel met gegronde argumentert 
voor en tegen begint te wegen. 

Staf De Lie. 
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MURIELS haar 
Muriel wist niet dat er in Vlaan

deren nog een plek bestond waar, 
zelfs als je uit volle bont schreeuwde 
met je beide handen als een trechter 
voor je mond, toch niemand je horen 
kon. En Lucas had die plek gevon
den, kompleet met huis en al. Een 
oude, door wi7id en legen verteerde 
notabelenwoning, met hoge kamers, 
een bemoste koepel en in de holle 
trapzaal zwartgew orden, duistere 
spiegels. « Hier zullen we gelukkig 
zijn > had hij gezegd en zij had toen 
al geweten dat het niet kon. Lucas 
had de meubels gekozen, mahonie 
kasten en tafels, in naakte navy-stijl, 
zwart lederen zetels en koperen kan
delaars met donkere, wassen kaarsen. 
' Zelfs in de zomer ruikte de veiwil-
derde tuin naar liumus. In de zwar
te giacht achter het paviljoentje huis
den salamanders en onder de beuken-
groep had Mririel eens een pad ge
zien. Het overwoekerde, roestige hek
ken xvas niet meer te schilderen. 

Waai om was ze eigenlijk met hem 
gehuwd? Ze was een blij meisje ge
weest en ze had er steeds van ge
droomd te wonen in een zonnig ap
partement bij de stroom in de stad. 
Toen was Lucas gekomen. En ze had 
geluisleid naar de zachte dwingende 
toon van zijn wooiden, naar zijn don
kere ogen, naar de tekens van zijn 
gerekte, fifnverzorgde handen. Zij 
was van hem geworden, zonder dat 
zij het wist en zonder dat zij iets in 
de plaats kreeg. Hij had haar haar
tooi veranderd. Haar golvende, zwar
te Haren men antieke, zilveren spel
den sluik langs haar slapen gespeten. 
Hij had haar matbruine, nauwe kle-
deien gekocht en een sombere fond 
de'teint die haar nog magerder maak
te. Ze was van een morbiede schoon
heid geworden. En als hij haar daar
om komphmenteerde en met zijn 
breekbaie vingers langs haar rug 
streelde, dan lachte ze gelalen en was 
beangstigd om zichzelf. 

Ze waren op reis. Niet in augustus 
met een blauwe sportwagen naar de 
witte steden van Italië, zoals Muriel 
het zo graag wilde. Het was oktober 
en ze reden in een zwartglimmende 
vintage-car met zilveren spaken. Het 
regende. Lucas stuurde de wagen 
haid en scherp door de highlands, 
naar het noorden van Schotland. 
Kaar Puiple Castle, het in hotel ver
anderde romaanse kasteel van de Mc 
Illech clan, vlakbij Loch Wanns, een 
woelige binnenzee tussen klippen en 
rolssfileten die het water van de on-
dei aardse bronnen naar de oceaan af
voerden. Het kasteel stond als een 
massale, kubieke steenbrok op een 
rotsige hoogte. Er logeerde een groep
je jagers en drie studenten die een 
twintigtal kilometei naar het westen 
een experimenteel ruimte-observato
rium bouwden. De eerste dagen 
maakte Lucas een aantal korte uit
stappen en Muriel bleef in Jtet kas
teel tcaar ze bij de haard een boek 
met legendes uit de streek Ins. Van 
de Mc Illechs, de goddeloze maar 
rijkste roversclan uit het noorden. Zo 
rijk dat zelfs de gespen va.n hun kilts 
van massief goud waren. In lé72 wer
den ze door de huuilinigen van graaf 
A'i^yU uitgemoord en hun vroua-en 
er/ hinderen vanop de rotsit-anden 
aan elkaar gebonden in Loch Wanns 
gegooid. 

's .•ixond'i aten zij wild en dronken 
zware wijn. Lucas vertelde weinig 
van zijn wandelingen, maar scheen 
tevreden. Met de behei wijn m zijn 
handen kon hij minutenlamg zxcij-
gend in het vuvi zitten staren, zijn 
andere hand vaas. liefkozend of) Mv-
rieU knie. 

Het was laat die aiond toen ze de 
statige trap opklommen die naar hun 
kamei leidde. Lucas bleef nog een 
tijd voor het raam naar de wolken 
kijken die nog zwarter waren dan de 

(Ver\olg kol 4 in kader) 

Heeft m'n buurvrouw een knorrige bui , 
dan zijn de fratsen van haar lieverd-
ies er zelden vreemd aan. Zo kreeg ik 
vandaag het relaas van een slapeloze 
nacht : verdacht geluid horen, man wak
ker maken, samen op dievenjacht gaan, 
eerst naar de kinderkamer en er de meis
jes vredig in slaap vinden, van kelder 
tot zolder het huis ui tkammen en dan 
nog geen dief voor al die moeite... 

Bij het ontbijt lost de jongste het rais-
terie op : ze was even gaan drinken in 
de badkamer, had vanonder de dekens 
de dievenjacht gevolgd en haar zusje 
blauw geknepen van de pret. « Plezant 
hé, hun ouders zo de duvel aandoen » 
besluit mijn afgematte buurvrouw mis
moedig haar verhaal. 

Vind ik wel, ja. Heb ik toch vroeger 
ook gedaan. Alleen kwam mijn beken
tenis nooit zo spontaan en meestal pas 
jaren later, als de kans op straf geweken 
was en de veelgetergde ouders eindelijk 
be%Tijdend konden lachen om wat ze nu 
toegeeflijk deugnieterij heten, maar wat 
toen nog rondui t stout was. Alleen in 
hoogste nood — en enkel de zwaarste be
straffing wettigde dat — mocht de waar
heid verklapt. Dreigde ik eerder te be
zwijken voor droeve moederogen of har
de vaderhand, dan was er het lichtende 
voorbeeld van m'n oudere broer : altijd 
medeplichtig in de boosheid en een kam
pioen-leugenaar en -fantast voor de goe
de zaak : strafontduiking. Een spitsbroe-
der die met ijzeren hand regeerde, me 
op zijn beurt zwaar bedreigde mocht ik 
schuld bekennen. 

Aparte t eneur , en veel erger dan de 
ouderlijke. Maar kom, toch licht te dra
gen in ruil voor zoveel giaag bedreven 
kwapoetserij. 

Hoogdagen waren die waarop de ou
ders van hun wekelijkse kinema geno
ten. Amper viel de deur dicht of lees
boeken en werkschriften ruimden plaats 
voor veel boeiender materiaal. Soms wa

ren dat proeven in pseudochimie (aan 
échte waren we op school nog lang met 
toe) met alles wat bij medicijnen en was
middelen aan bruisend en bijtend vloei
baars voorradig was, gedruppeld, gego
ten en gemengd in al wat de keuken
kast aan glaswerk schafte. In de ijdele 
hoop ooit een spektakulaire reaktie waar 
te nemen. Enig resultaat waren het afge-
vrelen tafelhout, waaraan we ons later 
nooit schuldig verklaarden, en vlekken 
waarvan we de herkomst nooit kenden. 

Ofwel, ook boeiend maar zelden eet
baar, kulinaire proeven die gezien onze 
onkunde en ongeduld bepeikt bleven tot 
het lukraak bijeenschudden van naar 
onze smaak de lekkerste ingrediënten. 
En moeder achteraf maar vruchteloos 
interpclleren over snel slinkend suiker, 
cacao, kindermeel. In onze kinderogen 
viel geen schuld of schaamte te peilen. 

Een waar festijn was de maandelijkse 
« snoepavond » : vrucht van het held
haftig opsparen van onze dagelijkse por
tie aan niet-bederfelijke zoetigheid. Die 
werkten we op zo een avond integraal 
naar binnen, liefst in bed en binnen het 
ouderlijk gehoor twee kamers verder, 
wat spanning én smaak verhoogde. El-
kaars smakgeluiden beluisteren en daar
aan het genoten lekkers herkennen, fluis
terend tot ruilen pramen en allerlei van 
het ene naar het andere bed keilen : zo
veel genietingen die je als volwassene 
ontberen moet. Allicht ging broer z'n 
maag of de mijne achteraf wat lastig 
doen, maar dat weten we spontaan aan 
de slechte soep op school of de vele bo
terhammen in het lunchpaket . 

Van meer bedaarde aard maar even
zeer gesmaakt waren de « leesavonden », 
gewijd aan lektuur uit pa's boekenkast, 
ons streng verboden : over moorden en 
ander geweld, wrekers, vampiers en veel 
makabers dat ons nog lang deed nagrie-
zelcn in bed en 'iroer inspireerde tot zijn 
berucht zelfgetekend en -geschreven 
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Miss Reeva Forman, de « beste manneq tiin van Zuid-Afrika », prezenteert klede
ren die in hun kleurenrijkdom en in de stof-motieven rechtstreeks geïnspireerd 
zijn door de « paan » der Bantoevroiwen. Het landschap onderstreept de exoti

sche noot. 

jeugdblad tegen twee franken het num
mer, klandeslien verkocht onder de 
vriendjes. 

Maar echte vrijbuiters konden we pas 
buitenshuis zijn, ver en lang buiten he t 
ouderlijk bereik. Hoe zou ik die dag
tochten door de Merksemse polders ver
geten waar onze fantazie een ko ien \e ld 
tot oerwoud maakte, beken tot bergs t ro 
men, een rustige weide tot zompig moe-
ras, en we tenslotte vluchtten voor e e a , 
denkbeeldige brand langsheen de boor- , 
den van de Dnjepr, het anl i tankkanaal 
waarvan de naam alleen ons veiTc hori
zonten opende. Geen wonder dat we n a 
zo'n avontuur uren te laat aan tafel ver
schenen, waar zoals altijd broers fanta
zie wonderen deed en ons het nuchter
naar-bed bespaarde. 

Of die tijd van « de Koning ja », toe 
we van huis en school uit Leopoldisten 
waren en ondanks het ouderlijk veibod 
— door bezorgheid geïnspireerd natuur
lijk — deelnamen aan georganizeerde 
plak- en kladtochten, beladen met « ja »-
rondjes en kleurkrijt . T o t een groepje 
schaarse maar stoere « nee n-ijveraars 
ons te lijf ging en we niet zonder kleer
scheuren afdropen, v Aangevallen door 
een razende hond » zei m'n broer koud-
weg, en onze ouders naar de dokter ijlen 
en maar afgeven op huisdiereigenaars 
zonder verantwoordelijkheid. 

Die lijst van ongestrafte misdaden vaU 
eindeloos aan te vullen. Maar kom. laat 
ik meedogend zijn en ophouden : je 
moet tenslotte je brave ouders nog een 
paar illuzies laten... 

AnniCi 

(Vcuolg van kol. 1) 
lucht. Plots ze hi] « Morgen gaan 
we naar Loch Wanns ». Muriel wou 
zeggen dat ze liever niet wou, dat ze 
zich niet goed voelde, maar zijn 
glimlach dwong haar te zwijgen. Ze 
sliep slecht daarna, werd wakker en 
luisterde naar de wind; de wijn deed 
haar opnieuw inslapen, ze droomde. 
Ze dioomde dat ze naar Loch Wanns 
wandelden. Hij leidde haar bij de 
hand. De wind speelde met haar ha
ren. Soms streelde hij haar. Ze voel
de zich angstig, maar toch kuste zij 
zijn hppen. Hij zegde mets, maar 
xvas lief voor haar en wees naar de 
opftadderende vogels. Loch Wanns 
la" veertig meter lager vlak voor hun 
voeten. Een bewegende massa koud, 
onontkoombaar water. Zij verkilde 
aUof haar hart stilstond. Zij huiver
de. Toen trad hi) langzaam op haar 
toe. Zij mg zijn handen die hij haar 
om de sclwuders legde. En ze 
schreeuwde... Lucas kalmeerde haar, 
zei < slaap nou > en ze diep tot in de 
morgen. 

Om twee uur vertrokken ze. Lu
cas scheen tevreden en wees haar 
glimlachend op de glijvlucht der dooi 
de lucht zeilende vogels. Zij Heften 
door hoog, nat gras. Muriel wilde 
terugkeren. Hij keek haar aan en 
drukte haar zacht de hand. Ze liep 
naast hem verder. De vlakte glooide 
langzaam op tot zes kilometer ver
der, bij de loodrechte rand waar Loch 
Wanns in een scheur van de aarde 
lag En het wate- was zwart en woe
lig. Een hoos van koude steeg tegen 
de rotswand op. Ze voelde aan haar 
dapen, ze zweette. « 75 er iets? > 
vroeg hij haar zacht. Hij raakte haar 
met zijn vlakke hand tussen haar 
schouders. Dwong haar vriendelijk 
tegen zich aan. Muriel voelde zijn 
adem. t Kom » fluisterde hij. 

Haar schreeuw barstte tegen de 
rotsmuren... maar hij duwde haar 
niet. Er klonk niets uit zijn mond 
toen zijn lichaam op de klippen brak 
en in het loden water kantelde. 

Nic. 
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H. VON DODERER 70 
De Oodenrijkse auteur Heimito vort Doderer is dit jaar — op 3 september om 

iutst te zijn — zeventig geworden. Dateert zijn literaire faam van slechts voor kort 

_ het omvangrijke werk « Die Damonen » dat in 1957 verscheen mankte hem 

pas een vijftal jaren geleden in bredere kringen bekend, ook in het buitenland — 

dan is zijn literaire produktiviteit van veel oudere datum : voor de oorlog schreef 

hij reeds korte verhalen en romans, gedichten en een essay. 

JVfl in 1916 in Russische krijgsgevangenschap geraakt te zijn, verbleef hij vier 

jaar in Siberië, studeerde na zijn terugkeer geschiedenis en werkte sedert 1937 aan 

zijn grote roman « Die Damonen n. 

In 1946 ontstond als een soort « aftakking » van zijn hoofdwerk de 900 bladzijden 

tellende roman « Die Strudlhofstiege ». In 1962 verscheen de satirisch humoristi

sche roman « Die Merowinger » en in 1963 de « Roman nr 7 », eetste deel van 

een aangekondigde tetralogie. 

Voor kennismaking met von Doderers 
werk bestaat nu ook de mogelijkheid 
via het pocketboek. I n de Fischer-Büche-
rei verschenen de romans «Ein Umweg» 
en « Die erleuchteten Fenster ». Vroe
ger reeds verschenen in de D.T.V.-reeks 
« Ein Mord den jeder begeht » en « Die 
Merowifiger », 

« Ein Umweg » dateert van voor de 
oorlog. Hier is een « historische » von 
Doderer aan het woord. Deze « roman 
uit de Oostenrijkse Barok » is een weer
spiegeling van die periode, met keizer 
en adel, landsknecht en boer. He t dub
bele lot van de soldaat Paul Brandt en 
de graaf Manuel Cuendias wordt ver
teld. 

Brandt wordt op het schavot van de 
dood gered door een dienstmeid die hem 
huwen zal. De lui tenant die erbij be
trokken is. Graaf Manuel Cuendias 
koestert voor deze dienstmeid een pas
sionele liefde die hij echter schijnt te 
overwinnen in een liefde tot een adel
lijke jonkvrouw. Brandt anderzijds 
schijnt zich bij het burgerlijke leven 
neergelegd te hebben. Deze overwinning 
van beiden op het verleden en het lot 
is echter maar schijn, is slechts uitstel, 
is een « omweg ». Cuendias sterft door 
Brandts hand en Brandt gaat opnieuw 
en voor goed ditmaal het schavot op. 

« Die erleuchteten Fenster oder die 
Menschwerdung des Amtsrates Julius 
Zihal n is een satirische roman. Het ver
haal speelt zich af — zoals bijna alle ro
mans van von Doderer — in Wenen en 
wel in het jaar 1910, in de tijd der 
K U.K.-regering. Veertig jaar lang heeft 
Zihal in zijn omgang met archieven en 
wetteksten en dokumenten zijn levens
taak en -vervulling gevonden. Wanneer 
hij gepensioneerd is, heeft hij zijn regis-
tratielust nog niet afgelegd. Hij werkt 

die nu ui t in avondlijke naspeuringen 
naar de gedragingen van zijn buren : 
een soort voyeurisme uit beroepsmisvor
ming. T o t uiteindelijk tengevolge van 
een toeval, met het ineenstorten van zijn 
observatiepost ook zijn « objektiviteit » 
ineenstort en eeii vrouw het siibjektieve 
in hem wakker roept en de Amtsrat een 
mens wordt. 

He t tema zou aanleiding kunnen ge
weest zijn tot pikanterie en tot het be
treden van een terrein dat de pornogra
fie raakt, bij een te markant naturalis
me. N u glijdt von Doderer met zijn sa
tire over de gevaarlijke zone heen en 
neemt er glimlachend afstand van. Niet 
om het tema is het hem te doen, wél om 
de satire, om de evolutie van een in pa
ragrafen vastgekluisterd ambtenaar die 
slechts leeft in de objektieve totale we
reld van de oude Oostenrijkse adminis
tratie, naar een mens met gevoelens en 
met de mogelijkheid tot andere dan de 
« objektieve » kontakten van zijn vroe
gere wereld. 

Von Doderer is momenteel een der 
grootste figuren uit de Duitse epiek en, 
bij alle maniërisme en reminiscenties 
aan Joyce en Musil. een der belangrijk 
ste auteurs van heden. 

Leidt deze l i teratuur zoals sommige 
beweren, onvermijdelijk naar het nihi
lisme, staat zijn ambivalentie, zijn haast 

Vit Brussel's Diets verleden : de « Zwarte Madonna », het enig overblijfsel van 
de eerste St Katehjnekapel uit de elfde eeuw. Het is een prachtig stenen beeld, 

lichtjes beschadigd aan één der schouders van de Madonna. 

schizofrene uiteenrukking van de mens 
in radikale tegenspraak tot de eenvoud 
als de eis tot alle grote kunst? Von Do 
derer beklemtoont de taal als belangTijk 
ste faktor in het kunstwerk en op dat 
gebied legt hij in ieder geval, met zijn 
dooreenweving van archaïsmen en van 
ambstaal van levende austricismen en 

kanselarij Duits, in zijn grote maar ook 
zijn kleinere romans een taalkreativiteit 
aan de dag die — zoals gezegd — nogal 
eens maniëristisch aandoet en ook wel 
eens voorbij het doel schiet in zijn op
zettelijkheid maar die dan toch van een 
uitzonderlijk taaiinstrument getuigenis 
aflegt. 

TONEEL JE BRUSSEL 

BRUSSELS KAMERTONEEL 
Als tweede stuk' van het seizoen 

vei toont het Biussels Kamertoneel 
« Bacchanten 9, dat ah het hoogte
punt in Euripides werk mag aange
zien worden; de tragedie met als on
derwerp de kastijding en de dood 
van Pentheus, koning van Thebe, 
die door de Bacchanten zal ver
scheurd worden om er zich tegen 
verzet te hebben dat de eredienst 
van Dionysos bij hem zou ingevoerd 
worden. 

Het IS, onder de invloed van gods
dienstige bezetenheid, een spel van 
geesterverdwazing, vol lyrische poé, 
zie, drtft en gruwelijke maar magis
trale tragiek. De koren behoren tot 
de schoonste lyiiek van de Griekse 
tragedie. 

Het Brussels Kamei toneel speelt 
dtt gegeven van Eunptdes met he
dendaagse noimen, nl. met heden
daagse Tuentahteit, muziek en dans, 
om het beter tot ons te kunnen bren
gen, zonder echter tot het uüeiste te 
gaan. Alhoewel we steeds skeptisch 
over het modemizeren van toneel 
en meestal afiuijf.end staan tegen
over het modetnizeien van toneel 
uit de Oudheid (er werden op dit 
gebied ekstravagante ekspeiimenten 
gewaagd!) moeten we getuigen dat 
het Kamertoneel 07ts met zijn op

vatting giotendeels heeft kunnen 
overtuigen Regisseui fohan Vander 
Bi acht heeft hier een prestatie gele
verd, die misschien niet geheel ge
slaagd ts, maar toch zeer bewonde 
renswaardig is. Het moedige gezel
schap, dat steeds aangenaam weet te 
ven assen, heeft deze zware taak tot 
een goed einde gebracht met Mimi 
Crombecq, Jos Houben, Nicole Del-
vaux en Lou Deval als uitblinkers. 
Bil het koor ontbrak het wel eens 
aan sluitend sarneiupel en zegging 
(bij gebiek aan tepetities''). 

BEURSSCKOUWDURG 

In het afuisselend spektakel dat 
dooi de Bevi<:srhouwburg ii'ouit ge-
biarhl, u hel thans de beurt aan de 
kabaretgroep « Mahngenkolder 5>, 
die met grote moed en loeikhnl zijn 
plaats in de kahnrelweield luil ver-
oveien. 

Ht] beitaai uit de dames Mick 
Cliiifkspoor en Mailene Edeling en 
de heien 4lwin Ke'\man en Leo De 
wals, mei deze laatste ah hoeksteen, 
waariHin ook de giote stuwkracht 
mtgiint Ook Mick Clinckspoor weet 
wat knbaiet is, maar de twee jonge
ren misseji nog plankeniiastheid en .. 
kruim zodat menig nummertje een 

te matte indruk laat. Het dient 
nochtans gezegd dat het samenspel 
klopte tot op de seconde na, bewijs 
van een harde en degelijke voorbe
reiding, en dat taal en diktte uiter
mate ve-izorgd zijn. 

De teksten zijn met altijd even ge
lukkig €n bijster nieuw, en zeker 
voor verbetering (of vervanging van 
enkele gedeelten) vatbaar. Om enkele 
te noemen . < Geef acht » fn « Ten 
Paleize » zijn prima en knap ver
tolkt; « Prostituee » is zwak en ver
sleten, daarbij slap voorgedragen-, 
« Er zijn geen mannen meer » . mag 
gerust geschrapt worden, daar derge 
lijk (al te modern !) gezanik over 
homo's slechts kan irriteren. Tussen 
de overigen zit wet stof, die met 
steeds genoeg uitgediept werd, maar 
vooral de « pointes » zijn doorgaans 
niet bijtend ot saikastisch genoeg. 
Ook bezit « Mahngenkolder » een 
kritikus kompleks dal niet zo nadiuk-
keltjk diende aangemeld ' 

In zijn geheel deftig vakwerk zon
der hoge vlucht Het meestal jeugdig 
publiek liep moeilijk warm bij 
steikei doorgevoelde « pointes * zou 
dit toch het geval moeten zijn: de 
oververu'ende toeschouwer zal maar 
moeilijk aan zijn tiekken komen. 

« Maltne.enkolder » heeft noih'ans 
tets tn zijn mars, dus giaag kiediet ' 

J.V. 
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tweemaal uitstekend: 
DIRK DECLEIR EN NX.T. 

Wij kennen de nog jonge Dirk Decleir al een hele tijd. Van toen hij met zijn et-
gen groepje in 1959 te Biasschaat Jan Christiaens « De Beestentrein » op de plan
ken bracht. Het was toen reeds een talent revelerende opvoering. 
Sedert een dik seizoen is Dirk een K.N.S.-beroeps geworden via studies aan de 
Studio N.T. en eerste ervaringen in een Nederlands beroepsgezelschap. Vooilopig 
lopen wij jammer genoeg nog niet zo heel erg warm voor de prestaties en de pro-
grammaties van de Antwerpse Koninklijke, maar toch dient toegegeven dat zij 
Diik de kansen gegeven heeft waar hij, gezien zijn talent, ruimschoots recht op 
heeft. Dat de akteur voleden jaai reeds de hoogste Antwerpse toneelonderschei
ding kreeg, is dan ook logisch en rechtvaardig. 

In de dinsdagavondc\klus van de 
K.N.S. zagen we Dirk Decleir zopas in 
een sublieme solo-prestatie. Ru im 90 mi
nuten stond de akteur alleen op het po
dium en suggereerde op voortreffelijke 
wijze « Het Dagboek van een Krank
zinnige » van Nikolaas Gogolj. 

Over de toneelbewerking van Gogoljs 
meesterwerk valt wel een en ander te 
zeggen. Wij hebben het oorspronkelijke 
boek niet gelezen, maar wie het stuk af
kijkt, voelt onwillekeurig bepaalde la
cunes. 

Het stuk is handig gemonteerd en de 
psichologische ontaarding van Aksenti 
I\anovitsj Popritsjkin duidelijk gete
kend, maar het gebeurt te vizueel (uiter
aard) en te snel om voldoende indrin
gend te zijn. 

Waar het eerste deel volkomen aan
vaardbaar blijft, liggen de sekwenties 
van het tweede deel (deze in het gek
kenhuis) iets te ver buiten deze tijd om 
ze in al hun dramatiek te kunnen erva
ren. 

Al zagen we Dirk Decleir in deze rol 
liever in een kamertoneel, niets dan lof 
geldt de prestatie die hij in een uitste
kende regie van Rik Hancké geleverd 
heeft. De uitbeelding van het burger
lijke ambtenaartje Aksenti was gewoon 
subliem, sober en schrijnend zoals het 
hoorde. De ontstellende evolutie naar 
het krankzinnig worden tekende Decleir 
meesterlijk, veranderend van ritme en 
toon, temporizerend en galopperend, 
tegelijk ingehouden en losgeslagen. 
Hoogtepunten van beheersing en vrij-
willisje beperking waren de dramatische 
slotsekwenties in de gekkencel die De
cleir in al hun ontroerende onontkoom
baarheid waar wist te maken. 

Voor de tweede maal in twee seizoe
nen brengt het Nederlands Kamertoneel 
(N K.T.) een stuk van de 40-jarige Ame
rikaan Frank D. Gilrov voor het voet
licht. O p zichzelf is dit niets bijzonders, 
de stukken zijn van meer dan behoor
lijke waarde en de auteur verwierf er 
in de Verenigde Staten de twee hoogste 
toneelonderscheidingen mee, respektie-
velijk de Obie en de Pulitzer prijs. Wat 
de dubbele N.K.T.-keuze echter wel 
merkwaardig maakt, is dat het telkens 
ons N.K.T. is dat Gilroy's werk op het 
Europese kontinent introduceert. In ze
kere zin is die beperkte Europese be
langstelling niet helemaal zo verwon
derlijk. 

Immers, Gilroy's stukken zijn geen 
revolutionaire of aantrekkelijk amiizan-
te toneelwerken die een sukses waar
borgen; ook in Amerika duurde het een 
tijd eer de auteur van off Broadway tot 
on-Broadway geraakte. 

« We hadden het over rozen » (The 
subiect was Roses) is een bijzonder mei 
scli]k drama waarin de schrijver op ee 
zeer handige manier een latente fara 
liale konfliktsituatie tot uitbarsting doi 
komen. 

De tijd is 1946 en een jong solda; 
komt nn een afwezigheid van drie ja: 
weer terug in het ouderlijk appart 
mentje in de New Yorkse wijk T h e 
Bronx, waar zijn ouders al jaren van 
elkaar vervreemd hun leventie slijten, 
gewoon, zielig en liefdeloos. De vrouw 
houdt haar leventje drijvende door da
gelijkse bezoeken aan haar moeder, ter
wijl de man een gewaardeerd stamgast 
is in de lokale drankhuizen. Nu de vol
wassen geworden zoon plots weer ten 
tonele verschijnt, proberen de beide ou
ders hem affektief aan zich te binden. 
Door enkele bijna toevallige gebeurte
nissen (het kopen van een ruiker rozen, 
een avondje uit) ervaart de jonge man 

plots heel scherp de situatie die de bei
de ouders van elkaar scheidt. In gepas
sioneerde gesprekken beschuldigt hij 
eerst zijn moeder, dan zijn vader... om 
uiteindelijk tot het besluit te komen dat 
die hele situatie ten slotte het rezultaat 
is van een onontkoombare botsing van 
menselijke gedragingen, verlangens en 
hartstochten, een botsing waarvoor nie
mand geheel verantwoordelijk gesteld 
kan worden. Hi j zal dan ook zijn ou
ders aanvaarden en van hen trachten te 
houden zoals ze in al hun gewone men
selijkheid zijn. 

Frank Gilroy heeft dit bijna banale 

tema met zoveel delikaat gevoel voor de 
intiemste zwakheden van de mens ont
wikkeld, dat de tekst de dagelijkse ge
woonheid van de situaties ontstijgt. 
Daarbij heeft hij de schrijnend aangrij
pende spanningen fijnzinnig gedozeerd 
en ze afgewisseld met een aantal eerder 
vrolijke tonelen. 

Hierdoor wordt niet alleen de drama
tische ui lbouw van het stuk versterkt, 
maar wordt ook de ambivalente na tuu r 
van de mens aanvaardbaar gedlustreerd, 
wat meteen de diepere bedoeling van 
het spel rechtstreeks overdrachtelijk 
maakt. 

Over de vertolking kunnen we hier 
vrij kort zijn. Als naar gewoonte bij het 
N .K.T . was deze eens te meer bijzonder 
gaaf. Zowel Raf Reymen, Paula Sleyp 
als Eddy Brugman speelden in een voor
treffelijke regie van Gas Baas op een 
zeer hoog peil. Alle drie slaagden zij er 
uitstekend in om de tekst op gevoelvolle 
manier uit de banaliteit van de situatie
tekening te halen. 

Nic van Bruggen. 

FONOPLATEN 

W. RUYSLINGK 
In de reeks « Ontmoetingen > van Des-

clée-De Brouwer verscheen c Ward Ruys-
linck >, door Tom Schalken. Dit boekje 
over Ruyslinck is de eerste meer uitgebrei
de studie die aan deze auteur wordt ge
wijd. Zijn werk — twee romans, een drie
tal verhalenbundels en een novelle — 
neemt in onze naoorlogse literatuur een 
dergelijke markante plaats in dat het zon
der overdrijving als een der hoogtepunten 
van ons modern proza kan beschouwd wor
den, zowel wat tema en achtergronden van 
zijn werk als stilistische kwaliteit betreft. 
De studie van Tom Schalken ontleedt, na 
een korte biografie en een overzicht van 
het oeuvre, Ruyslincks tematiek en duidt 
enkele grote tendensen aan, enkele kem-
pioblemen waarrond diens denken en 

schrijven beweegt. Lijdensproblematiek, 
verhouding tussen iijdividu en gemeen
schap, tussen rede en gevoel zijn de voor
naamste. Steeds weerkerend zijn ook be
paalde motieven : muziek, oorlog, droom. 
Elk van deze problemen en motieven bij 
Ruyslinck wordt uitgewerkt in een hoofd
stuk en de studie wordt besloten met een 
beschouwing over Ruyslincks stilistisch ver
mogen, over zijn taal en vormgeving, en 
met een korte nabeschouwing waarin op 
Ruyslincks afzijdigheid van alle groepsver
band gewezen wordt : zijn individualistisch 
humanisme verzet zich hiertegen. Toch be
let het niet dat Ruyslinck, die zich als niet 
geëngageerd beschouwt, in feite een veel 
meer sociaalgericht engagement heeft aan
gegaan dan vele politiek-geëngageerden 
wanneer hij het opneemt voor het individu, 
de gewone man, de « underdog > in een 
persoonlijkheid-vernietigende en gelijk-
schakelende civilisatie. 
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YIVALDI 

De lange tijd vergeten gebleven 
figuur van de Venetiaanse rood
harige opvliegende priester-virtuoos 
Vivaldi, woidt de jongste tijd meer 
dan oveivluedig belicht door de ver
schillende muziek- en platenuitgeve
rijen. 

Teiecht trouwens : zowel muziek
historisch als louter estetisch gaat 
het hier om een eersterangsfiguur. 
ytvaldi heeft een fundamentele rol 
gespeeld in de ontwikkeling van het 
concerto en heeft de regel der drie 
bewegingen (vlug - langzaam - vlug) 
vastgelegd, die o.m. door Bach werd 
overgenomen en later door de klas
sieke en romantische scholen. Zelf 
een uitmuntend vioolvirtuoos, heeft 
Vivaldi uit dit instrument werkelijk 
alles weten te halen wat er in zat. 
Vergeten we niet dat in zijn tijd de 
beroemde vioolmakersschool van Cre
mona haar hoogtepunt bereikte met 
instrumenten die nu nog door de 
grote kunstenaars worden gebruikt 
op hun wereldreizen. 

Bij Vivaldi koncertecrt ook de so
list werkelijk met het begeleidend en
semble, waar zulks voordien (met 
Corelli e.a.) maar een afzonderlijk 
spelen bleef. Zijn werklust was fan
tastisch, zoals bij veel baiokkunste-
naars trouwens : hij schreef meer 
dan 450 concerten voor allerlei in
strumenten, maai dan vooral voor 
viool. Meest gekend zijn wellicht de 
« Jaaigelijden > en zijn concerto voor 
2 tiompetten. In Amsterdam, een be
roemd uitgeveiscentrum voor muziek 
in de 18de eeuw, verscheen m 1712 
een cyclus van 12 vioolconcerten : 
het opus nr. 3 onder de naam van 
« L'Estro Armonico > (het genie der 
harmonie). 

Bij Concert Hall werd dit weik 
voor het eerst volledig uitgegeven 
(MMS - 2167) op twee langspeelpla
ten van goede kwaliteit. 

Door het Fiankfurter Kameroikest 
onder leiding van de gekende Walter 
Goehr worden volgende solisten be
geleid : Gawriloff, Karolyi, Schilling 
en Henmann (violen) en Nettekoven 
(cello). •Interessant is wel, deze uit
voering te vergelijken met die door 
I Musici, die alle Italiaanse zwierig
heid van Vivaldi onnavolgbaar tot 
zijn recht doen komen. Nochtans ts 
de interpretatie van Goehr buiten
gewoon goed, en met haar feilloze 
techniek en ernstigere ondertoon 
zeer wel te verdedigen tegenover de 
meer speelse stijl van de Romeinen. 

Het gaat niet op, elk der 12 con
certen te bespreken. Hiervoor ver
wijzen we naar de platenhoes waar 
over drie zijden een indrukwekkende 
uiteenzetting te vinden is, die het 
luistergenot aanzienlijk kan verho
gen. 

Gelet op de lage prijs en de kwa
liteit van opname en inhoud, kun
nen we deze platen warm aanbevelen 
(Concert Hall, N.V. Family, nieuw 
adres Lecharliei laan 85, Brussel 9, 
en Nieuwe Gaanderij, Huidevetters-
straat, Antwerpen; prijs 168 fr. ^ 
tweede plaat voor de helft, dat is 
slechts 252 ir.). 

Door dezeljde uitgeverij werd ook 
op een 25 cm-plaat (nr. HE. 46 -
138 fr.) in de reeks « Muziek voor 
de Jeugd » de levensgeschiedenis van 
Vivaldi, met tal van muziekvoorbeel
den en een geillnsli eerd album, ge
bracht. 

Voor kinderen boven 12 jaar en 
ook voov volwassen muziekliefheb
bers, wordt de tekst levendig en in
teressant voorgedragen door de be
kende Nederlandse akteurs Patra La-
seur en Joan Remmelts. 

Een rijkelijk geschenk voor weinig 
geld! 

Stef. 



wu 17 

TV - TV " TV - TV -TV-TVTV-TV-1 
sin met o m. : Luc Philips, 
Frank Aendenboom, Geiard 
Vermeersch, Hélène van 
Herck, Paula Geerts, Shireen 
Strooker en Alice Toen). 

W O E N S D A G 3 0 N O V E M B . 

21 uu r 10 Brussel Ned. 
Fihntnbune (eerste voorstel
ling in ons land van de Ame
rikaanse speelfilm Mickey One, 
drama van Arthur Penn met 
Wairen Beatty en Alexandra 
Stewart). 

D O N D E R D A G 1 D E C E M B . 

20 uur 30 Brussel F r a n s 
Rivière sans retour (film van 
Otto Preminger met Robert 
MilcUnin, Marilyn Monroe, 
1 ui V Calhoun, Tommy Rettia 
enz ) . 

V R I J D A G 2 DECEMBER 

21 uur 15 Neder land I I 
Mies-en-scene (intervieuws met 
Mies Bouvuman). 

22 uu r 00 Neder land I I 
Uitge?ekend (programma van 
Elles Berger). 

Maiults Baljooit (legisseur, midden) geeft instiuklies tijdens de filmopnamen voor «De filizoof VicidTUSC 1 . f e 
^ van Haagem » te Oudcgem. 

homofielen 
Dit wetenschappel i jk pro

g r a m m a van dr. St. Batselier 
en Piet De Valkeneer wil de 
kijkers een overzicht brengen 
van de problemen die rijzen 
rond een onderwerp waarvan 
het niet gemakkeli jk is een 
objektief en niet gepassioneerd 
overzicht te krijgen. 

In ons land vindt men 4 ^ 5 
% manneli jke kern-homofielen 
e n 2 a 3 % vrouwelijke. Deze 
cijfers zijn gebaseerd op diege
nen die werkeli jk een irrever
sibele (niet omkeerbare ) naa r 
hetzelfde geslacht gerichte 
s t r u k t u u r bezit ten. E r is dus 
geen sprake van gelegenheids-
homofielen die men meestal 
aantref t in gevangenissen, het 
leger, onderwijsinstell ingen, 
enz. 

In dit p rog ramma waaraan 
c m word t medegewerkt door 
prof. dr . R. Dellaert van Leu
ven (medisch s t andpun t ) , pa
t e r Callewaert en een lid van 
he t Humanis t i sch Verbond 
(moree l ) , Mr. Reviers, dis
t r i c t scommandan t van Leuven 
(gerechtel i jk) en bes tuur en 
leden van de vereniging «Club» 
van Antwerpen, zullen vooral 
de sociale aspekten van dit 
p rob leem worden belicht. Het 
is een feit dat de ouders be
zorgd zijn hun sociaal s ta tuut 
te verliezen als « men » ont
dekt dat hun kind « z o » is. 
Daarbij is de vrees van de ho
mofiel, door zijn vrienden en 
kennissen te worden ontdekt , 
een tweede sociale spannings
si tuat ie en een derde is de 
vrees te worden ontdekt in 
ri jn werkmil ieu en te worden 
doorgezonden. Deze en nog 
veel andere aspekten zullen tij
dens deze uitzending objektief 
en u ' tvoerig worden behandeld. 
(Donderdag 1 december - 21 
u 50 - Brussel Ned. ) . 

the school 
fo dal r scan 

Als een oude heer het aan
durft om met een veel jonger 
meisje te huwen dan is dat al 
een gewaagde onderneming. 
Als die oude heer in kwestie er 
dan nog warmpjes inzit en het 
meisje eerder aan de berooide 
kant is, dan mag men er zich 
zeker aan verwachten dat er 

wrijvingen zullen onts taan. In 
het blijspel van Richard Brins-
ley Shei idan, in beeld gebracht 
voor de camera 's van de BBC 
door Hal Bur ton m de reeks 
« World Theater » is dit t hema 
de aanhef van de akt ie . 

Sir Peter is de oude man die 
niet kan begri jpen dat zijn 
echtgenote, de jonge Lady Tea
zle, zoveel lief geld kan uitge
ven om bloemen in haar huis
kamer te hebben. Ze moes t 
toch be te r weten. Vroeger, 
toen ze nog niet zijn wettige 
echtgenote was moest ze het 
met veel minder stellen. Ja, 
Sir Peter, maar ze is nu precies 
get rouwd om zich wat meer te 
pe rmi te ren dan vroeger. Trou
wens, Lady Teazle ziet zich al 
de jonge ri jke weduwe. 

De beklagenswaardige Sir 
Peter word t gespeeld door Fe
lix Aylmer, terwijl Joan Plo-
wright de wispelturige Lady 
Teazle zal ui tbeelden. In de 
andere hoofdrollen ziet u Tony 
Br i t ton als de oprechte Char
les Surface en John Moffat als 
de h y p o k n e t e Joseph. (Vrij
dag 2 december - 21 uu r 15 -
Brussel Ned. ) . 

mickey one 
In de f i lmtribune word t een 

belangri jke Amerikaanse film 
voor het eerst in ons land voor
gesteld. Belangrijk vooral om
dat de h o o f d r o l l e n ver
dedigd w o i d t door de ak teur 
Warren Bealty, de b roer van 
Shirley McLaine en bij de 
filmliefhebbers zeker bekend 
door zijn vertolkingen in 
« Slendor in the grass » met 
Nathalie Wood als par tner , 
« T h e Roman Spring of Mrs 
Stone » met Vivien Leigh, « All 
fall down » met Eve Saint en 
« Lilith » een film van Robert 
Hossein. 

In « Mickey One » geeft Ar
t h u r Penn een zeer persoonlij
ke visie wcei van de onrus t en 
de onbes temde vrees bij vele 
jonge mensen. Mickey One is 
een proto type meer bepaald 
van de Amerikaanse jeugd. Als 
an imator in een nachtc lub 
heeft Mickey One in een lie
derlijke bui meer uitgegeven 
dan hij bezat. Mickey ver
dwijnt een ti jdlang uit dit we
reldje van glamour en kunst
licht. Angstig en want rouwig 
tegenover een onzekere toe
komst , wil hij te allen prijze 

klaar zien in zijn eigen duis ter 
verleden. Uiteindelijk voelt hij 
zich in s taat zijn lot in eigen 
handen te nemen. Deze psycho
logische str i jd werd drama
tisch scherp getekend in de 
vlucht van de schuldbewuste 
Mickey One voor onbekende 
gangsters . (Woensdag 30 no
vember - 21 uu r 10 - Brussel 
Ned. ) . 

Onze 
selectie 

Z A T E R D A G 2 6 N O V E M B . 

19 uu r 30 Brussel Ned. 
Bosdieren en bosbouw (derde 
in een reeks natuur- en dieren
films; programma N.D.R.-
Hambiirg). 

20 uur 25 Brussel Ned. 
Spelevaren (spelprogramma 
met afwisselend kwis en varié
té). 

22 uur 25 Brussel F r a n s 
Internationaal festival van 
lichte muziek (te Sopot in Po
len treden zangers uit 25 lan
den op o.m. : Rachel, Sheila 
Southern, Ltli Ivanova, Wolf
gang Sauer enz ••). 

Z O N D A G 2 7 N O V E M B E R 

20 uur 20 Dui t s land I 
Det gute Mensch von Sezuan 
(spel van Bertolt Bracht met 
o.m. Nicole Heesters, Joachim 
Teege, Kurt Ehrhardt, Sonja 
Karzau, Eva-Maria Meineke 
enz •). 
20 uur 30 Neder land I 
Die Banditen (vei filmde ope 
rette). 

M A A N D A G 2 8 N O V E M B . 

21 uur 10 Brussel Ned. 
Van toen tot nu (70 jaar klein
kunst in Nederland en Vlaan
deren; eerste van een reeks 
programma's van Wim lbo 
m.m.v. cabaret-ar tiesten uit 
Noord en Zuid). 
21 uu r 50 Brussel Ned. 
Liefdes zegepraal (een verhaal 
van Belcampo verteld door 
Herman Lutgerink; program
ma N.T.S/K.RO.). 

D I N S D A G 2 9 N O V E M B E R 

2» uur 25 Brussel Ned. 
Als het kindje binnentreedt 
(toneelspel door André Rous-

Z A T E R D A G 2 6 N O V E M B . 

16 00 tot 18 00 Volksuniversiteit — 
18 55 Zandmannetje Smoky De 
ad^ entskalendsr — 19 00 Luceat — 
19 30 Bobdieren en bosbouw, derde 
van een serie natuur- en dierenfilms 
— 19 55 Hier spreekt men Neder
lands — 20 00 TV-nieuws — 20 25 
Ëpelevaien — 21 40 Echo — 22 10 
De man van U N C L E 23e afl 
Voodoo en zwarte kunst — 23 00 
TV-nieuws 

Z O N D A G 2 7 N O V E M B E R 

1100 Eucharistieviering — 15 00 : 
De Flintstones (herhaling van de 
155e atl ) — 15 25 • Operettemelo-
dien (« Gravin Mariza » en « Csar-
dasvorstm » van Emmerich Kalman) 
— 16 05 . Het grote avontuur . De 
monsters van de Stille Oceaan — 
16 30 Salondansen Reportage van 
de Latiins-Amenkaanse dansen in de 
wereldkampioenschappen vooi lief
hebbers gehouden in de Stadhalle te 
Biemen op 30 september ]1 — 
18 30 . Klem, klem kleutertje — 
18 50 • De fantasten Russische 
leugdfilm — 20 00 • TV-nieuws •— 
20 15 Sportweekend — 20 40 Bob 
Benny-show •— 2120 . Filmmaga-
zme — 22 10 : Jazzprisma — 22 35 : 
TV-nieuws 

M A A N D A G 2 8 N O V E M B . 

14 05 • Schooltelevisie — 18 55 : 
Zandmannetie — 19 00 • De vallei 
van de koningen 2e episode ; De 
vaas en de ring — 19 18 : Tiener
klanken — 19 45 Openbaar kunst
bezit « Meisies met witte kousen » 
van Leon Spilliaert — 19 55 . De 
Weerman — 20 00 TV-nieuws — 
20 25 The world of Tim Prazer (5de 
episode) — 21 10 Van toen tot nu 
(I) 70 laar kleinkunst m Nederland 
en Vlaanderen — 21 50 Liefdes 
zegepiaal — 22 10 Religieus pro
gramma Protestantse uitzending — 
22 40 TV-nieuws. 

D I N S D A G 2 9 N O V E M B E R 

14 05 • Schooltelevisie — 18 55 • 
Zandmannetie — 19 00 • Flipper 
28P afl De reddei- — 19 25 Jeugd 
zonder grenzen — 19 40 . Kwart-
Eplje — 19 55 Hier spreekt men 
Nederlands — 20 00 TV-nieuws — 
20 25 Als het kmdie binnenkomt, 
toneelspel door Andre Roussm — 
21 50 In de spiegel van de kunst : 
Goden en mensen Eerste afl • Oisis 
en Osiris (Egypte) — 22 20 • TV-
nieuws 

W O E N S D A G 3 0 N O V E M B . 

17 00 Televisum — 18 55 Zand-
mannetje — 19 00 Jonger dan je 
denkt — 19 30 Te voet üooi Vlaan
deren — 19 55 De Weetman — 
20 00 TV-nieuws — 20 25 • Plura
lisme — 21 10 Filmtrlbune Mickev 
One drama van Aithur Penn met 
Wai.en Beattv en Ale.xan(ire Ste
wart — 22 40 TV-nieuws 

D O N D E R D A G I D E C E M B . 

14 05 Schooltelevisie — 18 55 • 
Zandmannetie — 19 00 Hobo de 
kleine zweiver (3e afl) — 19 25 : 
Tieneiklanken — 19 55 Hier spieekt 
men Nederlands — 20 00 TV-nieuws 

20 25 De Dick van Dyke-show 
27e atl Buren met talent — 20 50 • 
Premiere — 21 20 Veigeet niet te 
lezen 21 50 Homofielen, weten-
schappeliik progiamma -— 22 35 : 
TV-nieuws 

VRIJDAG 2 DECEMBER 

18 55 • Zandmannetje — 19 00 • 
Zoeklicht — 19 20 De avonturen 
van Popeje — 19 25 De Weeiman 
— 19 30 Voetbal reportage van 
de wedstnid Beerschot - Beringen 
Tiidens de lust, omstieeks 20 15 
TV-nieuws — 21 15 The school for 
scandal (De Roddelschool), bliisvel 
door Richard Brinsley Sheridan — 
22 50 . TV-nleuws. 

TOERISIl 
EV ERG E.M 

Een ietsje ten nooiden 
van Gent ligt de vii] uitge-
stiekte gemeente Evergem. 
De vier en zestigste biosjure 
m de leeks van de Vlaamse 
Toeristische Biblioteek weid 
hieiaan gewijd en meer in 
het bijzonder aan het dui
zendjarig bestaan. Inder
daad, de terzake zeer bevoeg
de ondenuijzer Achiel de Vos 
beschiijft de ontivikkeling 
van vencheidene do)psker-
nen in een eeitijds woest ge
bied nabij de Durme en de 
Kale. Reeds in 966 wordt er 
in een ooikonde van een 
kerk gesproken; in de loop 
van zijn duizendjai tge ge
schiedenis dooi stond Ever
gem vele belegeringen, plun
deringen, lampzahge door
tochten van vreemd leger
volk e d.m. Toch vindt men 
op het grondgebied nog me
nig (welisiuaar verbouwd) 
kasteel, o m. het gemeente
huis — het eerste kasteel van 
de plaatselijke heren — en 
het voormalig kasteel der 
bisschoppen van Gent dat 
later Rijkstehuis voor schip
perskinderen werd. Andere 
bezienswaardigheden zijn : 
de meikwaardige schand
paal, de door de V.T.B, ge
schonken Sint-Knstoffelput, 
de door dezelfde bond ge
restaureerde windmolen en 
het zeer fraaie gehucht 
« Vier linden ». Deze be
knopte geschiedenis van de 
« Gemeente met het ever-
zwijn » is te verkrijgen in 
alle boekhandels van de 
Vlaamse Toeristenbond. 

VOGELS 

Wie op zondag 27 novem
ber te Brussel eens naar een 
belangwekkende voordiacht 
wil gaan, verkieze de zaal 
van liet V.T.B.-bondsge
bouw waar in samenwerking 
met « De Wielewaal » een 
lezing met dia's en kleuren
film wordt gegeven door de 
bekende kineast Dr Willy 
Suetens. Het onderwerp : 
« De vogels van de Maiis-
mas », de streek en de delta 
van de Guadalquivir in 
Spanje die in de jongste ja
ren zowel op toeristisch als 
oniito'ogisch gebied ver
maard IS gexüorden. Komen 
o.a. op /;•?' doek : zilverrei
ger, koereiger, purperreiger, 
lepelaar, ooievaar, vale gier 
enz. Toegang : leden 15 jr., 
niet leden 25 fr. 

KALENDER 

Op zaterdag 26 november 
vindt te Antwerpen in de 
Stadsfeestzaal, Meir, ' hei 
jaarlijks dans-gala van de 
V..4.B. plaats; ditmaal in 
het teken van Zutd-Afrika. 

Staf Beer ten uit Bever lo 
stelt zijn werken ten toen in 
het V.T.B.-bondsgebouw te 
Brussel van 26 november tot 
H december. 

Firmin de Vos uit Destel-
bergen houdt een tentoon
stelling gedurende dezelfde 
periode maar dan in het 
bondsgebouw te Gent. 

Te St. Amands aan de 
Schelde toont Paul Cleem-
j}oel van 3 november tot 17 
december zijn schilderijen 
en houtskulpturen in het 
gaslhof « De veerman ». 

S.DL. 
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Ook in Rusland... Wanklanken 
«Russische sportl ieden worden zo 

door het pubUek bewierrookt dat zelfs 
h u n misdaden zo ongeveer door de vin
gers worden gezien », konstateer t het 
par t i jb lad Pravda. 

Als voorbeeld wordt aangehaald dat 
2 dronken hockeysterren het aan hun 
spor t roem te danken hebben dat zij 
niet achter de tralies zitten. 

Viktor Koezkin, de aanvoerder van 
he t Centrale Legerteam, de nationale 
kampioen, en een legerspeler Jevgeni 
Misjakov, waren na een recente wed
str i jd dronken geworden en wilden per 
taxi naar huis. De bes tuurder wilde hen 
niet meenemen en het kwam tot een 
vechtpar t i j , die daarmee eindigde dat 
de bes tuurder door een der spelers met 
een stuk ijzer de schedel werd inge
slagen. 

Volgens de Pravda heeft de politie in 
anonieme telefoontjes dringend de raad 
gekregen de zaak af te doen met een 
administrat ieve boete en de spelers 
niet te berechten. 

Volgens een ander dagblad, « Rode 
Ster », is het tweetal door de klub zelf 
gestraft. Misjakov kreeg een u i tb rander 
en Koezkin is geschorst als speler en 
als aanvoerder. 

Over 
de zwemsport... 

Dat er in ons zwem wereldje wat aan 
het gisten is gegaan, blijkt iedere dag 
opnieuw. Naast de verworpen klacht 
van AZC tegen een uitgesproken for
fait, naast de las terkampagne gevoerd 
rond de persoon van Wim Lesneuck, is 
e r thans een nieuwe aanklacht tegen 
een mistoestand in onze sport . De voor
zit ter van een onafhankelijke Antwerp
se Zwemklub, de « Vrije Zwemmers » 
aangesloten bij de Socialistische Fede
ra t ie van Zwemklubs, heeft in « De 
Volksgazet » geen blad voor zijn mond 
genomen. Zo vertelt hij dat zijn klub 
25.000 fr gekregen heeft van een niet 
nader genoemd persoon om het trans
fer! van Joe de Wit naar Scaldis moge
lijk te maken. 

Men noemt geen namen; men spreekt 
enkel over feiten... 

Punt twee in het zwemwereldje is de 
overgang van Eric van Reybroeck naar 
Gentse Zwem Vereniging en deze van 
Jacques Caufriez naar Cercle de Nata
t ion Brussel. De gedupeerde m deze ge
schiedenis is de Ghent SC, die niet al
leen van twee waardevolle elementen 
beroofd wordt , maar die m de onmo
gelijkheid veikeerd « om zijn spelers te 
betalen ». 

Dit zijn slechts twee van de recente 
feiten die zich in de « amateuris t ische » 
zwemspor t voordeden. 

Wie storm zaait... 
Op aanklacht \ a n de Antwerpse klub 

Brabo werd de Kortr i jkse Volleyball 
Club geschorst wegens bewezen daden 
van zgz. Ijeroepsspel. Er werden tegen 
betaling spelers geronseld, zoals Brabo-
voorzitter Goddaert meedeelde. De da
den zijn bewezen, de klub werd ge 
straft, mag dit jaar niet meer aan de 
kompeti t ie deelnemen en moet volgend 
j a a r in 2e. nationale afdeling s tar ten. 

Nu hadden we graag bij monde van 
de Voorzitter van het Belgisch Volley
bal Veibond vernomen wat men gaat 
doen met de spelers, waarvan bewezen 
is dat ze geld aanvaard zouden hebb<n 
om bij Kortri jk te gaan spelen. Deze 
spelers zijn in onderhavig geval even 
schuldig als het k lubbes tuur dat der
gelijke prakti jken zou huldigen. Zij 
moeten dan ook gestraft worden. Want 
wie A zegt moet ook B zeggen; dat heb
ben de heren van 't Verbond echter nog 
steeds niet gedaan. Of moet een klub 
boeten voor daden die met andere spe
lers gepleegd werden ? Geen halve 
maatregelen, want dat roeit de kwaal 
niet uit ; dat verergert enkel de zaken ! 

in het 
Voetbalivereldje..: 

De voetbalsport is zeer ziek. E r gaat 
geen dag voorbij of het één of he t an
der ergerlijk feit doet zich voor in het 
voetbalwereldje. Twee recente gevallen 
om onze stelling te motiveren. 

Het geval Plaskie-Hanon en het klub
bes tuur van Anderlecht; beide spelers 
worden op het mat je geroepen om hun 
« opvatt ingen » te komen verantwoor
den. Het k lubbes tuur van Anderlecht is 
eindelijk wakker geworden en heeft 'n 
pun t gesteld achter de alleenheerschap
pij van de « heren » voetballers. We 
kunnen de voorzit ter van Anderlecht 
niet anders dan gelukwensen omda t 
eindelijk eens het semi-beroepsspel in 
ons land wetten worden gesteld. Steeds 
meer dikteerden de spelers de wet ten; 
nu werd daar door België's klub num
m e r één een stokje voorgestoken. 

Zaak n u m m e r twee, die vooral de 
Antwerpse lezers zal interesseren, is 
het feit dat het bij Beerschot absoluut 
niet schijnt te boteren, bij zover zelfs 
da t voorzi t ter-bankdirekteur Van dan 
Bossche gezegd heeft, een grote « ver
koop » te zullen houden, alle spelers op 

de transfert l i js t te p laatsen en de ter
reinen die nog aan de klub horen aan 
de man te brengen. Beerschot zou dan 
naa r een nieuw terrein moe ten zoeken. 
Waar is der vaderen fierheid heenge-
varen ? 

Dit zijn slechts twee van de ta l r i jke 
feiten die dagelijks aanduiden da t e r 
iets door de bevoegde instant ies van de 
KBVB moet ondernomen worden o m 
voorgoed een einde te stellen aan de 
kuiperi j t jes die in ons voetbalwereldje 
legio zijn en die veel mensen van de 
voetbalpleinen weghouden. E r moe t 
iets voor de Belgische voetbal gedaan 
worden, eer deze spor t helemaal op de 
fles g a a t ! 

De 
rechtvaardigheid... 

We ontvingen onders taand schrijven 
van Wim Lesneuck naar aanleiding van 
zijn schrapping als Bondslid van de 
Kon. Belgische Zwem- en Reddings
bond. We laten dit an twoord voor wa t 
het is. We stellen enkel vast dat de 
Bondsheren nog in de tijd der Inkwizi-
tie schijnen te leven. In plaats van de 
beschuldigden toe te la ten zich open
baar te verdedigen, word t alles in 
« klein komitee » afgehandeld, met al 
de gevolgen van dien. 

«Ti jdens de vergadering van 11 ok
tober werd ik door het centraal komi
tee voor de keuze gesteld om geduren
de een onbepaalde ti jd uit de zwem
spor t te verdwijnen en te willen belo
ven aan n iemand nog raadgevingen te 
vers t rekken op gebied van de t ra ining 
of anders , indien ik d i t niet wens te te 
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beloven, gestraft te worden . I k h e b 
daa rop geantwoord, dat ik niets wens t e 
te beloven en da t e r dan m a a r een 
sankt ie moes t getroffen worden, w a t 
in tussen door mi jn uitslui t ing gebevir-
de . . . 

Tijdens diezelfde vergadering w e r d 
door mezelf gevraagd om ui tgenodigd 
te worden indien door het centraal ko
mitee een perskonferent ie zou belegd 
worden . Ik vraag me dan ook af, waar
om ik niet voor de perskonferent ie van 
25 oktober ui tgenodigd werd . . . 

Zonder op de uitslui t ing te willen te
rugkomen meen ik dat het noodzake
lijk was bovens taande aanvullende in
l ichtingen te vers t rekken, tene inde 
m e e r klaarheid te brengen in deze 
zaak en iedereen in de mogeli jkheid t e 
stellen een besluit te kunnen t rekken . » 

KORFBAL 
Ko}fbal is een der lueinige sporten 

waar men geen onderscheid maakt 
ttisse?! de geslachten : mannen en 
viomoen nemen samen deel aan één 
kompetitie. 

I l " hoeven wel niet te vertellen 
dat deze tak van de spoit door velen 
als « minderwaardig > wordt be
schouwd. Onderschatten we echter 
geenszins het hedendaagse koijbal. 
El woidt gespeeld op een veld dat 

iels groter is dan een voetbalveld en 
dat verdeeld is tn drie vakken, door 
twee heien en twee dames tegen een
zelfde veldbezetting bij de tegenstre
ver. 

Korfbal ts een groepssport : de bal, 
komende uit de verdediging, moet 
in het middenvak door een speler ge-
kontioleerd worden alvorens de aan
val naai de korf mag besloten wor
den. Na twee doelpunten wisselt men 

van vak : aanval wordt verdediging, 
verdediging wordt middenvak en 
middenvak wordt aanval I 

Hierdoor woidt het spel evenwich
tig en hebben beide ploegen even
veel kansen. 

Dit ts in het kort de essentie van 
het veldkorfbal. Men kent ook een 
miniatuur-uitgave, het zgz. micro-
koifbal, dat gespeeld wordt met 8 
speleis (4 dames en 4 heren) op een 
veiktemd veld met slechts twee vak
ken. Microkoi fbal ts veel sneller en 
zit vol technische vaardigheid en bal
behandeling, maar eist van de be
oefenaar een uitstekende fisische 
konditie. 

Koifbal, dal zijn regels in Neder
land kieeg, kent nu ook in ons land 
een grote bloei. Maar op de hoogte 
van Nederland zijn we nog lang niet 
gekomen; daarvooi spelen onze land
genoten nog veel te onevenwichtig. 
In Nedeiland bestaat er een uitge
breide federatie van koifbalklubs. In 
ons tand blijft de koifbalsport een 
Vlaamse specialiteit. 

De kern ligt te Antweipen, waar 
meer dan 30 klubs aktief zijn. Ook 
in het Gentse schijnt deze sport de
finitief dooigebioken te zijn. In 
Brussel zijn er 3 clubs. 

Onze nationale ploeg, die geoefend 
wordt door oud-mternationaal Staf 
Rolh, is er een uaar er noodzakelijk 
verjonging moet doorgevoerd wor
den. Het korfbalspel evolueert zo 
snel tn gunstige zin, dat de oudere 
spelers alle moeite hebben om mee 
te kunnen. Jongeren als Luc van 
Hemel, die leeds als 17-jarige zijn 
intrede m de nationale ploeg deed, 
beselfen volkomen dat de fiztsche 
koiiditie een hoofdvereiste is, vooral 
in de nationale ploeg die moet op-
tornen tegen de Sedei landers die 
uitpakken met een soepel, snel en 
ook technisch zeer stevig spel. Wan
neer elementen als Kees van Lunte-
ren hun daverend « oranje-kwar
tiertje > inzetten, schijnt onze Bel
gische ploeg rap uitgespeeld te zijn. 

Aan niet-ingewijden geven we de 
goede raad : ga eens in uw omgeving 
knken als er koifbal gespeeld wordt. 
Ge zult er een sport vinden die nog 
niet is aangevreten door de kwalen 
van de massa-spoiten en die dus 
vaak stukken genietbaarder is. 

V.U. 



WIJ 19 

A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

ELECTRA BREE 
B o n e p u t s t r a a t 28, 

— B R E F — 

Telefoon : 651.88 
FX-233L 

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

20.000 = 60 z 
50.000 = 60 X 

100.000 = 60 X 
100.000 = 120 X 

tol 500.000 F. 
tot 100 %. 

nodig. 

376 
940 

1880 
990 

1 Telef, : 03/35.98.85, tot 21 uur of schr. 
F.B. Bisschoppenhoflaan 
Antwerpen. — 

69 te Deiirne-
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 

I 

I 

I 

I 
O 

B E C O 
KWALITEITSBENZINE EN -GASOLIE TEGEN VERMINDERDE PRIJS 
AAN DE DIENSTSTATIONS 

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

B E C O : PRIJS! 
B E C O : B E D I E N I N G ! 

Voor lever 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. 

I 
o 

1 
1 
m 

I 
ca 

I 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L LUYTEN 

Trooststraat 12 

(Gemeentepleinl 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 

- 0.50 - 0,50 - 0.50 - 0,50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 

LET 

S. De Lie 
Ook de 
zoeliertjes 

WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
DIT BLAD 

d i e n e n toegestuurd aan onze 
PÜBLICITEITSDIENST : 

I Papenhotek » B e r e n d r e c h t T e l (03)73.66.59 

kunnen naar dit adres gezonden worden. 

GroU l eu i : 
GLAZEN en UONT'JREM, 
Grbi'it voor verï6lefcen, 
He«le!tiigen '" Ê gen werlïiuiï. 

Walter ROLAND 
* . GetJiplomeerd Optielef — 
Kerkstraat, 58 — Aitwerpen 

f U t • u b op Kei hwimummef 'J 

Telefoon: 3S$6^2 

1 0 ^ lorling op virloon cfflléf. 

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

GROTE RIJNWHNFEESTEN te LenTen -
Antwerpen - Aalst en te Kortrijk met de 
wijnbouwer St .TACOBS-KELLEREI van 
GAU ALGESIIEIM AM RHEIN 
Al de erote gekende niiitse en Belcisrlie 
orkesten zullen er zorsen \oor rie stemming 
In al on/c lokalen is er altijd : originele 
Breugeliaanse .steniming - deftige leute en 
plezier - goede bediening - beste dranken 
goed en niet dnur. 
N.B. Al onze zalen zijn gans de winter ter 
beschikking voor Bals - Banketten - Ver
gaderingen, enz... 

— LEUVEN : T.000 plaatsen. 
— AALST : 1 000 plaatsen. 
— HL'LSTE - KORTBMK • 1000 pi. 
— ANTWERPEN : 700 plaatsen. 

OP 26 EN 27 NOVEMBER TE LEUVEN : 
DE Dl ITSE Z4N(,ERES HANNI MOSBACK 
MET HAAR KWARTET. 

DORTMUNDER THIER BRAU 
IMPORT A B T S 

Tiensesteenweg 128, Korbcek-Lo. 
Tel. : (016) 463.11. 

Voortverkopers worden gevraagd voor 
— Dortmunder Thier. 
— Tonisteiner Sprudel 
— Rijnnijnen St JACOBS-KELLEREI 

Gau-Algesheiin. 

TONISSTEINER SPRUDEL 
koopt — bouwt en htiurt cafés in gans het 
land. — Medewerkers norden gevraagd 

SCHLIMIU UUEH.MAI l U S S E N 
met 
Gebreve tee rde 
bedekkings lagen 

RESSÜH'I .MA'11{ASSKN 
(Brevet 52!)7tJ8) 
met 
G e b r e v e t e e r d e ka rkassen 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

NS..SIZJ.6Z 

.STAK' 
(Brevet oI27fi7) 

FE ZKLh ( ü , VL.) 
G E W A r i K C H D b . BKDSHKKIEN 
WOLLEN UEKK.NS 
TeL (052) •4B41 en 44642. 

Indien U geen verkoper 
in uw j tn t rek kent s tuur 
ons een kaar t je en we 
ïenden l oei adres van 
de diclits t)ijgelegen ver
koper Star Zele. 

HERMES 
SGH^ei 54 Zuidlaac 

211 M Lemonn ie r l aan 
Tel. 11.00.33. 
Brusse l . 

V O L L E n i G E 
SEKHETAI-U./VAT-
KÜKSUS LN 2 JAAR. 

Steno- en 
dak ty logra f ie 
in vier ta len. 
Boekhouden . 
Sociale vvetgevinj 
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 scliool waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

Beter en voordel iger . 

VOOR &LLE ONROERENDE 
VERHANDELINGEN IN 
BINNEN EN BUITENLAND : 

• 

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

W w / ï ï . / i l JffïïL JLÉJ JIJ 

I O O O - F R bu 
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 ALUGA 

nk. 
r̂  

Standaarduitvoering „ D P \ / I^ T 
Poort gans in aluminium. Omiijsting B K t V t l i 
in gephosfateerde staalplaat. rs '-l O Q Q 
Zeer lichte bediening. , ^ O U i f ö 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen 

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

Z O N H O V E N -
Weierst.-aat. 2 - Tel. 011 /132 .31 & 132.36 
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persspi egel - perss 
Vooraleer onie vorsende oppositieblik in de 

egrote pers» te boren gaan we deze week eerst 
even aan de kant staan om ons aan te slui-
Un bij de huldewoorden van de Vlaamse 
oudstrijders voor de verjaarling van deze 
week de 80-jarige Amedee Verbruggen. Van 
het Waasland gaat bet dan naar Straatsburg 
waar de Vlaamse franskiljonse racisten hun 
nparlheidsopvattingen willen erkend zien. 

Zoals iedere week blijven ook de Brusselse 
Herrenvolklieden hun dosis perskommenta-
ren in onze spiegel persen. 

DE VLAAMSE OUD-STRIJDER 

Sociaal en flamingant. Met het lezen van 
< De Werkman » van Pieter Daens werd 
Amedee Verbruggen reeds voor 1914 bezield 
door die dubbele en ene overtuiging. Het 
front van 14-18 heeft die twee pijlers waarop 
lijn leven en aktie gesteund heeft onwrikbaar 
vastgeheid. Wij sluiten ons uit volle hart aan 
bij de huldewoorden van de Vossen. 

a Op 27 november a.s. zal onze goede 
vriend, Vlaams oudstiijder van het eerste 
uur en Vlaming uit één stuk, Amedee Ver
bruggen, door Vlaanderen gevierd worden 
om zijn tachtig jaren. 

Aan onze oudere leden van 14-18 hoeven 
•We Amedee zeker niet voor te stellen. Zij 
kennen hem allen als de kasseilegger uit het 
« Soete Waesland », die geheel zijn leven in 
de Vlaamse strijd heeft gestaan en meer in 't 
biezonder op ontelbare vergaderingen, vlag-
inhuldigingen en feesten van de V.O.S. het 
woord heeft gevoerd om zijn medemensen 
aan te sporen daadwerkelijk mee te werken 
om een einde stellen aan de achteruitstelling 
van de Vlamingen 

Amedee is thans 80 jaar geworden ! En 
nog staat hij in de beweging, nog neemt hij 
deel aan de dagelijkse Vlaamse strijd. Op de 
I.lzerbedevaart 1966 was hij de man die de 
\'.O.S.-vlag, in de bedevaartweide op de 
loopbrug, over de massa heendroeg en hier
mede symbolisch de band smeedde tussen 
de strijd van de ouderen en deze van de jon
geren, die in wezen niet van elkaar vei-schilt. 
Amedee, de man van de oudere generatie, 
kent en begrijpt zo goed de verzuclitingen 
\ a n de jongeren en voelt zich één met hen. 
In hun strijd vindt hij zijn eigen strijd terug. 

Amedee, V.O.S. heeft heel wat aan U te 
danken en wij houden er aan U hiervoor dan 
ook openlijk en zeer oprecht van harte dank 
te zeggen. Op uw tachtigste verjaardag wil
len -we tevens de hoop uitdrukken dat talloze 
jongeren uw schone voorbeeld mogen volgen 
en dat II zelf nog vele jaren geschonken wor
den ten bate van Vlaanderen en uw geliefde 
Vlaamse Oudstrijdersbond. » 

D E N I E U W E G A Z E T 

De Antwerpse P.V.V.-krant wordt onge
rust over de aktie van de franskiljons in 
Straatsburg. Als hun eis in overweging wordt 
genomen « omdat wij als Vlamingen geen 
grens hebben » gaat dat de federalisten geen 
gelijk geven ? 

« In géén enkel eentalig land stelt zich zulk 
taalprobleem in het onderwijs. 

Maar als uitsluitend landsgrenzen bepa
lend zouden zijn voor de erkenning van de 
taalhomogeniteit, als het onloochenbaar be
staan van taalgroepen daarbij niet van tel 
zou zijn, hoe ziet men dan de taalstructuur 
in het toekomstige Europese droomgebouw, 
waarvan het Hof te Straatsburg toch een der 
eerste stenen is ? 

Zal in dat Europa, waar \ an we hopen dat 
het eens tot stand komt, het onbegrensde 
« recht » op het taalgebruik in onderwijs 
gelden dat thans door sommigen in België 
(lees van Vlaanderen) wordt opgeëist ? 

Die vraag mag gesteld worden, want het 
Belgische feit wordt toch zo graag als voor
beeld voor de Europese Integratie gesteld en 
de verwijzing naar Europa als argument te
gen doorgedreven federalisme bij ons. 

Ook de meest overtuigde voorstander van 
de Belgische eenheid kan en zal echter niet 
ontkennen dat deze eenheid een historisch 
toeval is. Andere dan zuiver staatkundige, 
vooral sociaal - economische banden vormen 
na 130 jaar de grondvesten waarop die een
heid gegroeid is en nog altijd stevig veran
kerd ligt. 

De taalhomogeniteit van de Belgische be
standdelen vormt geen gevaar voor die een

heid. De afbouw ervan wel, omdat ze de 
krachten zou aanmoedigen die, bewust of 
onbewust, op een breuk aansturen. 

Ook dat mogen de Europese rechters te 
Straatsburg weten. » 

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

Wat ook de uitspraak zij, wij leggen ons 
niet neer bij een beslissing die het Vlaamse 
homogene gebied terug zou laten aanvreten 
door de franskiljonse ratten. Het lef van do 
Fransen blijkt weer eens. Zonder de rechten 
van de mens te hebben ondertekend, zit een 
Frans rechter het hof voor om (eventueel) 
de Vlaamse franskiljons in bescherming te 
nemen. Wanneer een proces over Bretoenen, 
Vlamingen en Basken in Frankri jk? 

« België heeft destijds de bevoegdheid van 
het Hof van Straatsburg erkend. Het is daar
in toeschietelijker geweest dan sommige an
dere landen zoals bijv. Frankrijk (dat niette
min rechters in het Hof afvaardigt). 

Het proces zal een test zijn voor Straats
burg, maar ook voor België en Vlaanderen. 
Een test voor het Europees Hof omdat (in 
het voor ons slechtste geval) zou kunnen blij
ken dat een proeve van internationaal-bin
dend recht, teoretlsch neergeschreven, in 
botsing komt met levensbelangen van volks
groepen, wat tot een gespannen situatie moet 
lelden. Een test ook voor België en Vlaan
deren. Moest Straatsburg ons « verplichten » 
de taalwetgeving in anti-Vlaamse zin te wij
zigen dan is een nieuw offensief van franko-
fone zijde te duchten. In diezelfde veronder
stelling 70U het een vuurproef zijn voor Vlaan
deren. Wij kunnen alreeds op voorhand zejf-
gen dat een voor ons negatieve uitspraak 
door de Maamse opune resoluut zou afge
wezen worden. » 

DE STANDAARD 
Ondertussen weten we al wie de leiding 

zal nemen van de muiterij te Brussel die 
volgens bepaalde heren die van 1830 moet 
doen herleven. 

« Intussen staat het vast dat de Brusselse 
P.V.V.-federatle het 41-jarige kamerlid Albert-
Ernest Deniuyter tot haar voorzitter zal ver
kiezen. Deze Demuyter is de zoon van wijlen 
het Brusselse kamerlid, dat een tijdlang be
roemd was om zijn triomfen als ballonvaar-
der en dat daarna berucht werd om zijn anti-
Vlaamse reflexen. 

Demuyter jr. drukt de sporen van zijn va
der. Hij is met Mundeleer (die andere zoon 
van een Brussels liberaal politicus) de aan
voerder van de rabiate vlaamshaters te Eise
ne en hij is de uitvinder van de slogan 
« Ixelles, oasis francophone ». 

Ten tijde van de vorming van de Regering-
Van den Boeynants was hij, eveneens met 
Mundeleer, de enige liberaal die in de Ka
mer tegen het kabinet stemde : de Regering 
was volgens hem te Vlaams ! 

Demuyter kan op de sympathie rekenen 
van « Le Soir », het dagblad dat er gisteren 
direkt bij was om de overwinning van de 
neo-nazi"s in Beieren in verband te brengen 
met een Borms-tentoonstelllng te Dlksmulde 
en met « de baardige schoelles van de Raad 
van Vlaanderen ». 

De haat tegen alles wat Vlaams is, is le
vendiger dan ooit in de wereld van «Le Soir» 
en P.V.V. Hij kweekt te Brussel een klimaat 
aan, dat deze stad tenslotte onmogelijk zal 
maken \oor vijf miljoen Vlamingen, die de 
hoofdstedelijke pretentie beu zijn. » 

VOLKSGAZET 
Jos Van Eynde is zeer kwaad op Manu 

Ruys omdat deze geschreven had dat n de 
Vlamingen desnoods Brussel als hoofdstad 
moeten afschrijven D. 

Hij zal Brussel niet loslaten. Hij gaat de 
strijd vermoedelijk doorzetten met de ver-
vlaamsing van de Brusselse B.S.P.-lokalen, 
die meer dan wat ook Beulemansen hebben 
gekweekt. 

« Sedert enige tijd verschijnen in verband 
met Brussel eigenaardige, eigenlijk defaitis
tische beschouwingen in een krant waar men 
die het allerminst zou verwachten. 

Wij bedoelen « De Standaard ». 
Wij moesten er uit de pen van de h. Manu 

Ruvs vernemen dat de liberalen wel eens ge-

VAN DE V.U.-IEIDING 
KADERBLAD 

Diegenen die niet op de kaderdagen aanwezig waren, 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 i Vade-Mecum Volksunie B : 25 fr. 
En stort deze bedragen op postrekening nr 1476.97 van do 

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

PERSMEDEDELING 
Het Partijbestuur van de Volksunie onderzocht de evolutie 

van de tewerkstelling in de provincie Limburg sedert de volks-
reaktie te Zwartberg en de beloften dientengevolge door de re
gering gedaan. ... , . , , _ 

Enkele recente feiten wijzen op de noodzakelijkheid de re-
konversle en de industrialisatie van Limburg met de grootste 
krachtdadigheid aan te vatten. ^ .. ^ .,^fK„r» 

Bij de gevolgen van de sluitmg van de mijn van Zlwartberg 
en van de natuurlijke bevolkingsaangroei in deze provincie voe
gen zich thans de sluiting van de zlnkfabnek te Rotem en drei
gende afdankingen in de sektor van de automontage. 

Vooral in de sektor van de bedlenden wordt het probleem 
van de hei-plaatslng zeer dringend terwijl vele arbeiders slechts 
buiten de provincie konden herplaatst worden met als gevolg 
een abnormale pendel. _ j ^ j u 

Het Partijbestuur van de Volksunie stelt vast dat de be
kommernis van een van de regeringspartners, nl. de f •> •^•',/^'^' 
meer uitgaat naar de chantage van haar ekstremistische l irus-
selse federatie Inzake de toepassing van de taalwetten dan naar 
de werkelijke noden van de meer levenskrachtige provincie van 
het land. 

lijk zouden kunnen krijgen, wanneer zij hun 
politiek in het teken van het anti-flamingan
tisme stellen. 

De opvattingen van Slmonet, die hier door 
burgemeester Craeybeck.x werden gegispt, 
worden in hetzelfde blad als die van een 
K koele socioloog Ï afgeschilderd, wat in feite 
betekent dat zij juist zijn. Trouwens, « De 
Standaard » oordeelt dat alleen « de Vlaamse 
diploma-elite » in de hoofdstad standhoudt. 
Moest zulks waar zijn, dan zou het met het 
Nederlands erg gesteld zijn. Want In het ver-
leden is het voorzeker nergens door een « dj-
ploma-elite » gered (waartoe de heren van 
« De Standaard » zich vanzelfsprekend met 
zekere neerbuigendheid rekenen) doch door 
het gewone volk. 

Wij vermoeden echter dat, indien de ten
dens die zich thans aftekent, zich zou door
zetten en duidelijker merkbaar zou worden, 
noch de Vlamingen te Brussel, noch de Vla
mingen bulten de hoofdstad dit lang zouden 
verdragen. 

De thesis o: Brussel niet loslaten — en 
nooit loslaten ! —, niet om de hoofdstad te 
vervlaamsen, want dit is onzin, doch om er 
gelijkberechtigd te zijn, is de enige die gel
den kan. » 

D I M A N C H E - P R E S S E 

Van Eynde weet in elk geval al wie hij 
kan aanpakken. Na partaaigenoot Simonet 
van Anderlecht zet Cudell, le bourgmestre 
B.S.P.-P.S.B. de St. Josse-ten-Node, mee de 
verfransingsbloemetjes buiten met de lof aan 
de liberie du p i r e de familie. i Sociale ver-
fransingsdruk 7 » ga n'existe pas. 

« Men zegt me dat de vrijheid van de 
franstalige familievader nooit bedreigd werd 
te Brussel. Niemand heeft hen ooit het recht 
ontzegd hun kinderen in franstalige scholen 
te zetten. Dat is juist. 

Maar het komt me voor dat voor het ogen
blik de dlskussle te Brussel praktisch uitslui
tend gaat over de Vlaamse familievaders die 
in plaats van in Vlaamse scholen, hun kin
deren wensen in franstalige scholen te zet
ten. Waarom wil de franstalige die ik ben 
me met hun lot bemoeien?... De Vlaamse 
h-.isvaders wensen juist de vrijheid van keu
ze. Waarom ze hen weigeren? Omdat ze 
zouden handelen onder sociale d r u k ? Dat 
wrs waar tot aan de tweede wereldoorlog. 

maar niemand kan zeggen dat het na no | 
zo is. » , . u 

Waarom Iaat men de brave lui van Eupei 
die het liever in het Rijnland zouden wrillei 
zoeken dan ook de a liberie de cholx . met 1 
En die V.N.V.-er die op zijn paspoort schreef 
. Belg » tegen wil en dank, kreeg ook Usl 
met de gendarmerie en niet alleen omdal 
zijn achterlicht niet brandde. 

Walter Luyten. 

VLAAMSE HANDELSREIZIGERS 
t r e e d t t o e tot de nieuwe 
« Vereniging voor V l a a m s e 
H a n d e l s r e i z i g e r s » 
Schrijf naar « WIJ » onder let
ters D66 die verder leidt. 

OASE DER V L A M I N G E N 
in het hart van Brussel 

Krit Castermans 
Anysia Menschaert 

I 

Karthuizerstraat 3, 
Brussel (Beurs). • Te!. 12.14.65. 

Speelgoed! SPEELGOED! S P E E L G O E D l 
EEN O N C I T P U T T E L I J K E VÜOHRAADSCHUUR S P E E L G O E D ALLER
HANDE : VAN M I N I A T I U R T B E I N T O T TRAPAUTO EN T U I N T Ü E -
STEL, VAN P L r C H E BEER T O T MANNEQUINPOP EN POPPEWA(iEN, 
VAN MODELBOUW TOT BAK- EN SCHAAKSPEL I 

Om haar Viaams kliëntee! 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 I 

Zo pas verschenen ! 
EVRARD RASKIN, 
medewerker aan ons blad : 

« LIMBURG. LET OP UW ZAAK ! » 
I. De verfransing van Overmaas. II. 
De Waalse overheersing in het Hof 
van Beroep te Luik. III. De Sluiting 
van Zwartberg. 

Een uitgave van de Volks
unie Tongeren-Maaseik. 
32 blz. — 7 foto's — 
Luxe-papier. 

Te verkrijgen door overschrijving 
van 25 fr. op P.C. 8539.37 van E. 
Raskin, Kuringestwg 243, Hasselt. 

I'AKFLM 
O rnlkt graag parfum, meld on» 
nw geliefkoosde bloemengcnr. en 
D ontvangt gratis een staalflesje 
(adres niet vergeten 1. MILADT. 
Postbus 403. Antwerpen L 

MEER INKOMEN door vrije ver
koop aan partlkulicren, vrienden 
en kennissen voor ieder gesclitkt 
Vast dienstverband of als bijver
dienste. Schrijven: ROSMETIKA 
Boerenleger SJ — Edcgem. 

J L 
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beweg ings^ber 

ANTWERPEN 

Antwerpen-Stad 
VERGADERINGEN 

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

Let wel : blad gratis in novem
be r en december van dit jaar voor 
nl wie nu een abonnement neemt 
yoor 1967. 

Vraag te richten aan het sekre-
tar iaat , p. a. dr. Delahaye, St. 
iïansvliet 16, Antwerpen, of re 
storten op postrek. Bergers G., 
6175.il, Antwerpen. 

Er kan reeds meegedeeld worden 
(Jat op het ogenblik 60 t. h. van het 
•Ireefcijfer voor Antw. Stad behaald 
werd. 

Nog een kleine inspanning en te
gen midden dec. gaan we zeker 
over het getal. 
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-
tar iaat per brief gevraagd te beta
len. 
SEKRETARIAAT 

Wegens verbouwingswerking in 
het lokaal « Peter Benoit », Frank
rijklei 8 is het sekretariaat tijdelijk 
overgebracht naar St. Jansvliet 16, 
tel. 333076. 

Dagelijks open van 9 tot 13 uur, 
idinsdag tot 16 uur. 

Zaterdag en zondag gesloten. 
Van zo haast het lokaal « Peter 

Benoit » terug geopend is, zullen 
we meedelen of het sekretariaat er 
voor de toekomst zal gevestigd blij-
Ten. 
K O L P O R T A G E S 

Wekelijks zaterdagmiddag, lo
kaal c Tyrol B, 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 », S t 
Jansplein 7, om 10 uur s t ip t 

Berchem 
Het solidariteitsbal ingericht door 

de afd. Berchem in samenwerking 
me t de V.M.O. werd een buitenge
woon succes. 

De feestzaal Rubens was uitein
delijk te klein om de honderden 
simpatizanten, waaronder zelfs een 
paar uit de Voerstreek, te herber-i 
gen. Wij mochten ons tevens ver
heugen in de aanwezigheid van 
Dolf Franck en een paar lotgenoten 
die op een bijzondere wijze wer
den verwelkomd. 

Onze tombola met meer dan 260 
prijzen voor een waarde van meer 
dan 15.000 fr. kende een enorme 
bijval, want er werden niet minder 
dan 2350 loten verkocht 

Wij danken de honderden aan
wezigen voor hun belangstelling en 
Dog eens in het bijzonder de schen
kers van de bijna 300 prijzen. Ook 
onze hartelijke dank voor al die
genen die zich hebben ingespannen 
voor het weilukken. 

N.B. De lijst der winnende num
mers die wegens plaatsgebrek niet 
kan verschijnen in dit weekblad 
zal bekend gemaakt worden in het 
volgende nummer van ons maand
blad Up ten Berch. In het V.U.-
lokaal, Grote Steenweg 165, te Ber
chem, kunnen de prijzen worden 
afgehaald tot 31 december 1966. 

Bornem 
Zaterdag 10 december houdt af

deling Bornem een gezellig samen
zijn in het lokaal De Eenhoorn, 
Stationsstraat te 20 uur. (Paling in 
het groen of koude schotel, te ver
melden bij inschiijvlng). 

Na het maal zal volksvertegen
woordiger dr. Anciaux ons onder
houden over het probleem Brussel. 

Deelname in de kosten 80 fr. per 
persoon. Inschrijven voor 3 decem
ber door overschrijving op post
rekening nr. 3.70 van de Generale 
Bankmaatschappij te Aalst ten 
voordele van de rekening nr. 168.596 
van mej. De Clerq, Bornem. Ofwel 
mondeling bij één van de bestuurs
leden. 

Boec^iout 
Alle voorbereidselen worden ge

troffen om in onze gemeente van 
wal te steken « op eigen krachten ». 
Tot zolang nog leunen wij aan bij 
onze vrienden van Mortsel en vol
gen de door hen gegeven medede
lingen. 

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 01 The Raindrops s onder lei
ding van onze Vlaamse vriend Jan 
De Wilde. 

Hoboken 
Kaarten die toegang verFenen tot 

het bal zijn voorzien van een num
mer, waarmee prachtige prijzen te 
winnen zijn. 

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

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

Kontich 
VLAAMSE KRING 

Op zaterdag 3 december 1966 te 
20 uur 30, groot bal in de feestzaal 
Alcazar, Mechelsesteenweg 22, te 
Kontich. 

De muzikale omlijsting wordt 
verzorgd door het orkest « De 
Weense Meisjes ». 

Iedereen is hartelijk welkom ! In
kom 25 fr. 

Mecheien 
Het V.NJ.-Mechelen zoekt een 

lokaal, bij voorkeur centrum. 
Huurprijs ± 1.000 fr. Schrijven 

naar Swarte broeckx, Hombeekse 
steenweg 47, Mecheien of telefo
nisch 015-14053 (Thijs). 
HULDEBETOON 
AMEDEE VERBRUGGEN 

V.O.S.-B.V.O.S.-Mechelen neemt 
deel aan het grootse huldebetoon 
Amedee Verbruggen op zondag 27 
november a.s. 

Bijeenkomst aan station te Me
cheien 8 uur 50. Vertrek naar Ant
werpen 9 uur 07. Vertrek van Ant
werpen naar Bazel 10 uur 08. Aan
komst te Bazel 10 uur 39. Dankmis 
te 11 uur. Gelegenheidssermoen 
door Pater Pil. Na de mis optocht 
en feestzitting. Toespraken door 
volksvertegenwoordiger Coppieters 
en Odiel De Beukelaere. 
VOORDRACHT 

Woensdag 30 nov. te 20 uur 30 
in « Gildenhuis », Veemarkt te Me
cheien : Were-di-voordracht door 
dr. M. Meganck over : « Ons ziek 
volk moet gezond worden ». 

Vlaams Nationaal Studiecentrum voor Provincie en 
(Gemeentemandatarissen. 

K A D E R D A G 
T E SINT NIKLAAS OP ZONDAG 
27 NOVEMBER 1966, T E 14 U 30. 
Hote l S e r w i r — Koning in Ast r id laan . 

P K O G R A M M A -
— Openingswoord door de Voorzitter Mr. J. 

VERNIERS. 
Referaten : 
1) De Gemeentelijke industriezone 

door A. DE BEUL, Gemeenteraadsllti, Wilrijk 
2) Gemeente en Provincie. 

Waarvoor kan door de gemeenteraadsleden 
beroep gedaan worden op provincieraadsleden? 
Door R BAYENS, Provincieraadslid O.-Vl 

U DEGBAVE, Provincieraadslid O -VI. 
Rondvraag en slot . 

Onze mandatarissen en alle belangstellenden worden verwacht. 

Merksem 
V.U.-afdeling Merksem acht zich 

gelukkig, in verband met de oproep 
van W i m Maes tot steun voor de 
getroffen militanten, een bedrag 
van 15.500 fr. ter beschikking te 
hebben gesteld voor de betaling van 
de boeten, gerechtskosten, eis tot 
schadevergoeding van de burger
lijke partij inzake het proces Dolf 
Franck en de gebroeders Eggers. 

KNALPARTIJ 

U die tussen 15 en 25 jaar zweeft 
en zich tiener of twen noemt, ver
wachten wij stellig op zaterdag 3 
december in ons lokaal c Trjl », 
Bredabaan 298, op onze knalpartij. 
Stipt te 19 uur. 

Voor slechts 40 fr. bieden wij U : 
een etentje (sjjaghetti en rode wijn); 
een dansje en een tombolaatje; een 

boel gezelligheid en lol. 
Inlichtingen : J o Janssens, St 

Bartholomeusstr. 5, Merksem. Tel. 
45.82.30. Ronny Dewachter, Hout-
hulslstr. 108b, Merksem. Tel. 
45.65.59. 

N.B. Zonder etentje : inkom 20 fr. 
Slaapgelegenheid voor veraf wonen
de deelnemers. 

Mortsel 
ABONNEMENTENSLAG 

Wij begroeten van harte onze 
talrijke a nieuwste abonnenten » 
en danken hen voor hun steun op 
deze wijze. 

Tientallen nieuwe abonnementen 
werden reeds in het r aam van de 
abonnementenslag te Mortsel aan
geworven. Het onze afdeling opge
legde streefcijfer werd sinds vorige 
week gevoelig overschreden. 

Wijkleiders die de « vruchten 
van hun oogst » nog dienen binnen 
te brengen: laat u niet in de scha
duw stellen door uw kollega's die 
hun taak reeds (gedeeltelijk) vol
brachten. 

Afrekenen bij W. Claessens, Lier-
sesteenweg 197, Mortsel (tel. 51.39.09) 
liefst op zondagvoormiddag. 
PROPAGANDA 

Geef uw (gelezen) weekblad re
gelmatig aan een vriend of steek 
het in de brievenbus van uw ge-
buur : kleine moeite, beste propa
ganda. 
SINT-NIKLAAS BIJ U THUIS 

Ouders die wensen dat de brave 
Sint hun kleuters aan huis bezoekt 
op zaterdag 3, zondag 4 (namiddag) 
of maandag 5, dinsdag 6 december 
('s avonds), worden verzocht zich 
onmiddellijk in verbinding te stel
len met het V.NJ.-Mortsel (p.-a. 
Claessens, Pastoor Daensstraat 4, 
Wijk Savelkoul, Mortsel). 

BRABANT 

Asse 
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 
A.N.V. 

De 2de voordracht van ons win
terseizoen wordt gehouden door de 
heer Karel Emmerechts , op dins
dag 29 november a.s. te 20 uur, in 
de zaal van de Vlaamse Club, J. 
Van Praetstraat 28 (2de verd.) Brus
sel-Beurs, over : « Het Triest van 
het Noorden ». 

Toegang leden : 10 fr. Niet leden: 
20 fr. 

Molenbeek 
Vele getrouwen waren op post 

bij de berkenkruisplanting op het 
graf van Nele Beeris. 

Namens het St. Maartensfonds 
nam de Heer Castermans het 
woord en schetste de harde strijd 
die te Brussel wordt geleverd. 

Namens de Volksunie dankte de 
Heer De Berlanger en schetste de 
laatste verkiezingsstrijd te Molen
beek. 

In voorbereiding tot de kanton-
sergadering van 1() december, hou
den tie bestuursleden een algeme
ne bestuursvergadering kanton Mo
lenbeek lui zaterdag 26. 

Steenokkerzeel 
Op zaterdag 3 december houdt 

de afdeling Steenokkerzeel-Neder-
okkerzeel haar eerste herfstbal in 
het lokaal Bonte Os, Fuérisonplaats 
6, te Steenokkerzeel (rechtover de 
kerk) — orkest Peter Philips — 

I eerste dans 20 uur. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
Voorlichtingsvergadering op vrij

dag 16 dec. in het lokaal « De 
IJzer ». 
DANKBETUIGING 

Frans Roggeman, lokaal c De 
Vriendschap », dankt langs deze 
weg van harte de vele vrienden en 
kennissen welke hem hun simpatie 
betuigd hebben bij het overlijden 
van zijn broeder Benoni. 

SINT MAARTENSFEEST 
140 kleintjes, vergezeld van hun 

ouders, waren opgekomen om de 
goede Sint te komen groeten in het 
Vlaams Huis « De Vriendschap » 
te Aalst. Zwarte Piet had natuur
lijk voor elk een geschenkje. Het 
V.N.J. samen met de patroon en de 
vrienden De Loof en Tack hadden 
voor een perfekte organizatie ge
zorgd. 

Burst 
O p 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 of bij G. Mallefroy, Nieuw
straat 24. 

Eekio 
Voorlichtingsvergadering op zater

dag 9 dec. te 20 uur 15 in het 
Vlaams huis. Stat ionstraat T h e m a : 
« het bommenproces van Molen
beek y>. 

Deze vergadering wordt ingericht 
door de Vlaamse kring Meetjes-
land. 

Gent 
Kortelings wordt te Gent een af

deling van de Jong-Vlaamse Stu-
dentengemeenschap opgericht De 
J.V.S.G. is de Vlaams-nationale stu
dentenvereniging voor het niet-uni-
versitair onderwijs (vanaf 3de mid
delbaar). 

Inlichtingen betreffende de 
J.V.S.G. kunnen verkregen worden 
op het sekretariaat : « Roeland », 
Korte Kruisstraat 3, G e n t 
SAMENZIJN 

Vlaams Huis Roeland, op 17 de
cember te 20 uur : gezellig samen
zijn met Miei Cools» Allen daar
heen. 
HERDENKINGSMIS 

Zondag 11 dec. herdenkingsmis 
in de kerk der Paters Dominika-
nen, Holstraat, Gent, om 11 uur 
30. Deze mis wordt opgedragen ter 
nagedachtenis van Moederke Maes. 
Dit geldt als enige kennisgeving. 
GESPREKSAVOND 

In het Vlaams huis « Roeland » 
op zaterdag 10 d e c , aanvang 20 
uur 15. Perskorrespondent Wim 
Naessen behandelt het aktuele on
derwerp «t Is dialoog met links mo
gelijk ? ». Ruimschoots gelegenheid 
wordt geboden tot vragen stellen. 
Inrichting V.M.O. 

Geraardsbergen 
Voorlichtingsvergadering in het 

lokaal « Nieuw Vlaanderen », Wijn
gaardstraat a.h. op zaterdag 3 d e c , 
begin 20 uur 15. 

K. Van Damme spreekt over het 
bommenproces van Molenbeek. 

Gij, die Vlaams en studenti
koos zijt en mee wilt werken 
aan de verdere ontvoogding 
van he t gehele Vlaamse volk, 
sluit aan bij de 

V L A A M S - N A T I O N A L E 

S T U D E N T E N U N I E 
v.z.w 

V.N.S.U. 
met afdelingen te Leuven, 
Gent, Kortrijk, Brussel Meche
ien en Antwerpen. 
Voor inschrijvingen 
en inlichtingen : 
Luk Truyens, alg. voorzitter 
Fruithoflaan 48, Berchem-Ant., 
tel (03)30.62.76. 
Marcel BrijsSinckx, alg. sekret.. 
Koning Albertstraat 21. Burcht 
tel (03)52.72.75. 
Universiteitsstudenten. 
Studenten 
van het Hoger Onderwijs, 

Hoofdredakteur . 
T. van Overstraeten, 

Redaktlesekretaris i 
S. de Lie. 
Alle br iefwissel ing voor 
redak t ie n a a r 
Rota typ , Sylv. Dupulsl. , 
110 Bru i . 7. - Te l . 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonnie rL 82 
Brussel L - T e l : 11.82.16. 
Alle k lachten voor niet 
on tvangen van blad op dit 
ad re s . 

J a a r a b o n n e m e n t : 280 F . 
Halfjaarl i jks : 160 F. 
Dr iemaandel i jks : 90 F . 
Abonnement bui ten land 

450 F 
S t e n n a b o n n e m e n t i 760 F. 

( m i n t m a m ) 
Loaaa nnmmera ; 8 F . 
Alle s tor t ingen voor het 
blad op pos t reken ing 
17 1139 < WIJ > - Vlaama-
na t ionaa l weekblad , 

Verantvï . uilg. Mr. F . Van 
der Eist, Beizegemstraat 20 
Brussel 12. 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

B e z o e k < D e v e e r m a n » 
te S t -Amands a.d. Schelde 

Mosselen • Pa l ing 
Ui tba te r ; J an Brugmans . 

Geniet van de lekkere 
koffie < De Olifant > 

in het Vlaams Huis 
« P E T E R B E N O I T » 

Frankr i jk l e i 8 Antwerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle special i tei ten 

F r u i t s a p Pufri 
C A R P E N T I E R 

Guido Gezel ics t raat 39 
Z W I J N D R E C H T . T. 52.70.70 

B O U W E N W O N E N 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS, Deurne t. 
Van Havrelei 70 T. : 35.63.17 
Agent De Coene Kortrijk 

DESIGN SHOP 
Geschenken 

en moderne ju-welen 
Adolf Maxlaan 105, BRUSSEL 

TeL : 02/18.62.62 

EUBO-DOMI 
Moderne wooninrichting 

Kruidtuinlaan 6 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) - BRUSSEL 
TeL : 02/18.17.17 

H O T E L - RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
« Rubenshof » 

Weststr. 79. - T. (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension. 

c Vlaams Huis > Knokke 
Kamers vol pension -

gezellige sfeer. 
Verminder ing voor groepen 
El isabethl 105 Tel. 632.70. 

Breydelhof BRUGGE 
Jozef Suveestraat -

Gelagzaal - 120 plaatsen. 
Tel. 050/H50.67 

U U R W E R K J U W E L E N 

bij de meester u u r w e r k m a k e r 
S L A E T S 

Dewin te r s t r . 11 Oudergem 
T. 72.45.43 T e r m i n u s tr . 35. 
10 % kor t ing v leden V.U. 

PLASTIEK 

F Parquin en 
R Van Aerschot P.v.b.a 

Lg. Lobroekstraat 44 
A N T W E R P E N . 

Telefoon 03/36.16.47. 
Kuipen en s tape lbakken voor 
pekel, d iepvr ies , verpakking . 
s tocker ing. 
Polye thyleen zakken, vel
len en folie op rol. 

RAADPLEEG ONS. 

http://6175.il


beMveg 

OOST-VLAANDEREN 

Oudenaarde 
LEDENVERGADERING 

Alle leden worden uitRenodigd tot 
de algemene ledenvergadering, die 
plaats heeft op zaterdag 26 novem
ber te 18 uur in ons lokaal « Pal
lieter » te Leupegem. 

Een alctiviteitsverslag van het 
voorbije werkingsjaar zal worden 
voorgelegd. Nieuwe initiatieven 
worden besproken. 

Iedereen krijgt gelegenheid tus
senbeide te komen, vragen te stel
len en zo mogelijk positie\e voor
stellen te formuleren 

ings^JzET 

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. 
Inkom : 40 fr. (bij voorverkoop : 
3(1 fr.). Kaarten te verkrijgen bij 
alle bestuursleden, evenals in het 
lokaal <r bij Erna » in de Stations
straat. Prijzen voor onze tombola 
worden met dank aanvaard. 

St Niklaas 
Aangevoerd door volksvert. Cop-

pieters kolporteerden wij met de 
flinke ploeg van St-Niklaas te Ste-

l.iO nummers werden verkocht. 
Dit keer waren het onze trouwe 
medewerkers Et. Wielandt en G. 
Heyrman, die zich in de kijker stel
den met respektievelijk 30 en 29 
nummers. 

Mogen wij tevens eraan hermne-
ren dat op 11 december een grote 
kolportage te St-Niklaas zal door
gaan. 

Alle propagandisten worden 
vriendelijk verzocht die dag te 9 
uur op de- Grote Markt aanwezig 
te zijn. 
KADERDAG 

In aansluiting op de algemene 
kaderdag te Deurle hield het ar

rondissement St. Niklaas een kader-
dag gewijd aan de kolportage op 
19 dezer. 

Ruim veertig bestuursleden en 
propagandisten namen hier aan 
deel. Een forumgesprek tussen de 
verantwoordelijken van de vier 
ploegen uit het arrondissement 
opende de bespreking. 

De verschillende facetten van de 
kolportage werden grondig bespro
ken o.m. het gebruik van de nii-
crowagen, de verkoopstechniek en 
de spreiding en arrondissementele 
koördinatie. 

Natuurlijk werd de middag geo
pend met de bespreking van de 
abonnementenwerving. Deze is nu 
volop gestart : 25 t. h. van het 
streefcijfer werd reeds bereikt en 
alles laat verhopen dat binnen zeer 
korte tijd 100 t. h. zullen bereikt 
worden. 

Op zondag 20.11 waren de kolpor-
tageploegen in volle aktie met een 
resultaat van 770 nummers van 
« Wij ». Het speciale nummer met 
de reportage over » Amedee Ver
bruggen » werd over de uithoeken 
van ons arrondissement verspreid : 
Beveren kolporteerde te Haasdonk 
217 nummers, de Scheldekant te 
Bazel : 275 nummers, St. Niklaas 
te Stekene : 168 nummers en Loke-
ren in Tiekode en Elversele : 110 
nummers. 

Op zondag 11 december zal de 
ganse ploeg, ditmaal versterkt door 
de ploeg Zwijndrecht-Melsele, aan 
het werk gaan te St. Niklaas met 
het streefcijfer ; 1006 verkochte 
nummers. 

Melsele 
Op zaterdag 19 november hield 

de V.U. in het dorp van senator 
De Paep een zeer geslaagde volks
vergadering. Voor meer dan hon
derd aanwezigen, waaronder meer
dere bestuursleden van krlstelijke 
en socialistische arbeidersorganisa
ties, sprak Dr De Paep over de 
problemen van zijn geliefde Polder: 
landbouwkwesties waaronder de 
zuivelproduktie en de dreigende 
onteigeningen in de streek hadden 
zijn bijzondere aandacht. Volksver
tegenwoordiger Coppieters behan
delde Leuven en Brussel. 

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

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

tegen uitzonderlijke prijzen 1 ! ! 

ZIE en VERGELIJK! 
DEKENS : 100 % Scaldyl , 190/2.S0 effen of J a c q u a r d 425 F r 

170/230 effen of J a c q u a r d 390 F r 
BEDSPREIEN : nylon , roze of b l a u w , 2 pe r s . bed 545 F r 

1 pe rs . bed 500 F r 
LAKENS : ( G a r n i t u u r ) , wi t ka toen met bed ruk t e boord , 

220/550 385 F r 
160/550 315 F r 

HANDDOEKEN : roze - b l auw - geel - tu rkoo i s 
Spons per stuk ' 29 F r 
Keuken 70/68 Mixte 25 F r 
Mekaniekers 21 F r 

FLANELLEN LAKENS, effen of gek leurd 
b l a u w - roze geel 385 Fr 

WASHANDJES : p e r dozijn 72 F r 
ZAKDOEKEN : Heren — per dozijn 90 F r 

Dames — per dozijn 70 F r 
DWEILEN : 70/60 Blanchi 500 gr. Babydoek 18 F r 

Huishoud. 70/60 vers te rk t met nylon 15 F r 
T A F E L K L E E D -f 6 SERVETTEN tu rkoo i s 130/165 220 F r 
enz. enz (v raag ons inl icht ingen over a n d e r e tex t ie lpro-
duk ten ) — Deelname in verzendingskos ten : 15 F r per 
bestel l ing. 

B O N terug te zenden aan TISSUBEL, Groeninge iaan 28, Kortr i jk 

Naam : . . . . 

.•Vdres : 

Plaats : 

Nevele 
BAL 

Volksvertegenwoordiger dr. J. 
Wannijn nodigt alle simpatizanten 
van « 't Land van Nevele » uit naar 
het bal te Landegem op zondag 27 
november te 19 uur. 
ABONNEMENTENSLAG 

Onze afdeling zal zeker een eer
vol resultaat halen. Nu reeds werd 
bet streefgetal bereikt. Op de ver
gadering van 7 december verwacht 
volksvertegenwoordiger Wannijn 
het definitieve getal. 

. . . tegen te rugbeta l ing aan pos tbode 
(1) Zend raij , (ggg„ overschr i jv ing binnen de 5 d. op p.c.r. 5880.1 

Nieuwkerken 
Onze jongste (maar een der flink

ste) afdeling hield op woensdag 9 
november 11. een werkvergadering 
waarop vooral jongeren waren uit
genodigd. Ongeveer 20 kaderleden 
en jongeren bespraken, samen met 
het afdelingsbestuur en vertegen
woordigers van het arrondissemen
teel bestuur de werking en uitbouw 
van de partij te Nieuwkerken. 

Volksvertegenwoordiger Coppie
ters behandelde het belang van de 
abonnementenwerving, de kaderdag 
te Deurle en de jongerenwerking 
in de partij. Het plaatselijk bestuur 
staat borg voor een daadwerkelijke 
inzet op alle fronten. 

Temse 
Voor een zeer geïnterresseerd pu

bliek handelde Walter Luyten over 
de aktuele politieke problemen. De
ze vergadering opende op 18 no
vember 11. de Wintercyclus van de 
afdeling. 

Bij deze gelegenheid werd ook 
definitief gestart met de abonne
mentenwerving in Temse. 

WEST-VLAANDEREN 

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 

A. DEMEDTSHULDE 
O p zondag 11 december zal een 

algemeen Nederlandse hulde aan de 
60-jarige André Demedts worden 
gebracht. Er zal o.m. een tentoon
stelling worden gehouden van 10 
tot 24 december in de zaal van het 
rijksarchief en gewijd aan « leven 
en werk van A. Demedts ». Verder 
is er op 11 december een dankmis, 
een akademische zitting en een ga
la-toneelopvoering door het Volks
toneel voor Frans-Vlaanderen. Ver
dere aktiviteiten staan op het ge
touw. Bijdragen kunnen gestort 
worden op nr 999067 van het A. De
medts huldekomitee p.a. Luk Ver-
cruysse, Gentsesteenweg 57, Kor
trijk. 
ONTSPANNINGSAVOND 

Onze afdeling richt op woensdag 
14 december e.k. een knalavond 
van formaat in. Twee volle uren 
one-man-show met Miei Cools. 

De avond begint te 20 uur en gaat 
door in de Ostend Palace, Lange-
straat, Oostende. Inkom 40 fr. Toe-
gangskaarten verkrijgbaar bij 
Kunsthandel A. Debusschere, Kris-
tinastraat 89, Oostende. Tel. 710.06. 

Op maandag 28 november te 20 
uur in de bovenzaal van « Breydel-
hof », J. Suvéestr. 2 (bij de Vis
markt) : a Leuven ï-avond met als 
inleider drs. M. Van Haegendoren, 
voorzitter van het Koördinatiekomi-
tee Leu\en. Deelname in de kosten 
10 fr Inrichting Vlaamse Klub, 
V.V.B., V.O.S., Davidsfonds. 

S t Andries • Varsenare 
BELANGRIJKE VOORDRACHT 

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

Tielt 
AVONDFEEST 

Zoals vorige week uitgebreid aan
gekondigd vindt vandaag, 26 no
vember, te Tielt het tweede avond
feest plaats van de Vlaamse Vrien
denkring Tielt - Wingene - Pit tem. 
Plaats : zaal «t 't Vijverhof ». Aan
vang : 20 uur 30. Deelname : 50 ir. 
Ork€St : « Henry-Rudy ». 

ABONNEMENTEN 
De aktieve abonnementenwerving 

in de stad Tielt, onder de dlnaml-
sche leiding van Herman Verslype, 
gaf als resultaat dat er op 19 no
vember reeds 22 nieuwe abonne
menten geplaatst werden. Onnodig 
te benadrukken dat het arr. bestuur 
hierover gemeende lofwoorden uit
sprak. 

Zweveie 
ALGEMENE VERGADERING 

Door de Volksunie-afdeling van 
Zwevezele vverd er op vrijilag 18 
november 11. in herberg « Pallie
ter » een algemene vergadering 
voor leden en simpatisanlen belegd. 
Naar deze vergadering werden als 
sprekers uitgenodigd : volksverte
genwoordiger Mik Babyion en Mr. 
Guido Van In, fraktieleider van d e 
Volksunie-afvaardiging in de West-
vlaamse provincieraad. Voor een 
dertigtal toehoorders, waaronder 
talrijke jongeren, besprak Mik Ba-
bylon op omstandige wijze het r©-
geringsbeleid sedert de laatste ver
kiezingen. Mr. Guido Van In behan.' 
delde het probleem Leuven en 
weidde nader uit over de taak en 
de bevoegdheden van de provincie
raad. Alle aanwezigen waren vai 
lof over beide dinamische sprekers^ 
ABONNEMENTEN 

Tegen alle verwachtingen in v a k 
de abonnementenwerving m 
Zwevezele zeer goed mee. Enkele 
tientallen huisbezoeken gaven ata 
resultaat dat er op 20 november bij 
Willy Gevaert, afdelingssekretaris, 
leeds 18 nieuwe abonnementen op 
« Wij » ingeschreven werden. Met 
nog meer entoesiasme dan voor
heen zal er op de ingeslagen weg 
verder gegaan worden. 

ZOEKERTJES 
Weduwnaar , 52 ]., bemiddeld, zoon 
v 16 j . ten laste, wenst kennisma
king met weduwe (met of zpnder 
kind) ofwel juffrouw. Onnodig in
dien niet ernstig; foto terug op ere-
woord. Schrijven red. nr. 63. 

Dringend gezocht : welwillend 
Vlaams-nationalist, die aan de 
Vlaams-nat. jeugdbeweging te Brus
sel een deel van een oud huis, ga
rage of kelder wil bezorgen om in 
te richten als heem. Schrijven ai 
tel. : J aak Steegmans, Parklaan 12a, 
Zaventem (02) 20.09.19. 

Jonge firma (Industrie-Plastics ea 
machines) zoekt voor Deume-Won»-
melgem-Antw. : mann. bediende, 
zin voor verkoop en enige techn. 
aanleg, begrippen van duits en 
f rans. 

Jonge vrouw, bediende voor tele
foon en hulpboekh. Schrijv. bur. 
blad D62. 

Beenhouwer 49 j . met bloeiende 
zaak in het Payottenland (Bra
bant) zoekt kennismaking me t 
vrouw van 40 a 45 ja. Schrijven 
bureel blad onder letters D 65. 

Diksmuide 
KOLPORTAGES 

Arrondissementele kolportage op 
zondag 27 november te Koksijde. 

ST. NIKLAASBAL 
Op 3 december gaat het 9de St, 

Niklaasbal door te Diksmuide in 
de feestzaal Vlaams Huls. Orkest : 
Willy Roland. Zoals elk jaar is er 
weer de reuzetombola die dit jaar 
leder voorgaande zal overtreffen. 
Daaroin doen we een oproep voor 
het aanbrengen van geschenken; ze 
kunnen gestuurd worden aan het 
Vlaams huis, IJzerlaan Diksmuide. 

Wakken - Oeselgem - Markegem 
AVONDFEEST 

Onder het motto « samen in de 
strijd... ook samen in 't jolijt », no
digt de Volksunie-afdeling Wakken-
Oeselgem-Markegem u uit tot het 
Vlaams Klaasfeest dat doorgaat op 
zaterdag 3 december om 20 uur m 
de zaal Brouwershof, Gottemstraat, 
Dentergem. De deelname bedraagt 
40 fr. De top-formatie ot The Co-
mets » zorgt voor de nodige muzi
kale omlijsting. Voor kaarten en 
plaatsbespreking kunt u terecht bij 
André Verstaen, Kapellestraat 18, 
Wakken. Telefoon 056-627.46. 

Wevelgi 

Kortrijk 

Handteken ing 

(1) Doorhalen wat niet past. 

Op 19 november vergaderde de 
arr. raad in het lokaal van de afde
ling Moen. Bij een goede opkomst 
werden o.a. de tussenrezultaten van 
de schokaktie besproken. Na drie 
weken, dus nog niet halfweg, zijn 
de uitslagen goed te noemen; 2 af
delingen bereikten reeds hun streef-
norm : Deerlijk en Wevelgem. Zie
hier de stand in procenten uitge
drukt : 1. Deerlijk 175 t. h.; 2. We-
\elgem 100 t. h.; 3. Kuurne 91 t. h.; 
4. Kortrijk 82 t. h.; 5. Harelbeke 
54 t. h.; 6. Moen 50 t. h. 

De andere afdelingen lieten nog 
niet in hun kaarten kijken ! Ver
schillende afdelingen beloofden, 
minstens tweemaal zoveel abonne
menten aan te brengen als van hen 
verwacht werd. Doe zo voort en 
het eindresultaat zal schitterend 
zijn ! 

lem 
VOLKSVERGADERING 

O p vrijdag 9 december om 20 
uur komt Dr. Szondi, C.V.P.-ge-
meenteraadslid te Etterbeek, spre
ken in ons lokaal St. Barbara, Van-
ackerestraat 11, over a de N'laming 
te Brussel ». 

KOLPORTAGE 
Wij kolporteren met het week

blad « Wij » en met « het witboek 
over Zwartberg » te Wevelgem op 
zondag 4 december. Samenkomst : 
Ste-Barbara, Vanackerestraat 11, 
om 9 uur 15. 

Wij rekenen op al onze propa
gandisten uit het arrondissement. 

Wingene 
VOLKSVERGADERING 

De afdeling Wingene vangt haar 
winterwerking aan met een spreek
beurt van niemand minder dan 
\ olksvertegenwoordiger Maurits 
Coppieters. 

Het te behandelen thema zal ze
ker een groot publiek interesseren. 

Voor de Volksunie-leden en sim-
patisanten van Wingene en omlig
gende gemeenten zal M. Coppieters 
spreken over « Leuven ». Deze ver
gadering gaat door in de bovenzaal 
van herberg « Breughelliof » op de 
markt te Wingene. Aanvang : 19 
uur 30. 

Datum : vrijdaj; 16 december 
1966. 

Bediende 53 j . , ned. fr. -I- noties 
eng., dactylo, boekhouding gedaan 
in middelgroot bedrijf, zoekt be
trekking, hulp bij boekhoud, of-en 
alg. bureelwerk, ook korrektie- ot 
vertaalwerk, onmiddellijk vrij 
(evtl. part-time). Omgex ing Antwer
pen Merksem. Schrijxen kantoor 
blad 64. 

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 als 
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. 

Vlaming, 36 jaar, uit echt gesch. 
(in voordeel) 1,67 m. vraagt b r ie f^ 
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 dorp, 
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 gedu rende één jaar he t 
maandb l ad van de publ ic i te i t 
Ardaen P i e r r e . 
HUWELl . lKSWERR met 10 
j aa r prak t i jk en hoge s t a n d i n g 
a a n v a a r d t kand ida t en met be
pe rk t .antal , w e r k i n g zeer 
PERSOONLIJK, geen lijsten, 
resu l taa 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 . 

file:///elgem
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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 IJ op een maximum breedte 
Uw villa-alleenwoonst kunt bouwen. - Bouwprijs vanaf 600.000.— Fr, 

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

STAND IN 6 V 0 L S T E OMGEVING 
BRASSCHAAT-MARIABURG 

vlak bij 't gekende Vriesdonk. 

Grondprilzen vanaf: 250.000,— Fr, 
straatkosten inbegrepen. 

Keuze tussen oriëntatie zuid 

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 H O L S B E E K (Leuven) 

MEIR 18 Tel. 03/31.78.20 O.NDERBERGEN 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 - VOOBBRAECK EN C° 
Jan Van Ri swijcklaan 62 — 
r E L E F O O N : 03/37.54.38. 

ANTWERPEN. 

B O O M K W E K E R I J E N 
H. 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 

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

W l M M A ES 

DIANALAAH. 10. BERCHEM Antwerpen. Tel.: (03) 39.69.34. 
— St.:lt lijn kandidatuur bij alle Vlamingen ir de 

provinciën Antwerpen. BrabanI en Oost v laan
deren, voor alle yerzekerinjisvormen Brand -
LcTcn Persoonlijke Familiale Auto Wet -
Burg Aansprakelijkheid 

•— RoiRl op het eerste verzoek voor : 
Uvername van bestaand* verzekeringspolissen-
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten laak. e n t 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
wanf . . . 

tPEDA 
IIRELLÏ 
Dunlopillo 
STnR 

è 

. ik koop bij 

MATWI&rS StDDSMBSÜRUF 
TURNHOUTSEBAAN 1 0 2 , BOffGERHOUT - TfL. 3S.17.83 

BIJHUIZIH : Di*ptirru> «4.86, Antw. Tal. 31.0I.ia 
Bagiin*hilr>ar 39-41, Aniw. Tel. 33.47.M - C*lli|erll<> 60 , Daurn*. Tal. 36.15.22 

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 E N Ie en 2e rang. 

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

http://3S.17.83
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eOmer, 't werd tijd dat er een beet
je bijkwam. Ik loop al vier dagen 
met dezelfde schoenen ». 

'S! 

hkRSSCR 

ziet 
99 hun 99 

wedde -

verhoging 

Harmei : « ...en een beetje opslag, Sinterklaas ! ». 

Theo : « Zoals ge ziet, kunnen wij onze financiële problemen oplossen zonder staken 

"C^S^ 

WIJ 

• • • 

BIM BAM BEIEREN... 
...de arend legt weer eieren. 

F.D.F. 
Een Brusselect gezelschap. 

DE MANNEN ZEGDEN... 
.. .Ziirigoureus neen. 

PUTSCH IN TOGO 
FAALDE 
De druiven waren te Groe' 
nitzky. 

KRIZIS OPGELOST 
Regering eindelijk onder 
zeilstra. 

• • • • • 

DE VERLOREN 
EUROPA-BEKER 
Ander licht gevraagd ! 

INDIEN V.S. WILLEN 
Kerstbeshant in Vietnam. 

SOCIALISTEN DREIGEN 
MET 
HOSPITAALOORLOG 
Niet ieder ziekenhuisje 
heeft zijn kruisje. 

INTERNATIONALE 
AFKORTINGEN 
Efta Gatt Op. 

SOFIA GAAT EIGEN 
WEGEN 
Weigert in het Burgareel te 
lopen. 

LEUVENSE STUDENTEN 
INVITEERDEN PROVO 
Niet Vriesgevallen. 

KRIZIS IN SIDERURGIE 
« Staal zonder waarde ». 

GRIEKS-TURKSE REL 
TE LUIK 
sLuikslachting. 

FRANKRIIK WIL CHINA 
IN U.N.0. 
Peking's Parijsbreker. 

Achiel tot Achiel: K...nat uur lijk krijgt ge opslag. Ik breng dat wel in orde voor u». • • • reld 

juan de anarchist 


